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SUMÁRIO
SEÇÃO I
1 – ATA DA 67ª SESSÃO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, ORDINÁRIA, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 54ª LEGISLATURA,
EM 3 DE ABRIL DE 2012.
I – Abertura da sessão
II – Leitura e assinatura da ata da sessão
anterior
III – Expediente
OFÍCIOS
Nº 87/12 – Do Senhor Senador José Sarney,
Presidente do Senado Federal, que comunica o envio do PLV nº 2/12 à sanção presidencial...............
Nº 121/12 – Do Senhor Senador Cícero Lucena, Primeiro-Secretário do Senado Federal, que
encaminha autógrafo sancionado do PLV nº 2/12..
Nº 162/12 – Do Senhor Senador Cícero Lucena, Primeiro-Secretário do Senado Federal, que
comunica o envio do PL nº 819/11 à sanção presidencial....................................................................
Nº 425/12 – Do Senhor Senador Cícero
Lucena, Primeiro-Secretário do Senado Federal,
que encaminha autógrafo sancionado do PL nº
4.572/09..................................................................
Nº 426/12 – Do Senhor Senador Cícero
Lucena, Primeiro-Secretário do Senado Federal,
que encaminha autógrafo sancionado do PL nº
7.579/10..................................................................
Nº 310/12 – Da Senhora Senadora Vanessa
Grazziotin, Quarta Suplente, no exercício da Primeira Secretaria do Senado Federal, que comunica o
envio do PL nº 4.572/09 à sanção presidencial......
Nº 312/12 – Da Senhora Senadora Vanessa
Grazziotin, Quarta Suplente, no exercício da Primeira Secretaria do Senado Federal, que comunica o
envio do PL nº 7.579/10 à sanção presidencial......
Nº 381/12 – Da Senhora Senadora Vanessa
Grazziotin, Quarta Suplente, no exercício da Primeira Secretaria do Senado Federal, que encaminha
autógrafo sancionado do PL nº 819/11...................
Nº 36/12 – Do Senhor Deputado Jilmar Tatto,
Líder do PT, que indica os Deputados do referido
Partido para integrarem a CPI destinada a investigar o tráfico de pessoas no Brasil, suas causas,
consequências e responsáveis no período de 2003
a 2011, compreendido na vigência da Convenção
de Palermo..............................................................
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Nº 39/12 – Do Senhor Deputado Jilmar Tatto,
Líder do PT, que indica os Deputados do referido
Partido para integrarem a Comissão Especial destinada a analisar a PEC Nº 37-A/11.......................
Nº 40/12 – Do Senhor Deputado Jilmar Tatto, Líder do PT, que indica o Deputado Padre João
para Vice-Líder do referido Partido.........................
Nº 134/12 – Do Senhor Deputado Jilmar Tatto,
Líder do PT, que solicita a retirada do seu nome da
titularidade da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público.........................................
Nº 265/12 – Do Senhor Deputado Henrique
Eduardo Alves, líder do PMDB, que indica a Deputada Marinha Raupp para integrar a Comissão
Especial destinada a analisar a PEC nº111-A/11...
Nº 376/12 – Do Senhor Deputado Bruno Araújo, Líder do PSDB, que indica o Deputado César
Colnago para assumir interinamente as funções de
Líder no dia 3-4-12.................................................
Nº 377/12 – Do Senhor Deputado Bruno Araújo, Líder do PSDB, que indica o Deputado César
Colnago para assumir interinamente as funções de
Líder no dia 4-4-12.................................................
Nº 113/12 – Do Senhor Deputado Guilherme
Campos, Líder do PSD, que solicita a retirada do
Deputado Ademir Camilo da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público.......................
Nº 168/12 – Do Senhor Deputado Guilherme Campos, Líder do PSD, que indica o Deputado
Onofre Santo Agostine para exercer a função de
Vice-Líder do referido Partido.................................
Nº 201/12 – Do Senhor Deputado Guilherme
Campos, Líder do PSD, que indica a Deputada Liliam
Sá para integrar a Comissão Especial destinada a
proferir parecer ao PL nº 8.035/10.........................
Nº 210/12 – Do Senhor Deputado Lincoln
Portela, Líder do Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/
PSL/PRTB, que indica o Deputado Arnaldo Jordy
para integrar a CPI destinada a apurar denúncias
de turismo sexual e exploração sexual de crianças
e adolescentes, conforme diversas matérias publicadas pela imprensa...............................................
Nº 35/12 – Da Senhora Deputada Sandra Rosado, Líder do PSB, que indica a Deputada Keiko
Ota para integrar a Comissão Especial destinada
a proferir parecer à PEC nº 37/11..........................
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Nº 36/12 – Da Senhora Deputada Sandra Rosado, Líder do PSB, que indica o Deputado Gera
Arruda para integrar a Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação..........................................
Nº 37/12 – Da Senhora Deputada Sandra Rosado, Líder do PSB, que indica o Deputado Gera
Arruda para integrar a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática......................
Nº 4/12 – Do Senhor Deputado Antonio Carlos
Magalhães Neto, Líder do Democratas, que indica
o Deputado Efraim Filho para integrar a Comissão Especial destinada a proferir parecer ao PL nº
8.035/10..................................................................
Nº 68/12 – Do Senhor Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, Líder do Democratas, que indica os Deputados Augusto Coutinho e João Bittar
para integrarem a Comissão Especial Mista destinada a elaborar os projetos de lei necessários à
adequação da legislação infraconstitucional à matéria tratada na Emenda à Constituição nº 69/12...
Nº 48/12 – Do Senhor Deputado Rubens
Bueno, Líder do Bloco PV/PPS, que solicita o desligamento do Deputado Stepan Nercessian da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado.............................................................
Nº 100/12 – Do Senhor Deputado Jovair Arantes, Líder do PTB, que indica os Deputados Nelson
Marquezelli e Josué Bengtson para integrarem a
Comissão Especial destinada a proferir parecer à
PEC nº 5-A/11........................................................
Nº 106/12 – Do Senhor Deputado Jovair Arantes, Líder do PTB, que indica o Deputado Paes
Landim para integrar a Comissão Especial destinada a efetuar estudos, levantar as proposições
em tramitação e apresentar propostas em relação
à temática envolvendo o aprimoramento do Estado,
das Instituições e da Democracia Brasileira...........
Nº 107/12 – Do Senhor Deputado Jovair Arantes, Líder do PTB, que indica o Deputado Alex Canziani para integrar a Comissão Especial destinada
a promover estudos e proposições para a reformulação do ensino médio............................................
Nº 108/12 – Do Senhor Deputado Jovair Arantes, Líder do PTB, que indica o Deputado Jorge
Corte Real para integrar a Comissão Especial destinada a proferir parecer à PEC nº 71-A/11............
Nº 109/12 – Do Senhor Deputado Jovair Arantes, Líder do PTB, que indica os Deputados Paes
Landim e Arnaldo Faria de Sá para integrarem a
Comissão Especial destinada a proferir parecer à
PEC Nº 467-A/10....................................................
Nº 111/12 – Do Senhor Deputado Jovair Arantes, Líder do PTB, que indica o Deputado José
Augusto Maia para integrar a Comissão Especial
destinada a proferir parecer à PEC nº 19-A/11......
Nº 112/12 – Do Senhor Deputado Jovair Arantes, Líder do PTB, que indica o Deputado Nelson
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Marquezelli para integrar a Comissão Especial destinada a proferir parecer à PEC nº 51-A/03............
Nº 114/12 – Do Senhor Deputado Jovair Arantes, Líder do PTB, que indica a Deputada Magda
Mofatto para integrar a Comissão Especial destinada
a proferir parecer à PEC nº 10-A/11.......................
Nº 115/12 – Do Senhor Deputado Jovair Arantes, Líder do PTB, que indica o Deputado Antonio
Brito para integrar a Comissão Especial destinada
a proferir parecer ao PL nº 4.842/98......................
Nº 118/12 – Do Senhor Deputado Jovair Arantes, Líder do PTB, que indica o Deputado Paes Landim para integrar a Comissão Especial destinada a
proferir parecer ao PL nº 231-A/07.........................
Nº 88/12 – Do Senhor Deputado André Moura,
Líder do PSC, que indica o Deputado Ivan Valente para
integrar a CPI destinada a investigar a exploração do
trabalho escravo ou análogo ao de escravo, em atividades rurais e urbanas, de todo o território nacional..
Nº 93/12 – Do Senhor Deputado André Moura,
Líder do PSC, que indica o Deputado Costa Ferreira
para integrar a Comissão de Legislação Participativa..
Nº 95/12 – Do Senhor Deputado André Moura,
Líder do PSC, que indica o Deputado Leonardo Gadelha para integrar a CPI destinada a investigar o tráfico
de pessoas no Brasil, suas causas, consequências e
responsáveis no período de 2003 a 2011, compreendido na vigência da Convenção de Palermo..............
Nº 34/12 – Do Senhor Deputado Antônio Bulhões, Líder do PRB, que indica o Deputado Cleber
Verde a Comissão Especial destinada a proferir
parecer à PEC Nº 111/11.......................................
Nº 5/12 – Do Senhor Deputado Ricardo Berzoini, Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania, encaminha PDC nº 474/11,
apreciado pela referida Comissão..........................

09955

09955

09955

09955

09956

09956

09956

09956

09956

RELATÓRIOS DE VIAGEM
S/N/12 – Da Presidência da Câmara dos Deputados, que encaminha os Relatórios de Viagem
dos seguintes Senhores Deputados: Paes Landim,
Fernando Francischini, Nelson Bornier, Paes Landim, Alexandre Santos, Átila Lins, Sérgio Brito,
Carlos Eduardo Cadoca, José Mentor, Newton
Cardoso, Carlos Magno, João Arruda, João Magalhães, Ademir Camilo, Sérgio Brito, Wellington
Roberto, Vanderlei Siraque, Erika Kokay, Claudio
Cajado, Liliam Sá, Teresa Surita, Raul Lima, Arnaldo Jordy, Leonardo Monteiro, Padre João, Jaime
Martins, Leonardo Quintão, Paulo Teixeira, Átila
Lins, Edinho Bez, Dimas Ramalho, Geraldo Thadeu,
Cleber Verde, Aline Corrêa, Cida Borghetti, Gorete Pereira, Luiz Alberto, Gilmar Machado, Marco
Maia, Fábio Ramalho, Rogério Peninha Mendonça,
Jorge Tadeu Mudalen e Cláudio Cajado...............
IV – Pequeno Expediente
JONAS DONIZETTE (Bloco/PSB, SP) –
Importância da desoneração da folha de paga-
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mento e de outras medidas de fortalecimento
da indústria brasileira adotadas pela Presidenta
Dilma Rousseff................................................
LUIZ COUTO (PT, PB) – Lançamento pelo
Ministério da Justiça de edital do Projeto Pensando
o Direito, destinado à realização de pesquisa de leis
e normas jurídicas com vistas à modernização do
Estado brasileiro. Matéria Ricardo rebate denúncias
contra sua gestão e diz que todas são plantadas e
infundadas, veiculada pelo site PolíticaPB. ...........
WELITON PRADO (PT, MG) – Anúncio da
apresentação de recurso judicial contra o índice
de reajuste de tarifa da Companhia Energética de
Minas Gerais S/A – CEMIG. Baixa qualidade dos
serviços prestados aos usuários pela empresa.....
CARLOS SOUZA (PSD, AM) – Liberação
pelo Governo Federal e pelo Governo do Estado
do Amazonas de recursos às municipalidades atingidas pelas enchentes. ..........................................
AUDIFAX (Bloco/PSB, ES) – Aquisição de
novas viaturas para a Polícia Civil do Município de
Serra, Estado do Espírito Santo. Ações do Governador Renato Casagrande em prol da segurança
pública. Posse do Prof. Reinaldo Centoducatte no
cargo de Reitor da Universidade Federal do Espírito
Santo – UFES.........................................................
JOÃO ANANIAS (Bloco/PCdoB, CE) – Realização pelo Hospital Geral de Fortaleza, Estado do
Ceará, do primeiro transplante isolado de pâncreas
do Norte e Nordeste. .............................................
GERALDO RESENDE (PMDB, MS) – Transcurso do Dia Mundial da Conscientização sobre o
Autismo. Destinação de recursos de emendas orçamentárias à Associação de Pais e Amigos dos
Autistas da Grande Dourados, Estado de Mato
Grosso do Sul.........................................................
SANDRO ALEX (Bloco/PPS, PR) – Instalação da Comissão Especial destinada ao exame de
proposta de estabelecimento do marco civil da Internet. ....................................................................
JANETE ROCHA PIETÁ (PT, SP) – Transcurso de aniversário do Município de Suzano, Estado
de São Paulo. Concessão do Prêmio Internacional
Catalunha 2012 ao ex-Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva. Promoção pela Associação de Mulheres
Empreendedoras – AME de mesa-redonda sobre
o tema O perfil profissional da mulher do Século
XXI: oportunidades e desafios. Concessão pela
Prefeitura Municipal de Guarulhos de licenças para
funcionamento e entrega de selos de identificação
às mulheres participantes do Programa para Cadastramento de Empreendedores Individuais........
CABO JULIANO RABELO (Bloco/PSB, MT)
– Denúncia de abuso de autoridade praticado pelos Comandantes da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro......
PAULO FEIJÓ (Bloco/PR, RJ) – Concessão
pela 1ª Vara Federal de Macaé de liminar proibitiva
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da cobrança de pedágio na BR-101 de veículos com
placa do Município de Casimiro de Abreu, Estado
do Rio de Janeiro. ..................................................
IVAN VALENTE (PSOL, SP) – Solidariedade
ao movimento grevista dos profissionais da rede de
ensino público de São Paulo, Estado de São Paulo.............................................................................
MAURO BENEVIDES (PMDB, CE) – Cumprimento, pelo Governo do Estado do Ceará, do
cronograma de obras de infraestrutura com vistas
à realização da Copa do Mundo de Futebol de
2014........................................................................
CLÁUDIO PUTY (PT, PA) – Visita do orador e
lideranças petistas a Municípios do Estado do Pará.
Precariedade da malha rodoviária nas regiões sul
e sudeste paraenses. ............................................
SIBÁ MACHADO (PT, AC) – Apresentação de
projeto de lei sobre a regulamentação de aplicações
na caderneta de poupança.....................................
MARÇAL FILHO (PMDB, MS) – Definição,
pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL,
do percentual de reajuste de tarifas pelas concessionárias do setor. Cobrança de tarifas exorbitantes
pela Empresa Energética de Mato Grosso do Sul
S/A – ENERSUL. ...................................................
CHICO LOPES (Bloco/PCdoB, CE) – Homenagem prestada pelo Sr. José Dorismar Melo
ao ex-agricultor, comerciante e Vereador Gonçalo
Melo Miranda ao ensejo do transcurso do seu 90º
aniversário natalício................................................
GERALDO SIMÕES (PT, BA) – Defesa da
construção do Porto Sul, no Município de Ilhéus,
Estado da Bahia. ...................................................
DR. UBIALI (Bloco/PSB, SP) – Participação
em encontro com o Ministro da Previdência Social,
Garibaldi Alves Filho, destinado ao debate do reajuste de aposentadorias..........................................
GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB, PE) – Solicitação ao Governo Federal de realização de investimentos no Programa Água para Todos. Prejuízos
causados pela seca nos Estados de Pernambuco e
Paraíba. Queda da taxa de desemprego na Região
Metropolitana de Recife..........................................
FERNANDO FERRO (PT, PE) – Apoio do
Governo Dilma Rousseff à indústria nacional.........
COSTA FERREIRA (PSC, MA) – Queda na
produção industrial brasileira, segundo dados do
IBGE. Defesa da implementação de medidas para
o fortalecimento do setor........................................
RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB, CE)
– Eleição da nova diretoria do Conselho Federal de
Contabilidade. Recondução do Sr. Juarez Domingues Carneiro à Presidência do órgão. Transcurso
do 10º aniversário de fundação da Associação dos
Contabilistas do Estado do Ceará. Eleição da nova
diretoria da entidade. Lançamento da revista O Povo
Cenário, pelo Grupo de Comunicação O Povo. Con-
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gratulações ao Presidente da Fundação Brasileira
de Contabilidade, José Martônio Alves Coelho......
EDINHO BEZ (PMDB, SC) – Homenagem
póstuma ao artista plástico Willy Alfredo Zumblick
ao ensejo do transcurso dos 4 anos do seu falecimento. ....................................................................
ZECA DIRCEU (PT, PR) – Resultado positivo
de auditorias realizadas pelo Ministério da Saúde. .
PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB, AC) –
Acerto das exigências do Governo brasileiro para
a entrada de cidadãos espanhóis no País. ............
ZÉ GERALDO (PT, PA) – Extensão do Programa de Apoio à Conservação Ambiental, o chamado Bolsa Verde, à população ribeirinha da Ilha de
Marajó, Estado do Pará. Nomeação do engenheiro
agrônomo Roberto Ricardo Vizentin para a Presidência do Instituto Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade – ICMBio. ..................................
WALDENOR PEREIRA (PT, BA) – Reunião
do orador e lideranças políticas do Estado da Bahia
com o Ministro da Integração Nacional, Fernando
Bezerra Coelho, para debate de medidas de amparo
aos Municípios atingidos pela estiagem prolongada. ..........................................................................
ESPERIDIÃO AMIN (PP, SC) – Apresentação
da Proposta de Emenda à Constituição nº 156, de
2012, acerca da inclusão na Lei Orçamentária de
dispositivo sobre a revisão dos vencimentos dos
servidores públicos.................................................
DR. ROSINHA (PT, PR) – Denúncia de aquisição, por ocupantes de veículos sem placas, dos
exemplares da revista CartaCapital com reportagem
de capa contra o Senador Demóstenes Torres, em
circulação no Estado de Goiás...............................
BENEDITA DA SILVA (PT, RJ) – Instalação
de conselhos de competitividade previstos no Plano
Brasil Maior, destinado ao fortalecimento da indústria nacional............................................................
JAIR BOLSONARO (PP, RJ) – Contestação
ao pronunciamento de parlamentar a respeito da
retirada de exemplares de revista de circulação.
Discrepância entre os vencimentos do Ministro da
Defesa, Celso Amorim, e os soldos dos recrutas
das Forças Armadas brasileiras. ...........................
DÉCIO LIMA (PT, SC) – Inauguração do Centro de Apoio e Qualificação à Micro e Pequena Empresa do Vale do Itajaí – CIAMPEVI, no Município de
Blumenau, Estado de Santa Catarina. Continuidade
pela Presidenta Dilma Rousseff da política nacional
de apoio à micro e pequena empresa. Relevância de
legislações e iniciativas destinadas ao fortalecimento
do setor, em especial do Plano Brasil Maior...........
BENJAMIN MARANHÃO (PMDB, PB) – Transcurso do 204º aniversário de criação da Justiça Militar da União. Homenagem prestada pelo Superior
Tribunal Militar ao Coronel Francisco de Assis Silva,
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Presidente do Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar do Estado da Paraíba. ........................
ROMERO RODRIGUES (PSDB, PB) – Apresentação do Projeto de Lei nº 2.777, de 2011, sobre
a obrigatoriedade da divulgação pelos bancos de
sangue, pelos serviços de hemoterapia e por outras
entidades afins, da colocação do teste de tipagem
HLA à disposição dos doadores de sangue. .........
DR. ALUIZIO (Bloco/PV, RJ) – Precariedade
da infraestrutura do curso de Medicina do campus
de Macaé da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. Solicitação aos Ministros Alexandre
Padilha, da Saúde, e Aloizio Mercadante, da Educação, de concessão de audiência a alunos e reitoria
da instituição...........................................................
NELSON PELLEGRINO (PT, BA) – Lançamento pela Presidenta Dilma Rousseff de medidas
de complementação do Plano Brasil Maior, destinado ao fortalecimento da indústria nacional.........
AFONSO FLORENCE (PT, BA) – Renegociação de dívidas de agricultores familiares nordestinos
junto ao sistema bancário.......................................
CLEBER VERDE (PRB, MA) – Relato da visita
do Ministro da Pesca e Aquicultura, Marcelo Crivella,
a Florianópolis, Estado de Santa Catarina. Convite
aos Parlamentares para participação em encontro
com o titular da Pasta destinado ao debate de ações
relacionadas ao setor..............................................
LUIZ ARGÔLO (PP, BA) – Discursos proferidos pelos Deputados Nelson Pellegrino e Afonso
Florence, a respeito da seca em Municípios da Região Nordeste. Transcurso do 140º aniversário de
fundação do Município de Entre Rios, Estado da
Bahia.......................................................................
LUIZ NISHIMORI (PSDB, PR – Pela ordem)
– Necessidade de adoção pelo Governo Federal de
ações de proteção das empresas brasileiras, tendo
em vista o avanço das importações de produtos da
República Popular da China...................................
AUREO (Bloco/PRTB, RJ) – Solicitação ao
Ministério da Justiça de investigação, por meio da
Polícia Federal, de denúncia envolvendo o nome
do orador.................................................................
CHICO D’ANGELO (PT, RJ) – Combate à
violência e à criminalidade no Município de Niterói,
Estado do Rio de Janeiro........................................
ASSIS CARVALHO (PT, PI) – Outorga do
Prêmio Internacional Catalunha ao ex-Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva. Regozijo com a plena
recuperação da saúde do ex-Presidente. Proposições defendidas pelo orador em tramitação na
Casa. Apelo ao Presidente Marco Maia de inclusão
na pauta da Proposta de Emenda à Constituição
nº 71, de 2011, sobre a alteração da sistemática
de recolhimento do ICMS incidente em operações
comerciais eletrônicas. Lançamento de revista da
Confraria Eça-Dagobertiana, no Município de Oeiras, Estado do Piauí...............................................
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RONALDO ZULKE (PT, RS) – Adoção, pela
Presidenta Dilma Rousseff, de pacote de medidas
destinadas ao fortalecimento da indústria nacional. .
VANDERLEI MACRIS (PSDB, SP) – Repúdio
à política econômica do Governo petista. Não realização das reformas estruturais do País. Realização
de grande movimento de alerta sobre o enfraquecimento da indústria nacional.................................
WANDENKOLK GONÇALVES (PSDB, PA)
– Realização do primeiro transplante de rim pelo
Hospital Regional Público do Araguaia – HRPA, no
Município de Redenção, Estado do Pará. Defesa da
construção de aeroporto na municipalidade. Atuação parlamentar do orador.....................................
PADRE TON (PT, RO) – Relato da participação do orador em missão oficial de Comissão
Especial da Casa ao Equador, para conhecimento
do processo de normatização do acesso a recursos
naturais não renováveis..........................................
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Presença
nas galerias do plenário de professora e alunos da
Escola Classe nº 5, da cidade-satélite do Paranoá,
em Brasília, Distrito Federal...................................
EDINHO ARAÚJO (PMDB, SP) – Fatores determinantes da retração da indústria nacional. Realização
do Movimento Grito de Alerta em Defesa da Produção
e do Emprego, em São Paulo, Estado de São Paulo...
VITOR PENIDO (DEM, MG) – Congratulações
à Presidenta Dilma Rousseff e ao Ministro da Educação, Aloizio Mercadante, pela implementação de
escolas de tempo integral no País. Realizações do
orador na área educacional na condição de Prefeito
Municipal de Nova Lima, Estado de Minas Gerais..
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Presença
no Plenário do Presidente Nacional da União Geral
dos Trabalhadores – UGT, Ricardo Patah. .............
VANDERLEI SIRAQUE (PT, SP) – Instalação
dos Conselhos de Competitividade Setoriais, previstos no Plano Brasil Maior. Criação da Frente Parlamentar em Defesa da Competitividade da Cadeia
Produtiva do Setor Químico, Petroquímico e Plástico.
Regozijo com a anunciada desoneração da folha
de pagamento das empresas do setor plástico. ....
V – Grande Expediente
GERALDO RESENDE (PMDB, MS) – Recomendações contidas no relatório final da Comissão
Especial destinada ao estudo sobre as causas e
consequências do consumo abusivo de álcool entre cidadãos brasileiros. Defesa de aprovação do
Projeto de Lei nº 2.788, de 2011, sobre a tipificação da condução de veículos automotores sob a
influência de álcool ou de substâncias psicoativas
como crime. Contrariedade à liberação da venda de
bebidas alcoólicas nos estádios durante os jogos
da Copa do Mundo de Futebol de 2014. Congratulações à TV Bandeirantes pela divulgação de série
de reportagens sobre o tema e pelo lançamento da
Campanha Contra Bebida no Trânsito....................
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Aparteante: ONOFRE SANTO AGOSTINI
(PSD, SC)...............................................................
AFONSO HAMM (PP, RS – Pela ordem) –
Alerta sobre a gravidade da direção de veículo automotor após a ingestão de bebida alcoólica. Excepcionalidade da permissão da venda de bebidas
alcoólicas nos estádios durante os jogos da Copa
do Mundo de Futebol de 2014................................
DUARTE NOGUEIRA (PSDB, SP) – Balanço
negativo da política econômica do Governo Dilma
Rousseff. Adoção, pelo Governo Federal, de novas medidas de incentivo a setores da economia
nacional. Realização de ato contra a ocorrência de
desindustrialização, em São Paulo, Estado de São
Paulo. Insignificância dos investimentos realizados
pelo Governo Federal no setor de infraestrutura....
Aparteantes: DEVANIR RIBEIRO (PT, SP),
AUGUSTO COUTINHO (DEM, PE), DOMINGOS
SÁVIO (PSDB, MG)................................................
MAURO BENEVIDES (PMDB, CE – Pela ordem) – Referência à continuidade dos trabalhos da
Comissão Especial da Reforma Política. ...............
PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT, PE – Pela
ordem) – Apelo ao Presidente Marco Maia de solicitação à Procuradoria-Geral da República de compartilhamento de informações a respeito das investigações contra o contraventor Carlos Augusto Ramos,
o Carlos Cachoeira. Imediata inclusão na pauta de
proposições destinadas ao combate à corrupção....
FERNANDO FERRO (PT, PE – Pela ordem)
– Retomada, pela Central Única dos Trabalhadores – CUT, da campanha de extinção do imposto
sindical. ..................................................................
JOÃO ANANIAS (Bloco/PCdoB, CE – Pela
ordem) – Defesa da gestão dos recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste – FDNE pelo
Banco do Nordeste.................................................
ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD, SC –
Pela ordem) – Apresentação de projeto de lei sobre
a proibição do uso de arma de eletrochoque em
seres humanos no território brasileiro. Letalidade
da descarga elétrica da pistola Taser, utilizada por
agentes de segurança pública................................
CABO JULIANO RABELO (Bloco/PSB, MT
– Pela ordem) – Atuação parlamentar do orador
em defesa da área de segurança pública do País.
Elogio ao Coronel Eumar Novacki, assessor da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Despedida
temporária do orador da Câmara dos Deputados..
ESPERIDIÃO AMIN (PP, SC – Pela ordem) –
Apresentação da Proposta de Emenda à Constituição nº 156, de 2012, acerca da inclusão do reajuste
geral do funcionalismo público na Lei Orçamentária.
Transcurso do aniversário natalício do Deputado
Roberto Britto.........................................................
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Saudações aos alunos do curso de Direito do Centro
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Universitário de Brasília – UNICeub, presentes nas
galerias do plenário................................................
NEWTON LIMA (PT, SP – Pela ordem) –
Congratulações ao Deputado Esperidião Amin pela
iniciativa de criação da Frente Parlamentar em Defesa das Universidades Federais. Lançamento pela
Presidenta Dilma Rousseff de novas medidas no
âmbito do Plano Brasil Maior, destinado ao fortalecimento da indústria nacional.................................
ROMERO RODRIGUES (PSDB, PB – Pela
ordem) – Apelo ao Governo Federal de convocação
de candidatos aprovados em concursos públicos.
Apresentação de projeto de lei e de proposta de
emenda à Constituição acerca da obrigatoriedade de contratação de candidatos aprovados em
concursos públicos, de acordo com o disposto nos
respectivos editais..................................................
MARÇAL FILHO (PMDB, MS – Pela ordem)
– Contrariedade ao reajuste de tarifa pleiteado pela
Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S/A –
ENERSUL. Baixa qualidade dos serviços prestados
à população pela concessionária...........................
PAULO FOLETTO (Bloco/PSB, ES – Pela ordem) – Alerta à Agência Nacional de Energia Elétrica
– ANEEL sobre a cobrança de tarifas abusivas por
concessionárias do setor. Lançamento, pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
– DNIT, de edital para licitação de obras de recuperação de rodovias no Estado do Espírito Santo.......
FERNANDO FERRO (PT, PE – Pela ordem)
– Defesa de instalação de CPI destinada à investigação de denúncias de envolvimento do Senador
Demóstenes Torres com o contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Conveniência
de investigação sobre a atuação da revista Veja...
ANDRÉ MOURA (PSC, SE – Pela ordem)
– Lançamento do caderno Sergipe Notícias pelo
jornal Correio de Sergipe......................................
SANDRA ROSADO (Bloco/PSB, RN – Pela
ordem) – Transcurso do 49º aniversário de fundação da Rádio Rural de Mossoró, no Estado do Rio
Grande do Norte. ...................................................
AUGUSTO COUTINHO (DEM, PE – Pela ordem) – Defesa pelo DEM de criação da CPI destinada à investigação de denúncias de envolvimento de
Parlamentares com o contraventor Carlos Augusto
Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira. ...............
VI – Ordem do Dia
PAUDERNEY AVELINO (DEM, AM – Pela
ordem) – Pedido à Presidência de instalação de
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada à
investigação de denúncias de envolvimento de Parlamentares com contravenção penal......................
LINCOLN PORTELA (Bloco/PR, MG – Como
Líder) – Posicionamento do orador contrário à legalização de jogos de bingo no País. Decisão da Justiça
norte‑americana a favor da concessão da guarda de
filho com dupla nacionalidade a mãe brasileira..........
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WILSON FILHO (PMDB, PB – Pela ordem)
– Lançamento da campanha O crack não dorme:
acorde para o problema, pela TV Cabo Branco, da
Rede Paraíba de Comunicação. Importância da realização de campanhas educativas sobre o tema
pelos sistemas de comunicação social...................
FABIO TRAD (PMDB, MS – Pela ordem) – Defesa de votação da Proposta de Emenda à Constituição nº 300, de 2008, acerca da instituição do piso
salarial nacional de policiais e bombeiros militares..
PRESIDENTE (Marco Maia) – Discussão,
em turno único, da Medida Provisória nº 549, de
2011, que reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, da
Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da
COFINS-Importação incidentes sobre a importação
e a receita de venda no mercado interno dos produtos que menciona...............................................
PRESIDENTE (Marco Maia) – Aviso ao Plenário sobre a realização de acordo de Líderes para
a leitura do parecer oferecido pelo Relator à Medida
Provisória nº 549, de 2011, e convocação de sessão
extraordinária..........................................................
Existência de requerimento de retirada da
medida provisória da pauta....................................
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO
(DEM, BA – Pela ordem) – Retirada do requerimento
de retirada da medida provisória da pauta.............
Usou da palavra para proferir parecer à medida
provisória e às emendas apresentadas, pela Comissão Mista, o Sr. Deputado SANDRO MABEL (PMDB,
GO), concluindo por projeto de lei de conversão.......
PRESIDENTE (Marco Maia) – Encerramento
da Ordem do Dia....................................................
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS:
INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PR, PE) –
Acerto do lançamento de medidas de complementação do Plano Brasil Maior, destinado ao fortalecimento da indústria nacional.................................
ANTONIO BULHÕES (PRB, SP) – Transcurso
do Dia da Saúde e da Nutrição. Oportunidade de
reflexão sobre os hábitos alimentares e sua relação
com a saúde...........................................................
WELITON PRADO (PT, MG) – Discussão, pela
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, do
pedido de reajuste tarifário da Companhia Energética
de Minas Gerais – CEMIG. Luta do orador contra os
aumentos abusivos de tarifas e pela melhoria dos serviços prestados pela concessionária. Protesto contra
o atraso no pagamento de salários dos trabalhadores
responsáveis pela segurança dos setores de embarque e desembarque do Aeroporto de Uberlândia e do
Aeroporto de Uberaba, Estado de Minas Gerais..........
GLADSON CAMELI (PP, AC) – Precariedade
da situação de comunidades indígenas no Estado
do Acre. Realização, pela Comissão da Amazônia,
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Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional,
de audiência pública destinada ao debate do tema..
CARLOS BEZERRA (PMDB, MT) – Posicionamento do orador contrário aos critérios de gestão
dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS......................................................
VII – Encerramento
DISCURSO PROFERIDO PELA SRA. DEPUTADA JANETE ROCHA PIETÁ (PT, SP) NO PERÍODO
DESTINADO AO PEQUENO EXPEDIENTE DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Nº 343, REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2011
– RETIRADO PELA ORADORA PARA REVISÃO: Discurso proferido pelo Ministro das Relações Exteriores,
Antônio de Aguiar Patriota, ao ensejo do transcurso do
15º aniversário de criação da Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa – CPLP. Empenho da oradora
no reconhecimento da língua portuguesa pela Organização das Nações Unidas – ONU. ............................
DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DEPUTADO VANDERLEI SIRAQUE (PT, SP) NO PERÍODO DESTINADO AO GRANDE EXPEDIENTE DA
SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Nº 349, REALIZADA EM 5 DE DEZEMBRO
DE 2011 – RETIRADO PELO ORADOR PARA
REVISÃO: Maior participação feminina na política
brasileira. Considerações sobre a situação da segurança pública no País.........................................
DISCURSO PROFERIDO PELA SRA. DEPUTADA JANETE ROCHA PIETÁ (PT, SP) NO PERÍODO
DESTINADO AO PEQUENO EXPEDIENTE DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Nº 362, REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2011
– RETIRADO PELA ORADORA PARA REVISÃO:
Congratulações à Presidenta Dilma Rousseff pelas
palavras proferidas por ocasião da abertura da 3ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, em
Brasília, Distrito Federal. Declarações da Ministra do
Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior,
a respeito da agenda de políticas para as mulheres no
âmbito do Plano Plurianual de Investimentos – PPA
de 2012/2015...............................................................
DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DEPUTADO PAES LANDIM (Bloco/PTB, PI) NO PERÍODO
DESTINADO AO GRANDE EXPEDIENTE DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Nº 018, REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE
2012 – RETIRADO PELO ORADOR PARA REVISÃO: Realização de convênio entre a Fundação
Nacional de Saúde – FUNASA e a Prefeitura Municipal de São Raimundo Nonato, Estado do Piauí,
para correção de obras de esgotamento sanitário.
Indignação popular com a derrubada de árvore
histórica no Município de São João do Piauí. Solicitação ao Ministério do Turismo e à Controladoria-Geral da União de fiscalização do uso de recursos
federais na construção de praça na municipalidade.
Solicitação ao IBAMA de providências a respeito
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da prática de crime ambiental em São João do
Piauí. Denúncias de irregularidades no âmbito da
Prefeitura Municipal. Constatação, pelo Tribunal de
Contas do Estado do Piauí, de irregularidades nas
contas da Prefeitura Municipal de São João do Piauí
com relação ao exercício de 2009. Necessidade de
investigação, pelas autoridades competentes, da
gestão de recursos federais pela municipalidade.
Anúncio de encaminhamento à Justiça Eleitoral de
expediente a respeito da demissão de servidores
pela Prefeitura Municipal de São João do Piauí.....
DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DEPUTADO PAES LANDIM (Bloco/PTB, PI – Pela ordem) NO
PERÍODO DESTINADO AO GRANDE EXPEDIENTE
DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Nº 048, REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE
2012 – RETIRADO PELO ORADOR PARA REVISÃO:
Excesso de burocracia na concessão de financiamentos pelo Banco do Nordeste do Brasil. Protesto contra
a não construção de centro cultural pela instituição
bancária no Município de Parnaíba, Estado do Piauí...
2 – ATA DA 68ª SESSÃO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA, VESPERTINA,
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA
54ª LEGISLATURA, EM 3 DE ABRIL DE 2012.
I – Abertura da sessão
II – Leitura e assinatura da ata da sessão
anterior
III – Expediente
IV – Ordem do Dia
PRESIDENTE (Marco Maia) – Votação e aprovação de requerimentos para apreciação em regime
de urgência do Projeto de Lei nº 1.597, de 2011,
originário do Superior Tribunal de Justiça...............
PRESIDENTE (Marco Maia) – Votação e aprovação do Recurso nº 148, de 2008, contra a apreciação conclusiva do Projeto de Lei nº 7.528, de
2006, pela Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público....................................................
Anúncio de inclusão da matéria na pauta.....
PRESIDENTE (Marco Maia) – Discussão, em turno único, do Substitutivo do Senado Federal ao Projeto
de Lei nº 99-C, de 2007, que dispõe sobre o exercício
da profissão de motorista e dá outras providências.....
Usou da palavra para proferir parecer ao substitutivo, pela Comissão de Viação e Transportes, o
Sr. Deputado MAURO LOPES (PMDB, MG)..........
Usou da palavra para proferir parecer ao substitutivo, pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, o Sr. Deputado FERNANDO
FERRO (PT, PE).....................................................
Usou da palavra para proferir parecer ao substitutivo, pela Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania, o Sr. Deputado ARNALDO FARIA
DE SÁ (PTB, SP)....................................................
PRESIDENTE (Marco Maia) – Encerramento
da discussão...........................................................
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Votação e aprovação do substitutivo do Senado Federal e da redação final.............................
Encaminhamento da matéria à sanção presidencial..................................................................
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO
(DEM, BA – Como Líder) – Abertura pelo DEM de
processo de expulsão do Senador Demóstenes
Torres dos quadros do partido, em face do seu envolvimento com o contraventor Carlos Augusto Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Solicitação
pelo Senador de desligamento do DEM.................
CHICO ALENCAR (PSOL, RJ – Como Líder)
– Discursos proferidos pelo Senador Demóstenes Torres a favor da ética na política e contra a corrupção.
Necessidade de investigação pela Casa de suposto
envolvimento de Deputados com o contraventor Carlos
Augusto Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira......
ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB, SP) – Reclamação contra a divulgação indevida, pela revista ISTOÉ,
de matéria a respeito do envolvimento do orador e de
outros Parlamentares com a contravenção................
PRESIDENTE (Marco Maia) – Discussão,
em turno único, do Projeto de Lei nº 1.597-A, de
2011, que dispõe sobre a criação de estrutura permanente para as Turmas Recursais dos Juizados
Especiais Federais e cria os respectivos cargos de
Juízes Federais.......................................................
Usou da palavra para discussão da matéria o
Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB, SP)..
PRESIDENTE (Marco Maia) – Encerramento
da discussão...........................................................
Votação e aprovação da emenda adotada
pela Comissão de Finanças e Tributação...............
Votação e aprovação do Projeto de Lei nº
1.597-A, de 2011....................................................
Votação e aprovação da redação final..........
Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal...............................................................
PAUDERNEY AVELINO (DEM, AM – Pela
ordem) – Congratulações ao Colégio de Líderes, à
Presidência da Casa e aos Deputados pela aprovação da matéria....................................................
CHICO ALENCAR (PSOL, RJ – Pela ordem)
– Declaração de voto do PSOL a favor da aprovação
da matéria...............................................................
RUBENS BUENO (Bloco/PPS, PR – Pela ordem) – Apoio do Bloco Parlamentar PV/PPS à aprovação do projeto de interesse da Justiça Federal....
PRESIDENTE (Marco Maia) – Aguardo, pela
Presidência, do requerimento de apreciação em regime de urgência do Projeto de Lei nº 7.528, de 2006, a
respeito do conflito de interesses no exercício de cargo
ou emprego do Poder Executivo Federal e impedimentos posteriores ao exercício do cargo ou emprego.......
JILMAR TATTO (PT, SP – Como Líder) – Lançamento pela Presidenta Dilma Rousseff de medidas
de complementação do Plano Brasil Maior, destinado
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ao fortalecimento da indústria nacional. Envolvimento
do Senador Demóstenes Torres com a contravenção.
Comprometimento do PT com a ética na política. Defesa da instauração de CPMI e de CPI destinadas à
investigação de denúncias de envolvimento de Parlamentares com a contravenção.................................
PRESIDENTE (Marco Maia) – Votação e aprovação de requerimento de apreciação em regime
de urgência do Projeto de Lei nº 7.528, de 2006...
LINCOLN PORTELA (Bloco/PR, MG – Como
Líder) – Associação do PR ao discurso proferido pelo
Deputado Jilmar Tatto. Assinatura do requerimento de
criação da CPI destinada à investigação de denúncias
de envolvimento de Parlamentares com a contravenção. Posicionamento do orador contrário à legalização
de jogos de azar. Agradecimento à Presidência e aos
Líderes partidários pela aprovação do projeto de lei
referente às Turmas Recursais dos Juizados Especiais
Federais, bem como do requerimento para a sua apreciação em regime de urgência.......................................
CESAR COLNAGO (PSDB, ES – Como Líder) – Defesa de convocação do Ministro da Pesca
e Aquicultura, Marcelo Crivella, para esclarecimento
às Comissões de Fiscalização Financeira e Controle
e de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural sobre a compra e a utilização de
lanchas pela Pasta.................................................
RUBENS BUENO (Bloco/PPS, PR – Como
Líder) – Realização, pela Frente Parlamentar Mista
de Combate à Corrupção, de reunião destinada ao
debate dos efeitos da Operação Monte Carlo, da
Polícia Federal, destinada à investigação do envolvimento de Parlamentares com a contravenção.....
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Aviso ao
Plenário sobre a existência de emendas ao projeto..
Encerramento da discussão..........................
ANTONIO CARLOS MENDES THAME
(PSDB, SP – Como Líder) – Fatores determinantes da retração da indústria nacional. Concessão
de benefícios e adoção de medidas protecionistas
ao setor pelo Governo Federal. Aprovação, pelo
Senado Federal, do Projeto de Lei da Câmara nº
176, de 2008, sobre a sujeição dos produtos importados às normas de certificação de conformidade
da Regulamentação Técnica Federal.....................
Usou da palavra para proferir parecer às
emendas de Plenário, pela Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, o Sr. Deputado
FERNANDO FERRO (PT, PE)................................
Usou da palavra para proferir parecer às
emendas de Plenário, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, o Sr. Deputado
FABIO TRAD (PMDB, MS).....................................
PRESIDENTE (Marco Maia) – Votação e aprovação da Emenda de Plenário nº 1, com parecer
favorável, ressalvados os destaques......................
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Votação das Emendas de Plenário de nºs 2 a 5,
com parecer contrário, ressalvados os destaques...
RUBENS BUENO (Bloco/PPS, PR – Pela ordem) – Declaração de voto contrário do PPS.........
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
PAUDERNEY AVELINO (DEM, AM).......................
PRESIDENTE (Marco Maia) – Não submissão a votos da emenda oferecida na Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania, em face de
parecer pela inconstitucionalidade.........................
Votação e aprovação da Subemenda do Relator apresentada à Emenda de Plenário nº 1........
Usaram da palavra pela ordem os Srs. Deputados FABIO TRAD (PMDB, MS), CHICO ALENCAR
(PSOL, RJ), RUBENS BUENO (Bloco/PPS, PR),
PAUDERNEY AVELINO (DEM, AM).......................
PRESIDENTE (Marco Maia) – Votação e aprovação do Projeto de Lei nº 7.528, de 2006, ressalvados os destaques................................................
PRESIDENTE (Marco Maia) – Requerimento de
destaque para votação em separado da Emenda nº 2..
Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado PAUDERNEY AVELINO
(DEM, AM)..............................................................
Usou da palavra para orientação da respectiva bancada o Sr. Deputado FERNANDO FERRO
(PT, PE)..................................................................
PRESIDENTE (Marco Maia) – Manutenção
do texto...................................................................
PRESIDENTE (Marco Maia) – Requerimento
de destaque para votação em separado da Emenda nº 3..................................................................
Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado PAUDERNEY AVELINO
(DEM, AM)..............................................................
PRESIDENTE (Marco Maia) – Manutenção
do texto...................................................................
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
PAUDERNEY AVELINO (DEM, AM).......................
PRESIDENTE (Marco Maia) – Votação e aprovação da redação final............................................
Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal............................................................
Encerramento da Ordem do Dia...................
PRESIDENTE (Marco Maia) – Agradecimento
aos Líderes partidários e aos demais Parlamentares
pela aprovação de projetos de lei...........................
JOÃO PIZZOLATTI (PP, SC – Pela ordem) –
Transcurso do 80º aniversário de fundação da Rádio
Clube de Blumenau, no Estado de Santa Catarina..
ANDRÉ MOURA (PSC, SE – Pela ordem) –
Comprometimento do PSC com a votação de proposições de interesse social. Despedida do Senador
Lauro Antônio do Senado Federal..........................
CARLOS SOUZA (PSD, AM – Pela ordem) –
Defesa de cumprimento, pelos Estados e Municípios,
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da lei federal sobre o estabelecimento do piso salarial
nacional do magistério público da educação básica..
FABIO TRAD (PMDB, MS – Pela ordem) – Regozijo com a aprovação do projeto de lei sobre a criação
de turmas recursais no âmbito da Justiça Federal.......
MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIO (PP, SP – Pela
ordem) – Repúdio à matéria divulgada pelo jornal Folha da Cidade, do Município de Itu, Estado de São
Paulo, a respeito do financiamento de templos da
Igreja Mundial do Poder Deus pelo orador. Atuação
do Parlamentar em prol da municipalidade. Solicitação ao Governador do Estado de São Paulo, Geraldo
Alckmin, de ampliação do atendimento prestado pelo
Hospital Dr. Francisco Ribeiro Arantes, conhecido
como colônia-asilo de Pirapitingui, em Itu................
EDINHO BEZ (PMDB, SC – Pela ordem) –
Sugestão para a conquista da Copa do Mundo de
Futebol de 2014 pelo Brasil. Realização, pela Comissão de Turismo e Desporto, de audiência pública
destinada ao debate do projeto sobre a Lei Geral da
Copa e da organização do evento, com a presença
do Ministro do Esporte, Aldo Rebelo......................
RONALDO FONSECA (Bloco/PR, DF – Pela
ordem) – Greve dos docentes da rede de ensino
público brasiliense. Impasse nas negociações entre
o Governo Agnelo Queiroz e o Sindicato dos Professores do Distrito Federal – SINPRO/DF.............
SEVERINO NINHO (Bloco/PSB, PE – Pela
ordem) – Transcurso do 93º e do 14º aniversários
de fundação, respectivamente, do Jornal do Commercio e da Folha de Pernambuco......................
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Associação da Presidência ao pronunciamento do Deputado
Severino Ninho.......................................................
DR. UBIALI (Bloco/PSB, SP – Pela ordem) –
Anúncio da construção de moradias populares no Município de Franca, por meio do Programa Minha Casa,
Minha Vida e da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU...
ZÉ GERALDO (PT, PA – Pela ordem) – Balanço das obras do Programa de Aceleração do
Crescimento – PAC no Estado do Pará..................
ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB, SP – Pela
ordem) – Participação do orador em debates a respeito do Projeto de Lei nº 6.127, de 2009, acerca
da inclusão dos servidores efetivos do IBGE entre as carreiras típicas de Estado; da Proposta de
Emenda à Constituição nº 555, de 2006, sobre a
extinção da cobrança de contribuição previdenciária
dos servidores públicos inativos, e da Proposta de
Emenda à Constituição nº 443, de 2009, referente
à fixação do subsídio do grau ou nível máximo das
carreiras da Advocacia-Geral da União, das Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal, no Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Aprovação
pela Casa da Proposta de Emenda à Constituição
nº 270, de 2008, sobre a garantia do recebimento
de proventos integrais com paridade pelo servidor
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público aposentado por invalidez permanente. Congratulações à Casa pela aprovação da proposta
de regulamentação da profissão de motorista e do
Projeto de Lei nº 1.597, de 2011, sobre a criação
de estrutura permanente para as Turmas Recursais
dos Juizados Especiais Federais e a instituição dos
respectivos cargos de Juízes Federais...................
LUIZ COUTO (PT, PB – Pela ordem) – Realização pela Subcomissão Parlamentar Memória,
Verdade e Justiça, instituída no âmbito da Comissão
de Direitos Humanos e Minorias, de audiência reservada destinada ao depoimento de ex‑sargentos
do Exército e de agricultor sobre a Guerrilha do Araguaia. Imediata indicação dos membros da Comissão Nacional da Verdade, destinada à investigação
da violação de direitos humanos durante a ditadura
militar. Conveniência de solicitação ao Ministério a
Justiça, pelo Parlamento brasileiro, de adoção de
providências para a garantia da vida de testemunhas de fatos ocorridos durante o regime militar....
JESUS RODRIGUES (PT, PI – Pela ordem) –
Apresentação do Projeto de Lei nº 3.617, de 2012, sobre
a isenção do recolhimento do IPI e do IOF na aquisição
de veículos tipo motocicleta ou motoneta destinados
ao transporte remunerado de passageiros (mototáxi)..
OTAVIO LEITE (PSDB, RJ – Pela ordem)
– Transcurso do Dia Mundial de Conscientização
sobre o Autismo. Realização de eventos no Rio de
Janeiro ao ensejo da efeméride. Defesa de aprovação pela Casa do Projeto de Lei nº 1.631, de 2011,
sobre a criação da Política Nacional de Proteção
dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro
Autista e a equiparação dos portadores da patologia
às pessoas com deficiência....................................
IVAN VALENTE (PSOL, SP – Pela ordem)
– Não participação do PSOL em acordo para a
votação do projeto sobre a Lei Geral da Copa. Posicionamento do partido contrário à proposta de
reformulação do Código Florestal brasileiro...........
JOSUÉ BENGTSON (PTB, PA – Pela ordem)
– Solicitação ao Ministério da Saúde de urgência na
adoção de medidas contra a malária no Município
de Anajás, Estado do Pará. Combate à dengue em
municipalidades paraenses....................................
JUTAHY JUNIOR (PSDB, BA – Pela ordem)
– Dificuldades enfrentadas pela indústria brasileira.
Imediata aprovação pela Casa do Projeto de Lei nº
717, de 2003, acerca de sujeição de produtos importados às normas de certificação de conformidade
da Regulamentação Técnica Federal.....................
PAULO FEIJÓ (Bloco/PR, RJ – Pela ordem)
– Visita do orador a municipalidades fluminenses,
na condição de coordenador da campanha eleitoral
do PR na região noroeste do Estado do Rio de Janeiro, com vistas às eleições municipais de 2012..
DELEGADO PROTÓGENES (Bloco/PCdoB, SP
– Pela ordem) – Participação do orador, na condição
de representante da Câmara dos Deputados, em de-
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bate sobre o Tratado de Comércio de Armas realizado no Congresso Nacional da Argentina. Aprovação,
pelos participantes no evento, da inclusão no tratado
da proposta brasileira de combate à corrupção.........
PADRE JOÃO (PT, MG – Pela ordem) – Lançamento pela Presidenta Dilma Rousseff de medidas de
complementação do Plano Brasil Maior, destinado à
retomada da competitividade da indústria nacional...
DOMINGOS DUTRA (PT, MA – Pela ordem) –
Solicitação ao Secretário de Estado de Segurança
Pública do Maranhão, Aluísio Mendes, de adoção
de providências para a garantia da vida do blogueiro
Cesar Bello, diante do recebimento de ameaças de
morte. Recomendação aos blogueiros para exame
acurado do conteúdo de suas matérias..................
LILIAM SÁ (PSD, RJ – Pela ordem) – Instalação pela Casa da CPI destinada à investigação da
prática de turismo sexual e da exploração sexual
de menores no País. Designação da oradora para
Relatora do órgão...................................................
ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR, RJ – Pela
ordem) – Denúncia de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e agiotagem praticados por Prefeitos
Municipais, Vereadores e Deputados Estaduais por
meio do Frigorífico Boi Bom, no Município de Cabo
Frio, Estado do Rio de Janeiro. Anúncio da apresentação, à Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle, de requerimento para o acesso do órgão
à documentação referente ao assunto...................
CLAUDIO CAJADO (DEM, BA – Pela ordem)
– Regozijo com a permanência do Sr. Tito Eugênio
Cardoso de Castro no cargo de Prefeito Municipal
de Riacho de Santana, Estado da Bahia. Aprovação
das contas do Vereador Zé do Rádio, do Município
de Itiúba, pelo Tribunal de Contas dos Municípios.
Razão do não comparecimento do orador à festa em
homenagem à Rádio Maiquinique FM, instalada no
Município de Maiquinique, Estado da Bahia. Caráter
paliativo das novas medidas de fortalecimento da
indústria nacional, lançadas pela Presidenta Dilma
Rousseff. Defesa de rediscussão do pacto federativo
e de realização da reforma tributária......................
REGUFFE (PDT, DF – Pela ordem) – Apoio às
medidas de fortalecimento da indústria nacional, lançadas pela Presidenta da República. Protesto contra a não
concessão de isenção tributária para medicamentos...
ALESSANDRO MOLON (PT, RJ – Pela ordem)
– Ocorrência de mortes provocadas pela dengue no
Estado do Rio de Janeiro. Crise da saúde pública
no Rio de Janeiro....................................................
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS:
SANDES JÚNIOR (PP, GO) – Fortalecimento
do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência
Contra a Mulher. Declaração, pelo Supremo Tribunal
Federal, da constitucionalidade da Lei Maria da Penha,
coibitiva da violência doméstica contra a mulher........
JOVAIR ARANTES (PTB, GO) – Transcurso
do 75º aniversário de fundação do Atlético Clube
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Goianiense, de Goiânia, Estado de Goiás. Títulos
conquistados pelo Clube........................................
MÁRIO DE OLIVEIRA (PSC, MG) – Diversidade da vegetação e da cultura amazônicas. Persistência dos baixos índices socioeconômicos na Amazônia.
Medidas necessárias para a implantação de modelo
de desenvolvimento da Região Amazônica, com ênfase na conservação dos ecossistemas nativos e na
valorização das comunidades tradicionais...............
JEFFERSON CAMPOS (PSD, SP) – Participação na 61ª Convenção Nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular sob o tema Ebenezer. Até aqui
nos ajudou o Senhor, realizada no Estado de Santa
Catarina. Recondução do Pastor Mário de Oliveira
à presidência nacional da instituição religiosa..........
PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB, AC) –
Entrevista concedida pelo ex‑Deputado Flávio Dino
à revista Época, sobre o falecimento do seu filho
Marcelo Dino no Hospital Santa Lúcia, em Brasília,
Distrito Federal. Urgente necessidade de fiscalização dos serviços de atendimento médico prestados
à população no País...............................................
ANDRÉ ZACHAROW (PMDB, PR) – Ocorrência de elevado número de acidentes de trânsito com
vítimas fatais no País, provocados por motoristas embriagados. Equívoco da decisão do Superior Tribunal
de Justiça restritiva da comprovação da embriaguez
ao volante tão somente por meio do teste do bafômetro e do exame de sangue. Benefícios gerados
ao condutor de veículo automotor sob o efeito de álcool ou de substâncias entorpecentes pela proposta
de extinção do instituto do dolo eventual defendida
pela douta comissão da reforma do Código Penal,
do Senado Federal. Imediata votação pela Casa da
proposta de fortalecimento da chamada Lei Seca,
coibitiva da embriaguez ao volante...........................
WALTER FELDMAN (PSDB, SP) – Assinatura,
pela Câmara Municipal de São Paulo, de convênio
com a Câmara dos Deputados, o Senado Federal
e a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para a extensão do sistema de transmissão da
TV digital aberta às câmaras municipais da Região
Metropolitana de São Paulo....................................
IRACEMA PORTELLA (PP, PI) – Apresentação do Requerimento nº 4.841, de 2012, sobre a
criação pela Casa de Comissão Externa destinada
à averiguação in loco da situação do Parque Nacional Serra da Capivara, no Estado do Piauí........
GORETE PEREIRA (Bloco/PR, CE) – Anulação, pelo Tribunal Regional Federal da 1º Região, de
resoluções concessivas do exercício profissional da
acupuntura a fisioterapeutas, psicólogos, farmacêuticos e terapeutas ocupacionais. Realização, pela
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, de audiência pública destinada à discussão do Projeto de Lei nº 1.549, de 2003, sobre o
disciplinamento do exercício da acupuntura...........
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AUGUSTO CARVALHO (Bloco/PPS, DF) – Incoerência entre a não regularização pelo Governo
Federal de Restos a Pagar de exercícios anteriores;
o corte de recursos do Orçamento Geral da União
de 2012; a paralisação de obras públicas no País
e o refinanciamento de débitos do empresariado
brasileiro junto à União Federal..............................
V – Encerramento
3 – PROPOSIÇÕES APRESENTADAS
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

10187

Nº 156/2012 – Do Sr. Esperidião Amin – Introduz inciso no § 5º do art. 165 da Constituição
Federal determinando a inclusão do reajuste geral
do funcionalismo, previsto no art. 37, X, da Constituição Federal, na lei orçamentária........................

10238

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
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Nº 159/2012 – Do Sr. Leonardo Gadelha –
Altera a redação do art. 25 da Lei Complementar
nº 101, de 4 de maio de 2000, para estabelecer
prazo de apresentação de documentos nas prestações de contas................................................
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Nº 3.599/2012 – Do Sr. Onofre Santo Agostini – Fica proibido o uso de arma de eletrochoque
em seres humanos, em todo Território Nacional. ..
Nº 3.600/2012 – Do Sr. Márcio Macêdo – Altera a Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
para isentar do imposto de renda o décimo terceiro
salário.....................................................................
Nº 3.601/2012 – Do Sr. Taumaturgo Lima –
Acrescenta artigo ao Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo prazo para que as concessionárias de veículos automotores realizem os reparos
dos veículos de suas respectivas marcas. ............
Nº 3.602/2012 – Do Sr. Chico D’Angelo –
Acrescenta novo art. 42-A a Lei nº 8.078, de 11de
setembro de 1990, com a finalidade de obrigar os
fornecedores de produtos e serviços a emitirem
recibo de quitação consolidado para o consumidor
nas condições que específica.................................
Nº 3.603/2012 – Do Sr. Chico D’Angelo – Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados incidentes sobre motocicletas e bicicletas
e reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (COFINS) incidentes sobre
a receita bruta decorrente da venda, no mercado
interno, desses bens, quando adquiridos por agentes comunitários de saúde......................................
Nº 3.604/2012 – Do Sr. Arnaldo Faria de Sá
– Institui o Dia da Tolerância e Respeito entre os
Povos, em reconhecimento ao genocídio praticado
contra o povo armênio............................................
Nº 3.605/2012 – Do Sr. Onofre Santo Agostini – Altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
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que dispõe sobre os Planos de Previdência Social
e dá outras providências.........................................
Nº 3.606/2012 – Do Sr. Weliton Prado – Estabelece condições para o comércio varejista e dá
outras providências (determina a divulgação de informações sobre a assistência técnica dos produtos
comercializados).....................................................
Nº 3.607/2012 – Do Sr. Romero Rodrigues
– Acrescenta o art. 48-A à Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990, que “dispõe sobre a proteção
do consumidor e dá outras providências”...............
Nº 3.608/2012 – Do Sr. Romero Rodrigues –
Altera a redação do art. 47 do Decreto-Lei nº 3.688,
de 3 de outubro de 1941, (Lei das Contravenções
Penais), a fim de majorar a pena pelo exercício ilegal de profissão ou atividade. ................................
Nº 3.609/2012 – Do Sr. Romero Rodrigues –
Determina a nulidade automática de questão inserida em concurso público promovido por órgãos e
entidades da Administração Pública Federal direta
e indireta cujo enunciado seja idêntico ou significativamente assemelhado a outra questão incluída
em concurso público precedente............................
Nº 3.610/2012 – Do Sr. Jonas Donizette – Proíbe a navegação com uso de moto-aquática (jet-ski) e
de outras embarcações em praias do litoral e demais
locais que especifica e dá outras providências..........
Nº 3.611/2012 – Do Sr. Jonas Donizette – Revoga o art. 94 da Lei nº 9.615, de 24 de março de
1998, que “Institui normas gerais sobre o desporto
e dá outras providências”.......................................
Nº 3.612/2012 – Do Sr. Rogério Carvalho
– Altera a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962
– Código Brasileiro de Telecomunicações, para estabelecer que o programa A Voz do Brasil observe
o horário local do ouvinte........................................
Nº 3.613/2012 – Do Sr. Sibá Machado – Acrescenta parágrafo ao art. 12 da Lei nº 8.177, de 1º de
março de 1991, que “estabelece regras para a desindexação da economia e dá outras providências”, para
determinar que os depósitos de poupança cujos saldos
ultrapassem o valor de cinquenta mil reais sejam remunerados por percentual da taxa referencial do Selic.....
Nº 3.614/2012 – Do Sr. Padre João – Acrescenta dispositivos à Lei nº 7.802, de 11 de julho de
1989, para estabelecer condições de segurança
relativas à aplicação de agrotóxicos. .....................
Nº 3.615/2012 – Do Sr. Padre João – Acrescenta dispositivo à Lei nº 7.802, de 11 de julho de
1989, para obrigar as empresas de aviação agrícola a enviar cópias de prescrições de agrotóxicos
e relatórios anuais aos órgãos competentes. ........
Nº 3.616/2012 – Do Sr. Félix Mendonça Júnior – Altera a Lei nº 8.934, de 18 de novembro
de 1994, que “Dispõe sobre o Registro Público de
Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências”, para incluir o art. 60-A, com o
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objetivo de dispor sobre a gratuidade na baixa de
empresas que não apresentem qualquer atividade
por, no mínimo, 3 (três) anos..................................
Nº 3.617/2012 – Do Sr. Jesus Rodrigues – Dispõe sobre isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e Imposto sob Operações Financeiras
(IOF) na aquisição de veículos tipo motocicleta ou
motoneta para utilização no transporte remunerado
de passageiros (mototáxi) e dá outras providências..
Nº 3.618/2012 – Do Sr. Hugo Leal – Institui o
Fundo Nacional para o Financiamento de Projetos
de Infraestrutura nas Unidades da Federação participantes de Programa de Apoio à Reestruturação
e ao Ajuste Fiscal dos Estados...............................
Nº 3.619/2012 – Do Sr. Damião Feliciano –
Acrescenta o art. 249-A à Lei nº 8.069, de 13 de julho
de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente e dá outras providências. .............
Nº 3.620/2012 – Do Sr. João Pizzolatti – Proíbe o aumento dos preços dos produtos de primeira
necessidade em municípios atingidos por desastres naturais, nos quais for decretada situação de
emergência ou estado de calamidade pública pelo
Governo Federal.....................................................
Nº 3.621/2012 – Do Sr. Mário de Oliveira –
Acrescenta o § 5º ao art. 69 da Lei nº 8.212, de 24
de julho de 1991, que “dispõe sobre a organização
da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e
dá outras providências”, para vedar a exigência de
comparecimento do aposentado ou pensionista do
Regime Geral de Previdência Social para fins de recadastramento e recenseamento previdenciário....
Nº 3.622/2012 – Do Sr. Anthony Garotinho –
Dispõe sobre a gratuidade da inscrição do Cadastro
de Pessoa Física – CPF..........................................
Nº 3623/2012 – Do Sr. Ricardo Izar – Dispõe
sobre a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente sobre a comercialização no
mercado interno de equipamentos e painéis solares
cuja finalidade seja a geração de energia solar. ......
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Nº 554/2012 – Do Sr. Cabo Juliano Rabelo –
Extingue a ajuda de custo, devida aos Deputados
Federais e Senadores, no início e no final das sessões legislativas ordinárias ou extraordinárias.......
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 123/2012 – Do Sr. Domingos Neto – Altera o art. 32, inciso VII, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados..........................................
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INDICAÇÕES
Nº 2.777/2012 – Do Sr. Carlos Bezerra – Sugere
ao Ministério da Educação, juntamente com os reitores das universidades brasileiras, estudarem a possibilidade de facilitar os processos de revalidação dos
diplomas de pós-graduação auferidos no exterior. ....
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Nº 2.778/2012 – Do Sr. Weliton Prado – Sugere à Presidência da República do Brasil o empenho
necessário com vistas à autorizar e promover incentivos fiscais para a implantação em Minas Gerais
de uma fábrica da Tata Motors, maior montadora
indiana de veículos e uma das maiores do mundo,
um importante investimento para o Brasil e para Minas Gerais, reiterando solicitação apresentada em
Nova Délhi, na Índia, durante reunião do BRICS...
Nº 2.779/2012 – Do Sr. Weliton Prado – Sugere ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior o empenho necessário com
vistas à autorizar e promover incentivos fiscais para
a implantação em Minas Gerais de uma fábrica da
Tata Motors, maior montadora indiana de veículos e
uma das maiores do mundo, um importante investimento para o Brasil e para Minas Gerais, reiterando
solicitação apresentada em Nova Délhi, na Índia,
durante reunião do BRICS......................................
Nº 2.780/2012 – Do Sr. Weliton Prado – Sugere à Secretaria de Aviação Civil da Presidência da
República – SAC/PR, por meio da Empresa Brasileira de infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO),
as providências urgentes e necessárias com vistas
à solucionar os atrasos de pagamento dos salários
e benefícios dos agentes de proteção de aviação
civil responsáveis pela segurança do setor de embarque e desembarque no Aeroporto de Uberlândia,
o terceiro maior de Minas Gerais............................
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Nº 1.980/2012 – Da Srª. Erika Kokay – Solicita informações ao Sr. Ministro da Defesa sobre
os procedimentos disciplinares adotados por esse
Ministério e pelos comandantes das três Forças
Armadas, em contraposição às críticas dirigidas
por clubes de militares da reserva, em duas notas
recentes, à Presidente Dilma Rousseff...................
Nº 1.981/2012 – Do Sr. Arnaldo Jordy – Requer informações da Sra. Gleisi Helena Hoffmann,
Ministra da Casa Civil, sobre a indicação dos membros da Comissão da Verdade. ..............................
Nº 1.982/2012 – Do Sr. Rubens Bueno – Requer Informações ao Ministro da Pesca e Aquicultura
sobre a aquisição de lanchas-patrulha...................
Nº 1.983/2012 – Do Sr. Mendonça Prado
– Requer informações ao Ministro de Estado da
Educação acerca dos critérios para instalação de
Campus Universitário..............................................

Nº 1.984/2012 – Do Sr. Lourival Mendes – Solicita
ao Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, Paulo
Roberto dos Santos Pinto, informações oficiais sobre
o registro do profissional Óptico e Optometrista...........
Nº 1.985/2012 – Do Sr. Domingos Neto – Requer informações sobre discrepâncias entre o valor de
contrato praticado por algumas construtoras no âmbito
do Programa Minha Casa, Minha Vida e o valor de
avaliação para o financiamento do mesmo imóvel.....
Nº 1.986/2012 – Do Sr. Domingos Neto – Requer informações sobre os dados do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC), no que concerne
aos projetos de habitação.......................................
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SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO AO TCU
Nº 29/2012 – Do Sr. Carlos Eduardo Cadoca
– Solicita ao Sr. Ministro Presidente do Tribunal de
Contas da União – TCU, o histórico das receitas
obtidas pelas representações brasileiras no exterior, com emolumentos e taxas consulares advindos
da concessão de todas as categorias de visto, bem
como o histórico das despesas realizadas com tais
recursos..................................................................

Quarta-feira 4

10270

10271

10271

10272

Nº 4.818/2012 – Da Srª. Erika Kokay – Requer
a aprovação de Moção de irrestrito apoio e solidariedade à presidente Dilma Rousseff por ocasião
das críticas a ela dirigidas por clubes de militares
da reserva...............................................................
Nº 4.819/2012 – Da Srª. Sandra Rosado –
Requer inclusão de proposição na pauta da Ordem
do Dia, do PL 5798 de 2009, que Institui o Vale-Cultura. .................................................................
Nº 4.820/2012 – Do Sr. João Ananias – Requer
inclusão na Ordem do Dia do PL nº 1428/1999.....
Nº 4.821/2012 – Da Srª. Perpétua Almeida –
Requer a inclusão na Ordem do Dia o Projeto de
Lei 2544/2011 modifica os arts 131, 132 e 134 e
acrescenta o art. 134-A à Lei nº 8.069, de 13 de julho
de 1990, que “dispõe sobre o Estatuto da Criança
e do Adolescente e dá outras providências”, com o
intuito de dispor sobre a criação e o funcionamento
dos Conselhos Tutelares no Brasil. ........................
Nº 4.822/2012 – Do Sr. Cabo Juliano Rabelo
– Requer a inclusão na Ordem do Dia do Plenário
da Proposta de Emenda à Constituição nº 308/2004,
que “Altera os artigos 21, 32 e 144, da Constituição
Federal, criando as Polícias Penitenciárias Federal
e Estaduais”. ..........................................................
Nº 4.823/2012 – Do Sr. Cabo Juliano Rabelo
– Requer a inclusão na Ordem do Dia do Plenário
da Proposta de Emenda à Constituição nº 300/2008,
que “Altera a redação do parágrafo 9º do artigo 144
da Constituição Federal”. .......................................
Nº 4.824/2012 – Do Sr. Cabo Juliano Rabelo
– Requer a inclusão na Ordem do Dia do Plenário
da Proposta de Emenda à Constituição nº 89-A, de
2007, que “dá nova redação ao inciso XI e revoga
o § 12 do artigo 37 da Constituição Federal”. ........
Nº 4.825/2012 – Da Comissão de Segurança
Pública e Combate ao Crime Organizado – Requer
a reconstituição do Projeto de Lei nº 1.607, de 2011,
e do PL nº 1.802, de 2011, apensado....................
Nº 4.826/2012 – Do Sr. Romero Rodrigues –
Solicita inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei
nº 7699 de 2006 que “Institui o Estatuto do Portador
de Deficiência e dá outras providências”................
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Nº 4.827/2012 – Do Sr. Romero Rodrigues –
Solicita inclusão na Ordem do Dia da Proposta de
Emenda à Constituição nº 479 de 2005 que “Acrescenta dispositivo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para considerar estáveis os
Agentes de Combate às Endemias, da Fundação
Nacional de Saúde – FUNASA, em atuação há 9
(nove) anos, ou mais”.............................................
Nº 4.828/2012 – Do Sr. Romero Rodrigues –
Solicita inclusão na Ordem do Dia da Proposta de
Emenda à Constituição nº 215 de 2003 que “Acrescenta o § 3º ao art. 42 da Constituição Federal que
dispõe sobre os militares dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios”, possibilitando aos militares dos Estados, Distrito Federal e dos Territórios
a acumulação remunerada de cargo de professor,
cargo técnico ou científico ou de cargo privativo de
profissionais de saúde. ..........................................
Nº 4.829/2012 – Do Sr. Romero Rodrigues –
Requer a criação de Comissão Especial destinada
a proferir parecer a Proposta de Emenda à Constituição nº 192 de 2007, que “Acrescenta o inciso
XVI ao art. 93 da Constituição Federal”, onde os
Juízes e Tribunais deverão encaminhar semestralmente ao Conselho Nacional de Justiça relatórios
sobre o andamento de processos que presidem
relativos a atos de improbidade administrativa e a
crimes contra a administração pública. .................
Nº 4.830/2012 – Do Sr. Romero Rodrigues
– Solicita inclusão na Ordem do Dia do Projeto de
Lei nº 5798 de 2009 que “Institui o Programa de
Cultura do Trabalhador, cria o Vale-Cultura e dá
outras providências”.............................................
Nº 4.831/2012 – Do Sr. Romero Rodrigues –
Solicita inclusão na Ordem do Dia da Proposta de
Emenda à Constituição nº 285 de 2008 que “Acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias para dispor sobre a vinculação de recursos orçamentários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios aos respectivos
Fundos de Habitação de Interesse Social”, conhecida como PEC da Habitação.................................
Nº 4.832/2012 – Do Sr. Romero Rodrigues –
Solicita inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei
Complementar nº 416 de 2008 que “Dispõe sobre o
procedimento para a criação, a incorporação, a fusão
e o desmembramento de Municípios, para regulamentar o § 4º do art. 18, da Constituição Federal”............
Nº 4.833/2012 – Do Sr. Jonas Donizette –
Requer inclusão na Ordem do Dia do Projeto de
Lei 5393/2005.........................................................
Nº 4.834/2012 – Do Sr. Romero Rodrigues
– Requer a criação de Comissão Especial destinada a proferir parecer a Proposta de Emenda à
Constituição nº 368 de 2009, que “Dá nova redação
ao art. 42 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, ampliando o prazo em que a União deverá destinar às regiões Centro-Oeste e Nordeste
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percentuais mínimos dos recursos destinados à
irrigação”, onde prorroga por mais dez anos a obrigatoriedade da União aplicar recursos destinados à
irrigação. Altera a Constituição Federal de 1988. ..
Nº 4.835/2012 – Do Sr. Leonardo Gadelha
– Solicita inclusão na Ordem do Dia do Projeto de
Lei nº 7.699, de 2006, que “Institui o Estatuto do
Portador de Deficiência e dá outras providências”..
Nº 4.836/2012 – Do Sr. Edinho Araújo – Requer a inclusão na Ordem do Dia do PL 2861/2008,
que altera a Lei nº 4.950-A, de 22 de abril de 1966,
para estender aos técnicos de nível médio, regularmente inscritos nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, e nos de Química,
o piso salarial mínimo.............................................
Nº 4.837/2012 – Do Sr. Onofre Santo Agostini – Requer inclusão nos Anais da Casa do voto
de louvor ao Presidente da Empresa de Pesquisa
Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina
– EPAGRI, o Sr. Luiz Ademir Hessmann, pelo Aniversário de 100 anos desta Instituição no município
catarinense de Lages.............................................
Nº 4.838/2012 – Do Sr. Vicentinho – Requer
convocação de Sessão Solene da Câmara dos Deputados em Homenagem ao dia da Umbanda no
dia 15 de novembro................................................
Nº 4.839/2012 – Do Sr. Vicentinho – Requer
inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei nº
2.295, de 2000, que “Dispõe sobre a jornada de
trabalho dos Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de
Enfermagem”..........................................................
Nº 4.840/2012 – Do Sr. Antonio Carlos Magalhães Neto – Requer, nos termos do art. 155,
Urgência para apreciação do PLP nº 114/2011.....
Nº 4.841/2012 – Da Srª. Iracema Portella –
Requer a constituição de comissão externa, nos
termos que especifica. ...........................................
Nº 4.842/2012 – Do Sr. Eli Correa Filho – Solicita o apensamento do Projeto de Lei nº 3.298/2012
ao Projeto de Lei nº 2468/2011..............................
Nº 48.43/2012 – Do Líderes – Requer urgência para apreciação do PL nº 7.528/2006...............
Nº 4.844/2012 – Do Sr. Paulo Rubem Santiago – Requer a inclusão na Ordem do Dia da Proposta de Emenda à Constituição nº 555/2006 que
“Revoga o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41,
de 2003 “.................................................................
4 – DESPACHOS DO PRESIDENTE
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Nº 254/P, 1.705/R e 1.952/R, de 2012- STF..
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QUESTÃO DE ORDEM
Nº 163/2012 – Deputado Bruno Araújo.........
PROPOSIÇÕES
PEC nº 149/2012, PEC nº 155/2012, PLP nº
32/2011, PLP 153/2012, PL nº 3.490/2012, PL nº
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3.492/2012, PL nº 3.495/2012, PL nº 3.496/2012, PL
nº 3.498/2012, PL nº 3.499/2012, PL nº 3.501/2012,
PL nº 3.502/2012, PL nº 3.504/2012, PL nº 3.510/2012,
PL nº 3.538/2012, PL nº 3.543/2012, PL nº 3.547/2012,
PDC nº 547/2012, PDC nº 550/2012, PDC nº
551/2012, PDC nº 552/2012, PRC nº 118/2012, INC nº
2.743/2012, INC nº 2.756/2012, INC nº 2.757/2012,
INC nº 2.758/2012, INC nº 2.759/2012, INC nº
2.760/2012, INC nº 2.761/2012, INC nº 2.762/2012,
INC nº 2.763/2012, INC nº 2.764/2012, INC nº
2.765/2012, INC nº 2.766/2012, INC nº 2.767/2012,
INC nº 2.768/2012, INC nº 2.769/2012, INC nº
2.770/2012, INC nº 2.771/2012, INC nº 2.772/2012,
INC nº 2.773/2012, INC nº 2.774/2012, INC nº
2.775/2012, INC nº 2.776/2012, REQ nº 4.564/2012,
S/N/2012 – Deputado Miro Teixeira............................
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COMISSÕES
5 – ATAS
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, 6ª Reunião (Ordinária), em 28-3-12 e 7ª
Reunião (Ordinária), em 29-3-12............................
Comissão de Educação e Cultura, 42ª Reunião (Extraordinária), em 9-11-11...........................
Comissão de Legislação Participativa, 4ª Reunião (Ordinária), em 28-3-12..................................
6 – DESIGNAÇÕES
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, em 3-4-12........
Comissão de Segurança Pública e Combate
ao Crime Organizado, em 3-4-12...........................
7 – PARECER
– PDC nº 474-A/2011....................................
SEÇAO II
8 – ATOS DO PRESIDENTE
Dispensar: Alessandro dos Reis Vale, Alexandre Nascimento Porto, Aline Moraes Machado,
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Antonio Teixeira de Barros, Aparecida de Moura
Andrade, Clauder Lopes Diniz, Claudia Amorim
Brasil, Daniela Guerson Andre, Evelin Maciel Brisolla, Getsemane Luiz da Silva, Janete Silva Moura, José Aprigio Nogueira Cesarino, Livia Claudia
Santa Cruz da Silva, Malena Rehbein Rodrigues,
Marcelle Rodrigues Campello Cavalcanti, Marise
Lugullo de Freitas, Mauro Sergio Ceccherini, Mirna de Castela Carvalho Pessoa, Moema Ramos
Cavalcanti, Mônica Thaty Soares da Silva Nunes,
Natalia Reis Doederlein, N’diaye Christian Escot
Morais, Newton Araujo Junior, Pitagoras Velozo
Costa, Rodrigo Bittar, Simone Ravazzolli...............
Designar: Aline Moraes Machado, Aparecida
de Moura Andrade, Clauder Lopes Diniz, Daniela
Guerson Andre, Evelin Maciel Brisolla, Fabricio
Rocha de Sousa, Getsemane Luiz da Silva, Ginny
Carla Morais de Carvalho, Guilherme Teixeira Magno Bacalhao, Isaque Dourado Cavalcante, Jorge
Henrique da Silva Junior, José Aprigio Nogueira
Cesarino, Keila Dias Santana, Kelen Alves de Sousa Silva, Leano Nobuyuki Toguchi, Malena Rehbein
Rodrigues, Marcia Xavier Bandeira, Maria da Penha
Moura Wanderley, Mauro Sergio Ceccherini, Mirna
de Castela Carvalho Pessoa, Moema Ramos Cavalcanti, Mônica Aquino Montenegro, Mônica Thaty
Soares da Silva Nunes, Natalia Reis Doederlein,
Pierre Triboli dos Santos, Samuel da Silva Ribeiro,
Simone Ravazzolli..................................................
9 – MESA
10 – LÍDERES E VICE-LÍDERES
11 – DEPUTADOS EM EXERCÍCIO
12 – COMISSÕES
SUPLEMENTO
Atos da Mesa nº 31 e 32, de 2012, sairão
publicados em suplemento a este Diário.
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SEÇÃO I

Ata da 67ª Sessão, da 2ª Sessão Legislativa Ordinária,
da 54ª Legislatura, 3 de abril de 2012
Presidência dos Srs.: Marco Maia, Presidente. Inocêncio Oliveira, 3º Secretário.
ÀS 14 HORAS COMPARECEM À CASA
OS SRS.:
Eduardo Gomes
Inocêncio Oliveira
Geraldo Resende
Manato
Partido Bloco

Total de Rondônia: 6
ACRE
Sibá Machado PT
Total de Acre: 1
TOCANTINS

RORAIMA
Paulo Cesar Quartiero DEM
Total de Roraima: 1
AMAPÁ
Janete Capiberibe PSB PsbPcdob
Luiz Carlos PSDB
Sebastião Bala Rocha PDT
Total de Amapá: 3
PARÁ
Arnaldo Jordy PPS PvPps
Beto Faro PT
Cláudio Puty PT
Josué Bengtson PTB
Miriquinho Batista PT
Wandenkolk Gonçalves PSDB
Zequinha Marinho PSC
Total de Pará: 7
AMAZÔNAS
Carlos Souza PSD
Henrique Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Pauderney Avelino DEM
Total de Amazônas: 3
RONDÔNIA
Carlos Magno PP
Marcos Rogério PDT
Mauro Nazif PSB PsbPcdob
Moreira Mendes PSD
Nilton Capixaba PTB
Padre Ton PT

Júnior Coimbra PMDB
Laurez Moreira PSB PsbPcdob
Total de Tocantins: 2
MARANHÃO
Alberto Filho PMDB
Costa Ferreira PSC
Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Domingos Dutra PT
Edivaldo Holanda Junior PTC PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Sarney Filho PV PvPps
Total de Maranhão: 7
CEARÁ
André Figueiredo PDT
Ariosto Holanda PSB PsbPcdob
Chico Lopes PCdoB PsbPcdob
Danilo Forte PMDB
Domingos Neto PSB PsbPcdob
Gera Arruda PMDB
João Ananias PCdoB PsbPcdob
José Guimarães PT
Mauro Benevides PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Total de Ceará: 10
PIAUÍ
Assis Carvalho PT
Iracema Portella PP
Jesus Rodrigues PT
Marcelo Castro PMDB
Osmar Júnior PCdoB PsbPcdob
Paes Landim PTB
Total de Piauí: 6
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RIO GRANDE DO NORTE
Felipe Maia DEM
Henrique Eduardo Alves PMDB
João Maia PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Rio Grande do Norte: 3
PARAÍBA
Benjamin Maranhão PMDB
Efraim Filho DEM
Hugo Motta PMDB
Leonardo Gadelha PSC
Luiz Couto PT
Manoel Junior PMDB
Romero Rodrigues PSDB
Total de Paraíba: 7
PERNAMBUCO
Augusto Coutinho DEM
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB PsbPcdob
José Augusto Maia PTB
Mendonça Filho DEM
Pedro Eugênio PT
Total de Pernambuco: 6
ALAGOAS
Renan Filho PMDB
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Alagoas: 2
SERGIPE
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Márcio Macêdo PT
Total de Sergipe: 2
BAHIA
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM
Daniel Almeida PCdoB PsbPcdob
Fábio Souto DEM
Geraldo Simões PT
Josias Gomes PT
Luiz Argôlo PP
Márcio Marinho PRB
Marcos Medrado PDT
Mário Negromonte PP
Nelson Pellegrino PT
Oziel Oliveira PDT
Paulo Magalhães PSD
Valmir Assunção PT
Waldenor Pereira PT
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Total de Bahia: 14
MINAS GERAIS
Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Domingos Sávio PSDB
Eduardo Barbosa PSDB
Geraldo Thadeu PSD
Gilmar Machado PT
Jairo Ataide DEM
Jô Moraes PCdoB PsbPcdob
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luiz Fernando Faria PP
Márcio Reinaldo Moreira PP
Padre João PT
Paulo Piau PMDB
Saraiva Felipe PMDB
Toninho Pinheiro PP
Vitor Penido DEM
Weliton Prado PT
Zé Silva PDT
Total de Minas Gerais: 17
ESPÍRITO SANTO
Audifax PSB PsbPcdob
Dr. Jorge Silva PDT
Lelo Coimbra PMDB
Total de Espírito Santo: 3
RIO DE JANEIRO
Benedita da Silva PT
Chico D`Angelo PT
Dr. Aluizio PV PvPps
Hugo Leal PSC
Jair Bolsonaro PP
Jandira Feghali PCdoB PsbPcdob
Miro Teixeira PDT
Nelson Bornier PMDB
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Walney Rocha PTB
Total de Rio de Janeiro: 10
SÃO PAULO
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Carlos Sampaio PSDB
Dr. Ubiali PSB PsbPcdob
Edinho Araújo PMDB
Eli Correa Filho DEM
Ivan Valente PSOL
Janete Rocha Pietá PT
Jilmar Tatto PT
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João Dado PDT
Luiza Erundina PSB PsbPcdob
Milton Monti PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Newton Lima PT
Otoniel Lima PRB
Ricardo Izar PSD
Ricardo Tripoli PSDB
Roberto de Lucena PV PvPps
Salvador Zimbaldi PDT
Vanderlei Macris PSDB
Vanderlei Siraque PT
Walter Feldman PSDB
Total de São Paulo: 20
MATO GROSSO
Cabo Juliano Rabelo PSB PsbPcdob
Carlos Bezerra PMDB
Júlio Campos DEM
Nilson Leitão PSDB
Total de Mato Grosso: 4
DISTRITO FEDERAL
Augusto Carvalho PPS PvPps
Luiz Pitiman PMDB
Policarpo PT
Total de Distrito Federal: 3
GOIÁS
Íris de Araújo PMDB
Magda Mofatto PTB
Roberto Balestra PP
Ronaldo Caiado DEM
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Total de Goiás: 6
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Rosane Ferreira PV PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Total de Paraná: 11
SANTA CATARINA
Carmen Zanotto PPS PvPps
Edinho Bez PMDB
Esperidião Amin PP
Mauro Mariani PMDB
Onofre Santo Agostini PSD
Ronaldo Benedet PMDB
Valdir Colatto PMDB
Total de Santa Catarina: 7
RIO GRANDE DO SUL
Henrique Fontana PT
José Otávio Germano PP
José Stédile PSB PsbPcdob
Luis Carlos Heinze PP
Ronaldo Nogueira PTB
Ronaldo Zulke PT
Total de Rio Grande do Sul: 6

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A
lista de presença registra na Casa o comparecimento
de 172 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA

MATO GROSSO DO SUL
Marçal Filho PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 1
PARANÁ
Abelardo Lupion DEM
André Zacharow PMDB
Cida Borghetti PP
Eduardo Sciarra PSD
Fernando Francischini PSDB
Luiz Carlos Setim DEM
Nelson Meurer PP
Osmar Serraglio PMDB
Reinhold Stephanes PSD

O SR. MARÇAL FILHO, servindo como 2° Secretário, procede à leitura da ata da sessão antecedente,
a qual é, sem observações, aprovada.

III – EXPEDIENTE
Ofício nº 87 (CN)
Brasília, 1 de março de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Projeto de Lei de Conversão à sanção.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, para os
fins do disposto no art. 13 da Resolução nº 1, de
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2002-CN, foi encaminhado à Excelentíssima Senhora Presidente da República o Projeto de Lei
de Conversão nº 2, de 2012 (Medida Provisória nº
544, de 2011), aprovado pelo Senado Federal, em
sessão realizada no dia 29 de fevereiro do corrente ano, que “Estabelece normas especiais para as
compras, as contratações e o desenvolvimento de
produtos e de sistemas de defesa; dispõe sobre
regras de incentivo à área estratégica de defesa;
altera a Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; e
dá outras providências”.
Atenciosamente, – Senador José Sarney,
Presidente do Senado Federal.
Publique-se
Em 3-4-12. – Marco maia, Presidente.
Oficio nº 121 (CN)
Brasília, 28 de março de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Eduardo Gomes
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei
sancionado.
Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos fins,
o incluso autógrafo do Projeto de Lei de Conversão nº 2,
de 2012 (Medida Provisória nº 544, de 2011), sancionado
pela Excelentíssima Senhora Presidente da República e
transformado na Lei nº 12.598, de 21 de março de 2012,
que “Estabelece normas especiais para as compras,
as contratações e o desenvolvimento de produtos e de
sistemas de defesa; dispõe sobre regras de incentivo à
área estratégica de defesa; altera a Lei nº 12.249, de 11
de junho de 2010; e dá outras providências.”
Atenciosamente, – Senador Cícero Lucena,
Primeiro-Secretário.
Publique-se
Em 3-4-12. – Marco Maia, Presidente.
Oficio nº 162 (SF)
Brasília, em 27 de fevereiro de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Eduardo Gomes
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Comunicação de remessa de matéria à
sanção.
Senhor Primeiro-Secretário,
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Comunico a Vossa Excelência que, aprovado
sem alterações pelo Senado Federal, em revisão, foi
encaminhado à Excelentíssima Senhora Presidente da
República, para os fins constantes do art. 66 da Constituição Federal, o Projeto de Lei da Câmara nº 119, de
2011 (PL nº 819, de 2011, nessa Casa), que “Confere
ao Município de Maravilha, no Estado de Santa Catarina, o título de Cidade das Crianças”.
Atenciosamente, – Senador Cícero Lucena, Primeiro-Secretário.
Publique-se
Em 3-4-12. – Marco Maia, Presidente.
Oficio no 425 (SF)
Brasília, 28 de março de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Eduardo Gomes
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei
sancionado.
Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo do Projeto de Lei
da Câmara n° 89, de 2011 (PL n° 4.572, de 2009,
nessa Casa), sancionado pela Excelentíssima Senhora Presidente da República e transformado na
Lei n° 12.600, de 23 de março de 2012, que “Cria
os cargos de Juiz-Auditor e Juiz-Auditor Substituto
para a 2 a Auditoria da 11 ª Circunscrição Judiciária
Militar, no âmbito da Justiça Militar da União; revoga
dispositivos da Lei n° 10.333, de 19 de dezembro
de 2001; e dá outras providências”.
Atenciosamente, – Senador Cícero Lucena, Primeiro-Secretário.
Publique-se
Em 3-4-12. – Marco Maia, Presidente.
Oficio nº 426 (SF)
Brasília, 28 de março de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Eduardo Gomes
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei
sancionado.
Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo do Projeto de Lei da
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Câmara n° 122, de 2011 (PL n° 7.579, de 2010, nessa Casa), sancionado pela Excelentíssima Senhora
Presidente da República e transformado na Lei n°
12.601, de 23 de março de 2012, que “Cria cargos
na Carreira de Diplomata; altera o Anexo I da Lei n°
11.440, de 29 de dezembro de 2006; e cria cargos
de Oficial de Chancelaria”.
Atenciosamente, – Senador Cícero Lucena, Primeiro-Secretário.
Publique-se
Em 3-4-12. – Marco Maia, Presidente.
Oficio n° 310 (SF)
Brasília, 9 de março de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Eduardo Gomes
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Comunicação de remessa de matéria à sanção.
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que, aprovado
sem alterações pelo Senado Federal, em revisão, foi
encaminhado à Excelentíssima Senhora Presidente
da República, para os fins constantes do art. 66 da
Constituição Federal, o Projeto de Lei da Câmara
n° 89, de 2011 (PL n° 4.572, de 2009, nessa Casa),
que “Cria os cargos de Juiz-Auditor e Juiz-Auditor
Substituto para a 28 Auditoria da 118 Circunscrição
Judiciária Militar, no âmbito da Justiça Militar da
União; revoga dispositivos da Lei n° 10.333, de 19
de dezembro de 2001; e dá outras providências”.
Atenciosamente,– Senadora Vanessa Grazziotin,
Quarta-Suplente, no exercício da Primeira Secretaria.
Publique-se
Em 3-4-12. – Marco Maia, Presidente.
Oficio n° 312 (SF)
Brasília, 9 de março de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Eduardo Gomes
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Comunicação de remessa de matéria à sanção.
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que, aprovado
sem alterações pelo Senado Federal, em revisão, foi
encaminhado à Excelentíssima Senhora Presidente
da República, para os fins constantes do art. 66 da
Constituição Federal, o Projeto de Lei da Câmara n°
122, de 2011 (PL n° 7.579, de 2010, nessa Casa), que
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“Cria cargos na Carreira de Diplomata; altera o Anexo
I da Lei n° 11.440, de 29 de dezembro de 2006; e cria
cargos de Oficial de Chancelaria”.
Atenciosamente,– Senadora Vanessa Grazziotin,
Quarta-Suplente, no exercício da Primeira Secretaria.
Publique-se
Em 3-4-12. – Marco Maia, Presidente.
Ofício n° 381 (SF)
Brasília, 22 de março de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Eduardo Gomes
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei
sancionado.
Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos
fins, o incluso autógrafo do Projeto de Lei da Câmara
n° 119, de 2011 (PL n° 819, de 2011, nessa Casa),
sancionado pela Excelentíssima Senhora Presidente da República e transformado na Lei n° 12.596, de
15 de março de 2012, que “Confere ao Município de
Maravilha, no Estado de Santa Catarina, o título de
Cidade das Crianças”.
Atenciosamente,– Senadora Vanessa Grazziotin,
Quarta-Suplente, no exercício da Primeira Secretaria.
Publique-se
Em 3-4-12. – Marco Maia, Presidente.
Of. n° 36/GAB
Brasília, 2 de abril de 2012
Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
DD. Presidente da Câmara dos Deputados.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, a
fim de indicar os Deputados Érika Kokay (PT/GO), Miriquinho Batista (PT/PA), Luiz Couto (PT/PB) e Nelson
Pellegrino (PT/BA) como membros titulares na Comissão
Parlamentar de Inquérito “destinada a investigar o tráfico
de pessoas no Brasil, suas causas, consequências e
responsáveis no período de 2003 a 2011, compreendido na vigência da Convenção de Palermo- CPITRAPE”.
Atenciosamente, – Deputado Jilmar Tatto, Líder do PT.
Defiro. Publique-se.
Em 3-4-12.– Marco Maia, Presidente.
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Of. nº 39/GAB
Brasília, 3 de abril de 2012
Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para indicar como Titulares os Deputados Vanderlei
Siraque (PT/SP), Vander Loubet (PT/MS), José Mentor (PT/SP) e BETO FARO (PT/PA), como membros
suplentes os Deputados Pedro Uczai (PT/SC), Amauri
Teixeira (PT/BA), Devanir Ribeiro (PT/SP) e Weliton
Prado (PT/MG), para compor a Comissão Especial
destinada a analisa a Proposta de Emenda à Constituição n° 37-A “QUE ACRESCENTA O § 10 AO ART.
144 DA CONSTITUIÇÃO A DEFINIR A COMPETÊNCIA
PARA INVESTIGAÇÕES DAS POLÍCIAS FEDERAL E
CIVIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL”. PEC n° 37/11.
Atenciosamente,– Deputado Jilmar Tatto, Líder
do PT.
Publique-se
Em 3-4-12. – Marco Maia, Presidente.
Of. nº 40/GAB
Brasília, 3 de abril de 2012.
Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência,
para indicar o Deputado Padre João (PT/MG), como
Vice-Líder do Partido dos Trabalhadores em substituição ao Deputado Weliton Prado (PT/MG).
Atenciosamente, – Deputado Jilmar Tatto,
Líder do PT.
Defiro. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral.
Em 3-4-012. – Marco Maia, Presidente.
Of. nº 134/PT
Brasília, 3 de abril de 2012
Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
no sentido de solicitar a retirada do Deputado Jilmar
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Tatto (PT-SP) como membro titular da Comissão do
Trabalho, de Administração e Serviço Público.
Atenciosamente,– Jilmar Tatto, Líder do PT.
Defiro. Publique-se.
Em 3-4-12. – Marco Maia, Presidente.
OF/GAB/I/N° 265
Brasília, 3 março de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Deputada
MARINHA RAUPP passa a integrar, na qualidade de
SUPLENTE, a Comissão Especial destinada a apreciar
e proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição n° 111-A, de 2011, que “altera o art. 31 da Emenda Constitucional n° 19, de 4 de junho de 1998, e dá
outras providências”, em vaga existente.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Henrique
Eduardo Alves, Líder do PMDB.
Publique-se
Em 3-4-12. – Marco Maia, Presidente.
Of. nº 376/2012/PSDB
Brasília, 3 de abril de 2012.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência que, em virtude de
compromissos partidários inadiáveis, estarei fora de
Brasília no dia 03/04/2012. Por esse motivo, indico o
Deputado César Colnago, para assumir interinamente
as funções regimentais de Líder do Partido da Social
Democracia Brasileira – PSDB.
Respeitosamente,– Deputado Bruno Araújo,
Líder do PSDB.
Publique-se
Em 3-4-12. – Marco Maia, Presidente.
Of. nº 377 /2012/PSDB
Brasília, 3 de abril de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
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Informo a Vossa Excelência que, em virtude de
compromissos partidários inadiáveis, estarei fora de
Brasília no dia 04/04/2012. Por esse motivo, indico o
Deputado César Colnago, para assumir interinamente
as funções regimentais de Líder do Partido da Social
Democracia Brasileira- PSDB.
Respeitosamente,– Deputado Bruno Araújo,
Líder do PSDB.
Publique-se
Em 3-4-12. – Marco Maia, Presidente.
Ofício GAB/PSD n° 113
Brasília, 3 de abril de 2012
À Sua Excelência o Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, solicito, nos
termos regimentais a retirada do Deputado Ademir Camilo como membro titular da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público – CTASP. – Deputado
Guilherme Campos, Líder do PSD.
Defiro. Publique-se.
Em 3-4-12. – Marco Maia, Presidente.
Oficio GAB/PSD n° 168
Brasília, 28 de março de 2012
À Sua Excelência o Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, indico, nos termos regimentais, o Deputado Onofre Santo Agostine
(PSD/SC) para exercer a função de Vice-Líder do Partido Social Democrático nesta Casa, em substituição
ao Deputado Jorge Boeira (PSD/SC). – Deputado Guilherme Campos, Líder do PSD.
Defiro. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral.
Em 3-4-12. –Marco Maia, Presidente.
Ofício GAB/PSD nº 201
Brasília, 28 de março de 2012
À Sua Excelência o Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
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Cumprimentando-o cordialmente, solicito, nos
termos regimentais, a indicação da Deputada Liliam
Sá para a titularidade na Comissão Especial destinada
a proferir parecer ao Projeto de Lei n° 8.035, de 2010,
do Poder Executivo, que “aprova o Plano Nacional de
Educação para o decênio 2011-2020 e dá outras providências”, em substituição à Deputada Nice Lobão
que ocupa a vaga atualmente. – Deputado Guilherme
Campos, Líder do PSD.
Indefiro a presente substituição, tendo
em vista que o PSD não possui vaga na Comissão Especial supracitada, constituída em
07 de abril de 2011, portanto antes do registro
do Partido na Câmara dos Deputados, em 26
de outubro de 2011. Publique-se.
Em 3-4-12. – Marco Maia, Presidente.
Of. n° 210/2012 – Bloco
Brasília, 3 de abril de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Assunto: Indicação para suplência de CPI.
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência
no sentido de indicar o Deputado Arnaldo Jordy (PPS/
PA) para membro suplente Comissão Parlamentar de
Inquérito “destinada a apurar denúncias de turismo sexual e exploração sexual de crianças e adolescentes,
conforme diversas matérias publicadas pela imprensa. – CPICRIAN”.
Respeitosamente,– Deputado Lincoln Portela,
Líder do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/PHS/ TC/
PSL/PRTB.
Defiro. Publique-se.
Em 3-4-12. – Marco Maia, Presidente.
OF.B/035/12
Brasília, 29 de março de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a indicação da deputada
Keiko Ota (PSB-SP), como suplente, da Comissão Espe-
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cial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda
à Constituição n° 37, de 2011, do Sr. Lourival Mendes,
que “Acrescenta o § 10 ao art. 144 da Constituição Federal para definir a competência para a investigação
criminal pelas polícias federal e civis dos Estados e do
Distrito Federal.”
Respeitosamente,– Deputada Sandra Rosado,
Líder do PSB.
Publique-se
Em 3-4-12. – Marco Maia, Presidente.
OF. B/36/12.
Brasília, 29 de março de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do Deputado Gera Arruda (PSB-CE) para a vaga de titular da
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania,
em substituição ao Deputado Edson Silva (PSB-CE).
Respeitosamente, – Deputada Sandra Rosado,
Líder do PSB.
OF. B/37/12
Brasília, 29 de março de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do
Deputado Gera Arruda (PSB-CE) para a vaga de suplente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, em substituição ao Deputado
Edson Silva (PSB-CE).
Respeitosamente,– Deputada Sandra Rosado,
Líder do PSB.
Defiro. Publique-se.
Em 3-4-12. – Marco Maia, Presidente.
Ofício n° 4-L-Democratas/2012
Brasília, 14 de fevereiro de 2012
Exmo Sr.
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
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Indico a Vossa Excelência o Deputado Efraim Filho
para integrar, como membro titular, a Comissão Especial
destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 8.035,
de 2010, do Poder Executivo, que “aprova o Plano Nacional de Educação para o decênio 2011-2020 e dá outras
providências”, em substituição à Deputada Nice Lobão.
Por oportuno, cumpre destacar que a Deputada
Nice Lobão, por motivo de saúde, se ausentou das 29
reuniões anteriormente realizadas, e, atualmente ainda
se encontra amparada por atestado médico recentemente prorrogado.
Respeitosamente,– Deputado Antonio Carlos
Magalhães Neto, Líder do Democratas.
Defiro. Publique-se.
Em 3-4-12.– Marco Maia, Presidente.
Ofício n° 68-L-Democratas/12
Brasília, 3 de abril de 2012.
Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Congresso Nacional
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do Democratas que integrarão a Comissão Especial Mista
destinada a elaborar, em 60 (sessenta) dias, os projetos de lei necessários à adequação da legislação
infraconstitucional à matéria tratada na Emenda à
Constituição nº 69/2012 (transfere da União para o
Distrito Federal as atribuições de organizar e manter
a Defensoria Pública do Distrito Federal.
TITULARES
Deputado Augusto Coutinho
Deputado João Bittar
Respeitosamente, – Deputado Antonio Carlos
Magalhães Neto, Líder do Democratas.
Publique-se
Em 3-4-12. – Marco Maia, Presidente.
OF/LID/N° 48/2012
Brasília 03 de abril de 2012
Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Vaga de titular do Bloco PV, PPS na CSPCCO.
Senhor Presidente,
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Solicito a Vossa Excelência tornar disponível a
vaga de titular, hoje ocupada pelo Deputado Stepan
Nercessian – PPS/RJ, na Comissão de Segurança
Pública e Combate ao Crime Organizado – CSPCCO.
Atenciosamente,– Deputado Rubens Bueno,
Líder do Bloco PV, PPS.
Defiro. Publique-se.
Em 3-4-12. – Marco Maia, Presidente.
Oficio n° 100/2012
Brasília, 3 de abril de 2012
Exmo Sr.
Deputado Marco Maia
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado
Nelson Marquezelli (PTB-SP), na qualidade de Titular
e o Senhor Deputado Josué Bengtson (PTB-PA), na
qualidade de Suplente, para a Comissão Especial
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição n° 005-A, de 2011, do Sr. Nelson
Marquezelli, que “altera o inciso XV do art. 48 e revoga os incisos VII e VIII do art. 49 para estabelecer
que os subsídios do Presidente e Vice-Presidente
da República, Ministros de Estado, Senadores e Deputados Federais são idênticos aos dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração.
Atenciosamente,– Deputado Jovair Arantes,
Líder do PTB.
Publique-se
Em 3-4-12. – Marco Maia, Presidente.
Oficio n° 106/2012
Brasília, 3 de abril de 2012
Ex Sr.
Deputado Marco Maia
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
mo

Assunto: indicação de membro para Comissão Especial
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o Senhor Deputado PAES LANDIM (PPS-PI), na qualidade de Titular, para integrar a Comissão Especial destinada a efetuar estudos, levantar
as proposições em tramitação e apresentar propostas em relação à temática envolvendo o aprimoramento do Estado, das Instituições e da Democracia
brasileira.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração.
Atenciosamente,– Deputado Jovair Arantes,
Líder do PTB.
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Publique-se
Em 3-4-12. – Marco Maia, Presidente.
Oficio nº 107/2012
Brasília, 3 de abril de 2012
Exmo. Sr.
Deputado Marco Maia
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Assunto: indicação de membro para Comissão Especial
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o Senhor Deputado Alex Canziani (PPS-PR), na
qualidade de Titular, para integrar a Comissão Especial
destinada a promover estudos e proposições para a
reformulação do ensino médio.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração.
Atenciosamente,– Deputado Jovair Arantes,
Líder do PTB.
Publique-se
Em 3-4-12. Marco Maia, Presidente
Oficio nº 108/2012
Brasília, 3 de abril de 2012
Exmo. Sr.
Deputado Marco Maia
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado
Jorge Corte Real (PTB-PE), na qualidade de Titular,
para a Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 71-A, de
2011, do Sr. Assis Carvalho, que “acrescenta a alínea
c ao inciso VII do § 2º do art. 155 da Constituição, para
determinar que seja adotada a alíquota interestadual
quando o destinatário não for contribuinte do imposto
e a operação se der sem a presença física deste no
Estado de origem”.
Ao ensejo, renovo a Vossa, Excelência protestos
de estima e consideração.
Atenciosamente,–
Publique-se
Em 3-4-12. – Marco Maia, Presidente.
Oficio nº 109/2012
Brasília, 3 de abril de 2012
Exmo. Sr.
Deputado Marco Maia
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado Paes Landim (PTB-PI), na qualidade de Titular
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e o Senhor Deputado Arnaldo Faria de SA (PTB-SP), na qualidade de Suplente, para a Comissão
Especial destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição nº 467-A, de 2010, do Sr.
Sérgio Barradas Carneiro, que “revoga o Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal”.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração.
Atenciosamente,– Deputado Jovair Arantes,
Líder do PTB.
Publique-se
Em 3-4-12. – Marco Maia, Presidente.
Oficio nº 111/2012
Brasília, 3 de abril de 2012
Exmo. Sr.
Deputado Marco Maia
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado
Jose Augusto Maia (PTB-PE), na qualidade de Titular, para a Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº
19-A, de 2011, do Sr. Wilson Filho, que “altera o art.
40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer a criação da Zona Franca do
Semiárido Nordestino”.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração.
Atenciosamente,– Deputado Jovair Arantes,
Líder do PTB.
Publique-se
Em 3-4-12. – Marco Maia, Presidente.
Oficio nº 112/2012
Brasília, 3 de abril de 2012
Exmo. Sr.
Deputado Marco Maia
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado
Nelson Marquezelli (PTB-SP), na qualidade de Titular,
para a Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 51-A,
de 2003, do Sr. Bismark Maia, que “dá nova redação
aos artigos 28, caput, 29, III, 57, caput e § 4º, e 82
da Constituição Federal, alterando a data da posse
do Presidente da República, Governadores, Prefeitos,
Senadores e Deputados Federais”.
Ao ensejo, renovo a Vos Excelência protestos de
estima e consideração.
Atenciosamente,– Deputado Jovair Arantes,
Líder do PTB.
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Publique-se
Em 3-4-12.– Marco Maia, Presidente.
Oficio nº 114/2012
Brasília, 3 de abril de 2012
Exmo. Sr.
Deputado Marco Maia
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência a Senhora Deputada
Magda Mofatto (PTB-GO), na qualidade de Titular, para
a Comissão Especial destinada a proferir parecer à
Proposta de Emenda à Constituição nº 10-A, de 2011,
do Sr. Luiz Fernando Machado, que “altera os arts. 28,
29 e 84 da Constituição Federal para instituir a obrigatoriedade de elaboração e cumprimento do plano de
metas pelo Poder executivo municipal, estadual e federal, com base nas propostas da campanha eleitoral”.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração.
Atenciosamente,– Deputado Jovair Arantes,
Líder do PTB
Publique-se
Em 3-4-12. – Marco Maia, Presidente.
Oficio nº 115/2012
Brasília, 3 de abril de 2012
Exmo. Sr.
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais,
o Senhor Deputado Antonio Brito (PTB-BA) na qualidade
de Titular para a Comissão Especial destinada a proferir
parecer ao Projeto de Lei nº 4842, de 1998, do Senado
Federal, que “dispõe sobre o acesso a recursos genéticos e seus produtos derivados e dá outras providências”.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração.
Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes,
Líder do PTB.
Publique-se
Em 3-4-12. – Marco Maia, Presidente.
Oficio nº 118/2012
Brasília, 3 de abril de 2012
Exmo. Sr.
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o Senhor Deputado Paes Landim (PTB-PI)
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na qualidade de Titular para a Comissão Especial
destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº
231-A, de 2007, do Sr. Domingos Dutra, “que dispõe sobre a proibição da derrubada de palmeiras
de babaçu nos Estados do Maranhão, Piauí, Tocantins, Pará, Goiás e Mato Grosso e dá outras
providências”.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração.
Atenciosamente,– Deputado Jovair Arantes,
Líder do PTB.
Publique-se
Em 3-4-12. – Marco Maia, Presidente.
Ofício Líder nº 88/2012
Brasília-DF, 29 de março de 2012
Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Indicação para Comissão Temporária

Solicito a Vossa Excelência a indicação do Deputado Leonardo Gadelha (PSC/PB) para integrar, como
membro titular, a Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a investigar o tráfico de pessoas no Brasil,
suas causas, consequências e responsáveis no período de 2003 a 2011, compreendido na vigência da
Convenção de Palermo – CPITRAPE.
Respeitosamente,– Deputado André Moura,
Líder do PSC

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a indicação do Deputado Ivan Valente (PSOL/SP) para integrar, como
membro suplente, a Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a investigar a exploração do trabalho escravo ou análogo ao de escravo, em atividades rurais e
urbanas, de todo o território nacional.
Respeitosamente,– Deputado André Moura,
Líder do PSC.
Defiro. Publique-se.
Em 3-4-12. – Marco Maia, Presidente.
Ofício Líder nº 93/2012
Brasília-DF, 2 de abril de 2012
Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Indicação para Comissão Permanente

Senhor Presidente,
Dirijo-me a V.Exª para indicar o nome do Deputado
Cleber Verde – PRB/MA, para a suplência da Comissão Especial destinada a apreciar e proferir parecer à
Proposta de Emenda à Constituição nº 111/2011, que
regulariza pendências relacionadas com a situação
funcional dos servidores oriundos dos ex-Territórios do
Amapá e de Roraima, de autoria da Deputada Dalva
Figueiredo – PT/AP.
Atenciosamente,– Deputado Antônio Bulhões,
(PRB/SP) Líder do Partido Republicano Brasileiro – PRB

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a indicação do Deputado Costa Ferreira (PSC/MA) para integrar, como membro
suplente, a Comissão de Legislação Participativa – CLP.
Respeitosamente,– Deputado André Moura,
Líder do PSC
Defiro. Publique-se.
Em 3-4-12. – Marco Maia, Presidente
Ofício Líder nº 95/2012
Brasília-DF, 3 de abril de 2012
Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Indicação para Comissão Temporária
Senhor Presidente,

Defiro. Publique-se.
Em 3-4-12. – Marco Maia, Presidente.
Ofício nº 034/2012 LID/PRB
Brasília, 3 de abril de 2012
Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Indicação para membro de Comissão Especial.

Publique-se
Em 3-4-12. – Marco Maia, Presidente.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE CIDADANIA
OF. Nº 5 – PP/2012 – CCJC
Brasília, 28 de março de 2012.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: encaminhamento de proposição.
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo nº 474/2011, apreciado por este Órgão
Técnico, nesta data.
Atenciosamente,– Deputado Ricardo Berzoini,
Presidente.
Publique-se
Em 3-4-12. – Marco Maia, Presidente.
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Relatório
Câmara dos Deputados da República Federativa
do Brasil, Solenidade de entrega do pálio a Dom
Pedro Brito Deputado Paes Landim Vaticano,
junho de 2011
1 – A viagem em relato foi compreendida no período de 26 de junho a 1º de julho.
2 – A viagem se deu em função do convite feito
por Dom Pedro Brito, bispo de minha Diocese de São
Raimundo Nonato, Piauí, que no dia 29 de junho, recebeu o “pálio”, das mãos de sua santidade o Papa
Bento XVI, na Basílica do Vaticano, por ter sido nomeado Arcebispo de Palmas.
3 – A viagem compreendeu os seguintes compromissos: missa de entrega do pálio celebrada por
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Sua Santidade o Papa Bento XVI no dia 29 de junho,
na capela do Vaticano com a presença de dois mil
convidados. Recebeu o pálio das mãos do Papa cerca de 40 arcebispos do mundo inteiro, sendo 6 a 7 do
Brasil, destacando-se Dom Dimas da CNBB e o atual
arcebispo de Brasília Dom Sérgio Rocha.
4 – Estive durante todo o dia 30 na Livraria do
Vaticano.
5 – Participei de outros compromissos no Vaticano.
6 – É de destacar o jantar oferecido na Embaixada do Brasil junto ao Vaticano, pelo Embaixador Luis
Felipe de Seixas Corrêa, com a presença de todos os
arcebispos brasileiros que receberam o “pálio” papal e
do Núncio Apostólico no Brasil Dom Lorenzo Baldisseri.
Brasília, 21 de dezembro de 2011.– Deputado
Paes Landim.
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RELATÓRIO DE VIAGEM DO DEPUTADO
FERNANDO FRANCISCHINI COM A COMISSÃO
DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
ÀS OBRAS DA BR-487 E BR-376
No dia 28 de setembro de 2011, o Deputado Fernando Francischini (PSDB-PR) integrou a comitiva que
partiu da Base Aérea de Brasília em voo com destino
a Maringá (PR), onde pernoitaram.
Na manhã do dia 29 de setembro de 2011, por
volta das 8h, reuniu-se com os demais integrantes da
comitiva no Hotel Golden Ingá, de onde partiram em
direção ao Posto da Polícia Rodoviária de Cianorte. No
local, o prefeito Edno Guimarães e o Deputado Estadual Jonas Guimarães integraram a comitiva.
Durante o trajeto, o Deputado Francischini frisou a
necessária fiscalização das obras da Estrada Boiadeira
(BR-487) e do Contorno Norte de Maringá (BR-376),
locais para onde a comitiva se dirigia.
Ao chegar à BR-487, o Deputado Francischini
ressaltou a relevância da rodovia – chamada Estrada
Boiadeira devido à grande concentração pecuária no
Noroeste do Paraná e no Sul de Mato Grosso do Sul
– que é esperada há décadas pela população paranaense e deve beneficiar diretamente os Municípios
de Icaraíma, Maria Helena, Umuarama, Cruzeiro do
Oeste, Tuneiras do Oeste, Cianorte e Campo Mourão.
Além de influenciar o desenvolvimento das regiões
agroindustriais do Paraná e ainda o Porto de Paranaguá. O Deputado indagou aos representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
(DNIT) sobre os indícios de irregularidades das obras,
apontadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU), e as
medidas necessárias para a regularização. A comitiva
visitou o trecho 2 da Estrada Boiadeira, no ponto que
intercede as partes pavimentada e não pavimentada.

Abril de 2012

Depois da BR-487, a comitiva visitou a cidade de
Tuneiras do Oeste, onde foi recepcionada pelo chefe de
Gabinete da Prefeitura e seguiu para almoço na cidade de
Cianorte. Durante o evento, o prefeito de Cianorte fez discurso de agradecimento ao empenho dos parlamentares e
presenteou cada um com uma réplica do portal da cidade.
A comitiva seguiu em direção a Maringá, onde
visitou as obras do Contorno Norte da cidade, BR376. Ali, o Deputado Fernando Francischini indagou
sobre a situação das obras e relatou aos membros do
Departamento DNIT sobre os principais motivos que
o levaram a aprovar o requerimento de fiscalização. O
fato foi que relatório do TCU apontou indícios da prática
de sobrepreço de mais de R$10 milhões na segunda
etapa das obras do Contorno Norte de Maringá, que
figura como obra mais cara do estado. O Deputado cobrou soluções quanto aos problemas daquelas obras.
Feita a visita da BR-376, o Deputado Francischini
e outros integrantes que seguiram viagem para Curitiba se deslocaram para o aeroporto local. Chegando
à capital paranaense, a comitiva foi recepcionada no
Palácio das Araucárias pelo Secretário de Infraestrutura e Logísitica, José Richa Filho.
Durante todo o percurso, a comitiva da Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle foi escoltada por agentes da Polícia Federal. Houve também o acompanhamento
da imprensa local em todas as atividades desenvolvidas.
A programação foi cumprida no horário previsto e
às 22 horas os integrantes que retornariam a Brasília
foram conduzidos até o aeroporto de Curitiba.
Em conclusão à visita, o Deputado Francischini
e os demais parlamentares integrantes da comitiva
decidiram por solicitar audiência com o ministro Augusto Sherman, relator-substituto do caso no TCU, e
também com o diretor-geral do DNIT, general Jorge
Fraxe. – Fernando Francischini, PSDB-PR.
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SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE
ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA E DAS OBRAS DO
PAC E DO PMCMV
Relatório de Viagem
Assunto: Como membro da Subcomissão de Acompanhamento e Fiscalização das Obras do PAC e Minha
Casa Minha Vida (Comissão de Fiscalização Financeira e Controle), em visita técnica a Maringá – Cidade
de Tuneiras do Oeste – Visita ao trecho inacabado da
Estrada da Boiadeira – Paraná.
Processo: 140842/2011
Período: 28 a 29 de setembro de 2011
Destino: Maringá, Tuneiras do Oeste, Cianorte e Curitiba – PR
Participantes da Comitiva
1. Deputado Carlos Brandão (PSDB/MA) – Presidente da Subcomissão do PAC;
2. Deputado Nelson Bornier (PMDB/RJ) – Relator
da Subcomissão do PAC;
3. Deputado Fernando Francischini (PSDB/PR)
– Presidente da Subcomissão Especial de Segurança Pública;
4. Deputado João Magalhães (PMDB/MG) – Vice-Presidente da Subcomissão Permanente da Defesa
Civil;
5. Deputada Cida Borghetti (PP/PR) – membro da
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional;
6. Deputado Luiz Nishimori (PSDB/PR) – membro da Comissão Especial: PL nº 7.123/10 – Estrada-Parque Caminho do Colono;
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7. Deputado Zeca Dirceu (PT/PR) – membro da
Comissão de Viação e Transporte;*
8. Edno Guimarães, Prefeito do Município de
Cianorte – PR;*
9. Jonas Guimarães – Deputado Estadual do
Paraná;*
10. Regina P. Games – Secretária da Comissão
de Fiscalização Financeira e Controle;
11. Carlos Antônio Mendes Ribeiro Lessa – Consultor de Orçamento da Câmara dos Deputados;
12. Felipe Gustavo de Souza Peñalosa – Representante do Tribunal de Contas da União;
13. José da Silva Tiago – Superintendente do
DNIT - PR;
14. Eng° Luiz Guilherme Rodrigues de Meio –
Coordenador Geral de Construção, Diretoria de Infraestrutura Rodoviária;
15. Eng° José Carlos Belluzze – Supervisor do
DNIT da Unidade de Londrina;
16. Eng° Luiz Heleno de Albuquerque – Assessor
da Diretoria Executiva do DNIT – DIREX;
17. Eng° Osmar Lopes Ferreira – Superintendente
do DER da região noroeste – Maringá/PR;
18. Fernando Antônio Maia Camargo – Diretor-Presidente da URBAMAR – Urbanização de Maringá S/A;
19. Ten.-Cel Av. Marcelo Mendonça – Comandante
da aeronave e assessor parlamentar da Aeronáutica;
20. Samara Borges – Assessora do Deputado
Fernando Francischini;
21. Thomaz Pires – Assessor do Deputado Carlos Brandão.
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Relatório
No dia 28-9-11, os integrantes da comitiva que
partiram de Brasília (números 1 a 7, 10 a 14 e 20 a
22 listados acima), encontraram-se na Base Aérea de
Brasília para embarcarem em voo com destino a Maringá – PR, onde pernoitaram.
No dia 29-9-11, às 8h, reuniram-se com os demais integrantes da comitiva no Hotel Golden Ingá e
partiram em direção ao Posto da Polícia Rodoviária
de Cianorte. Nesse local, passaram a integrar a comitiva o Senhor Edno Guimarães, Prefeito de Cianorte,
o Senhor Jonas Guimarães – Deputado Estadual do
Paraná, e o Deputado Federal Zeca Dirceu.
No trajeto, o Sr. Tiago, Superintendente do DNIT
no Paraná, explanou sobre a BR-487/PR, Estrada Boiadeira. Falou sobre sua relevância como corredor entre
as áreas produtoras dos Estados de Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul e as áreas de agroindústrias do
Paraná e ainda o Porto de Paranaguá. Explicou que o
trecho entre as cidades de Porto Camargo e Campo
Mourão tem extensão de 186,9km, divididos em cinco
lotes de construção, e falou sobre peculiaridades de
cada um desses trechos. O Sr. Felipe Peñalosa, representante do TCU, também explanou sobre os indícios
de irregularidades das obras e as medidas necessárias
para a regularização. A comitiva visitou o trecho 2 das
obras, no ponto de encontro entre as partes pavimentadas e a não pavimentadas da estrada.
Em seguida, a comitiva visitou a cidade de Tuneiras do Oeste, onde foi recepcionada pelo Chefe de
Gabinete da Prefeitura e seguiu para almoço na cidade
de Cianorte. Durante o evento, o Prefeito de Cianorte
fez discurso em agradecimento ao empenho dos parlamentares e presenteou cada um com uma réplica
do portal da cidade.
A comitiva seguiu em direção a Maringá, onde
visitou as obras do contorno da cidade. Novamente
o Superintendente do DNIT fez explanações sobre a
situação das obras, seguido das explanações do representante do TCU.
Logo após, os integrantes que seguiram viagem
para Curitiba se deslocaram para o aeroporto local.
Chegando a Curitiba, a comitiva foi recepcionada no
Palácio das Araucárias pelo Secretário de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho.
Durante todo o percurso, a comitiva da Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle foi escoltada por agentes da Polícia Federal. Houve também o acompanhamento
da imprensa local em todas as atividades desenvolvidas.
A programação foi cumprida no horário previsto e
às 22 horas os integrantes que retornariam a Brasília
foram conduzidos até o aeroporto de Curitiba.
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Em conclusão à visita, os parlamentares decidiram por solicitar audiência com o Ministro Augusto
Sherman, relator-substituto do caso no TCU, e também
com o Diretor-Geral do DNIT, General Jorge Fraxe,
que posteriormente emitirá o parecer do relatório final.
Brasília, 20 de outubro de 2011.– Nelson Bornier, Deputado Federal (PMDB/RJ).
SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO PAC E DO
PMCMV – SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE
ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
E FINANCEIRA DAS OBRAS DO PROGRAMA DE
ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC) E DO
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV)
– RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA ÀS OBRAS DA
BR-487, TRECHO CAMPO MOURÃO – CRUZEIRO
DO OESTE, E ÀS OBRAS DO CONTORNO NORTE
DE MARINGÁ, NA BR-376, AMBAS NO
ESTADO DO PARANÁ
Relator da Subcomissão: Deputado Nelson Bornier
29/09/2011
I – Relatório
I – 1 Introdução
Com fundamento no Requerimento nº 119, de
2011, de autoria do digno Presidente desta Subcomissão permanente, Deputado Carlos Brandão, e deste
Relator, foram aprovadas por esta Comissão um rol de
visitas técnicas a serem efetuadas com o objetivo de
“averiguar com profundidade possíveis irregularidades
apresentadas nestas obras, verificadas pelo Tribunal
de Contas da União (TCU).”
Dentre essas obras, encontram-se trecho rodoviário da BR-487, entre Campo Mourão e Cruzeiro do
Oeste, e o Contorno Norte de Maringá, na BR-376,
ambas no Paraná, que no entender do Tribunal de
Contas da União, apresentam ou apresentavam irregularidades graves.
Mapa da região visitada no Estado do Paraná
(norte-noroeste).
Participaram das visitas técnicas os seguintes
Parlamentares: o presidente desta Subcomissão, Deputado Carlos Brandão, este Relator, além dos Deputados Fernando Francischini, João Magalhães, Cida
Borghetti, Luiz Nishimori e Zeca Dirceu.
I – 2 Trecho rodoviário da BR-487, entre Campo Mourão e Cruzeiro do Oeste
Após viagem entre Brasília e Maringá/PR na noite
de 28/9/2011, o grupo de Parlamentares que participou
da visita técnica, acompanhado de assessores da Câmara dos Deputados, técnico do Tribunal de Contas da
União, além de servidores do Departamento Nacional
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de Infraestrutura de Transportes – DNIT, Departamento
de Estrada de Rodagens do Paraná, saiu de Maringá
na manhã de quinta-feira, dia 29, com direção ao trecho inconcluso da BR-487.
De Maringá, o grupo seguiu pela estrada estadual
PR-323 em direção a Cianorte, por cerca de 100 km
de rodovia asfaltada. Esse trecho apresentava naquela manhã tráfego intenso de caminhões com cargas,
especialmente de grãos, o que tornava difícil a ultrapassagem em muitos pontos da rodovia.
Os Parlamentares da região, bem como as autoridades locais que os acompanhavam, sustentaram que
aquele tráfego será reduzido quando o trecho ainda
inacabado da BR-487 for concluído.
Após passar próximo à sede do Município de
Cianorte, a comitiva, já acrescida de autoridades locais, tal como o Prefeito do Município de Cianorte,
Edno Guimarães, tomou a rodovia estadual PR-567
em direção à localidade de São Lourenço, distrito de
Cianorte, a cerca de 20 km da PR-323. De lá seguiu
grupo por estrada em leito natural, em torno de 10 km,
até a BR-487.
Esse trecho da BR-487 possui parte concluída
que contrasta com a súbita interrupção, em torno da
localidade de Nova Brasília, e partir dali a rodovia não
é mais pavimentada, tal como se observa nas imagens abaixo:
Tudo indica, de fato, que a pavimentação do trecho não concluso deverá reduzir bastante o tráfego que
hoje passa pela PR-323, trecho que, de acordo com as
autoridades locais, possui nível elevado de acidentes.
A BR-487, denominada naquele local como Estrada Boiadeira, não tem indicação pela paralização
por parte do TCU. Devido a necessidades do projeto,
o DNIT divergiu do Tribunal quando ao uso de determinada percentual adicional de cimento em uma das
camadas da rodovia, acréscimo esse que repercute
no valor do quilômetro construído.
No local onde se dá o início da parte inconclusa,
puderam os Parlamentares desta Subcomissão e dos
demais que participavam dessa missão, sob o questionamento intenso da mídia local, debater a situação da
rodovia com representantes do DNIT, TCU e DER/PR.
De acordo com o auditor do TCU, Felipe Gustavo
Peñaloza, o Tribunal já havia advertido o DNIT sobre a
ausência de justificativa técnica que fundamentasse o
valor acima das referências habituais do DNIT.
Para o superintendente do DNIT no Paraná, José
da Silva Tiago, o órgão encaminhará em breve ao
TCU a justificativa técnica levantada pela empresa
projetista, a qual, segundo ele, tem muita experiência
em obras rodoviárias e que é contratada há mais de
quinze anos pelo DNIT. Trata-se, segundo Tiago, da
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adição de cimento que promoverá maior resistência à
uma determinada camada da rodovia e o consequente
aumento de sua vida útil.
Tanto o superintendente do DNIT quanto o representante do Diretor Geral do órgão, Luiz Guilherme Melo, atual Coordenador Geral de Construção, da
Diretoria de Infraestrutura, afirmaram que aquela obra
deve ser iniciada o mais breve possível, já existindo
recursos previstos no orçamento da União para isso.
Mesmo assim, membros desta Subcomissão e
outros Parlamentares presentes prometeram se reunir com o Diretor Geral do DNIT e com o Ministro do
Tribunal de Contas da União, relator do processo de
auditoria da BR-487 com o objetivo de fazer com que
as obras sejam iniciadas e concluídas.
Pôde-se verificar, de acordo com o testemunho
de Parlamentares da região e das autoridades locais,
que a pavimentação da Estrada da Boiadeira é obra
fundamental para o escoamento da produção do oeste
paranaense e proveniente do Estado do Mato Grosso
do Sul. Além disso, é aguardada há décadas, tendo
sido adiada sua conclusão diversas vezes.
Após realizada a inspeção naquele local simbólico,
a comitiva seguiu para Tuneiras do Oeste, onde ficou
mais algum tempo. Nessa oportunidade, os participantes puderam examinar mais detalhes e debater sobre a
retomada da pavimentação daquele trecho da BR-487.
Entre Nova Brasília e Tuneiras do Oeste, puderam
todos observar que obras já realizadas pelo DNIT foram
parcialmente perdidas, em virtude de as chuvas terem
destruído serviços que antecedem a pavimentação em
si, tal como a drenagem daquele trecho.
Merece atenção e cautela também a passagem
da rodovia, nesse intervalo, ao longo de importante
Reserva Ecológica das Perobas, com mais de 8.000
hectares de mata virgem.
De Tuneiras do Oeste o grupo seguiu pela rodovia
PR-479 e em seguida novamente pela PR-323 até a
sede do Município de Cianorte, onde os participantes
foram acolhidos pelo Prefeito daquele Município, Edno
Guimarães, para um almoço.
I – 2 – 1 Orçamento da União:
Há recursos previstos no orçamento para a execução das obras que se encontram paralisadas. Para
2011, a programação 26.782.1461.7K23.0041, que
atende ao trecho entre Porto Camargo e Campo Mourão, e, portanto, não apenas aos trechos visitados,
contém R$29.750.000,00, tendo sido empenhados
até o dia 24/9/2011 em torno de R$11.750.000,00,
perto de 40%.
Para 2012, o Governo Federal encaminhou projeto
de lei orçamentária com recursos de R$106.100.000,00,
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valor esse que ainda poderá ser alterado pelo Congresso Nacional.
Quanto a este trecho da BR-487, entre Campo
Mourão e Cruzeiro do Oeste, em se tratando de obra da
Rodovia, paralisada há diversos anos, o que pese tratar-se de obra importante para o escoamento da produção
do Oeste paranaense e proveniente do Mato Grosso do
sul, sendo aguardada há décadas, somos de parecer
que o Tribunal de Contas da União reveja todo o processo licitatório e se for o caso, exija do DNIT revisão
dos valores pactuados no certame licitatório, uma vez
que houve divergências de datas à análise do processo pelo TCU até o final do certame por parte do DNIT.
I – 3 Visita Técnica ao Contorno Rodoviário
Norte de Maringá, na BR-376
Após o almoço, o grupo se dirigiu de Cianorte
para Maringá, onde seria inspecionada a segunda
obra da programação prevista naquele dia: o Contorno Norte de Maringá, na BR-376, obra também a ser
executada pelo DNIT. Trata-se da segunda etapa de
construção do Contorno, tendo sido a primeira etapa
já praticamente concluída.
Para essa segunda etapa, novamente saiu vencedora a mesma empresa contratada pelo DNIT para realizar
a primeira etapa, a Construtora Sanches Tripoloni Ltda.
Pôde-se observar que no caso do Contorno Norte a
divergência entre o Tribunal de Contas da União e o DNIT
é mais complexa. Isso porque o TCU identificou sobrepreço de cerca de R$10,6 milhões (base março de 2010) no
edital de cerca de R$130 milhões, mas a empresa não
aceita a repactuação a ser feita antes de firmar o contrato.
De acordo com relatório constante no Acórdão
1.531/2011-P, de 08/6/2011, o DNIT concordou com
sobrepreço de apenas R$5,4 milhões.
O caso parece simples, quando se considera o
fato de o contrato ainda não ter sido assinado entre as
partes. No entanto, há alguns aspectos que torna difícil
a adoção da solução proposta pelo TCU.
O Tribunal orientou o DNIT a repactuar as bases
do contrato, reduzindo-o em cerca de R$10 milhões,
antes da sua assinatura. O DNIT, por meio do Dr. Tiago, alega, por outro lado, que a Comissão de Licitação
da Superintendência Regional do DNIT no Estado do
Paraná é soberana e, na opinião dele, o DNIT agiria
contra a lei caso alterasse o resultado da licitação, objeto do Edital nº 499/2010-09, a posteriori.
O Superintendente do DNIT esclareceu ainda:
“A Comissão de Licitação fez o resultado
final e publicou. Quando ela publicou, ela tem a
vencedora com seus preços unitários e seu preço global. Entende a Procuradoria Jurídica (da
União) que não se pode agora formalizar um contrato inicial diferente do julgamento da licitação.”
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Quanto à análise do contrato pelo TCU, afirmou:
“O TCU começou essa verificação do
projeto em janeiro e concluiu por volta do dia
15/2/2011. Coletou todos os dados do DNIT e
levou para analisar. A nossa licitação já estava
quase na fase final. O resultado foi publicado
no dia 22/2/2011. O Acórdão do TCU saiu no
dia 15/6/2011. E quando o Acórdão diz para
corrigir na fase de licitação, a licitação já estava conclusa. Então a linha de ação proposta
pelo DNIT foi assinar o contrato, consultei a
empresa e a ela dia que concorda, mas com
um detalhe: preservando o direito de recorrer.
E aí faz o aditivo. É a minha proposta: fazer um
aditivo reduzindo o valor do contrato. Mas o Ministro disse que isso não atende ao Acórdão.”
E prosseguiu:
“Não estou contra o TCU. É sobre fatos,
a tempestividade das coisas. Se o Acórdão tivesse chegado lá e a licitação não tivesse sido
concluída, era uma coisa, aí poderíamos fazer
as correções dentro, determinar a Comissão
(de Licitação), mas depois que encerrou não
tem como. A Comissão é soberana e não tem
como retificar tudo.”
A proposta do DNIT apresentada ao TCU incluiria
a assinatura do contrato com o valor total, nele se somando o sobrepreço localizado pelo TCU, para depois
ser feita revisão contratual ajustando-se os parâmetros
sugeridos pelo Tribunal. Essa hipótese não foi aceita,
ainda, pelo TCU.
O Acórdão 1.531/2011, de 08/6/2011, determinou
que o DNIT pela continuidade ou não do processo licitatório, desde que respeitados os valores máximos indicados pelos técnicos do Tribunal. Além disso, o Tribunal
comunicou à Comissão Mista de Orçamento sobre a
possibilidade de dano ao erário e que sua assinatura
pode ensejar nulidade de procedimento licitatório o de
contrato (LDO 2011, art. 94, §1º, a).
Sobre a possibilidade de o processo licitatório
ser cancelado, o Superintendente do DNIT no Paraná
informou que haveria atraso significativo na execução
das obras.
Este Relator e o presidente desta Subcomissão,
apoiado pelos demais Parlamentares, se propuseram
a promover reuniões com o Ministro Relator do processo no TCU com vistas a esclarecer essa questão
e tentar vencer o impasse que foi criado.
I – 3 – 1 Orçamento da União:
Há recursos previstos no orçamento para a execução das obras do Contorno Rodoviário. Para 2011, a
programação 26.782.1461.7M91.0041, específica para

Abril de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

o Contorno Rodoviário, contém R$30.340.750,00 tendo sido empenhado o valor total até o dia 24/9/2011,
sem ter valor algum liquidado. A rubrica no orçamento
não especifica se o recurso será destinado também ás
obras da primeira fase, que se encontra em conclusão.
Para 2012, o Governo Federal encaminhou projeto de lei orçamentária com recursos de apenas
R$1.000.000,00 (hum milhão de reais), valor esse que
também poderá ser alterado pelo Congresso Nacional.
Quanto à obra do Contorno Rodoviário Norte de
Maringá, na BR-376, somos favoráveis ao início da
obra, contudo preservando os interesses da União, ou
seja, repactuando as bases do contrato, reduzindo-se
em cerca de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais),
antes da efetivação da assinatura do contrato por parte do DNIT; fazendo-se com isso a revisão contratual
sugerida pelo TCU.
É o relatório
I – 4 Obra de Prolongamento de Trecho de
Rebaixamento da Linha Férrea no Município de
Maringá
A comitiva teve a oportunidade de conhecer, de
passagem, as obras de rebaixamento da linha férrea
que corta a cidade de Maringá, que também é uma
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obra do PAC. Trata-se de obra de grande porte, como
se vê na foto a seguir, que está sendo feito por meio
de convênio entre o DNIT e a Prefeitura de Maringá.
Obra do Rebaixamento de Linha Férrea – Maringá/PR
A Comissão em seguida para que remeta cópias
do referido relatório aos seguintes órgãos:
1) TCU (Tribunal de Contas da União).
2) CGU (Controladoria Geral da União).
3) MPF (Ministério Público Federal).
4) CMO (Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização), da Câmara
dos Deputados.
5) DNIT (Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes), do Ministério dos
Transportes.
Sala da Comissão, Brasília, 25 de outubro de
2011.– Deputado Nelson Bornier, Relator.
A Sua Excelência
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília – DF

09966 Quarta-feira 4

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

RELATÓRIO
Câmara dos Deputados da República Federativa
do Brasil, Missão Oficial Paes Landim –
Deputado Federal
VIII Assembleia Plenária do Fórum
Interparlamentar das Américas (FIPA)
Assunção, Paraguai, setembro de 2011
1 – A viagem em relato foi compreendida no período de 7 a 9 de setembro do corrente ano e se deu
em Assunção, Paraguai.
2 – Neste período foram realizadas diversas atividades, obedecendo ao cronograma previamente
apresentado à presidência da Câmara dos Deputados.
3 – Na ocasião, participei, como representante
do parlamento brasileiro, das seguintes atividades:
– Sessão inaugural da VIII Assembleia
Plenária, na qual esteve presente o Exmo Presidente da República Paraguaia, Sr. Fernando
Lugo, que transcorreu conforme relato anexo
enviado pela representação diplomática brasileira naquele país;
– Em seguida assisti à primeira sessão
da Assembleia Plenária, cujos temas que me-

RELATÓRIO DE MISSÃO OFICIAL
125a Assembleia da União
Interparlamentar – Berna, Suíça.
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receram destaque foram, a eleição do Presidente da VIII Assembleia, o relatório anual do
ParlAméricas, bem como a designação dos
grupos de trabalho;
– Não menos importante foi acompanhar
o desenvolvimento das palestras dos grupos
de trabalho, inclusive no que se refere à organização e condução das mesmas, cujos debates interessam profundamente ao nosso País
por tratarem-se de temas atuais e da busca
por soluções para os gargalos que dificultam
o desenvolvimento dos países do continente.
– A tônica dos debates girou em torno de
temas como Direitos Humanos e Segurança
Cidadã, temas da mais alta relevância também
para o nosso desenvolvimento.
– Encerrando minha participação no
evento pude acompanhar a continuação dos
trabalhos que se deu no segundo dia do encontro, cujos resultados foram organizados para
posterior apresentação em plenário.
4 – A Missão transcorreu na mais perfeita ordem
e sem qualquer percalço.
Este é o relatório.
Brasília, 26 de setembro de 2011. – Deputado
Paes Landim.

Brasília, 3 de novembro de 2011

Tendo participado na condição de Membro do Grupo Brasileiro da União Interparlamentar, por ocasião,
apresento-lhe um resumo dos trabalhos realizados.
A Delegação Brasileira foi composta pelos seguintes parlamentares:

Com os meus cumprimentos, tenho a honra de
apresentar a Vossa Excelência o Relatório da 125a
Assembleia da União Interparlamentar, realizada na
cidade de Berna, Suíça, entre 16 e 19 de outubro do
corrente ano, no Centro de Convenções BERNEXPO.

• Deputado Átila Lins (PMDB/AM) Chefe
da Delegação;
• Deputado Alexandre Santos (PMDB/RJ);
• Deputado Hugo Napoleão (DEM/PI);
• Deputado José Rocha (PR/BA);
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• Deputado Jorge Tadeu Mudalen (DEM/

E representando o Senado Federal estiveram
presentes:
• Senador Ciro Nogueira (PP/PI) Vice-Presidente da Delegação;
• Senador Jarbas Vasconcelos (PMDB/PE);
• Senador Eduardo Braga (PMDB/AM).
O Itamaraty se fez presente através do Ministro
Carlos Eduardo de Ribas Guedes, da Assessoria Especial de Assuntos Federativos e Parlamentares. O
apoio por parte da Embaixada, do Conselheiro Unaldo Eugenio Vieira de Sousa. Além destes, a Sra. Karla
Schaefer, Secretária Administrativa do Grupo Brasileiro,
também acompanhou a delegação.
Conforme explanações abaixo, serão feitos tópicos e apontamentos a respeito dos trabalhos realizados na 125a Assembleia da União Interparlamentar.
16 de outubro de 2011
A cerimônia de abertura do encontro deu-se nesse
dia no período da noite, e foi presidida pelo Conselho
Diretor da União Interparlamentar. Ressaltando a ilustríssima presença nessa cerimônia da Presidente da
Confederação Suíça, a Sra. Micheline Calmy-Rey e do
Secretário-Geral das Nações Unidas, o Sr. Ban Ki-moon.
O Presidente do Conselho Nacional Suíço, o Sr.
Jean-René Germanier, iniciou a cerimônia, cumprimentando todos os parlamentares presentes e desejando ótimos trabalhos. Enfatizou que o Conselheiro
de Estado de Berna, Sr. Charles-Albert Gobat, havia
dirigido a União Interparlamentar por 17 anos desde
seus trabalhos na antiga cidade de Berna, vindo a receber o Prêmio Nobel da Paz em 1902.
Foi seguido pelo Presidente do Conselho dos Estados Suíço, o Sr. Hansheiri Inderkum, que discursou
a respeito do sistema bicameral que está presente no
parlamento do seu país, ressaltando que o sistema
bicameral do qual o país faz parte tem futuro porque
assegura a coesão do país. E, ainda, sinalizou a importância e contribuição da União Interparlamentar nos
seus diálogos com os objetivos das Organizações das
Nações Unidas – ONU.
O Sr. Alexander Tchappat, prefeito da Cidade de
Berna, em seu breve discurso, disse que esta cidade
era famosa por diversas razões, entre elas por ser a
antiga cidade um dos primeiros lugares que foram
designados como Patrimônio Mundial pela UNESCO.
O Presidente da União Interparlamentar, o Sr.
Theo-Bem Gurirab, em seu discurso inicial, explicou
que boa parte do que seria debatido nos dias que seguiriam à Assembleia reflete as preocupações que o
mundo enfrenta hoje e também discorreu breves linhas
sobre o sistema parlamentar e sua evolução, assim
como a colaboração com os parlamentos nacionais.
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Ban Ki-moon, em sua exposição, salientou a
colaboração das Nações Unidas e da União Interparlamentar para que juntas possam lutar pela busca do
desenvolvimento sustentável, lembrando também os
objetivos da “Rio+20” que acontecerá em 2012 no Rio
de Janeiro, além de explanar a melhoria da democracia
e os direitos humanos, citando trechos da Carta das
Nações Unidas e ressaltando alguns apontamentos.
Por fim, a Presidente da Confederação Suíça reforçou o apoio de seu país à União Interparlamentar e
declarou aberta a 125a Assembleia, deu boas vindas
às delegações de pelo menos 130 países que se encontravam presentes e declarou oficialmente aberta a
125a Assembléia, seguida por uma recepção oferecida
pelos anfitriões.
17 de outubro de 2011
Dando início aos trabalhos da Assembleia, na
manhã deste dia a delegação brasileira fez parte dos
debates da Assembleia Geral “Gender-Sensitive Parliaments – a Global Review of Good Practice” sobre a
igualdade de gêneros nos parlamentos. Onde tratou-se da aprovação de diplomas legais nacionais que
assegurassem a igualdade de gêneros, assim como
a implementação de medidas correlatas.
Urge salientar que as delegações compostas por
mulheres se manifestaram quanto ao assunto em tela, buscando uma igualdade de gêneros, principalmente nas atividades parlamentares, visando à inclusão, principalmente
em seus respectivos países, e ainda enfatizaram o problema da falta de mulheres nas presidências de comissões.
Quando os trabalhos da manhã foram interrompidos por um breve intervalo, o Deputado Átila Lins,
presidente da Delegação Brasileira, atendeu ao pedido de encontro feito pelo Presidente da Assembleia
Nacional da Coreia do Sul, o Sr. Young Chin. Este solicitou apoio parlamentar para a participação do Brasil
na Expo 2012 – Yeosu, que ocorrerá de 12 de maio
até 12 de agosto. O que foi prontamente atendido pelo
Deputado Átila Lins, comprometendo-se a dar o devido
encaminhamento à demanda.
Com o retorno do intervalo, o Grupo de Países
Latino-Americanos e do Caribe – GRULAC reuniu-se
para decidir qual candidato seria apoiado na votação
para a Presidência da União Interparlamentar durante o período 2012-2014; optando pelo apoio ao Presidente da Câmara de Representantes de Marrocos,
Sr. Abdelwahad Radi.
18 de outubro de 2011
Ocorreu neste dia, um Seminário que a delegação
brasileira participou sobre o tema a ser discutido pelo
Terceiro Comitê Permanente “Democracia e Direitos
Humanos”, que será debatido na 126° Assembleia da
União Interparlamentar que ocorrerá em abril de 2012:
“Acesso à saúde como direito básico: o papel dos parlamentares no tratamento de desafios chave para assegurar a saúde das mulheres e crianças”.
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Nesta oportunidade, foi apresentado e submetido a debate o relatório preliminar sobre o assunto
redigido por delegados dos países do Canadá, índia
e Uganda. Versando, os debates, sobre a combinação
das estratégias para igualdade dos sexos e luta contra
a mortalidade maternal, juvenil e infantil.
No final da noite, foi oferecido um jantar pelo Embaixador Sérgio França Danese a todos os parlamentares
brasileiros, onde também estive presentes a Embaixadora Vitoria Alice Cleaver, que é Cônsul-Geral em Zurique,
o Embaixador Ernesto Otto Rubarth, que é Cônsul-Geral
em Genebra, o Conselheiro Unaldo Eugenio Vieira de
Sousa e a Oficial de Chancelaria Vera Levy.
Em discurso proferido pelo anfitrião do jantar, foi
explanada a importância do trabalho Interparlamentar
realizado pela UIP e a importância do Congresso Nacional no fortalecimento da democracia.
19 de outubro de 2011
Na manhã deste dia, a delegação brasileira participou das discussões do seminário “A Economia Verde: um
avanço em direção ao desenvolvimento sustentável?”, que
foi promovido pelo Comitê da União Interparlamentar para
assuntos das Nações Unidas e preparatório à participação
parlamentar internacional na Conferência Rio+20.
O Deputado Hugo Napoleão, componente da Delegação Brasileira, atuou como moderador da sessão,
que teve a presença de funcionários da Organização
das Nações Unidas, parlamentares e representantes
de empresas de energia limpa como debatedores.
Onde, todos os presentes, ressaltaram a importância
da atuação parlamentar, que está ligada desde muito
tempo ao tema relatado.

Brasília, novembro de 2011
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, como chefe da
delegação do Congresso Nacional apresento a seguir
o relato da sua participação na 125a Assembleia da
União Interparlamentar, realizada em Berna, na Suíça,
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Nesta ocasião, foi apresentado um vídeo sobre o
desenvolvimento de uma aeronave que é movida a energia solar e que é capaz de voar dia e noite. É um projeto
desenvolvido pela Escola Politécnica Federal de Lausanne, denominado “Solar Impulse”. Após a apresentação
do vídeo, o Sr. Bertrand Piccard, inventor e mentor do
projeto, proferiu uma palestra a respeito do seu projeto.
E, na tarde do dia 19 de outubro, foi realizada a eleição do próximo Presidente da União Interparlamentar para
os próximos três anos. O Brasil, por encontrar-se em dia
com as contribuições financeiras ao organismo, obteve
o exercício do seu voto através de dois representantes
da Delegação Brasileira. Ao final, o Sr. Adbelwahad Radi,
representante Marroquino, foi eleito o novo Presidente.
Por fim, ficou estabelecido o local da 126a Assembleia da União Interparlamentar, que será em Kampala,
na Uganda – África do Sul. Que ocorrerá no dia 31 de
março a 5 de abril de 2012.
Destarte, finalizo este presente relatório, ressaltando a importância deste Grupo Interparlamentar para
as relações sociais e institucionais do Brasil e demais
pares. E, declaro como satisfatória o cumprimento desta Missão Oficial por parte de todos os componentes
da Delegação Brasileira.
Não havendo mais a declarar, despeço-me deixando aqui meus mais elevados protestos de estima
e consideração por essa Casa e por esse Grupo no
qual eu faço parte.
É este o relatório.– Deputado Alexandre Santos, Deputado Federal, PMDB-RJ, Membro do Grupo
Brasileiro da União Interparlamentar.

entre os dias 15 e 21 do mês corrente. A delegação
foi composta pelos senadores Ciro Nogueira (PP-PI),
Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE), e Eduardo Braga
(PMDB-AM), e pelos deputados Alexandre Santos
(PMDB-RJ), Hugo Napoleão (DEM-PI), José Rocha
(PR-BA) e Jorge Tadeu Mudalen (DEM-SP).
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No dia 15/10, o Grupo Latino-Americano e do
Caribe (GRULAC) realizou reunião prévia à 125a Assembleia, com minha presença na condição de vice-presidente do Grupo.
O presidente do Parlamento Latino-Americano
(Parlatino), Elias Castilho (Panamá) informou que o governo do Panamá, depois de doar ao Parlatino terreno
no valor de 12 milhões de dólares, está patrocinando a
construção de sua sede, com a entrega prevista para
dezembro deste ano.
O Grupo recebeu a visita da senhora Deputada
Nurhayti Ali Assegaf (Indonésia), candidata à Presidência da UIP para o período de 2012-2014.
A senadora Ludivinia Menchaca (México) apresentou informações sobre a realização do seminário
promovido pelo Comitê de Mulheres Parlamentares
da UIP, em Burkina Faso, em março deste ano. Na
ocasião, foram discutidas as reformas parlamentares
para proteger os direitos das mulheres e promover a
igualdade de gênero.
No final, o vice-presidente Átila Lins fez uso da palavra para convidar representantes do Grulac para encontro em Brasília, em fevereiro de 2012, prévio à 126aAssembléia da UIP, em 2012, a ser realizada em Kampala.
A sugestão foi aceita pela unanimidade dos presentes.
Átila Lins reivindicou a presença de um representante do Brasil no Comitê da condução da Conferência Parlamentar sobre a Organização Mundial do
Comércio (OMC), o que foi aceito.
Ainda no dia 15/10, o secretário geral da UIP,
Anders Jonhsson, manteve reunião com o presidente
do Grupo Brasileiro da UIP e chefe da delegação brasileira, Átila Lins, para tratar do convite feito pela ONU
à UIP para realizar encontro paralelo à Rio+20, que
vai acontecer no Rio de Janeiro. Indagou-se o Brasil
teria condições de arcar com os custos da reunião,
uma vez que a UIP não disporia de meios para tal.
Átila Lins ficou de tratar da solicitação com o Grupo
de Trabalho do Rio+20, a partir de uma proposta a ser
formalizada pela UIP.
O secretário da UIP tratou ainda com Átila Lins
a solicitação do Brasil, apresentada na última Assembleia, de tradução simultânea dos trabalhos para a língua portuguesa nas reuniões do organismo. O Brasil
teria que pagar esta despesa e um orçamento seria
apresentado oportunamente.
O terceiro tema foi a realização de uma próxima
Assembleia da UIP no Brasil. Átila Lins estimou que
poderá haver condições para a realização do encontro
em 2014 ou 2015, e ficou de consultar a Presidência
da Câmara a respeito.
Está ocorrendo grande pressão de alguns países‑membros da UIP para baixar os gastos do organismo. Existem parlamentos de países menos desen-
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volvidos que não têm condições de arcar com suas
contribuições.
Indagou se haveria possibilidade do Brasil ajudar esses membros. Átila Lins pediu que a UIP apresentasse uma proposta de auxílio para ser levada às
autoridades brasileiras.
A cerimônia de abertura da 125a Assembleia da
UIP aconteceu no dia 16/10, com a presença da Presidente da Confederação Suíça, Micheline Calny-Rey, e
do secretário-geral da ONU, Banki-Hoon. A cerimônia
foi seguida por uma recepção.
No dia 17 de outubro de 2011, pela manhã, a delegação brasileira tomou parte nos debates da Assembleia Geral sobre igualdade de gêneros nos parlamentos
(“Gender-Sensitive Parliaments – a Global Review of
Good Practice”). Trataram da aprovação de diplomas
legais nacionais que assegurassem a igualdade de
gênero, bem como da implementação de medidas correlatas. Manifestaram-se enfaticamente as delegações
integradas por mulheres, que apontaram para as atividades parlamentares que visam à inclusão de gênero
em seus respectivos países. Sublinharam o problema
da falta de mulheres nas presidências de comissões.
No intervalo, Átila Lins manteve encontro com o
Presidente da Assembleia Nacional da Coreia do Sul,
Young Chin. Ele solicitou apoio parlamentar para a participação do Brasil na Expo 2012 – Yeosu, de 12 de maio
a 12 de agosto de 2012, sob o tema “The Living Ocean
and Coast”. O Deputado Átila Lins comprometeu-se a
dar o devido encaminhamento ao pleito.
Ao final da manhã, o GRULAC reuniu-se para decidir o candidato que seria apoiado na votação para a
Presidência da UIP, para o período 2011-2014. Tendo
em vista a divulgação de carta do Presidente do Parlamento da Indonésia, H. Marzuti Alie, dirigida ao seu
homólogo do Reino do Marrocos, Abdelwahad Radi,
de que prestaria apoio ao seu pleito à Presidência do
organismo, em detrimento de sua conterrânea, N. Ali
Assegaf, o GRULAC optou pelo postulante árabe.
Em 18 de outubro de 2011, a delegação brasileira
participou de seminário sobre o tema a ser discutido
pelo Terceiro Comitê – Permanente (“Democracia e
Direitos Humanos”), na 126a Assembléia da UIP, em
abril de 2012: “Acesso à saúde como direito básico:
o papel dos parlamentares no tratamento de desafios
chave para assegurar a saúde das mulheres e crianças”.
Na ocasião, foi apresentado e submetido a debate relatório preliminar sobre o assunto redigido por
delegados do Canadá, Índia e Uganda. Os debates
versaram sobre a combinação das estratégias para
igualdade dos sexos e luta contra a mortalidade maternal, infantil e juvenil.
A Embaixadora do Brasil na Suiça, Maria Stela
Pompeu Brasil Frota, ofereceu jantar aos parlamentares
brasileiros e Senhoras, ao qual estiveram igualmente
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presentes a Embaixadora Vitoria Alice Cleaver, Cônsul-Geral em Zurique, o Embaixador Ernesto Otto Rubarth,
Cônsul-Geral em Genebra, o Conselheiro Unaldo Eugenio Vieira de Sousa e a Oficial de Chancelaria Vera
Levy, seus colaboradores. A embaixadora proferiu breve
discurso no qual discorreu de forma panorâmica sobre
o aprofundamento das relações entre o Brasil e a Suíça, com ênfase nos domínios da cooperação científica
e tecnológica, da cooperação judiciária e policial, do
intercâmbio econômico-comercial, da divulgação da
cultura brasileira e do desenvolvimento das relações
acadêmicas. Finalizou a intervenção, reiterando a relevância do trabalho interparlamentar realizado pela
UIP, bem como a importância do Congresso Nacional
para o fortalecimento da democracia e da luta pela
prosperidade nacional e pelo bem-estar de todos os
cidadãos brasileiros. O Chefe da Delegação Brasileira
também usou da palavra, agradecendo as gentilezas
e apoio da Embaixada aos integrantes da delegação.
Em 19/10, pela manhã, a delegação brasileira
participou das discussões do seminário “A Economia
Verde: um avanço em direção ao desenvolvimento sustentável?”, promovido pelo Comitê da UIP para Assuntos das Nações Unidas e preparatório à participação
parlamentar internacional na Conferência Rio+20. O
Deputado Hugo Napoleão atuou como moderador da
sessão, que contou com funcionários da ONU, parlamentares e representantes de empresas de energia
limpa como debatedores. Todos ressaltaram a atuação
parlamentar, ligada, desde há muito, ao tema.
Foi apresentado vídeo sobre o desenvolvimento
de aeronave movida a energia solar, capaz de voar dia
e noite, projeto desenvolvido pela Escola Politécnica
Federal de Lausanne, denominado “Solar Impulse”,
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sob o patrocínio da Solvay, do ramo farmacoquímico, bem como da Omega e da Schindler. O filme foi
seguido de palestra do inventor e mentor do projeto,
Bertrand Piccard, que instou os legisladores a intervirem no processo econômico e produtivo para racionalizar o consumo de combustíveis fósseis e promover
a energia renovável. Em seus comentários, o senador
Eduardo Braga questionou sobre o financiamento das
energias limpas e dos mecanismos para manutenção
das florestas e rios, que deixaram de estar previstos
no Protocolo de Kyoto.
À tarde, no Conselho Diretor, procedeu-se à eleição do Presidente da UIP para os próximos três anos.
Pelo fato de o Brasil encontrar-se em dia com as contribuições financeiras ao organismo, dois delegados
exerceram o sufrágio. Dos latino-americanos, Argentina, Bolívia, Colômbia, Cuba, Paraguai e Venezuela
mantêm as contribuições de 2011 em atraso.
Entre esses, Bolívia tem aportes não quitados
desde 2008. Tendo sido contados 268 votos, foi declarado eleito, por maioria absoluta, 137 votos, o postulante marroquino, Abdelwahad Radi.
É o seguinte o calendário das próximas Assembléias da UIP:
126ª Kampala, Uganda, de 31 de março a 5 de
abril de 2012; e
127ª. Québec, Canadá, de 21 a 26 de outubro
de 2012.
Sr. Presidente,
Ante o exposto estou certo de que a delegação do Congresso Nacional cumpriu muito bem sua
missão junto à 125ª Assembléia da UIP. – Átila Lins
(PSD-AM), Chefe da Delegação do Brasil à 125ª Assembléia da UIP
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RELATÓRIO DE VIAGEM
Em viagem oficial pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados,
cumprimos agenda nos dias 2 e 3 de novembro ao Município de Americana – São Paulo para audiências
com o Prefeito Diego de Nadai e com o Presidente da
Câmara de Vereadores, Antonio Carlos Sacilloto para
tratarmos sobre a atual situação da obra de Canalização do Córrego do Parque.

RELATÓRIO DA VIAGEM OFICIAL DO SENHOR
DEPUTADO FEDERAL CARLOS EDUARDO
CADOCA À INGLATERRA
O Deputado Federal Carlos Eduardo
Cadoca representou, a Câmara dos Deputados na 3ª edição da World Travel Market
(WTM) em Londres – Inglaterra.
7 A 10 DE NOVEMBRO DE 2011
INTRODUÇÃO
O Deputado Federal Carlos Eduardo Cadoca
(PSC/PE) foi convidado pelo Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRATUR para participar da 32a edição da
World Travel Market (WTM) em Londres – Inglaterra.
Por meio do ofício Of nº 3.633/11/GP/MA esta Casa
designou o parlamentar para representá-la oficialmente no evento.
O EVENTO
Organizado pelo Reed Travel Exhibitions, o 32°
WTM ocorreu no tradicional Excel London, localizado

Quarta-feira 4

09971

Juntamente com os parlamentares Ademir Camilo,
Nelson Bornier e Wellington Roberto realizaram visita
a citada obra quando foram apresentados métodos e
estratégias para o avanço dos trabalhos.
Informo para os devidos fins que foram cancelados a visita ao Município de Hortolândia. – Sérgio
Brito – Deputado Federal – PSD/BA, Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos
Deputados.

em Londres/Inglaterra entre os dias 7 e 10 de novembro. Trata-se da última grande feira internacional do
turismo do ano, onde é possível obter informações
conjunturais e captar as tendências do setor.
O estande do Brasil recebeu a atenção de empresários estrangeiros, muitos interessados em mercados
emergentes. Uma das razões para isso é a proximidade das Olimpíadas de Londres (que ocorrerão em
2012) aliada à realização dos megaeventos em nosso
país: Copa das Confederações de futebol em 2013,
Copa do Mundo em 2014 e Jogos Olímpicos em 2016.
Também foi nítido o aumento da visibilidade brasileira
nesse momento de crise em algumas das principais
economias do mundo.
Nos quatro dias de WTM 2011 houve um aumento
de 5% no número de visitantes, se comparado com a
edição anterior. No primeiro dia, os 7.614 expositores
e convidados representaram um aumento de 14% em
relação ao ano passado. O “turismo esportivo” foi o
principal tema em evidência na Feira. Outro ponto que
merece destaque foi a premiação World Travel Market
Global Awards, que teve como um dos homenage-
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ados, o presidente da São Paulo Turismo (SPTuris),
Caio Luiz de Carvalho.
Entre os painéis, pode-se destacar a discussão acerca do papel das mídias sociais e a análise
do potencial de viagens e turismo dos quatro países
integrantes dos BRICS – considerados por mais da
metade do setor turismo, como sendo os locais com
maiores oportunidades de crescimento no horizonte
dos próximos cinco anos.
Por conta do convite feito no início deste ano
para que a África do Sul se junte aos BRICS, esses
cinco países foram convidados a participarem do fórum
World Travei Market, chamado de “Discussão Power:
Investir em Turismo BRIOS”, que visa descobrir como
o setor turismo pode ajudar esses países, bem como
vender esses destinos.
PARTICIPAÇÃO DO BRASIL
No dia 6 de novembro no nosso estande foram
fornecidos dados e novidades sobre o mercado inglês,
assim como a programação geral do evento, com a
distribuição de credenciais.
Nesta 16a vez que o Brasil participa do evento,
o estande está bem melhor. Contou com os estados
de Pernambuco, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio
de Janeiro, Ceará, Rio Grande do Sul, Minas Gerais,
Santa Catarina, Amazonas, Pará e Bahia, bem como
com representantes de hotéis, companhias aéreas,
entidades e operadoras de turismo. As palestras proferidas por autoridades brasileiras foram: no dia 7, Marco
Lomanto, diretor de Produtos e Destinos da EMBRATUR, que tratou das estratégias de promoção para os
Jogos Olímpicos; no dia 9 ele tratou do mercado GLS;
e nesse mesmo dia, Jeanine Pires, da Fecomércio, que
proferiu a palestra “Investindo em turismo nos Brics”.
O estande do Brasil estava maior, com uma nova
disposição e mais movimentado, fato influenciado por
estar na entrada do pavilhão. Provavelmente, este foi
mais um sinal da importância dada às economias dos
BRICS. Vale mencionar a estimativa de que esses
quatro países Juntos, podem se tornar maiores do
que os de seis países mais desenvolvidos do mundo
em menos de 40 anos.
A estruturação do espaço brasileiro foi bem melhor do que nas edições anteriores. O visitante teve a
oportunidade de sentir um pouco do visual, sabores e
sons do nosso país. Conforme ocorreu em outros anos,
apresentações culturais, inclusive a pernambucana,
levaram alegria ao nosso estande.
CONCLUSÃO
A 32a WTM serviu para reforçar o papel do Brasil como player do turismo, enquanto país emergente
e integrante dos BRICS, bem como enquanto futura
sede da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos. Neste
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caso, o intercâmbio foi maior dado o fato de Londres
vir a sediar os próximos jogos, em 2012.
Existem boas perspectivas para o nosso mercado. Embora a entrada de turistas estrangeiros no Brasil esteja estagnada há anos, o número de brasileiros
que viajam para o exterior ou internamente aumentou.
O número de deslocamentos aéreos cresceu 16% em
relação ao ano passado, com a crescente incorporação
da classe C a esse modal. Essa evolução, concomitante à crise econômica mundial, sem dúvida chamou a
atenção para o estande brasileiro – mais interessante
e melhor localizado, sem dúvida.
Entretanto, ao mesmo tempo em que recebíamos
os elogios pela desenvoltura dos nossos números, os
operadores mostraram suas preocupações em relação
à nossa segurança pública, infraestrutura e, para alguns
países, a questão dos vistos foi mais uma vez mencionada, como um dos empecilhos para que aumentemos
a nossa participação no mercado internacional.
O encontro do World Travel Market deste ano foi
maior do que em 2010. 5% a mais de visitantes durante
os 4 dias, ultrapassando a marca de 28.000 pessoas.
Outro número representativo foi a elevação em 14%,
na quantidade de convidados de exibidores no primeiro
dia (7.614 pessoas). Apesar disso, o número geral de
participantes no WTM 2011 (47.776) se manteve praticamente nos patamares de 2010 (47.719).
Embora tenhamos aprimorado a nossa participação no WTM 2011 e alguns números do turismo
brasileiro estejam melhores – principalmente se compararmos com muitos países que têm sofrido com a
retração econômica – ficou claro nas conversas mantidas com players do turismo mundial, que ainda temos o que fazer. As nossas obrigações passam por
um plano de marketing mais definido, com uma melhor
divulgação dos nossos atrativos (ainda somos pouco
conhecidos); melhoria da infraestrutura e redução da
burocracia para entrada no país.
Ainda demoramos muito para tomarmos decisões nesses sentidos. Estamos longe, por exemplo, da
celeridade dos norte-americanos. Percebendo a elevação da quantidade de brasileiros e de seus gastos
naquele país, imediatamente, empresários de turismo
e autoridades (como o Governador da Flórida) vieram
ao Brasil com o intuito de incentivar e facilitar novas
idas aos Estados Unidos. É nesse sentido que temos
que agir. É esse que tem que ser o nosso diferencial
em relação aos outros países distantes do principal
eixo (hemisfério norte).
Participar do encontro da WTM 2011 serviu, como
sempre, para me atualizar e trocar experiências com
operadores de turismo de todo o mundo. Certamente
o grande volume de informações recebidas contribuirá
para a minha atuação nesta Casa.– Carlos Eduardo
Cadoca, Deputado Federal.
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 443-A, DE 2009, DO SR.
BONIFÁCIO DE ANDRADA, ESTABELECENDO
QUE “O SUBSÍDIO DO GRAU OU NÍVEL
MÁXIMO DE CARREIRAS DA ADVOCACIAGERAL DA UNIÃO, DAS PROCURADORIAS DOS
ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL
CORRESPONDERÁ A NOVENTA INTEIROS E
VINTE E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO DO
SUBSÍDIO MENSAL, FIXADO PARA OS
MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
E OS SUBSÍDIOS DOS DEMAIS INTEGRANTES
DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS DA
ESTRUTURA DA ADVOCACIA PÚBLICA SERÃO
FIXADOS EM LEI E ESCALONADOS, NÃO
PODENDO A DIFERENÇA ENTRE UM E OUTRO
SER SUPERIOR A DEZ POR CENTO 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, § 40” – PEC Nº 443/09
(REMUNERAÇÃO ADVOGADOS PÚBLICOS –
PEC Nº 443/09)
RELATÓRIO
(De Viagem Sobre a Audiência Realizada
no Estado da Paraíba)
I – Introdução
A Comissão Especial, sob esta presidência, que
irá analisar a PEC nº 443/09, que estabelece o subsídio
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do grau ou nível máximo das carreiras da Advocacia-Geral da união, das procuradorias dos estados e do
distrito federal, por deliberação de seus membros resolveu promover audiências públicas em seis Estados
da Federação e no Distrito Federal, com a finalidade
de discutir e analisar a proposta em questão junto com
as entidades locais e à sociedade.
II – Atividade
No dia 25 de novembro de 2011 foi realizada a
audiência pública na cidade de João Pessoa/PB, nas
dependências do Auditório da PBTUR – Avenida Almirante Tamandaré, n° 100 – Tambaú / João Pessoa, sob
a coordenação dos Deputados Wilson Filho e Manoel
Júnior, com início às 16h23min e término às 18h01min,
duração de 01 h38min.
(Saída: Vôo: JJ 3155/Salvador/SSA, Congonhas/
SP, Vôo JJ 3720/
Congonhas/SP, Brasília/BSB, Vôo: JJ 3482/Brasília/BSB, Chegada: João Pessoal P, Saída: Vôo: JJ
3393/João Pessoa/JP, Rio de Janeiro/GIG, Vôo: JJ
3873/Rio de Janeiro/GIG, Chegada: São Paulo/CGH)
Composição da mesa das entidades representantes das classes de nível Nacional: Raniery Paulino – Presidente da Frente Parlamentar em Defesa
da Advocacia Pública, Odon Bezerra – Presidente da
Ordem dos Advogados da Paraíba e representante
da Ordem dos Advogados do Brasil, Sanny Japiassú
dos Santos – Representante da Associação Nacional
dos Procuradores de Estado – ANAPE, João Soares
da Costa Neto – Representante do Fórum Nacional
da Advocacia Pública, Eduardo Artur Neves – Representante do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais
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da Receita Federal do Brasil, José Galdino da Silva
Filho – Representante da Associação Nacional dos
Procuradores Federais, Tânia Tavares e Silva – Representante do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais
do Trabalho, Bruno Santos Cunha – Representante
da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, Manoel Izidro dos Santos Neto – Representante
da Federação Nacional do Fisco e Fernando Ferreira
Saltar Neto – Representante da Associação Nacional
dos Advogados da União.
Aberta a palavra para os representantes das
classes de nível Estadual, falaram: Francisco Ângelo
Araújo – Representante do SINTAF do Ceará, Josinete Dantas – Representante da Defensoria Pública do
Ceará, Victor Hugo Pereira do Nascimento - Representante do SINDIFISCO da Paraíba, Teomano Leite
Japiassú – Representante da Associação Paraibana
dos Auditores Fiscais da Receita Federal, Sanny Japiassú dos Santos – Representante da Associação dos
Procuradores do Estado da Paraíba – ASPAS e Glauco
José Eggers – Representante da Delegacia Sindical na
Paraíba, do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais
da Receita Federal do Brasil.
Aberta a palavra para inscrições da platéia, falaram: Janduhy Carneiro - Deputado Estadual e Presidente da CCJ da Paraíba, Petrov Ferreira Baltar
Filho – Representante da Associação Nacional dos
Advogados da União, Rubens Nakano – Auditor Fiscal
da Receita Federal, Felipe Moraes – Representante
da ASPAS e Antônio Pereira – Vereador de Campina
Grande, Paraíba.
Todos os parlamentares presentes na audiência
usaram da palavra.
Sala das Sessões,
de fevereiro de 2012. –
Deputado José Mentor, PT-SP.
RELATÓRIO
(De Viagem Sobre a Audiência Realizada
no Estado da Bahia)
I – Introdução
A Comissão Especial, sob esta presidência, que
irá analisar a PEC 443/09, que estabelece o subsídio
do grau ou nível máximo das carreiras da Advocacia-Geral da união, das procuradorias dos estados e do
distrito federal, por deliberação de seus membros resolveu promover audiências públicas em seis Estados
da Federação e no Distrito Federal, com a finalidade
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de discutir e analisar a proposta em questão junto com
as entidades locais e à sociedade.
II – Atividade
No dia 19 de novembro de 2011 foi realizada a
audiência pública na cidade de Salvador/BA, nas dependências da Delegacia Sindical do SINDIFISCO
Nacional em Salvador – Avenida Tancredo Neves, nº
1.632, Caminho das Arvores – Condomínio Salvador
Trade Center, Torre Sul, Salas 1201 a 1204, sob a
coordenação do Deputado Amauri Teixeira, com início às 10h23min e término às 11h59min, duração de
01h36min.
(Saída: Voo: JJ 3891/Fortaleza/FOR, Chegada:
Salvador/SSA)
Composição da mesa das entidades representantes das classes de nível Nacional: Luiz Fernando
Nogueira – Representante do Sindicato Nacional dos
Auditores Fiscais da Receita Federal – Delegacia Sindical de Salvador, Epitácio da Silva Ribeiro – Representante do Sindicato dos Funcionários do Banco Central,
Carlos Roberto Dias – Representante do Sindicato
Nacional dos Auditores do Trabalho, Manoel Oliveira
Muricy – Representante da ANAJUR, Art Tourinho - Representante da Associação Brasileira dos Advogados
Públicos, Manoel Izidro dos Santos Neto – Presidente
da FENAFISCO, Cláudio Márcio Oliviera Damasceno
– Secretário-Geral do SINDIFISCO Nacional e Cláudio
Piansky – Diretor da Associação Nacional dos Defensores Públicos.
Aberta a palavra para os representantes das
classes de nível Estadual, falaram: Carlos Roberto
Dias, representante do SINAIT da Bahia, Art Tourinho – representante da ABRAP e da Associação dos
Procuradores Jurídicos do Estado da Bahia, Cláudio
Piansky, representante da Associação dos Defensores Públicos da Bahia, Epitácio da Silva Ribeiro e Alba
Freire de Carvalho Ribeiro da Silva – Representante
da Associação dos Procuradores do Estado da Bahia.
Aberta a palavra para inscrições da plateia, falaram: Luiz Fernando Nogueira, Roswilcio José Moreira
Góis – Participante, Edna Borges da Silva – Participante, Roberto Miguel – Participante, Luiz Antônio
Gitirana –. Participante – SINDSEFAZ e Anastácio
Pinto Gonçalves Filho – Participante e Ney Chaves
– Diretor do Sindicato dos Servidores da Fazenda do
Estado da Bahia.
Todos os parlamentares presentes na audiência
usaram da palavra.
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Sala das Sessões,
de fevereiro de 2012. –
Deputado José Mentor, PT-SP.
RELATÓRIO
(De Viagem Sobre a Audiência Realizada no Estado
do Ceará)
I – Introdução
A Comissão Especial, sob esta presidência, que
irá analisar a PEC nº 443109, que estabelece o subsídio
do grau ou nível máximo das carreiras da advocacia-geral da união, das procuradorias dos estados e do
distrito federal, por deliberação de seus membros resolveu promover audiências públicas em seis Estados
da Federação e no Distrito Federal, com a finalidade
de discutir e analisar a proposta em questão junto com
as entidades locais e à sociedade.
II – Atividade
No dia 18 de novembro de 2011 foi realizada
a audiência pública na cidade de Fortaleza/CE, nas
dependências da Assembléia Legislativa do Estado
do Ceará - Avenida Desembargador Moreira, n° 2807
– Bairro Dionísio Torres, sob a coordenação do Deputado Chico Lopes, com início às 16h18min e término
às 18h29min, duração de 02h09min.
(Saída: Voo: OC 6150 / Confins/BH, Brasília/BSB,
Voo: OC 6374 / Brasília/BSB, Chegada: Fortaleza/CE)
Composição da mesa das entidades representantes das classes de nível Nacional: JOSÉ MOACENY HÉLIX RODRIGUES FILHO – Representante da OAB do
Ceará e da Nacional, ISABEL CECÍLIA DE OLIVEIRA
– Representante da Associação Nacional dos Advogados da União, ALLAN TITONELLI NUNES – Presidente do Fórum Nacional da Advocacia Pública Federal,
JOÃO SANTOS – Diretor de Assuntos Parlamentares
do SINDIFISCO Nacional, FRANCISCO DE CASTRO
E SILVA – Representante da Associação Nacional dos
Membros das Carreiras da Advocacia-Geral da União
– ANAJUR, JÂNIO NUNES VIDAL – Diretor do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional
– SINPROFAZ, FELICITANDO DE CARVALHO – Representante da Associação Nacional dos Defensores
Públicos Federais, JOSÉ NILSON FERNANDES FILHO
– Presidente da Comissão de Participação Política da
Federação Nacional do Fisco – FENAFISCO, SAMUEL
ALBUQUERQUE RODRIGUES – Presidente da Associação Nacional dos Procuradores da Advocacia-Geral
da União - ANPREV, GIVANILDO AQUINO DA SILVA
– Presidente da Associação dos Auditores Fiscais da
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Receita Federal do Brasil – ACEFIP, DANIEL VIANA
TEIXEIRA – Diretor da União Nacional dos Advogados Públicos Federais, HUGO CARVALHO MOREIRA
- Representante dos Auditores Fiscais do Trabalho do
Estado Nacional, MANOEL IZIDRO DOS SANTOS
NETO – Representante da Federação Nacional do
Fisco Estadual e Distrital – FENAFISCO e EDMILSON
MOURA DE OLIVEIRA – Representante da Associação Brasileira de Advogados Públicos.
Aberta a palavra para os representantes das
classes de nível Estadual, falaram: FRANCISCA TÂNIA
CARVALHO COUTINHO – Presidente da Associação
dos Advogados Públicos, Procuradores das Autarquias
e Fundações do Estado do Ceará, AMÉLIA ROCHA –
Representante da Associação Nacional dos Defensores
Públicos Estaduais, DÁRIO SALMITO DE AZEVEDO
– Diretor Jurídico do Sindicato dos Fazendários do
Ceará, JÚLIO CÉSAR SOBREIRA – Representante
da Defensoria Pública do Estado do Ceará, MATEUS
VIANA NETO – Representante da Associação dos Procuradores do Estado do Ceará e MIGUEL NASSER
HISSA – Diretor da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, de Fortaleza.
Aberta a palavra para inscrições da plateia, falaram: CARLOS EDUARDO PAZ, JOSÉ CASTELO
BESSA FILHO, RUBENS SHOZI NAKANO e FELIPE
SALHA, FRANCISCO BASTOS.
Todos os parlamentares presentes na audiência
usaram da palavra.
Sala das Sessões, de fevereiro de 2012. – Deputado José Mentor, PT-SP.
RELATÓRIO
(De Viagem Sobre a Audiência Realizada
no Estado de Minas Gerais)
I – Introdução
A Comissão Especial, sob esta presidência, que
irá analisar a PEC 443/09, que estabelece o subsídio
do grau ou nível máximo dás carreiras da advocacia-geral da união, das procuradorias dos estados e do
distrito federal, por deliberação de seus membros resolveu promover audiências públicas em seis Estados
da Federação e no Distrito Federal, com a finalidade
de discutir e analisar a proposta em questão junto com
as entidades locais e à sociedade.
II – Atividade
No dia 16 de novembro de 2011 foi realizada a
audiência pública na cidade de Belo Horizonte/MG, nas

09976 Quarta-feira 4

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

dependências do Auditório da OAB/MG – Rua Albita n
° 250, Bairro Cruzeiro/BH, sob a coordenação do Deputado Bernardo Santana, com início às 19h42min e
término às 21 h38min, duração de 01 h56min.
(Saída: Voo: G3 1252/CGH/SP, Chegada: Confins/BH)
Composição da mesa das entidades representantes das classes de nível Nacional: LUÍS CLÁUDIO DA
SILVA CHAVES – Presidente da OAB de Minas Gerais,
ANDRÉA ABRITTA GARZON TONET – Presidenta do
Conselho Nacional dos Defensores Públicos Gerais –
CONDEGE, JOANA D’ARC ALVES BARBOSA VAZ
MELLO – Representante do Fórum Nacional da Advocacia Pública Federal e a Associação Nacional dos
Membros das Carreiras da Advocacia-Geral da União
- ANAJUR, JULIANO DOSSENA – Representante do
Dr. João Lúcio Martins Pinto, da Associação Nacional
dos Procuradores de Estado – ANAPE, FELIPE AUGUSTO CARDOSO SOLEDADE – Representante da
Associação Nacional dos Defensores Públicos – ANADEP, JOÃO SANTOS – Representante do Sindicato
Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do
Brasil – SINDIFISCO Nacional, LUIZ HENRIQUE GOMES DE ALMEIDA – Representante da Associação
Nacional dos Defensores Públicos Federais – ANADEF e LUIZ CARLOS FERREIRA DE MELO - Delegado do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do
Trabalho – SINAIT.
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Aberta a palavra para os representantes das
classes de nível Estadual, falaram: LUIZ CARLOS
FERREIRA DE MELO, Presidente da Associação dos
Auditores-Fiscais de Minas Gerais, ANDREA TONET,
Defensora Pública Geral de Minas Gerais, AFONSO
LIGÓRIO DE FARIA, representante da ANFIP de Minas Gerais, FELIPE AUGUSTO CARDOSO SOLEDADE, representante da Associação dos Defensores
Públicos de Minas Gerais – ADEP-MG, LINDOLFO
FERNANDES DE CASTRO, Presidente do Sindicato
dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de Minas
Gerais – SINDIFISCO-MG e JOÃO LÚCIO MARTINS
PINTO, representante da Associação dos Procuradores de Minas Gerais – APMINAS.
Aberta a palavra para inscrições da plateia, falaram: AMAROLINDA DUTRA, CHRISTIANE NEVES
PROCÓPIO MALARD, PAULO REZENDE PINTO FERREIRA, GALENO GOMES SIQUEIRA, SÉRGIO AURÉLIO VELOZO DINIZ, NIKOLAS STEFANY MACEDO KATOPODIS, MARINA BUCK CARVALHO SAMPAIO, ROBERTA DE MESQUITA e JAIME NÁPOLES
VILLELA.
Todos os parlamentares presentes na audiência
usaram da palavra.
Sala das Sessões,
de fevereiro de 2012.–
Deputado José Mentor, PT-SP.
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18/11 – Sexta-feira
15h00 – Chegada a Beirute.
15h30 – Instalação no Hotel Phoenicia.
19h30 – Inauguração do Centro Cultural Brasil-Líbano.
19/11 – Sábado
10h25 – Cerimônia de deposição de flores no Monumento aos Mártires.
11h00 – Cerimônia de chegada ao Líbano (local: Palácio Presidencial).
11h30 – Reunião Privada com o Presidente do Líbano
(local: Palácio Presidencial).
12h30 – Almoço oficial oferecido pelo Presidente do
Líbano ao Vice-Presidente e delegação brasileira.
16:00h – Visita ao Patriarca Maronita
20h00 – Encontro com o Presidente do Parlamento
libanês.
20h30 – Jantar oferecido pelo Presidente do Parlamento libanês ao Vice-Presidente e delegação brasileira.
20/11 – Domingo
Grupo Parlamentar (Livre)
10h00 – Visita a Nossa Senhora de Harissa
– Visita a Gruta de Geita
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– Visita a Cidade de Biblos
10h00 – Inauguração de Centro Comercial no Vale
do Bekaa.
12h00- Visita à cidade de Btabura.
21/11 – Segunda-feira
08h30 – Café da manhã com representantes da comunidade brasileira no Líbano (Conselho de Cidadãos)
(Local: Hotel Phoenicia).
12h00 – Cerimônia de chegada da Fragata brasileira
“União” com a presença do Presidente do Líbano.
13h10 – Encontro com Primeiro-Ministro libanês.
13h30 – Almoço oferecido pelo Primeiro-Ministro libanês ao Vice-Presidente e delegação brasileira.
17h00 – Encontro empresarial Brasil-Líbano (local:
Hotel Phoenicia).
22/11 Terça-feira
09h00 – Cerimônia oficial comemorativa da Independência do Líbano (Desfile militar).
11h00 – Despedidas no Palácio Presidencial.
15h45 – Saída de Beirut para Paris.
23/11 Quarta Feira
23h20 – Saída de Paris para São Paulo
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SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE
ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA E DAS OBRAS DO
PAC E DO PMCMV
Relatório de Viagem
Processo: 2011/145368.
Período: 17 de novembro de 2011.
Destino: Refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR)
– Araucária/PR.
Participantes da Comitiva
• Deputado João Magalhães;
• Deputado Fernando Francischini;
• Deputado Carlos Magno.
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RELATÓRIO DE MISSÃO OFICIAL
Deputado CARLOS MAGNO
Relatório de participação em Missão
Oficial, apresentado em atendimento ao
Ato da Mesa n° 34, de 12/11/2003, referente
à viagem da Subcomissão Permanente de
Acompanhamento, Fiscalização e Controle da Execução Orçamentária e Financeira
e das Obras do PAC e do Programa Minha
Casa Minha Vida, à Refinaria Presidente
Getúlio Vargas – Araucária – PR.
Senhor Presidente,
No dia 17/11/11, os integrantes da comitiva retrocitada, encontraram-se no Aeroporto Internacional de
Brasília, para embarcarem no voo TAM JJ3887, com
partida às 11h06, com destino a Curitiba – PR.
Às 13h chegaram a Curitiba, onde almoçaram.
Por volta das 14h30, os parlamentares partiram, via
terrestre, para a cidade de Araucária, onde visitaram
a Refinaria Presidente Getúlio Vargas – REPAR, visita
esta que durou cerca de 2 horas.
Concluída a visita, os parlamentares regressaram
cada um, ao seu respectivo Estado de origem.
É o relatório.
Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.
– Deputado Carlos Magno, PP/RO.
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Seminário da COMISSÃO ESPECIAL
PL 6826/2010 ATOS CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Data: Dia 17 de novembro de 2011 – quinta-feira
Hora: 14:00 horas
Local: Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
– Plenário D. Pedro I
Endereço: Av. Pedro Alvares Cabral, n° 201 – 1° andar
Autor da iniciativa: Deputados Federais JOÃO ARRUDA e CARLOS ZARATTINI, Presidente e Relator
do PL 6826/10.
Coordenador: Deputado Federal JOÃO ARRUDA.
14 horas – ABERTURA:
• DECLARO ABERTOS OS TRABALHOS
E DAMOS AS BOAS VINDAS A TODOS OS
PRESENTES QUE, NESTE MOMENTO, PARTICIPAM DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE
O PROJETO DE LEI N°6826/2010 QUE, TRATA DE ATOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. NACIONAL OU ESTRANGEIRA.
• OBJETIVO DESTE ENCONTRO É AMPLIAR O DEBATE SOBRE ESSA TEMÁTICA
COM A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E ESPECIALISTAS, ULTRAPASSANDO OS
LIMITES DE TERRITÓRIOS DO CONGRESSO
NACIONAL, CRIANDO OPORTUNIDADE DO
NOBRE RELATOR DA PROPOSTA, DEPUTADO
FEDERAL CARLOS ZARATTINI, AQUI PRESENTE, AGREGAR NOVAS CONTRIBUIÇÕES
PARA O APRIMORAMENTO DA PROPOSIÇÃO.
• PARA COMPOR A MESA, CONVIDO:
(Programação)
• A senhora CLÁUDIA BORELLI, da Tozzini Freire Advogados;
• O senhor CAIO MAGRI, Gerente de Políticas Públicas do Instituto Ethos de Empresas
e Responsabilidade Social;
• O senhor MÁRCIO TOMAZ BASTOS,
Ex-Ministro da Justiça;
• O senhor PAULO SKAF, Presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo;
• A senhora FLÁVIA SCABIN, Professora da Escola de Direito da Fundação Getúlio
Vargas de São Paulo;
• O senhor ROSTON GATTI, Delegado
Estadual da União dos Advogados Públicas
Federais do Brasil;
• O senhor GUILHERME DE SALLES
GONÇALVES, Especialista em Direito Público e Eleitoral;
• POR FIM, REGISTRO A PARTICIPAÇÃO DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DO
ESTADO DE SÃO PAULO, BEM COMO DOS
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DEPUTADOS FEDERAIS QUE INTEGRAM A
BANCADA FEDERAL.
• REGISTRO AINDA A PARTICIPAÇÃO
DOS INTEGRANTES DE VÁRIAS ENTIDADES
PRESENTES A ESTE ENCONTRO.
– VAMOS INICIAR AS PALESTRAS, ANTES, ESCLAREÇO QUE CADA CONVIDADO
TERÁ A PALAVRA POR ATÉ 20 MINUTOS (
) PARA FAZER SUA EXPOSIÇÃO.
– OS PARLAMENTARES PRESENTES
QUE DESEJAREM PARTICIPAR DOS DEBATES DEVERÃO SE INSCREVER, EM LISTA
DE INSCRIÇÃO, JUNTO AO MESA. O TEMPO PARA O USO DA PALAVRA SERÁ ATÉ 3
MINUTOS. (
)
– OS INTERESSADOS QUE DESEJAREM FORMULAR PERGUNTAS DEVERÃO
ESCREVER EM LETRA MAIÚSCULA, DIRIGIDA AO PALESTRANTE, COM NOME
COMPLETO E O NOME DA ENTIDADE QUE
REPRESENTA E ENCAMINHAR À MESA;
(Poderá designar um Parlamentar membro da
Comissão para lêr as Perguntas.)
(Ordem para conceder a palavra: – Governador; Secretário de Estado; Presidente da
Câmara Municipal da Capital; Promotor; Dep.
Federal; Dep. Estadual; Representante de Confederação; Repres. da Federação do Estado.)
– CONCEDO A PALAVRA AO PALESTRANTE______________________;
– CONCEDO A PALAVRA AO PALESTRANTE______________________;
(E assim sucessivamente)
– APÓS AS PALESTRAS:
– CONCEDO A PALAVRA AO DEPUTADO FEDERAL CARLOS ZARATTINI, RELATOR, POR ATÉ 20 (
) MINUTOS.
– CONCEDO A PALAVRA AO PALESTRANTE ______________________;
(POR ATÉ 1 MINUTO PARA RESPONDER.)
– CONCEDO A PALAVRA AOS PARLAMENTARES, (LISTA DE INSCRIÇÃO) POR
ATÉ 3 MINUTOS.
(E assim sucessivamente)
– CONCEDO A PALAVRA AO PALESTRANTE PARA RESPONDER, POR ATÉ 1 MINUTO.
(E assim sucessivamente)
– APÓS AS INTERVENÇÕES DOS PARLAMENTARES:
– SE HOUVER PERGUNTAS DA PLATÉIA:
(Leitura da Pergunta)
– CONCEDO A PALAVRA AO PALESTRANTE PARA RESPONDER, POR ATÉ 1 MINUTO. (E
assim sucessivamente)
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– Conceder a palavra a cada convidado Para as considerações finais, por até 1 minuto.
– Coordenador – Agradecimentos.
– Cumprida a finalidade desse encontro, encerro os
trabalhos do seminário Estadual que ora realizamos
na cidade de São Paulo/SP.
– está encerrada as atividades deste evento.
Seminário da Comissão Especial PL nº
6.826/2010 – Atos Contra a Administração Pública.
Data: Dia 17 de novembro de 2011 – quinta-feira
Hora: 14 horas
Local: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
João Arruda, Deputado Federal PMDB/PR.
SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE
ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA E DAS OBRAS DO
PAC E DO PMCMV
Relatório de Viagem
Processo: 2011/145368.
Período: 17 de novembro de 2011.
Destino: Refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR)
– Araucária/PR.
Participantes da Comitiva
• Deputado João Magalhães;
• Deputado Fernando Francischini;
• Deputado Carlos Magno.

RELATÓRIO DE MISSÃO OFICIAL
Deputado João Magalhães
Relatório de participação em Missão
Oficial, apresentado em atendimento ao
Ato da Mesa n° 34, de 12/11/2003, referente
à viagem da Subcomissão Permanente de
Acompanhamento, Fiscalização e Controle da Execução Orçamentária e Financeira
e das Obras do PAC e do Programa Minha
Casa Minha Vida, à Refinaria Presidente
Getúlio Vargas – Araucária – PR.
Senhor Presidente,
No dia 17/11/11, os integrantes da comitiva retrocitada, encontraram-se no Aeroporto Internacional de
Brasília, para embarcarem no voo TAM JJ3887, com
partida às 11 h06, com destino a Curitiba-PR.
Às 13h chegaram a Curitiba, onde almoçaram.
Por volta das 14h30, os parlamentares partiram, via
terrestre, para a cidade de Araucária, onde visitaram
a Refinaria Presidente Getúlio Vargas – REPAR, visita
esta que durou cerca de 2 horas.
Concluída a visita, os parlamentares regressaram
cada um, ao seu respectivo Estado de origem.
É o relatório.
Sala das Comissões, 30 de novembro de 2011.
– Deputado João Magalhães.
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RELATÓRIO DE VIAGEM REALIZADA PELA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
CONTROLE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Visitas técnicas de parlamentares ao Porto de
Suape, à Refinaria Abreu e Lima, nos municípios de
Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho – PE, aos trechos de duplicação da BR-101/NE, em Mataraca,
Capim, Santa Rita, Mamanguape e Lucena – PB e
ao sistema de esgotamento sanitário da cidade de
Caucaia – CE.
Processo: n° 145971/2011
Evento: Viagem ao Estado de Pernambuco, Paraíba
e Ceará.
PERÍODO: 23/11 a 26-11-2011.
O Deputado Ademir Camilo, como Presidente
da Subcomissão Permanente de Acompanhamento,
Fiscalização e Controle da Execução Orçamentária e
Financeira e das Obras do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) e do Programa Minha Casa Minha
Vida (PMCMV), juntamente com os demais membros
da comitiva, embarcaram no dia 23-11-2011 às 21:39
hs, para Recife, com vistas à realização de visitas técnicas ao Porto de Suape, à Refinaria Abreu e Lima,
nos municípios de Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho
– PE, aos trechos de duplicação da BR-101/NE, em
Mataraca, Capim, Santa Rita, Mamanguape e Lucena
– PB e ao sistema de esgotamento sanitário da cidade
de Caucaia – CE.
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No dia 24/11, os membros da comitiva visitaram
a Refinaria Abreu e Lima, ocasião em que assistiram
a uma explanação pela Petrobrás sobre a implantação
do Parque de Refino. Em 2007, o Governo decidiu
por uma nova refinaria e iniciou a RNEST. Os parlamentares indagaram porque optaram pelo Porto de
SUAPE, e os técnicos da obra responderam que era
devido à boa-infraestrutura portuária, zona industrial
estruturada, segundo mercado de derivados do nordeste e compromisso do Estado com a infraestrutura
necessária.
Em relação à refinaria, dutos – Novo Pier, PGL3,
situada a mais ou menos 7 km, os parlamentares receberam informações de que a mesma passa por problemas de ordem ambiental, em razão de estar próxima
das Praias de Muro Alto e Porto de Galinhas.
Aos membros da Comitiva foram passadas as
seguintes informações:
1 – Demanda atual: 7% óleo combustível, 41 %
diesel, 6% QAV, 19% Gasolina, 14% Nafta, 12% GLP
e Gás 11 %
2 – Foi necessário petróleo pesado com processo
de craqueamento e produz diesel padrão e por isso
que 70% é para produção de diesel (10 ppms e atual
é de 50) (obs: coque gran Anodo).
3 – O mercado alvo é o Norte e o Nordeste.
4 – Efluentes Hídricos: Todo efluente é descartado
no emissário submarino a 2 km da Costa.
5 – Consumo de água: Fornecimento de água
bruta da COMPESA. Aproximadamente 1.500 m3/h.
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Dois reservatórios para acumular água. Precipitação
maior nessa região. Reuso de água na estação de
tratamento na proporção de 1/3 por circuito fechado.
6 – Efluentes Gasosos: Sistema de abatimento
de emissões atmosféricas, inédito no hemisfério sul
com eficiência superior a 98%.
7 – Redução de emanações de vapores de hidrocarbonetos com cobertura geodésica nos tanques
de teto flutuante, filtro de carvão.
8 – Sistema de abafamento e implantação de
cinturão verde.
9 – Projetos e iniciativas socioambientais culturais
e projetos sociais, compensação ambiental.
10 – Parque industrial com fluxo do petróleo
com 47,5 %, média de execução e término em novembro/2014 e deverá iniciar no primeiro e segundo
trem ( 1º junho 2013 e a segunda fevereiro 2014, com
115.000 barris por dia).
11 – Atualmente 32.521 trabalhadores e 5.000
fora. Aumentou em 6.000 trabalhadores do que a previsão de 2011 ( chove – abril a setembro).
12 – 1.500 equipamentos e 50 mil quilos de tubos, 8,5 milhões de cabos elétricos.
13 – 600 hc de área construída.
14 – 45 contratos de mais de 100 milhões cada
e 3.000 empresas contratadas.
15 – contratado COEG, conduto / EGESA.
16 – 100 km de dutos.
17 – Emissário.
18 – Empresa Petrobrás – SESI – com 23 programas com escolaridade e qualificação profissional em
andamento com abrangência de 38.500 colaboradores
da obra e cidadãos de Pernambuco.
19 – São 12 programas desenvolvendo a cidadania em andamento com capacidade de atendimento a
266.000 colaboradores de obra e cidadão de Pernambuco e, um coral “cantando na construção”, premiado
com Top social da ADUB – PE.
20 – Quando estiver em operação terão 1.200
técnicos.
21 – Agenda Petrobras 21 para o Meio Ambiente.
22 – padrão internacional de prevenção de acidentes de trabalho.
Posteriormente os membros da Comissão: Ademir
Camilo, Wellington Roberto, Vanderlei Siraque, Sergio
Brito e o técnico do TCU Sr. Eduardo Neri, fizeram indagações aos técnicos da refinaria.
O presidente da Subcomissão Ademir Camilo
solicitou informações sobre o que a Refinaria acha da
recomendação do TCU para paralisar a obra (IGP).
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E eles responderam que a Administração entende que a parceria com o TCU vem trazendo resultados e que não houve erro de gestão e a questão é
metodológica.
Em 25-2-11 foi encaminhado ao TCU as respostas
e ao longo do ano foi prestado esclarecimentos sobre
a recomendação.
Em relação ao contrato novo – o aceite de projeto
e proposta de mais ou menos 15 a 20%.
Os contratos em tese, 2/3 não são preço de unidade e 1/3 preço unitário. Os bens taqueados (são
peças especiais) engenharia.
Em seguida os membros da comitiva visitaram o
campus da obra da Refinaria saída para o Porto em Suape, onde receberam explicações sobre os dois projetos
fiscalizados pelo TCU que não orientou paralisação.
Posteriormente os parlamentares foram fiscalizar
as obras da BR 101, mas antes se dirigiram a Policia
Federal para colher dados sobre a operação do dia
anterior que deteve várias pessoas para averiguação
do Treco 7. Obtiveram do superintendente desta regional explicação que, junto com a CGU – PE prenderam documentos, computadores e que o inquérito
encontra-se em sigilo.
Com a presença do General Veloso os parlamentares visitaram in loco toda a extensão da BR 101 com
parada em diversos pontos da rodovia para verificação
da queda de barreiras, espessura do cimento colocado
e diversas inconsistências levantadas pelo técnico da
CGU Dr. Felipe que acompanhou todo o trajeto.
Ao chegarem a João Pessoa – PA, o General
iniciou uma exposição de todas as obras gerenciadas
pelo exército, demonstrando todos os problemas operacionais e a forma que o exército propõe para planejar, executar e fiscalizar as obras.
No dia 25/11 às 4h20min, Deputado Ademir Camilo, retornou para Brasília com a finalidade de assinar
Emenda com prazo ultimado, portanto não concluiu
toda a visita, ficando a cargo do Deputado Wellington
Roberto e Sérgio Brito fazê-lo.
Em anexo, cópia do Ofício nº 4.011/11/GP/MA,
da Presidência da Câmara dos Deputados, autorizando Missão Oficial com ônus de diária, bem como, Ato
da Mesa nº 34, de 12-11-2003, que dispõe sobre a
apresentação de relatório de participação em missão
oficial com ônus e sua divulgação.
Deputado Ademir Camilo, Membro Titular da
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da
Câmara dos Deputados.
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RELATÓRIO DE VIAGEM
Em viagem oficial pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados,
cumprimos agenda promovida pela Subcomissão Permanente de Acompanhamento, Fiscalização e Controle
da Execução Orçamentária e Financeira e das Obras
do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e
do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) ao
Porto de Suape e à Refinaria Abreu e Lima, nos municípios de Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho, PE; aos
trechos de duplicação da BR 101/NE, em Mataraca,
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Capim, Santa Rita, Mamanguape e Lucena, PB. Vale
ressaltar que foi cancelada a programação prevista ao
estado do Ceará.
Com a presença de Colegas Parlamentares e
de representantes do Exército Brasileiro, colhemos
subsídios para que a Subcomissão citada, examine,
investigue e avalie métodos e estratégias para o encaminhamento das obras.
Deputado Sérgio Brito, Presidente da Comissão
de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos
Deputados.
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RELATÓRIO DE VIAGEM
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE
Objeto: Como Membro da Subcomissão Permanente de Acompanhamento, Fiscalização e Controle da
Execução Orçamentária e Financeira e das Obras do
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e do
Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), Em Visita Técnica Ao Porto De Suape e a Refinaria Abreu e
Lima, no Estado de Pernambuco.
Processo: n° 2011/145971
Evento: Viagem aos municípios de Ipojuca e Cabo de
Santo Agostinho, PE.
Período: De 23/11 a 26-11-2011
Relatório
Como membro da Subcomissão Permanente de
Acompanhamento, Fiscalização e Controle da Execução
orçamentária e Financeira e das Obras do Programa
de Aceleração do Crescimento (PAC) e do Programa
Minha Casa Minha Vida (PMCMV), participei juntamente com os Deputados Sérgio Brito, Ademir Camilo e
Vanderlei Siraque, da visita técnica ao Porto de Suape
e à Refinaria Abreu Lima, nos municípios de Ipojuca e
Cabo de Santo Agostinho, PE.
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Saímos de Brasília no dia 23/11, às 21:39h, pela
Companhia Aérea GOL, com destino a Recife/PE, onde
pousamos às 23:15h e fomos direto ao Hotel Atlante
Plaza, para o pernoitamento.
No dia 24/11, às 8h saímos do hotel com destino
à Ipojuca/PE (percurso de 1 hora), onde visitamos o
Porto de Suape e a Refinaria do Nordeste. Ao meio-dia paramos para o almoço e de lá retornamos para
Recife, onde seguimos para João Pessoa/PB, para o
segundo pernoite.
No dia 25/11, às 8h da manhã, iniciamos as visitas aos trechos duplicados da BR 101, entre João
Pessoa e a divisa da Paraíba com o Rio Grande do
Norte, que durou até umas 16h, horário em que retornamos para Recife, onde seria dada a sequência de
nossa viagem para Fortaleza/CE, onde teríamos um
encontro na Prefeitura de Caucaia/CE e visitaríamos
as obras de esgotamento sanitário, daquele Município.
No entanto, esta programação acabou sendo cancelada, já que estávamos somente eu e o Deputado Sérgio
Brito, para realizar aquela vistoria.
Como não fomos até Fortaleza/CE, onde seria
nosso embarque de volta à Brasília/DF, retornei para
João Pessoa/PB, no dia 26/11, onde providenciei meu
regresso à Capital Federal, para o dia 28/11, às 6h,
através da Companhia Aérea TAM.
Atenciosamente, – Deputado Wellington
Roberto,PR – PB.
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OF.Nº 11-12/CD. GAB-15
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE
Relatório da subcomissão permanente do PAC e
do PMCMV-Subcomissão permanente de acompanhamento, fiscalização e controle da execução orçamentária e financeira das obras do programa de aceleração
do crescimento e do programa minha casa minha vida.
Referência: Relatório Sobre a Visita às Obras de
Instalação da Refinaria Abreu e Lima e Ampliação do
Porto de Suape, no Estado de Pernambuco, Realizada
Pelos Exmºs Srs. Deputados Ademir Camilo – PSD –
MG, Sergio Brito-PSD – BA, Vanderlei Siraque – PT
– SP, Wellington Roberto, PR – PB.
Integrando a subcomissão em referência, no dia
24 de novembro de 2011, tivemos a oportunidade de
visitar as obras de instalação da Refinaria Abreu e Lima
e as obras de ampliação do porto de Suape, localizados no município de Ipojuca, região metropolitana de
Recife, no Estado de Pernambuco.
Constatamos que a Refinaria Abreu e Lima é a
primeira refinaria de petróleo inteiramente construída
com tecnologia nacional. A Petrobrás considera que
essa refinaria será a mais moderna já construída em
território brasileiro, pois será adaptada a processar
100% de petróleo pesado com o mínimo de impactos
ambientais, além de produzir combustíveis com baixo
teor de enxofre, nos moldes exigidos pelos padrões
internacionais mais rígidos. Tal fato demonstra uma
grande preocupação com o desenvolvimento sustentável e sustentado com a vida das pessoas.
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O parque de refino de Abreu e Lima será orientado essencialmente para a produção de óleo diesel,
o derivado de maior consumo no País. Cerca de 65%
dos derivados que ali serão produzidos, será o óleo diesel, que utilizará novas tecnologias para produzir 27%
a mais de diesel com a mesma quantidade de matéria prima (petróleo) e com baixíssimo teor de enxofre.
Outra grande importância desta nova refinaria
e da priorização da produção de diesel é a balança
comercial do País, já que o diesel é o derivado de petróleo de maior importação do Brasil e sua produção
no Nordeste permitirá atender à crescente demanda
por derivados nesta região, sendo que o excedente
poderá abastecer ainda outros mercados.
Quanto às obras de ampliação do porto de Suape,
observamos obras de reforço dos cabeços e dragagem
do canal de acesso externo para aumentar o calado e
permitir que navios petroleiros e outros de grande porte
atraquem no porto, tudo feito em parceria com a Petrobrás, o governo Federal e do Estado de Pernambuco.
Uma observação que nos entusiasmou foi a contribuição decisiva que essas obras deram ao desenvolvimento econômico e social do Estado de Pernambuco,
como a geração de dezenas de milhares de empregos
e para a autoestima de todo o Nordeste.
Ao final, informo que não constatei falhas no aspecto financeiro das obras e nenhum indício de possíveis irregularidades nas contratações das empresas
executoras das obras.
Nada mais,
Brasília, DF, 3 de fevereiro de 2012. – Deputado
Vanderlei Siraque, PT – SP.
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI
N° 7.672, DE 2010, DO PODER EXECUTIVO, QUE
“ALTERA A LEI N° 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”.
RELATÓRIO DA VIAGEM PARA GOIÂNIA/GO
DADOS DA VIAGEM
Assunto: Realização de Fórum de Debates na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
Data: 24-11-2011
Destino: Goiânia/GO
Participantes: – Deputadas: Erika Kokay – Presidenta,
Liliam Sá – 1ª Vice-Presidenta, Teresa Surita – Relatora, e Flávia Morais – Membro.
– Servidores: Saulo Augusto Pereira, Secretário da CPI,
ponto nº 5.432; e Gilsomar Silva Barbalho, Consultor
Legislativo, ponto nº 6.811.
ROTEIRO DA VIAGEM
– 11h – Deslocamento para o Aeroporto
Internacional de Brasília.
– 12h39 – Viagem para Goiânia – GO.
– 15h08 – Realização do Fórum de Debates na Assembleia Legislativa do Estado
de Goiás.
Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do
ano de dois mil e onze, às quinze horas e oito minutos,
no Auditório Costa Lima da Assembleia Legislativa do
Estado de Goiás, reuniu-se, extraordinariamente, em
Fórum de Debates, a Comissão Especial Destinada a
Proferir Parecer ao Projeto de Lei nº 7.672, 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”. Compareceram as Deputadas Erika Kokay,
Liliam Sá e Teresa Surita, TITULARES; e a Deputada
Flávia Morais, SUPLENTE. Deixaram de comparecer
os Deputados Alessandro Molon, Alice Portugal, Aline Corrêa, Andreia Zito, Carmen Zanotto, Cida Borguetti, Eduardo Barbosa, Efraim Filho, Fátima Pelaes,
Jorginho Mello, Josué Bengtson, Luiz Couto, Osmar
Terra, Pastor Marco Feliciano, Paulo Freire, Professora
Dorinha Seabra Rezende, Reginaldo Lopes, Romário,
Rosinha da Adefal, Sandra Rosado, Sueli Vidigal, Vitor
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Paulo, Antônio Bulhões, Antônio Roberto, Celia Rocha, Domingos Neto, Emiliano José, Fátima Bezerra,
Iracema Portella, Jose Stédile e Rebecca Garcia. Ordem do Dia: Fórum de Debates, com a finalidade de
discutirmos sobre a prática dos castigos corporais ou
de tratamentos degradantes empregados na educação
de crianças e adolescentes no nosso país. O Deputado Estadual Karlos Cabral, Presidente da Comissão
de Serviços e Obras Públicas e Membro da Comissão
dos Direitos da Criança e do Adolescente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás declarou aberto
o Fórum de Debates e convidou para fazer parte da
Mesa Diretora dos Trabalhos os senhores: Deputado
Estadual Henrique Arantes – Secretário da Secretaria
de Cidadania e Trabalho do Estado de Goiás, Sra Regina Célia dos Santos – Representante da Secretaria
Municipal de Assistência Social de Goiânia, Vereador Paulinho Graus, Deputada Federal Erika Kokay –
Presidenta da Comissão Especial PL nº 7.672/2010,
Deputada Federal Liliam Sá – 1a Vice-Presidenta da
Comissão Especial PL nº 7.672/2010, Deputada Federal Teresa Surita – Relatora da Comissão Especial
PL nº 7.672/2010, Deputada Federal Flávia Morais –
membro da Comissão Especial PL nº 7.672/2010, Dra
Maria Aparecida Alves da Silva – Psicóloga, Mestre
em Educação, Doutoranda pela Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás e Técnica
do Núcleo de Prevenção da Violência e Promoção da
Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia,
Dra Adriana Sauthier Accorsi – Superintendente de
Direitos Humanos da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, Dra Marta Maria Alves da
Silva – Coordenadora da Área Técnica de Vigilância e
Prevenção de Violências e Acidentes do Ministério da
Saúde e Sra Márcia Oliveira – Representante da Rede
Não Bata, Eduque. Em seguida, o Deputado Estadual
Karlos Cabral concedeu a palavra à Senhora Elaine
Mesquita – Psicóloga e Coordenadora do Consultório
de Rua da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia,
para que pudesse ler seu pronunciamento acerca do
assassinato dos moradores de rua que vem ocorrendo
na cidade de Goiânia e, após, passou a presidência
dos trabalhos para a Deputada Federal Erika Kokay,
Presidenta da Comissão Especial PL nº 7.672/2010,
que teceu considerações a respeito dos homicídios
e, a seguir, esclareceu os procedimentos que seriam
adotados na condução dos trabalhos do Fórum de Debates, prestou alguns esclarecimentos e, ato contínuo,
concedeu a palavra a todos os integrantes da Mesa
Diretora, para que se apresentassem, e às Senhoras
Márcia Oliveira, Dra Marta Maria Alves da Silva, Dra
Adriana Sauthier Accorsi e Dra Maria Aparecida Alves
da Silva, para que pudessem fazer suas exposições.
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A Srª Presidenta fez questão de registrar a presença
da Senhora Maria Luiza Moura – ex-Presidenta do
CONANDA e Coordenadora do IDF-PUC do Estado
de Goiás. Encerradas as exposições, a Sra Presidenta concedeu a palavra às Deputadas Federais Teresa
Surita e Liliam Sá, para que fizessem suas explanações, e teceu considerações finais. A Deputada Federal
Erika Kokay passou a presidência dos trabalhos para
a Deputada Federal Flávia Morais. A Sra Presidenta
franqueou a inscrição para debates aos participantes.
Usaram da palavra, conforme lista de inscrição, os senhores: Eduardo Mota – Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Sra
Madalena Patrício – Representante da Pastoral de Rua
da Arquidiocese de Goiânia, Pastor Juarez Pereira –
Igreja Assembleia de Deus, Sr. Hamilton José Amorim
Rezende – Representante da Secretaria de Cidadania
e Trabalho do Estado de Goiás, Sra Regina Célia dos
Santos – Representante da Secretaria Municipal de
Assistência Social de Goiânia e Sra Elaine Mesquita
– Coordenadora do Consultório de Rua da Secretaria
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Municipal de Saúde de Goiânia. Encerrada a lista de
inscrição para debates, a Sra Presidenta concedeu a
palavra aos palestrantes, para que pudessem responder
às perguntas dos participantes e que fizessem suas
considerações finais. Em seguida, a Srª Presidenta teceu algumas considerações, agradeceu a Presidência
da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás pela
oportunidade da realização do presente Fórum de Debates, agradeceu a presença de todos e, apresentou
suas considerações finais. ENCERRAMENTO: Nada
mais havendo a tratar, a Sra Presidenta encerrou os
trabalhos às dezoito horas e quinze minutos.
– 18h15 – Deslocamento da Assembleia
Legislativa do Estado de Goiás para o Aeroporto de Goiânia.
– 19h10 – Viagem de Goiânia – GO para
Brasília – DF.
– 20h15 – Chegada ao Aeroporto Internacional de Brasília. – Deputada Erika Kokay.
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RELATÓRIO DE VIAGEM
Reunião Parlamentar das nações Unidas
Sede da ONU em Nova York
Deputado: Claudio Cajado
Data da Viagem: 24 a 30 de novembro de 2011
Cidade de Origem: Brasília – DF
Cidade de Destino: Nova York
SÍNTESE
Apresento à Mesa Diretora desta Casa o Relatório da minha participação na Reunião Parlamentar
das Nações Unidas – 2011, na cidade de Nova York,
Estados Unidos, que teve como objetivo o debate sobre o tema: “ Reforçar a responsabilidade política para
um mundo mais pacífico e mais próspero”.
As Audiências Parlamentares anuais reúnem na
sede da ONU em Nova York parlamentares para um
debate interativo com a direção da ONU, representantes dos Estados-Membros e especialistas pertencentes
as organizações da sociedade civil .
Cremos que este processo poderá ajudar a definir os caminhos concretos nos quais poderemos
nos apoiar no objetivo comum de paz, democracia e
desenvolvimento. Tenho certeza de que a Audiência
Parlamentar 2011 mostrará, mais uma vez, o benefício desta cooperação.
A reunião foi promovida pela ONU – Organização
das Nações Unidas e a UIP – União Interparlamentar,
o que possibilitou a disposição de uma maior vontade
política das Nações Unidas para ouvir as opiniões dos
parlamentos sobre questões pertinentes e urgentes
que constantes na agenda dos parlamentos da maioria
dos países. Entre outras coisas, a reunião possibilitou
a nós parlamentares esse momento de nos reunirmos
para escutar a equipe de dirigentes da ONU.
No que diz respeito ao tema central da Reunião
Parlamentar das Nações Unidas 2011 que enfatizou a
questão da necessidade do fortalecimento da responsabilidade política para um mundo mais pacífico e mais
próspero, destacamos os seguintes pontos:
• O papel da Assembléia Geral das Nações Unidas no fortalecimento da responsabilidade global;
• A participação dos jovens nos processos democráticos – desafios e oportunidades;
• Prestação de contas na gestão dos
fundos públicos – boas práticas e legislação
modelo sobre a transparência do orçamento;
• Reforçar as ligações entre as instituições nacionais e a sociedade civil – tornar as
sociedades mais abertas.
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Me chamou, particularmente a atenção, na abertura dos trabalhos o Discurso do Senhor Alonso Díaz-Caneja, Vice-Presidente do Comitê Executivo da UIP
que destacou que a Reunião Anual como a pedra angular
para a evolução da missão das Nações Unidas em tornar
o mundo mais estável, livre da guerra e da pobreza, e
que esses objetivos não podem ser alcançados sem a
contribuição efetiva dos parlamentos e parlamentares.
Na sequência da pauta desta reunião, pudemos
contar com a participação do Presidente da Assembléia Geral das Nações Unidas, Sr. Nassir Abdulaziz
Al-Nasser, que tomou a direção da mesa cumprimentado a todos os parlamentares presentes, o Vice-Secretário das Nações Unidas, Dr. Asha-Rose Migiro, a
Presidência da UIP, o Secretário Geral da União Interparlamentar Sr. Anders B. Johnsson, que aqui ressalto
esteve presente durante os dois dias de trabalho nos
orientando e prestando o auxílio necessário.
O Presidente, Sr. Nassir Abdulaziz Al-Nasser,
nos saudou reforçando a responsabilidade do grupo
de parlamentares presente naquele momento como
lideranças genuínas e com a missão de assegurar que
as políticas internacionais para a manutenção da paz
entre os povos, a democracia e o desenvolvimento estejam disseminadas nos debates nacionais.
Na agenda dos dias que seguiram, tivemos quatro
sessões que abordaram a “Situação da Juventude”, “O
papel da sociedade civil”, a “Responsabilidade Global
e a Gestão dos fundos públicos”.
A primeira sessão desta audiência considerou a
resolução que foi adotada na última reunião que versa sobre “O papel da Assembléia Geral das Nações
Unidas no fortalecimento da responsabilidade global”.
A segunda sessão teve como tema “A participação
dos Jovens no processo democrático – Desafios e Oportunidades.” O que a ONU pode fazer em conjunto com
os parlamentos para ajudar a garantir um futuro brilhante
para nossos jovens? Este tema foi magnificamente ministrado por palestrantes da UIP, das Nações Unidas e
da organização Hague Appeal for Peace que é uma rede
internacional de organizações e indivíduos dedicados à
abolição da guerra e fazer da paz um direito humano.
A terceira sessão abordou a questão da “Prestação de contas na gestão dos fundos públicos – boas
práticas e legislação modelo sobre a transparência do
orçamento”. Em tempos de grande pressão sobre os
fundos públicos, e grandes eventos como discussões
de alto nível da Assembléia Geral sobre o financiamento do desenvolvimento em todo o mundo, o que pode
ser feito para assegurar que os orçamentos – para os
governos, mas também para as de organizações internacionais – sejam geridos de forma transparente e
da melhor maneira para todos?
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A Quarta e última sessão tratou do tema: “Reforçar as ligações entre as instituições nacionais e a
sociedade civil – tornar as sociedades mais abertas”.
Que lições aprendidas pela Organização das Nações
Unidas e os parlamentos conseguiram nos últimos
anos para compartilhar e envolver a sociedade civil
nas tomadas de decisões?
Por fim, à guisa de conclusão, entendo que a cooperação entre a UIP e a ONU é de fundamental importância para o fortalecimento dos parlamentos e a promoção
de um intercâmbio extremamente salutar entre os parlamentos do mundo para a consolidação de temas comuns como este que foi proposto para a nossa reflexão.

RELATÓRIO DA VIAGEM PARA SALVADOR/BA
DA COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE
LEI Nº 7.672, DE 2010.
DADOS DA VIAGEM
Assunto: Realização de Fórum de Debates na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia
Data: 28-11-2011
Destino: Salvador – BA
Participantes: – Deputadas: Liliam Sá – 1ª Vice-Presidenta, Teresa Surita – Relatora, Alice Portugal e
Emiliano José – Membros. Servidores: Saulo Augusto
Pereira, Secretário da CPI, ponto nº 5.432; e Gilsomar
Silva Barbalho, Consultor Legislativo, ponto nº 6.811.
ROTEIRO DA VIAGEM
– 10h30 – Deslocamento para o Aeroporto Santos Dummond no Rio de Janeiro.
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Sem dúvida alguma, por um lado, nossa participação neste evento foi muito positivo porque tivemos
a oportunidade de levar à ONU nossos conhecimentos
coletivos. Por outro lado, esta iniciativa da ONU de realizar um fórum para a partilha de idéias e ensinamentos
possibilitou às delegações de parlamentares de cada
país enriquecimento ímpar no sentido de poder trazer
para nossos países a aplicação na implementação de
políticas e de desenvolvimento do processo de legislar
com responsabilidade política e governança democrática como questões inseparáveis.
Brasília – DF, 7 de fevereiro de 2011. – Deputado
Claudio Cajado.

– 12:02 – Viagem para Salvador – BA.
– 16h05 – Realização do Fórum de Debates na Assembleia Legislativa do Estado
da Bahia.
Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de
dois mil e onze, às dezesseis horas e cinco minutos, no
Plenário da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia,
reuniu-se, extraordinariamente, em Fórum de Debates, a
Comissão Especial destinada a proferir Parecer ao Projeto de Lei nº 7.672, 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”. Compareceram
as Deputadas Alice Portugal, Liliam Sá e Teresa Surita,
TITULARES, e o Deputado Emiliano José – SUPLENTE.
Deixaram de comparecer os Deputados Alessandro Molon, Aline Corrêa, Andreia Zito, Carmen Zanotto,
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Cida Borguetti, Eduardo Barbosa, Efraim Filho, Erika
Kokay, Fátima Pelaes, Jorginho Mello, Josué Bengtson,
Luiz Couto, Osmar Terra, Pastor Marco Feliciano, Paulo
Freire, Professora Dorinha Seabra Rezende, Reginaldo
Lopes, Romário, Rosinha da Adefal, Sandra Rosado,
Sueli Vidigal, Vitor Paulo, Antônio Bulhões, Antônio Roberto, Celia Rocha, Domingos Neto, Fátima Bezerra,
Flávia Morais, Iracema Portella, Jose Stédile e Rebecca
Garcia. ORDEM DO DIA: Fórum de Debates, com a
finalidade de discutir sobre a prática dos castigos corporais ou de tratamentos degradantes empregados na
educação de crianças e adolescentes no nosso país.
A Deputada Estadual Kelly Magalhães – Presidenta
da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia
Legislativa do Estado Bahia, declarou aberto o Fórum
de Debates e convidou para fazer parte da Mesa Diretora dos Trabalhos os senhores: Deputada Federal
Alice Portugal – autora do Requerimento que solicitou
a realização do evento e membro da Comissão Especial PL nº 7.672/2010, Deputada Federal Teresa Surita
– Relatora da Comissão Especial PL nº 7.672/2010,
Deputada Federal Liliam Sá – 1ª Vice-Presidenta da
Comissão Especial PL nº 7.672/2010, Deputado Federal Emiliano José – membro da Comissão Especial PL
nº 7.672/2010, Dr. Renildo Barbosa – Representante
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, Dra Márcia Guedes – Representante do
Ministério Público do Estado da Bahia (Centro de Apoio
Operacional às Promotorias de Justiça da Infância e
Juventude), e Drª Rachel Niskier Sanchez – Médica
Pediatra, Representante da . Sociedade Brasileira de
Pediatria e da Rede Não Bata, Eduque. A Srª Presidenta, Deputada Estadual Kelly Magalhães, concedeu
a palavra aos Deputados Federais Liliam Sá, Emilia-
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no José, Alice Portugal e Teresa Surita, que teceram
considerações. Em seguida, a Sra Presidenta esclareceu os procedimentos que seriam adotados na condução dos trabalhos do Fórum de Debates, prestou
alguns esclarecimentos e, após, concedeu a palavra,
para suas apresentações, aos expositores: Drª Rachei
Niskier Sanchez, Drª Márcia Guedes, Dr. Renildo Barbosa, Drª Jurandir Sales – Coordenadora da Pastoral
da Criança de Salvador, e Srª Eleonora Ramos – Representante da Rede Não Bata, Eduque. Encerradas
as exposições, a Srª Presidenta concedeu a palavra
ao Deputado Estadual Fabrício Falcão e às Deputadas Federais Liliam Sá, Alice Portugal e Teresa Surita, para que pudessem tecer algumas considerações.
Em seguida, a Srª Presidenta fez alguns comentários,
agradeceu a Presidência da Assembleia Legislativa
do Estado da Bahia pela oportunidade da realização
do presente Fórum de Debates, agradeceu a presença de todos e, apresentou suas considerações finais.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Srª
Presidenta encerrou os trabalhos às dezoito horas e
cinco minutos.
– 18h05 – Deslocamento da Assembleia
Legislativa do Estado da Bahia para o Aeroporto de Salvador.
– 21h45 – Viagem de Salvador – BA para
Brasília – DF.
– 23h50 – Chegada ao Aeroporto Internacional de Brasília.
Deputada Liliam Sá, Deputada Federal PSD/RJ,
1ª Vice-Presidenta da Comissão Especial destinada a
proferir parecer ao Projeto de Lei nº 7.672, de 2010.

Abril de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI
N° 7.672, DE 2010, DO PODER EXECUTIVO, QUE
“ALTERA A LEI N° 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”.
RELATÓRIO DA VIAGEM PARA SALVADOR/BA
DADOS DA VIAGEM
Assunto: Realização de Fórum de Debates na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia
Data: 28/11/2011
Destino: Salvador/BA
Participantes: – Deputadas: Liliam Sá – 1a Vice-Presidenta, Teresa Surita – Relatora, Alice Portugal e
Emiliano José – Membros.
– Servidores: Saulo Augusto Pereira, Secretário da CPI,
ponto n° 5.432; e Gilsomar Silva Barbalho, Consultor
Legislativo, ponto n° 6.811.
ROTEIRO DA VIAGEM
– 10h30 – Deslocamento para o Aeroporto Internacional de Brasília.
– 11h48 – Viagem para Salvador-BA.
– 16h05 – Realização do Fórum de Debates na Assembleia Legislativa do Estado
da Bahia.
Aos vinte e oito dias do mês de novembro do
ano de dois mil e onze, às dezesseis horas e cinco
minutos, no Plenário da Assembleia Legislativa do
Estado da Bahia, reuniu-se, extraordinariamente, em
Fórum de Debates, a COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER AO PROJETO DE
LEI N° 7.672, DE 2010, DO PODER EXECUTIVO,
QUE “ALTERA A LEI N° 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”. Compareceram as Deputadas Alice Portugal, Liliam Sá e Teresa Surita, TITULARES, e o Deputado Emiliano José – SUPLENTE.
Deixaram de comparecer os Deputados Alessandro
Molon, Aline Corrêa, Andreia Zito, Carmen Zanotto, Cida Borguetti, Eduardo Barbosa, Efraim Filho,
Erika Kokay, Fátima Pelaes, Jorginho Mello, Josué
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Bengtson, Luiz Couto, Osmar Terra, Pastor Marco
Feliciano, Paulo Freire, Professora Dorinha Seabra
Rezende, Reginaldo Lopes, Romário, Rosinha da
Adefal, Sandra Rosado, Sueli Vidigal, Vitor Paulo,
Antônio Bulhões, Antônio Roberto, Celia Rocha, Domingos Neto, Fátima Bezerra, Flávia Morais, Iracema
Portella, Jose Stédile e Rebecca Garcia. ORDEM DO
DIA: Fórum de Debates, com a finalidade de discutir
sobre a prática dos castigos corporais ou de tratamentos degradantes empregados na educação de
crianças e adolescentes no nosso país. A Deputada
Estadual Kelly Magalhães – Presidenta da Comissão
de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa
do Estado Bahia, declarou aberto o Fórum de Debates e convidou para fazer parte da Mesa Diretora
dos Trabalhos os senhores: Deputada Federal Alice
Portugal – autora do Requerimento que solicitou a
realização do evento e membro da Comissão Especial PL nº 7.672/2010, Deputada Federal Teresa Surita – Relatora da Comissão Especial PL 7672/2010,
Deputada Federal Liliam Sá – 1ª Vice-Presidenta
da Comissão Especial PL nº 7.672/2010, Deputado Federal Emiliano José – membro da Comissão
Especial PL nº 7.672/2010, Dr. Renildo Barbosa –
Representante do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente, Dra Márcia Guedes –
Representante do Ministério Público do Estado da
Bahia (Centro de Apoio Operacional às Promotorias
de Justiça da Infância e Juventude), e Dra Rachel
Niskier Sanchez – Médica Pediatra, Representante
da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Rede Não
Bata, Eduque. A Srª Presidenta, Deputada Estadual
Kelly Magalhães, concedeu a palavra aos Deputados
Federais Liliam Sá, Emiliano José, Alice Portugal e
Teresa Surita, que teceram considerações. Em seguida, a Sra Presidenta esclareceu os procedimentos
que seriam adotados na condução dos trabalhos do
Fórum de Debates, prestou alguns esclarecimentos
e, após, concedeu a palavra, para suas apresentações, aos expositores: Dra Rachel Niskier Sanchez,
Dra Márcia Guedes, Dr. Renildo Barbosa, Dra Jurandir Sales – Coordenadora da Pastoral da Criança de
Salvador, e Sra Eleonora Ramos – Representante da
Rede Não Bata, Eduque. Encerradas as exposições,
a Sra Presidenta concedeu a palavra ao Deputado
Estadual Fabrício Falcão e às Deputadas Federais
Liliam Sá, Alice Portugal e Teresa Surita, para que
pudessem tecer algumas considerações. Em seguida, a Sr° Presidenta fez alguns comentários, agradeceu a Presidência da Assembleia Legislativa do
Estado da Bahia pela oportunidade da realização do
presente Fórum de Debates, agradeceu a presença
de todos e, apresentou suas considerações finais.
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ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a
Sra Presidenta encerrou os trabalhos às dezoito horas e cinco minutos.
– 18h05 – Deslocamento da Assembleia
Legislativa do Estado da Bahia para o Aeroporto de Salvador.

Relatório de Viagem
Objetivo da Viagem:
Representar a Câmara dos Deputados e a Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional na 17ª Conferência das Partes
(COP-17), em Durban, na África do Sul.
Evento: 17ª Conferência das Partes (COP- 17), Durban, África do Sul.
Destino: Durban, África do Sul
Período da Viagem: 28/11/2011 a 09/12/2011
Cronograma da Viagem:
Data Local Atividade
02/11/2011 Brasília/São Paulo
02/11/2011 São Paulo/Johannesburg
03/11/2011 Johannesburg/Durban
11/12/2011 Durban/Johannesburg
11/12/2011 Johannesburg/São Paulo
11/12/2011 – São Paulo – Brasília
Convenção sobre Mudanças Climáticas
O deputado Raul Lima (PSD/RR), 2º Vice-presidente da Comissão da Amazônia Integração Nacional
e Desenvolvimento Regional – CAINDR – participou
juntamente com outros parlamentares brasileiros, da
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– 20h58 – Viagem de Salvador-BA para
Brasília-DF.
– 23h50 – Chegada ao Aeroporto Internacional de Brasília.
Deputada Teresa Surita, Relatora.

17ª Conferência sobre Mudanças Climáticas da ONU,
na cidade de Durban, África do Sul, juntamente com
outras delegações do mundo inteiro.
Conclusões
O Dep. Raul Lima 2º vice-presidente da Comissão
da Amazônia, Integração Nacional e Desenvolvimento
Regional viajou como representante oficial da Câmara dos Deputados, “o mais importante de tudo é fazer
com que os países desenvolvidos estejam conscientes de suas de suas responsabilidades, contribuindo
para diminuir a devastação que atualmente ocorre no
nosso planeta”.
Para o parlamentar brasileiro, a postura do Brasil
tem que ser muito firme, já que as pressões internacionais inevitavelmente focalizam a Amazônia como
solução para os problemas mundiais. Um grupo formado por representantes de 40 países foi criado para
discutir a implementação do fundo ambiental, mas os
trabalhos ao longo de 2011 não deram muito resultado.
Percebe-se que as nações ricas, tendo a frente
os EUA, Rússia e Japão é deixar Kyoto de lado e assinar outro acordo, sem metas obrigatórias.
Brasília, 13 de dezembro de 2011. – Deputado
Raul Lima.
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RELATÓRIO DE VIAGEM
Assunto: 66ª Assembleia Geral das Nações Unidas,
em Nova York.
Período: 05/12/2011 a 10/12/2011
Destino: Estados Unidos da America, Nova Iorque. –
Participante: Dep. Arnaldo Jordy
Informa sobre a realização do V Diálogo de Alto
Nível sobre Financiamento ao Desenvolvimento, nos
dias 7 e 8 de dezembro.
Conforme antecipado pelas comunicações de
referência, realizou-se nesta cidade, nos dias 7 e 8 de
dezembro, o V Diálogo de Alto Nível sobre Financiamento ao Desenvolvimento da AGNU, tendo como objetivo
avaliar a implementação do Consenso de Monterrey e
da Declaração de Doha sobre Financiamento ao Desenvolvimento e iniciar discussão sobre o seguimento do
processo de FFD, a partir de 2013. Durante o evento,
foram realizadas três reuniões plenárias com a participação dos Estados Membros, três mesas redondas
sobre temas de FFD, assim como diálogo interativo.
A convite do Presidente da Assembléia Geral presidi
a primeira mesa redonda sobre o tema “A reforma do
Sistema Monetário e Financeiro Internacional e suas
Implicações para o Desenvolvimento”.
2. As plenárias foram coordenadas pelo Presidente em exercício da AGNU, Embaixador Gary Francis Quinlan (Austrália), tendo contado na sessão de
abertura com a presença da Secretária-Geral Alterna,
Embaixadora Asha Rose Migiro e do Presidente do
ECOSOC, Embaixador Lazarous Kapambwe (Zâmbia).
No primeiro dia da reunião, tomaram a palavra as delegações de Luxemburgo, Guiné e Espanha – as três
com representação de nível ministerial – seguidas dos
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grupos principais, notadamente: Argentina (G-77/China), Tanzânia (Estados Africanos), Sri Lanka (Grupo
dos 15), Suécia (Países Nórdicos), Indonésia (ASEAN),
Nepal (Países de Menor Desenvolvimento Relativo) e
Jamaica (CARICOM), assim como a União Européia.
Também fizeram intervenções em caráter nacional
Bangladesh, Austrália, China, Egito, Chile, Senegal,
Colômbia, Coréia do Sul, Emirados Árabes, Argélia,
Jordânia, Japão, Catar, Estados Unidos, Suíça, Liechtenstein, Reino Unido, Itália, Malásia, Índia, Rússia,
Nigéria, Costa Rica, Irã, Alemanha. No fim da sessão,
houve a manifestação do representante do Eurasian
Development Bank.
3. No dia 8, fizeram intervenções os representantes de França, Brasil, Israel, Marrocos, Tailândia,
São Vincente e Granadinas, Paquistão, Canadá, Nova
Zelândia, Ilhas Salomão, Turquia, México, Zimbábue,
Botsuana, Quênia, Venezuela e Filipinas.
4. De maneira geral, as delegações reafirmaram
as responsabilidades e obrigações mútuas em matéria de financiamento ao desenvolvimento, com vistas
à consecução dos Objetivos de Desenvolvimento d
Milênio (ODM). Diversas representações sublinharam
a importância de explorar-se mecanismos inovadores
de financiamento ao desenvolvimento. Número significativo de delegações de países desenvolvidos indicaram que as novas modalidades de arrecadação de
recursos seriam particularmente necessárias diante da
pressão sobre os respectivos orçamentos domésticos
com vistas à implementação de medidas de consolidação fiscal e racionalização de despesas. Embora
não se tenha mencionado expressamente, ficou claro
existir risco real nos próximos anos de estagnação ou
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redução de recursos para assistência oficial ao desenvolvimento (ODA).
5. A esse respeito, a plenária registrou os avanços na mobilização de ODA em 2010, que atingiu a
marca recorde de $128.7 bilhões. Ao mesmo tempo,
assinalou-se que a meta de alocação de 0.7% do PIB
está longe de ser cumprida (0.32% em 2010). A maioria
dos representantes dos países em desenvolvimento
salientou ser prioridade aumentar do volume, qualidade e previsibilidade dos fluxos de recursos de ajuda ao
desenvolvimento, consoante a parceria global para o
desenvolvimento, com vistas a atingir os ODM dentro
do prazo de 2015.
6. A questão da crise econômica global e as dificuldades dela decorrentes pautaram boa parte das
alocuções. Nessa linha, houve diversas manifestações
de preocupação sobre á volatilidade dos preços de
alimentos e energia, a respeito da fragilidade do setor
financeiro global, assim como a capacidade desigual
entre os países para fazer frente à crise internacional
e promover recuperação sustentável, em particular
dos países em desenvolvimento. Depreende-se haver
crescente preocupação por parte dos países em desenvolvimento de que a retomada da crise poderá afetar
negativamente a implementação de políticas econômicas e sociais de erradicação da pobreza, promoção de
emprego e de investimento em capacidade produtiva.
7. Outros pontos relevantes mencionados pelas delegações incluíram a questão da necessidade
de mobilização de recursos financeiros domésticos
e internacionais para o desenvolvimento, a utilização
do comércio internacional como ferramenta para o
desenvolvimento, a importância da expansão da cooperação técnica internacional e a urgência de revisão
das questões sistêmicas, visando ao aprimoramento
da coerência e consistência do sistema monetário,
financeiro e comercial internacional, em benefício do
desenvolvimento. Diversas delegações de países em
desenvolvimento criticaram o progresso insatisfatório
em matéria de reforma das estruturas de governança
econômica global, se tendo reiterado a importância de
assegurar papel central para as Nações Unidas nas
discussões sobre o assunto.
8. As três mesas redondas interativas, realizadas
na manhã do segundo dia do evento, formaram parte
integral do Diálogo de Alto Nível. A primeira mesa teve
como painelistas José Antonio Ocampo, Professor da
Universidade de Columbia, Elliott Harris, representante
do Fundo Monetário Internacional junto à ONU, Emmanuel Nnadozie, Diretor da Divisão de Desenvolvimento Econômico e NEPAD da Comissão Econômica
para a África, e John Langmore, membro do Conselho
Acadêmico da ONU.
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9. Em minha intervenção introdutória, sublinhei
a importância de implementar reformas de voz e participação nas Instituições Financeiras Internacionais
de modo a assegurar que os países em desenvolvimento sejam adequadamente representados no processo decisório. Mencionei, ademais, a necessidade
de promover revisão no sistema financeiro e monetário internacional, diante da crescente multipolaridade
econômica global. Por sua vez, o Professor Ocampo
criticou a ausência de sistema apropriado de governança econômica global que permita a participação
democrática e inclusiva dos países em desenvolvimento. No contexto atual, considerou que medidas
de controle e gerenciamento de capital são úteis e
necessárias como formas de proteção dos países em
desenvolvimento contra a instabilidade financeira e a
volatilidade dos fluxos de capital. O representante do
FMI tendeu a focar as medidas e reformas adotadas
pela organização desde o início da crise econômica e
financeira. Destacou a realocação de quotas em favor
de países em desenvolvimento, o aumento dos recursos do FMI e as novas linhas de crédito disponíveis aos
Estados Membros. Finalmente, o Professor Langmore
assinalou a importância de estabelecer mecanismos
mais efetivos para superar a crise e promover crescimento econômico sustentável. Considerou o G-20
passo positivo, mas defendeu o estabelecimento de
órgão institucional no âmbito da ONU, em linha com
a proposta da Comissão Stiglitz (2008) de criação de
conselho de coordenação global e painel de peritos.
10. A mesa redonda 2 tratou dos severos impactos da crise econômica e financeira mundial, principalmente sobre os países em desenvolvimento. Intitulada
“O impacto da Crise Econômica e Financeira Mundial
sobre Investimento Direto e Outros Fluxos Financeiros,
Endividamento Externo e Comércio Internacional”, a
mesa contou com a presença de Lawrence Goodman,
Presidente do Centro pela Estabilidade Financeira, Daniel Titelman, Diretor da Divisão de Financiamento ao
Desenvolvimento da ONU, e Michael Clark, Acessor
da UNCTAD. De modo geral, os painelistas tenderam
a concordar que a crescente volatilidade e vulnerabilidade dos fluxos de capitais privados, durante e após a
crise, levaram diversos governos a adotarem medidas
regulatórias e macroprudenciais para restringir os impactos negativos sobre as respectivas economias domésticas. Nesse sentido, Michael Clark ressaltou que
o sistema financeiro deveria promover previsibilidade
e segurança na mobilização de recursos para investimentos produtivos. O representante do Centro pela
Estabilidade Financeira fez balanço dos impactos da
crise e prognóstico sobre os desafios que precisarão
ser enfrentados nos próximos anos para assegurar
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crescimento econômico sustentável. Concluiu que o
prognóstico de longo prazo dos países emergentes
é relativamente positivo, independentemente do cenário imediato.
11. A terceira mesa abordou “O Papel da Cooperação Técnica e Financeira, Incluindo Mecanismos
Inovadores, como Forma de Mobilização de Recursos
Domésticos e Internacionais para o Desenvolvimento”.
Foi integrada por Julien Meimon, Diretor do Grupo Piloto, Ekaterina Gratcheva, representante do setor de
Gerenciamento Bancário e Dívida do Banco Mundial,
Abdallah Al Dardani, Diretor da Comissão Econômica
da Ásia Ocidental, e Renate Hahlen, Diretora Adjunta
para Desenvolvimento e Efetividade da Ajuda da UE.
Os painelistas ressaltaram que a assistência ao desenvolvimento continua sendo modalidade importante de
apoio ao desenvolvimento, de vez que grande número
de países em desenvolvimento não tem acesso regular
a outras formas de financiamento. Embora os fluxos de
ODA tenham aumentado de forma significativa desde
o Consenso de Monterrey, ainda permanecem abaixo
da meta acordada. Por outro lado, os recursos financeiros mobilizadas por mecanismos de financiamento
inovadores são ainda relativamente modestos, focados em alguns setores principais. Segundo Meimon,
diversas categorias de mecanismos foram introduzidas
com sucesso, de modo a permitir flexibiliade de ação
aos governos. Destacou o potencial do imposto sobre
transações financeiras para alocar recursos comple-
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mentares ao desenvolvimento e reiterou o compromisso
da UE sobre o assunto.
12. O evento também contou com diálogo interativo informal, intitulado “A interrelação entre Financiamento ao Desenvolvimento e a Consecução dos
Objetivos de Desenvolvimento Internacionalmente
Acordados, incluindo os ODMs”. Participaram da mesa
principal Cho Tae-yul, Ministro das Relações Exteriores
e Comércio da República da Coréia, Eduardo Gálvez,
Representante Permanente Alterno do Chile na ONU,
e Roberto Bissio, Coordenador da ONG Social Watch.
Nas discussões, observou-se amplo consenso sobre
a necessidade de envidar maiores esforços para fortalecer a parceria global para o desenvolvimento, com
vistas a atingir as metas de desenvolvimento acordadas. Os painelistas mencionaram o importante papel
da Conferência Rio+20 com vistas a integrar os três
pilares do desenvolvimento sustentável. Concluiu-se
ser necessário desenvolver ferramentas mais eficazes
para gerenciar o setor financeiro internacional de modo
a que possa contribuir de forma mais eficaz e efetiva
para a consecução dos objetivos de desenvolvimento.
13. Os documentos de apoio e os pronunciamentos dos painelistas durante o V Diálogo de Alto Nível
sobre FFD foram disponibilizados pela ONU no sítio
eletrônico do evento, a saber: http://www.un.org/esa/
ffd/hld/HLD2011/index.htm. Estou transmitindo, por
comunicação à parte, o texto da intervenção brasileira
na sessão plenária da reunião.
Deputado Arnaldo Jordy.
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Parecer do Deputado Federal Padre João
Missão Oficial realizada na Alemanha
Quero, em primeiro momento, agradecer a presidência por nos ter possibilitado a participação nesta
missão oficial, cujo objetivo é nos inteirar das experiências e avanços que a Alemanha tem realizado na
área da produção de energias alternativas renováveis
no país, bem como, trabalharmos na perspectiva de
parcerias entre nossos países.
Tenho convicção da importância de nosso governo avançar na diversificação da matriz energética, e
sem dúvida, buscar uma produção menos impactante
ambientalmente e mais diversificada geograficamente, sem comprometer a garantia de fornecimento ao
longo dos anos.
Neste sentido posso elencar alguns pontos que
mais me impressionaram nesta visita:
1. Numa conjuntura climática totalmente
desfavorável em relação à disponibilidade solar
e da agricultura, o governo alemão tomar uma
decisão firme em por fim a produção termoelétrica e ter optado pelas renováveis.
2. Sendo o período de sol diário em média
um terço do nosso, optarem por avançar na
energia solar; tendo em vista que esta condição climática acaba prejudicando a produção
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de biomassa, mesmo assim investem também
na mesma;
3. A harmonia e entusiasmo entre governo, sociedade, legislativo e o setores produtivos de equipamentos e de energia na busca
do cumprimento da ousada meta: fim das termoelétricas até 2020.
4. A disposição do governo em contribuir
com outros países, sobretudo com o Brasil, nas
busca de uma tecnologia que produza equipamentos mais baratos, possibilitando um menor
custo na produção de energia limpa.
5. Os microprodutores são reconhecidos
e valorizados uma vez que estão interligados
na rede de transmissão.
Acredito que as condições naturais no Brasil nos
possibilitam sermos referência mundial na produção
de energias renováveis. Temos muito vento, muito sol
e a produção de biomassa é fantástica, além da riqueza hídrica.
É importante avançarmos numa legislação que
facilite a descentralização da produção energética tendo um maior apoio do governo na priorização de uma
matriz menos impactante.
Somente assim poderemos falar de um verdadeiro desenvolvimento sustentável.
É meu parecer. – Deputado Padre João.
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RELATÓRIO DA MISSÃO OFICIAL À ESPANHA E
HOLANDA (MADRI/ AMSTERDAM
(ROTTERDAM)I BARCELONA)
O objetivo da Missão Oficial à Espanha e Holanda, realizada no período de 14 a 22 de dezembro de
2011, foi agregar conhecimento de forma a incrementar investimentos na área de transportes ferroviários,
bem como na atividade portuária brasileira, tendo em
vista que mais de 95% das exportações do Brasil são
por via portuária.
Visitamos a sede, em Madri, da Empresa Naviera Elcano, S.A., controladora da Empresa Brasileira
de Navegação Elcano S.A. – maior empresa privada
de cabotagem no Brasil -, que está encomendando a
construção de 7 (sete) navios em estaleiros brasileiros,
e que deverão ser construídos no município de ltajaí,
em Santa Catarina.
Visitamos a Universidade Politécnica (segunda
maior Universidade de Madri) acompanhados do Reitor, Sr. D. Javier Uceda e do Vice-Reitor, Sr. D. José
Manuel Páez, que fizeram uma bela apresentação incluindo a história da Universidade; de convênios com
universidades de outros países, dentre eles o Brasil,
cito como exemplo a Universidade do Sul de Santa
Catarina – UNISUL, cujo objetivo é estreitar relacionamentos e promover a troca de experiências entre
as universidades.
Visitamos também a Empresa Espanhola Seopan com a Srª Da Alicia Revenga Martínez de Pazos,
Diretora do Grupo Exportador, que nos deu uma aula
sobre a maneira de facilitar as exportações, bem como
as importações, tendo em vista que o foco é exportação. A Seopan trabalha para mais de quarenta grandes empresas da Espanha e do mundo. Recebemos
dados importantes que terão grande valia para nós
do parlamento, empresários, trabalhadores e governo.
Por minha sugestão estivemos em Málaga onde
fizemos visitas ao ADIF (Administrador de Infraestruturas Ferroviárias) e ao CTF (Centro de Tecnologias
Ferroviárias), que estão entre os maiores centros de
estudos da Europa em novas tecnologias, principalmente no que se refere aos trens de Alta Velocidade
– TAV e de Levitação Magnética. Estes órgãos, que
são compartilhados entre governo e iniciativa privada, demonstraram grande interesse em manter uma
cooperação com o Governo do Brasil.
Em Rotterdam/Amsterdam visitamos o Porto de
Rotterdam, onde fomos recepcionados pelo Gerente
de Projetos, Sr. Marc Evertse, com seguinte a programação:
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—> 08h45min – Chegada ao World Port
Center (W PC) – Autoridade Portuária de Rotterdam
—> 9h – 9h45min – Apresentação do
Porto de Rotterdam e suas ambições internacionalmente
—>. 10h – 12h15min – Tour pelo porto
até a área de expansão (Maastvlakte 2) Fizeram uma explanação do momento atual, onde
o Porto busca manter suas metas de estar entre os melhores portos do mundo. O porto tem
40 km de extensão, área de 2 mil hectares,
que inclusive invade o mar com aterro. O porto transportou em 2010 mais de 430 milhões
em toneladas, tem um calado de 16 metros e
projetos visando aumentar ainda mais a área
portuária e terminais, incluindo a competitividade entre eles da União Européia. Lá existem
vários portos funcionando com alta tecnologia
dando segurança aos armadores: se um porto entra em greve, atraca-se em outro rapidamente. O comando do porto 70% é do governo
da cidade/região e 30% do governo Federal.
O investimento, como construções de galpões
etc., é privado. Cada empresa é responsável por seus
empregados. O governo é a autoridade portuária. O
terreno onde as empresas estão instaladas não é vendido e funciona como um contrato de leasing. Em 2008
e 2009, com a crise, o movimento/ receita do porto
caiu apenas 8% e as taxas portuárias 5%, porque são
pagas pelas empresas com valores contratuais fixos
e de longo prazo.
A praticagem no porto de Rotterdam não é obrigatória, embora tenha sido normal o uso dos práticos.
No entanto, se o comandante do navio for experiente
e conhecer bem o porto, basta solicitar licença para
atracar. Os transportes das mercadorias que chegam
ao porto são: 50% por Caminhão, 40% Barcaça e 10%
Ferrovia.
O Brasil tem condições de obter grandes portos,
até maiores que o de Rotterdam, mas é importante
despolitizar as administrações. Idem na área de segurança marítima, que vem comprometendo a expansão.
A filosofia do Porto de Barcelona é competir: a
administração portuária, juntamente com as empresas,
espera o navio para atracar. Já no Brasil o navio espera muito tempo, variando de 5 a 30 dias, ou até mais,
para sua atracação. O calado do porto de Barcelona
oscila de 16 a 18 metros e tem todo tipo de terminal.
Se o porto não dispõe de bons serviços os grandes
armadores evitam sua utilização. O porto não é um
armazém, a passagem da mercadoria tem que ser rápida. Utiliza-se 130 trens por dia e a meta é alcançar
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180 trens por dia. Só o depósito/garagem tem espaço
para 40 mil veículos, além dos grandes depósitos para
azeite, gás, petróleo, etc.
Possui uma excelente torre de controle marítimo
e continuam investindo na segurança das embarcações
que estão constantemente construindo quebra mar.
É importante ressaltar que a aquisição destes
conhecimentos certamente norteará os processos decisórios para o avanço da atividade portuária no Brasil,
que está passando por um momento de expansão e
altos investimentos, cujos resultados se reverterão em
crescimento no país.
Encerro me colocando, juntamente com os demais
parlamentares que participaram da missão, à disposição dessa Presidência para dirimir quaisquer dúvidas.
Inclusive aproveito a oportunidade para dizer que já
estamos planejando para 2012 reuniões e seminários
aqui no Brasil com a vinda de inúmeras autoridades
portuárias e ferroviárias internacionais. Estamos programando também outra missão oficial brasileira para
a Espanha, China e Alemanha, com a participação de
inúmeros empresários e autoridades que já demonstraram interesse em participar de reuniões e seminários
aqui e fora do Brasil.
Os Deputados Federais que participaram da Missão Oficial Brasil x Espanha foram:
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• Edinho Bez – Coordenador da Missão
Oficial e Vice Presidente de Portos e Vias Navegáveis da Frente Parlamentar em Defesa da
Infraestrutura Nacional;
• Jaime Martins – Membro da Subcomissão Permanente dos Portos e Vias Navegáveis
(Req. 13/11-CVT, de sua autoria), Presidente da Subcomissão Especial da Comissão
de Viação e Transportes destinada a acompanhar a implementação do projeto do trem
de afta velocidade brasileiro e as ações para
aprimoramento dos sistemas de transporte
de passageiros sobre trilhos nas regiões metropolitanas, ex-Presidente da Comissão de
Viação e Transportes, Coordenador de Grupo
de Trabalho para estudo de um novo sistema
integrado de logística de transporte para o
País no Conselho de Altos Estudos e Avaliação
Tecnológica, e membro do Grupo Parlamentar Brasil – Espanha no Congresso Nacional;
• Leonardo Quintão – Membro da Comissão de Viação e Transportes, atuante nas
discussões na área da infraestrutura em especial Ferroviária e Portuária.
Brasília, 6 de Janeiro de 2012. – Deputado Jaime Martins.
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RELATÓRIO DA MISSÃO OFICIAL À ESPANHA E
HOLANDA (MADRI/ AMSTERDAM
(ROTTERDAM) / BARCELONA)
O objetivo da Missão Oficial à Espanha e Holanda
no período de 14 a 22 de dezembro de 2011, foi com o
intuito de agregar conhecimento de forma a incrementar o investimento na área de transportes ferroviários,
bem como na atividade portuária brasileira, tendo em
vista que mais de 95% das exportações do Brasil são
por via portuária.
Visitamos a Empresa Naviera Elcano, S.A., controladora da Empresa Brasileira de Navegação: Elcano
S.A., maior empresa privada de cabotagem no Brasil,
que está encomendando a construção de sete (sete)
navios em estaleiros brasileiros, com sede em Madri,
que deverão ser construídos no Brasil, em Santa Catarina, município de Itajaí.
Visitamos a Universidade Politécnica (segunda
maior Universidade de Madri). O Reitor Sr. D. Javier
Uceda e o Vice-Reitor Sr. D. José Manuel Páez, fizeram uma bela
apresentação incluindo a história da Universidade, dos convênios com outras universidades de
outros países, entre eles o Brasil, cito como exemplo,
a Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL,
cujo objetivo é estreitar o relacionamento e troca de
experiências entre as universidades.
Visitamos também a Empresa Espanhola Seopan juntamente com a Senhora Da Alicia Revenga
Martínez de Pazos (Diretora do Grupo Exportador),
que nos deu uma aula
sobre a maneira de facilitar as exportações, bem
como as importações, tendo em vista que o foco é exportação. A empresa trabalha para mais de quarenta
grandes empresas da Espanha e do mundo, Recebemos dados importantes que terá grande valia para o
parlamento, empresarios, trabalhadores e o Governo
Brasileiro.
Por sugestão do Deputado Federal Jaime Martins,
um dos dedicados neste Congresso Nacional na área
Ferroviária estivemos em Málaga e fizemos visitas ao
ADIR (Administrador de Infraestruturas Ferroviárias)
e ao CTF (Centro de Tecnologias Ferroviárias), que
estão entre os maiores centros de estudos da Europa
em novas tecnologias principalmente no que se refere
aos trens de Alta Velocidade – TAV – e de Levitação
Magnética. Eles são órgãos compartilhados de governo
e iniciativa privada e tem grande interesse em manter
uma cooperação com o Governo do Brasil.
Em Rotterdam/ Amsterdam, visitamos o Porto de
Rotterdam, fomos recepcionados pelo
Gerente de Projetos, o Sr. Marc Evertse, com
seguinte a programação:
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—> 08h45min – Chegada ao World Port
Center (WPC) – Autoridade Portuária de Rotterdam
—> 9h às 9h45min – Apresentação do
Porto de Rotterdam e suas ambições internacionalmente
– 10h às 12h15min – Tour pelo porto até
área de expansão (Maastvlakte 2)
Fizeram uma explanação do momento atual,
onde o Porto busca manter suas metas com o objetivo
de ficar entre os melhores portos do mundo. O porto
tem 40km de extensão, área de 2 mil hectares, que
inclusive tiveram que invadir o mar com aterro. O porto
transportou o ano passado mais de 430 milhões em
toneladas, tem um calado de 16 metros e com projetos
visando aumentar ainda mais a área portuária e terminais, incluindo a competitividade entre eles da União
Europeia. Lá existem vários portos funcionando com
alta tecnologia dando segurança aos armadores, se
um porto entra em greve, atraca em outro rapidamente. O comando do porto, 70% é do Governo Municipal/
Região e 30% do Governo Federal.
O investimento, como, construções de galpões
etc. é privado. Cada empresa é responsável pelos seus
empregados. O governo é a autoridade portuária.
O terreno onde as empresas são construídas,
não são terrenos vendidos, funciona como um contrato
de leasing, em 2008 e 2009 com a crise o movimento/
receita do porto caiu apenas 8% e as taxas portuárias
5%, porque são pagos pelas empresas com valores
contratuais fixos e de longo prazo.
A praticagem no porto de Rotterdam não é obrigatória, embora tenha sido normal o uso dos práticos,
no entanto, se o comandante do navio for experiente
e conhecer bem o porto, basta solicitar licença para
atracar.
Os transportes das mercadorias que chegam ao
porto são: 50% por Caminhão, 40% Barcaça e 10%
Ferrovia.
O Brasil tem condições de obter grandes portos,
até maiores que o de Rotterdam, mas é importante
despolitizar as administrações. Idem na área de segurança marítima que vem comprometendo a expansão.
A filosofia do Porto de Barcelona é competir, a
administração portuária juntamente com as empresas
esperam o navio para atracar, já no Brasil o navio espera muito tempo variando de 5 a 30 dias, ou até mais
para sua atracação O calado do porto de Barcelona
oscila de 16 a 18 metros, tem todo tipo de terminal, se
o porto não dispõe de bons serviços os grandes armadores evitam a utilização desse porto. O porto não é
um armazém, a passagem da mercadoria tem que ser
rápida, utiliza-se 130 trens por dia a meta e alcançar
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180 trens por dia. Só o depósito/ garagem tem espaço
para 40 mil veículos, além dos grandes depósitos para
azeite, gás, petróleo, etc.
Possui uma excelente torre de controle marítimo
e continuam investindo na segurança das embarcações
que estão constantemente construindo quebra mar.
É importante ressaltar, que aquisição destes conhecimentos certamente norteará os processos decisórios para o avanço da atividade portuária no Brasil,
que está passando por um momento de expansão e
altos investimentos cujos resultados se reverterão em
crescimento no país.
Encerro nos colocando a disposição dessa Presidência e dos colegas parlamentares
para dirimir dúvidas, inclusive aproveito a oportunidade para dizer que já estamos
planejando para 2012 reuniões e seminários
aqui no Brasil com a vinda de inúmeras autoridades
portuárias e ferroviárias internacionais. Estamos programando também outra missão oficial brasileira para
visitarmos a Espanha, China e Alemanha, com a participação de inúmeros empresários e autoridades que
já demonstraram interesse em participar de reuniões
e seminários aqui e fora do Brasil.
Os Deputados Federais que participaram da Missão Oficial Brasil x Espanha foram:
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• Leonardo Quintão – Membro Titular
da Comissão de Viação e Transportes e Vice-Presidente do Conselho Consultivo do Grupo
Parlamentar Brasil/Espanha no Congresso Nacional, atuante nas discussões na área da infraestrutura em especial Ferroviária e Portuária.
• Edinho Bez – Coordenador da Missão
Oficial e Vice Presidente de Portos e Vias
Navegáveis da Frente Parlamentar em
Defesa da Infraestrutura Nacional;
• Jaime Martins – Membro da Comissão
de Viação e Transportes e ex-Presidente da
Comissão de Viação de Viação e Transportes, além de relevantes serviços prestados na
área de ferrovia.
Em anexo a este relatório, os cartões
de visitas de alguns técnicos, empresários e
autoridades contactadas durante a viagem.
Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2012. – Deputado
Federal Leonardo Quintão, Membro Titular da Comissão de Viação é Transportes e Vice-Presidente do
Conselho Consultivo do Grupo Parlamentar Brasil/
Espanha no Congresso Nacional
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RELATÓRIO DE VIAGEM
Evento: Comemorações do Centenário do Congresso
Nacional de Africano.
Período: 6 a 10 de janeiro
Destino: São Paulo Bloemfontein –África do Sul
Na impossibilidade da Excelentíssima Senhora
Presidenta da República, Dilma Rousseff participar das
Comemorações do Centenário do Congresso Nacional de Africano, fui designado para representá-la no
período de 6 a 10 de janeiro.
Fui acompanhado do Ministro Nedilson Jorge,
responsável pela África no Ministério das Relações
Exteriores e do Ministro Antonio Carlos França, Secretário Geral da Embaixada Brasileira na África do Sul.
Viajamos no dia 6 de Janeiro a Johanesburgo.
Chegamos no dia 7 de Janeiro e fomos ao Museu da
Apartheid. Seguimos para Bloeinfontein, chegando à
tarde na localidade.
Em Bloeinfontein fomos para o jantar de comemoração com a presença de inúmeras autoridades da

Brasília, 06 de fevereiro de 2012.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília-DF
Senhor Presidente,
Atendendo as normas regimentais da Câmara dos
Deputados, apresento a seguir relato da minha presença
no VI Fórum de Liderança Turística, sobre o tema “O Turismo, o Principal Motor do Crescimento Econômico e do
Emprego: Políticas para melhorar as Estratégias Competitivas Sustentáveis”, realizado na cidade de Madrid, Espanha, no período de 15 a 24 de janeiro do ano corrente.
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África do Sul, como o Presidente Zuma, autoridades
Africanas e de outros continentes.
À meia noite fomos à Igreja em que foi fundado o
CNA, na cerimônia religiosa, com a presença do Bispo Desmond Tutu, do Reverendo Jesse Jackson, do
Presidente Sul Africano Zuma, do ex-presidente Mbeki
Tabo e outros ex-presidentes africanos.
No domingo, dia 8 de janeiro, fomos ao estádio
de futebol de Bloemfontein onde aconteceu o evento
aberto de comemoração dos 100 anos fundação do
Congresso Nacional Africano com a presença de aproximadamente 60 mil pessoas.
No domingo à noite viajei para a Cidade do Cabo,
onde na segunda feira atendi a um convite da Prefeitura
Municipal de Stellenboch sobre moradia.
Voltei na segunda à noite para Johanesburgo e
na terça-feira retornei para São Paulo juntamente com
o Ministro Nedilson Jorge.
Deputado Paulo Teixeira.
Brasília, 13 de fevereiro de 2012.

Como representante do Congresso Nacional esteve presente também o deputado Jorge Tadeu Mudalen.
O Fórum teve como objetivo enfatizar a mensagem de que mesmo em circunstancias difíceis, turismo
quando bem gerido e promovido como uma prioridade pode ser um motor essencial do desenvolvimento
econômico e o emprego.
O Fórum foi coorganizado pela Excetur, Aliança Espanhola de Excelência do Turismo e Organização Mundial do Turismo (OMT), com o apoio especial da FITUR.
Ao longo das reuniões do evento foram debatidas
as seguintes questões:
Políticas nacionais que têm colocado ênfase e
prioridade no turismo como motor essencial da sua
recuperação econômica e criação de emprego;
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Políticas nacionais que têm colocado ênfase e
prioridade no turismo como motor essencial da sua
recuperação econômica e criação de emprego;
New público / privado-modelos de gestão para
enfrentar os desafios decorrentes do crescimento do
turismo altamente complexo, cenários socioeconômico
e concorrência crescente;
Perspectivas para 2012, considerando a incerteza
macro econômica e como isto pode afetar o comportamento dos turistas.
A abertura do Fórum coube ao primeiro ministro
da Espanha, senhor Mariano Rajoy. Ele disse que o
turismo é prioridade primeira do seu governo anunciando, que vai promover várias reformas no setor, para
modernizá-lo mais ainda e continuar sendo o líder da
economia da Espanha.
Discursou também o presidente da FITUR, Antonio Vazquez, que enfatizou a importância hoje do
turismo na economia global.
Ao lado do Ministro do Turismo, Deputado Gastão
Vieira, e do Embaixador do Brasil na Espanha, Paulo de
Oliveira Campos, assisti a abertura da 32a FITUR Feira
Internacional de Turismo, que reuniu “stands” de mais

de cem países. No primeiro dia do evento, o espaço reservado para o Brasil recebeu a visita dos membros da
família real espanhola, príncipe Felipe e princesa Letícia.
Participei de várias reuniões do Fórum, delas saindo com a convicção de quanto é importante o Ministério
do Turismo para um grande número de países pelo mundo a fora. Em alguns deles, com destaque para a Espanha, chega a ser o primeiro setor da economia nacional.
Fazendo uma rápida comparação com que ocorre
com o turismo em vários países, tenho a registrar que
o nosso país tem muito a fazer nessa área. Impõe-se
a adoção de uma política agressiva para dinamizar
tão importante setor. O Brasil dispõe de todas as condições exigidas para o seu desenvolvimento turístico:
extensão territorial, belezas naturais reconhecidas
mundialmente, clima ameno durante todo ano e uma
população alegre e hospitaleira.
A experiência que adquiri nos dois eventos de
turismo realizados em Madri, onde participei como
representante da Câmara dos Deputados, pretendo
transformá-la em propostas e sugestões que apresentarei, oportunamente. – Deputado Átila Lins, Presidente do Grupo Brasileiro da União Interparlamentar.

Relatório Missão Oficial a
Europa e república Popular da China

Infraestrutura Nacional com temas de interesse desta
área, entre outras, lembrando que fui Secretário de
Estado da Infraestrutura em Santa Catarina.
Saímos de Florianópolis dia 30 de janeiro rumo a
Milão. Já em Milão, seguimos de ônibus para a cidade
de Pordenone.
Dia 1º de fevereiro – Pordenone / Polencenigo /
Fontanafredda / Roveredo in Piano / Pordenone.
Dia 2 de fevereiro – Pordenone / Porto Nogaro
/ Milão.
Dia 3 de fevereiro, saímos de Milão rumo a Xangai.

A rica experiência que tive neste início do mês
de fevereiro em Missão Oficial á Europa e República
Popular da China para conhecer as instalações de
grandes empresas fabricantes de produtos avançados
em muitas áreas, entre elas, a de iluminação.
Na qualidade de Deputado Federal, representante do Estado de Santa Catarina nesta Câmara já
pelo quinto mandato consecutivo tenho atuado também junto à Frente Parlamentar Mista em Defesa da
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Já no dia 6 de fevereiro, saímos de Xangai para
a cidade de Nanning.
Dia 8 de fevereiro – Nanning / Guanghzou / Zhongshan.
Retornamos no dia 10 de janeiro – Zhongshan
/ Guanghzou / Pequim / Paris / São Paulo, chegando
em Florianópolis no dia 11 de janeiro.
Fizeram parte desta Missão Oficial os seguintes
membros:
– Edinho Bez, este Deputado Federal
que vos fala;
– Manoel Mota, Deputado Estadual/SC;
– Secretário de Desenvolvimento Sustentável, o Deputado Federal Paulo Bornhausen;
– o Presidente da SC Parcerias, Ex-Deputado Ênio Branco;
– o Ex-secretário de Articulação Internacional, Alexandre Fernandes e o seu Diretor
Amir Temes Hamad;
– a Presidente da COHAB, Senhora Maria Darci Mota;
–Vice-Prefeito de Tubarão, Felipe Luis
Colaço, bem como o Secretário de Indústria
e Comércio, Gelson Meneguel;
– Vereador Eduardo de Souza Almeida,
que foi representando a Câmara Municipal;
– Prefeito de Turvo/SC, Ronaldo Carlessi;
– Assessor do Deputado Manoel Mota,
Senhor Dicesar Ribeiro Viana Filho;
– Representante qualificado no Brasil da
Empresa Cimolai, Paulo C. G. Medeiro.
Iniciamos nosso trabalho na cidade italiana de
Pordenone, situada ao Norte do país, com aproximadamente 2 mil habitantes. Lá, visitamos a Cimolai Indústria
Metalúrgica, que está entre as 10 maiores do mundo
em tecnologia na construção de estruturas metálicas de
precisão, incluindo pontes, estádios de futebol, navios
de cruzeiro, ferrovia, dentre outras linhas de produção.
Atualmente, ela está dividida em 5 plantas industriais, totalizando mais de 180 mil metros quadrados de
área coberta. Entre os trabalhos mais recentes e em execução pela Cimolai Indústria Metalúrgica podemos citar as
obras do metrô de Nova Iorque, das comportas do Canal
do Panamá e da segunda cobertura da usina Chernobyl.
Dentre as principais obras executadas pela Cimolai Indústria Metalúrgica, vale destacar a construção
do estádio olímpico de Varsóvia (Polônia) para Copa
européia de seleções de 2012; do estádio Millennium
de Cardiff, o principal do País de Gales; do estádio
Olímpico de Atenas (Grécia), para as Olimpíadas de
2004; e do estádio olímpico de Joanesburgo (África do
Sul), para a Copa do Mundo de 2010.
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Após passagem pela Itália, partimos para a República Popular da China. Nossa primeira parada foi
na cidade de Xangai, maior cidade do país com aproximadamente 20 milhões de habitantes. É considerada o centro financeiro da República Popular da China.
Visitamos, na área industrial, uma fábrica de casas
populares chamada Reyno Steel House. As casas são
construídas em steel framing, utilizando OSB, placa
cimentícia e estrutura de aço.
Estas casas são resistentes a ventos de até
350km/h e terremotos de até 9 graus na escala Richiter;
– A fábrica entrega uma casa de 100 m², com todas parte elétrica, hidráulica, louças e pintura, em até
15 dias. Eles oferecem uma garantia de até 80 anos.
Nanning, segunda cidade que visitamos na China,
é capital da província de Guangxi, que tem aproximadamente 52 milhões de habitantes. O Produto Interno
Bruto (PIB) da província é de 1,4 trilhões de dólares,
equivalente ao PIB do Brasil todo.
Lá, visitamos a construtora GHCB, a segunda
maior da China, responsável por 60% da construção
em Nanning, hoje com 60 obras em andamento, já trabalha em mais de 10 países, entre eles o Brasil (São
Paulo e Minas Gerais).
Numa situação emergencial aos trabalhadores
tocam até três turnos sem folga, compensando posteriormente, mas as obras não param.
Estamos tendo a oportunidade de trazê-la para
Tubarão, município em que, além deste Deputado residir, é o seu representante legítimo no Governo de
Santa Catarina e Federal.
A GHCB já está autorizada a entrar no ramo
imobiliário e mineração. O Governo Chinês considera o Brasil como a China, entre os maiores países do
mundo. Sugeriram que o Brasil deve dar mais velocidade na qualificação técnica para as grandes obras,
onde faltam profissionais qualificados.
A empresa possui vasta experiência na construção de barragens, usina hidroelétricas, viadutos, pontes, estradas e construção habitacional.
Eles construíram um complexo de 13 viadutos,
com 3 níveis e 47 km de extensão em apenas 8 meses.
É impressionante a grandiosidade da obra.
Fomos recebidos e reunião pelo vice-governador
da província que demonstrou grande interesse em conhecer nosso estado e melhorar as relações comerciais
com Santa Catarina, obviamente com o Brasil.
É importante destacar, mais uma vez, que o PIB
desta província é semelhante ao do Brasil inteiro. Este
dado comprova a importância econômica que este encontro teve para nosso Estado e para o Brasil.
Guangzhou (Capital da província de Guangdong)
– China.
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Localizada ao Sul da China, Guangzhou, capital
da província de Guangdong, possui uma população
aproximada de 12 milhões de habitantes.
Visitamos a Ruai, fábrica de equipamentos elétricos e componentes eletrônicos. Atualmente, ela está
entre as 4 maiores do segmento na China.
Ela produz uma linha completa de luminárias,
lustres, lâmpadas, conectores, dentre outros.
A fábrica produz produtos para marcas famosas
em todo o mundo como Phillips e Osram, além de possuir 16 marcas próprias.
Aproveito para parabenizar o amigo, Deputado Estadual, Maonel Mota, com quem desfruto sua amizade
a mais de 25 anos, trabalhando juntos pelos catarinenses e brasileiros, responsável maior pela iniciativa de
tentar trazer as empresas enunciadas para Tubarão/SC.
O Brasil está entre os melhores países do mundo
para investir e passa por um bom momento, em especial pela realização da Copa de 2014.
Brasil e China poderão fazer juntos muitas coisas
boas para o futuro. Este Deputado que é membro da
Frente Parlamentar Mista em Defesa da Infraestrutura
Nacional, Coordenador de Portos e Vias Navegáveis,
reconhece que, além de atrasados no investimento
nessa área, precisamos mudar a nossa cultura, como
esta burocracia, dificultando nossa velocidade nos investimentos para a área de infraestrutura.
Esta visita à China despertou em todo grupo que
precisamos refletir, e muito, sobre a nossa cultura um
pouco acomodada. Se levarmos em consideração a
rapidez que hoje o mundo exige, em especial na área
da comunicação e tecnologia.
Precisamos relembrar que graças ao nosso potencial natural, como expansão territorial, iguais em abun-
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dância; maior reserva florestal, minérios, entre outros,
faz deste país um dos mais importantes do mundo. E,
nós, o que estamos fazendo para corresponder com
a grandeza natural que Deus nos deu? O que nós estamos fazendo para colaborar com os demais países
que muito esperam do Brasil? Eu acredito que já estamos correspondendo, mas aquém do que poderíamos.
Cumprimento o Governador Raimundo Colombo,
que colocou o governo à disposição, inclusive enviando o Secretário de Desenvolvimento Sustentável, o
Deputado Federal Paulo
Bornhausen; o Presidente da SC Parcerias, Ex-Deputado Ênio Branco; o Ex-secretário de Articulação
Internacional, Alexandre Fernandes e o seu Diretor
Amir Temes Hamad; a Presidente da COHAB, Senhora
Maria Darci Mota.
Cumprimento também o Prefeito de
Tubarão,Manoel Bertoncini que, desde os primeiros
momentos, quando o Deputado Manoel Mota e eu
levamos ao seu conhecimento da possibilidade de virem Empresas Italianas e Chinesas para o nosso Município, não mediu esforços com o intuito de viabilizar
o terreno. Inclusive enviou o Vice-Prefeito, Felipe Luis
Colaço, bem como o Secretário de Indústria e Comércio, Gelson Meneguel para representá-lo na Missão
Oficial e o Vereador Eduardo de Souza Almeida, que
foi representando a Câmara Municipal e este Deputado
Federal que, além de residir na cidade, é sua principal base eleitoral, com domicílio eleitoral em Tubarão,
nossa Cidade Azul.
– Edinho Bez, Vice-Líder do PMDB.

Abril de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Missão Oficial para os Estados Unidos
Voo Gol 1907 de 2006
Washington, 7 a 11 de fevereiro de 2012
Deputado Dimas Ramalho
1. Introdução: evolução na Comissão de Relações Exteriores
18 de agosto de 2011: Apresentação de Requerimento (Requerimento nº 70/2011) na Comissão de
Relações Exteriores solicitando a realização de Audiência Pública, com representantes da Agência Nacional da Aviação Civil – ANAC; do Ministério Público
Federal e da Associação de Familiares e Amigos das
Vítimas do Voo 1907 da Gol, para explicitarem os trâmites dos processos, decisões e as providências que
estão sendo tomadas
24 de agosto de 2011: Aprovação do Requerimento nº70/201 1 em Reunião Deliberativa Ordinária
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN)
19 de outubro de 2011: Audiência Pública sobre
o acidente com o voo 1907 da Gol no qual morreram
154 pessoas em 29 de setembro de 2006. A audiência reuniu representantes das famílias das vítimas, da
Anac (Agência Nacional da Aviação Civil). O Ministério
Público Federal não pode comparecer, mas atendeu
os deputados e representantes em data posterior. Ficou nítida na audiência pública a impunidade no tratamento do caso, fazendo com que fosse necessária
uma continuidade e a busca por justiça.
20 de outubro de 2011: Apresentação do Requerimento nº 94/2011, pelos Deputados Dimas Ramalho (PPS-SP) e Dr. Rosinha (PT-PR), que: “Requer
a criação de Grupo de Trabalho objetivando o estreitamento de contatos com entidades governamentais e
da sociedade civil, e realizar missão oficial aos Estados
Unidos para discutir o acidente do voo 1907 da Gol”
26 de outubro de 2011: Aprovado o Requerimento nº 94/2011.
07 a 11 de fevereiro de 2012: Missão oficial aos
Estados Unidos para tratar do assunto.
2. Objetivo da Missão
A partir da apresentação do caso na audiência
pública realizada na Comissão de Relações Exteriores,
bem como nas reuniões prévias de preparo da missão
oficial, percebeu-se não somente a demora na tramitação do processo, mas principalmente o sentimento
de impunidade dos responsáveis por um dos maiores
acidentes aéreos do Brasil. A proposta de ida aos Estados Unidos, angariada nas relações de cordialidade
e respeito recíproco entre os dois países, teve, portanto, como objetivo primordial a exposição do caso e
interlocução política de pedido de cassação dos brevês
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dos pilotos norte-americanos. As reuniões agendadas
no Congresso norte-americano representam a busca
por justiça e reconhecimento da sequência de erros
cometidos pelos pilotos – a não realização do Planejamento de voo; a falta de estudo do Plano de voo; o
desligamento do TCAS e Transponder e a realização
do voo em RVSM (Reduced Vertical Separation Minimum) sem autorização.
Com o esgotamento das possibilidades de indiciamento no Brasil, objetivou-se, dessa forma, pela
exposição dos sérios erros cometidos pelos pilotos,
buscar a mobilização dos congressistas norte-americanos para cassação das licenças dos pilotos perante
o órgão que tem competência para tal, a FAA (Federal
Aviation Administration), que, inclusive, em casos bem
menos graves, costuma atuar com maior rigor.
Destaco ainda que a Associação de Familiares
e Amigos das Vítimas do Voo 1907 preparou material
com toda a documentação sobre o caso traduzida para
o inglês, que foi entregue para análise do assunto pelos parlamentares norte-americanos.
3. Participantes
Deputado Dimas Ramalho e Geraldo Thadeu,
representando a Comissão de Relações Exteriores
da Câmara dos Deputados; e os Srs. Tales de Sodré e
Macedo e Roberto Peterka, respectivamente advogado
e perito em aviação, representando a Associação de
Familiares e Amigos das Vítimas do Voo 1907.
4. Agenda
7-2-2012, Terça-feira
06:29 – Chegada a Washington. Voo UA860 Local: Dulles International Airport
11:00 – Encontro com o Deputado Tom Petri (RWI), presidente da Subcomissão de Aviação da Câmara.
Local: 2462 Rayburn House Office Building Washington, DC 20515
Contato: Jessica Dambach, (202) 225-2476
Relato: Republicano Presidente da Subcomissão de Aviação da U.S. House of Representatives.
Comprometeu-se a analisar o material e verificar o
que seria possível fazer junto à FAA. Mencionou o
Acordo de Cooperação Internacional de Aviação, bem
como manifestou condolências pela terrível tragédia.
Não possuía muitas informações sobre o caso, lacuna
essa que foi suprida pelo perito Roberto Peterka, que
acompanhava a missão, e que teve condições de tecnicamente explicar as falhas cometidas pelos pilotos
norte-americanos.
14:00 – Encontro com o Deputado Nick Rahall
(D-WV), líder da minoria na Comissão de Transportes
e Infraestrutura da Câmara.
Local: 2307 Rayburn House Office Building Washington, DC 20515
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Contato: Kate Denman, (202) 225-3452
Relato: (Democrata Líder da Minoria na Comissão
de Transportes e Infraestrutura da U.S. House of Representatives). Assim como na primeira reunião, por meio
da apresentação do caso e das falhas, apelou-se para a
intervenção política do Congresso. Demonstrou-se que
toda a tramitação já foi feita no Brasil pela condenação
dos pilotos, tanto pelo Congresso brasileiro, como pelo
Ministério Público e pela ANAC. Apontou-se novamente a imperícia, imprudência e negligência presentes
no caso. Reiterou-se o pedido de intervenção junto à
FAA para cassação dos brevês dos pilotos. Deputado
não possuía conhecimento sobre o caso, além do que
foi divulgado pela mídia, e foi cauteloso ao prometer
posicionamento sobre o assunto, antes de um estudo
mais profundo do material entregue.
15:15 – Encontro com o Deputado Steve Cohen
(D-TN), membro da Subcomissão de Aviação da Câmara, e do “Brazil Caucus”.
Local: 1005 Longworth House Office Building
Washington, DC 20515
Contato: Craig Dulniak, (202) 225-3265
Relato: Boa recepção por parte do Congressista.
Por participar do grupo “Amigos do Brasil”, tinha grande interesse na reunião e em entender melhor o pleito
apresentado. Reiterou-se a falta de posição da FAA e
a recusa em receber a missão. Deputado deixou sua
assessoria à disposição para analisar o caso, tendo,
inclusive um assessor especialista em aviação, com
conhecimento de acidentes aéreos, para auxiliar na
análise das provas.
16:00 – Encontro com o Deputado Howard Coble (R-NC), membro da Subcomissão de Aviação da
Câmara e do “Brazil Caucus”.
Local: 2188 Rayburn House Office Building Washington, DC 20515
Contato: Betsy Huffine, (202) 225-3065
Relato: Explicou-se inicialmente o caso à assessoria do parlamentar, pois este teve que se ausentar
para votação em plenário. Assim que retornou, o assessor fez um breve resumo do assunto. Reiterou-se
o pedido de intervenção do Congresso pela busca de
uma posição da FAA.
8-2-2011, Quarta-feira
9:30 – Encontro com Deputado Devin Nunes
(R-CA), co-presidente do “Brazil Caucus” (liderança).
Local: 1013 Longworth House Office Building,
Washington, DC 20515
Contato: Jennifer Morrow, (202) 225-2523
Relato: Após a introdução e apresentação dos
motivos da visita, destacou-se se tratar de uma missão
oficial do Estado Brasileiro e que diante das provas produzidas há a convicção de que os pilotos do Legacy
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são os culpados pelo acidente e suas 154 vítimas. parlamentar norte-americano questiona sobre os pilotos e
recebe a informação de que eles continuam voando em
território americano por duas companhias aéreas. Na
sequência, reitera-se o pedido de cassação por meio
da FAA. O congressista norte-americano questionou
se não seria mais apropriado tratar do assunto por um
Tribunal Internacional, já que os dois órgãos de aviação
envolvidos (ANAC e FAA) não conseguiram entrar em
um consenso. Na ocasião, informou-se que essa alternativa ainda não havia sido considerada, uma vez que
se pretendia esgotar todas as etapas entre a diplomacia dos dois países, com base no histórico das boas
relações bilaterais. Bastante interessado no assunto, o
Deputado Devin Nunes solicitou a interlocução oficial,
por meio da Embaixada brasileira em Washington, de
ofício solicitando ao “Brazil Caucus” os devidos encaminhamentos. A ministra Gisela Padovan, representante
do Ministério de Relações Exteriores em Washington
que acompanhou as reuniões, ficou responsável pelo
envio do ofício.
13:30 – Encontro com Sarah Blackwood, diretora legislativa do Gabinete do Deputado Jerry Costello
(D-IL), vice-presidente da Subcomissão de Aviação
da Câmara.
Local: 2408 Rayburn House Office Building, Washington, DC 20515
Contato: Karl Britton, (202) 225-5661
Relato: Feita toda a apresentação do caso e dos
erros cometidos pelos pilotos, restou ao final o compromisso de informar e retratar todo o pleito da Missão
para que o mesmo busque respostas junto ao FAA.
14:30 – Encontro com o Deputado Albio Sires
(NJ-13), membro da Comissão de Transportes e Infraestrutura da Câmara e do “Brazil Caucus”.
Local: 2342 Rayburn House Office Building Washington, DC 20515
Contato: Judi Wolford, (202) 225-7919
Relato: Manteve-se a explanação das reuniões
anteriores do objetivo da Missão. Após a apresentação, o parlamentar disse que tomará conhecimento
das provas tratadas e verificará, a partir de então, que
tipo de providências poderá tomar.
15:30 – Encontro com Deputado Eliot Engel (DNY), co-presidente do “Brazil Caucus” (horário da reunião foi adiantado em relação à agenda original, a pedido do parlamentar).
Local: 2161 Rayburn House Office Building, Washington, DC 20515
Contato: Heather Estler, (202) 225-2464
Relato: Apelou-se novamente para que o Congresso Americano tome providências junto ao órgão
competente – FAA – e que este, por sua vez, defina
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uma posição ao pleito brasileiro. O deputado Eliot Engel
mencionou o respeito mútuo entre os dois países e informou que é um crítico severo de alguns aspectos da
atuação da FAA, tendo sido inclusive contra o aumento
da dotação orçamentária do órgão no plenário do Congresso. Confirmou ainda que haja, de fato, dificuldades
em obter posicionamentos oficiais do órgão e que tem
grande interesse na busca por respostas desse caso
brasileiro. Demonstrou ainda bastante sensibilizado
pelo pleito de cassação dos brevês dos pilotos, já que
a falta de preparo e erros cometidos representam uma
séria ameaça à segurança na aviação.
16:00 – Encontro com o Dep. Michael Capuano
(Democrata/MA – Membro da Subcomissão de aviação da Câmara e membro do “Brazil Caucus”. Por
essa reunião ter sido agendada durante a missão, não
possuímos as informações do local exato da reunião.
Relato: O Deputado Michael Capuano demonstrou
bastante interesse no caso e convidou um consultor
especialista em aviação para acompanhar a reunião
e sanar possíveis esclarecimentos. Fizeram o questionamento dos motivos de levar o caso ao Congresso
norte-americano. Esclareceu-se que Brasil já tomou
todas as medidas necessárias e aplicáveis ao caso,
restando agora que os EUA, mais especificamente a
FAA, aplicasse o cancelamento dos brevês de vôo dos
pilotos, já que é o único órgão competente para tal.
9/2/2012, Quinta-feira.
12:00 – Entrevista coletiva na sede embaixada
brasileira
13:00 – Almoço oferecido pelo Embaixador Mauro Vieira
Local: Residência, 3000 Massachusetts Ave, NW
Relato: O Almoço com o Embaixador Mauro Vieira, acompanhado de mais 4 diplomatas, com todos os
componentes da Missão, serviu ao propósito de consolidar o apoio da diplomacia brasileira.
10/2/2012, Sexta-feira
13:00 – Reunião com o cônsul-geral do Brasil,
Luiz Augusto de Araújo Castro
Relato: Assim como a reunião do dia anterior,
representou a consolidação do apoio da diplomacia
brasileira. Houve o destaque, na ocasião, do sucesso
de mobilização do assunto no Congresso norte-americano, uma vez que não é comum uma missão ser
recebida por um número tão grande de parlamentares
e com interesse na busca por solução para o assunto.
Após a reunião, houve visita das instalações e serviços do consulado.
11/2/2012, Sábado
22:14 – Partida de Washington (Dulles). Voo
UA861
5. Observações finais
• Foi bastante nítida a receptividade dos
congressistas norte-americanos, bem como a
intenção de busca de diálogo com a FAA para
o encaminhamento do pleito;
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• Com exceção do Deputado Nunes, os
demais não possuíam conhecimento aprofundado sobre o caso e da dimensão dos erros dos pilotos norte-americanos no acidente.
Material entregue com documentação sobre o
acidente traduzido para o inglês foi bastante
útil na explicação do caso.
• Importante contato com a diplomacia
brasileira em Washington que proporcionou
todo o auxílio prévio, durante a missão e encaminhamentos futuros;
• Importância de buscar colocar em pauta
o pleito dessa missão para a visita da Presidente Dilma Rousseff aos Estados Unidos no
mês de Abril, no sentido de busca por apoio
do poder executivo em também encaminhar
o assunto;
6. Anexos
6.1. Requerimento nº 70/2011
REQUERIMENTO N° 70, DE 2011
(Dos Srs. Dimas Ramalho e Rubens Bueno)
Requer a realização de Audiência Pública, com representantes da Agência Nacional da Aviação Civil – ANAC; do Ministério Público Federal e da Associação de
Familiares e Amigos das Vítimas do Voo
1907 da Gol, para explicitarem os trâmites
dos processos, decisões e as providências
que estão sendo tomadas.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base nos
artigos 24, III combinado com o artigo 255, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que ouvido
o plenário desta Comissão, seja realizada audiência
pública com representes do Ministério Público Federal, da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC e
da Associação de Familiares e Amigos das Vítimas do
Voo 1907 da Gol, a fim de prestarem esclarecimentos
sobre o andamento dos processos originados pela colisão aérea do Jato Legacy 600 e o Boeing 737 da GOL,
que vitimou 154 pessoas em 29 de setembro de 2006.
Justificação
No dia 29 de setembro de 2006, a aeronave
Boeing modelo 737-800, voo de número 1907, da empresa Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A., com 154
pessoas a bordo, foi atingida, em pleno voo, pelo jato
Legacy 600 da Embraer.
O Boeing 737 da Gol desapareceu dos radares
aéreos às 16h48 do referido dia, quando fazia o percurso que ia de Manaus a Brasília. Eram aproxima-
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damente 17 horas quando o Boeing da Gol atingiu o
solo do Estado do Mato Grosso, ocasionando a morte de todos que ocupavam a aeronave. Os destroços
da aeronave foram encontrados no dia seguinte, em
uma área densa de floresta amazônica na Serra do
Cachimbo, na região norte do estado de Mato Grosso.
O causador do acidente foi um jato executivo
Legacy, que fazia o trajeto Brasília-Manaus. Era o voo
de entrega de um cliente norte-americano, a empresa
de Taxi aéreo ExcelAire. Depois da colisão, o Legacy
conseguiu fazer um pouso de emergência na Base
Aérea do Cachimbo, base da Força Aérea Brasileira
(FAB) na Serra do Cachimbo, no centro-sul do Pará.
O jato estava avariado na ponta da asa esquerda e
na extremidade esquerda do estabilizador horizontal.
O Legacy bateu no Boeing da Gol a 37 mil pés de
altitude na aerovia que liga Brasília a Manaus, próximo
a cidade de Matupá. O Legacy estava na contramão da
aerovia. Os pilotos norte-americanos do Legacy, Joseph
Lepore e Jan Paul Paladino, saíram ilesos. Não houve
sobreviventes no voo 1907, sendo que entre os passageiros encontravam-se oito crianças. O acidente ficou
registrado como o segundo maior acidente aéreo da
história brasileira. Passaram-se quase cinco anos do
referido acidente e, ao que foi veiculado pelos meios
de comunicação, os pilotos do Legacy receberam pena,
vista por muitos juristas, como branda, de R$ 3,5 mil e
prestação de serviços comunitários. É importante que os
membros desta Comissão possam tomar conhecimento
de como os processos ocorreram, das decisões e as
providências que estão sendo tomadas na atualidade.
Nesse sentido, solicitamos o apoio dos nobres pares para
a aprovação deste requerimento de audiência pública.
Sala das Comissões,
de agosto de 2011.
– Deputado Dimas Ramalho e Deputado Rubens
Bueno.
6.2. Requerimento nº 94/ 2011
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E
DE DEFESA NACIONAL
REQUERIMENTO N° 94, DE 2011
(Do Deputado Dimas Ramalho e outros)
Requer a criação de Grupo de Trabalho
objetivando o estreitamento de contatos
com entidades governamentais e da sociedade civil, e realizar missão oficial aos
Estados Unidos para discutir o acidente do
voo 1907 da Gol.
Requeiro, nos termos do artigo 117, caput do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que
seja criado Grupo de Trabalho que terá como objetivo
efetuar contatos com entidades governamentais e da
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sociedade civil para tomar conhecimento mais aprofundado sobre as providências que estão sendo tomadas,
cinco anos depois do acidente com o voo 1907 da Gol
e posteriormente realizar missão oficial aos Estados
Unidos para que seja discutida a situação dos pilotos
do Legacy causador do referido acidente.
Justificação
No dia 29 de setembro de 2006, a aeronave Boeing
modelo 737-800, voo número 1907, da empresa Gol Linhas Aéreas Inteligentes, com 154 passageiros a bordo,
foi atingida, em pleno voo, pelo jato Legacy 600 da Embraer. Por volta das 17h, o Boeing atingiu o solo do Estado
do Mato Grosso, ocasionando a morte de todos os que
ocupavam a aeronave. O acidente foi registrado como
o segundo maior acidente aéreo da história brasileira.
O causador do acidente foi um jato executivo
Legacy, que fazia o trajeto Brasília-Manaus. Era o voo
de entrega a um cliente norte-americano, a empresa
de taxi aéreo ExcelAire. Depois da colisão, o Legacy
conseguiu fazer um pouso de emergência na Base
Aérea do Cachimbo, base da Força Aérea Brasileira
(FAB) no centro-sul do Pará. O jato estava avariado na
ponta da asa esquerda e na extremidade esquerda do
estabilizador horizontal. O Legacy colidiu com o Boeing
a 37 mil pés de altitude na aerovia que liga Brasília a
Manaus, próximo a cidade de Matupá e estava na contramão da aerovia. Os pilotos do Legacy saíram ilesos.
A Associação dos Familiares e Amigos das Vítimas do Voo 1907 contratou o Sr. Roberto Peterka,
especialista que já atuou em mais de mil acidentes
aéreos como investigador. Foram gastos 5 meses de
pesquisas e análise de documentos, inclusive os dados da caixa preta da aeronave Legacy.
O perito produziu ao final do trabalho dois laudos
periciais, que foram entregues ao Ministério Público Federal que, ao analisar o conteúdo acolheu o que neles
estava escrito e ofereceu em 22 de maio de 2009, nova
denúncia criminal contra os Pilotos Jan Paul Paladino
e Joseph Lepore.
As principais falhas constatadas no laudo pericial foram:
– falsa declaração a respeito das condições da aeronave para voar em espaço aéreo de separação vertical reduzida (RVSM),
como a aeronave estava em voo de entrega,
ela não possuía condições de voar em RVSM,
isto é, o operador de voo não detinha a LOA
– Letter od autorization para realizar voo em
condição RVSM;
– o equipamento TCAS II esteve sempre
desligado, desde a decolagem em São José
dos Campos até momentos após a colisão;
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– Não existem nos autos documentos
oficiais comprobatórios do treinamento do copiloto e comprovante de experiência recente
exigida pela legislação dos EUA. Também não
consta documentos sobre a realização de treinamento específico sobre as diferenças entre
o treinamento dos aviões Bem-145 e Bem-135;
– Os pilotos não cumpriram os procedimentos operacionais exigidos para o voo na
aeronave Legacy 600;
– O transponder não se desliga sozinho
como afirmado pelos pilotos após a colisão,
ele foi desligado devido à imperícia dos pilotos
em manusear a aeronave.
O CENIPA publicou relatório final sobre a investigação em 10 de dezembro de 2008, sendo posteriormente elaborado um segundo laudo pericial, entregue no início de março de 2009 ao Ministério Público
Federal.
No relatório do CENIPA foram formuladas recomendações à empresa ExcelAire, empresa que
contratou e treinou os pilotos, de modo a referendar
todos os pontos constatados na perícia encaminhada
ao Ministério Público Federal, que deu origem ao novo
processo criminal contra os pilotos.
Especificamente sofre a experiência dos pilotos
para pilotar o Jato Legacy, o CENIPA, em seu relatório,
registrou a pouca experiência dos pilotos americanos
no manuseio do Legacy. Destaca-se que nada foi especificado quanto aos pilotos da Gol, o que pressupõe
serem eles experientes e habilitados.
O despreparo dos pilotos também é destacado
nos seguintes fatos:
– preenchimento incorreto do plano de voo;
– desligamento do equipamento transponder
– inatividade do TCAS
– falta de experiência e desconhecimento
do funcionamento da aeronave e das normas
que regem o espaço aéreo brasileiro.
Os pilotos Joseph Lepore e Jan Paul Paladino respondem a dois processos criminais perante a Justiça
Federal. Os processos foram reunidos para julgamento,
e ao final do curso processual, ambos os pilotos foram
condenados pela Justiça Federal. Apesar de terem sido
condenados, o juiz de primeiro grau (Sinop) optou em
realizar a substituição da pena que foi aplicada (4 anos
e 4 meses em regime prisional semiaberto) por uma
prestação de serviços à comunidade.
Sobre a sentença juristas como Luiz Flávio Gomes, Eduardo Alexandre Beni, Carlos Camacho afirmaram que a pena dada pelo juiz Murilo Mendes aos
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pilotos norte-americanos que causaram o acidente da
Gol em 2006, foi branda, que a substituição de pena
por serviço comunitário foi injusta e que a lei para aviação precisa ser revista. No dia 16 de maio, os pilotos
foram condenados culpados, com pena de 4 anos e 4
meses, revertida para serviços comunitários em uma
instituição brasileira nos Estados Unidos.
Para o advogado Carlos Camacho a pena foi
branda para os norte-americanos que causaram a
morte de 154 pessoas e defende que o crime deveria
ser enquadrado na categoria de dolo eventual e não
de culposo.
Sobre o processo administrativo da ANAC, que
é um processo independente do criminal e que já reconheceu os erros dos pilotos, a pena de multa de R$
3,5 mil aos pilotos também foi considerada branda pelos entrevistados. O jurista Luiz Flávio Gomes afirmou
que a multa privilegiou os pilotos norte-americanos.
Em Abril de 2011, 3 autos de infração foram emitidos
contra os pilotos e a ExcelAire, em maio o escritório
de advocacia da defesa encaminhou resposta à ANAC
pelas autuações, mas os autos foram mantidos. O processo administrativo ainda pode correr por mais duas
instâncias. David da Costa Faria Neto, superintendente
de segurança da ANAC, explicou que cada autuação
gera um processo administrativo e, diferentemente do
que havia sinalizado até então para a Associação de
Familiares e Amigos das Vítimas do Voo, que a pena
prevista para a tripulação e para a empresa ExcelAire
neste caso é somente multa. As sinalizações feitas anteriormente pela ANAC ao representante da Associação, foram que a pena contra a tripulação do Legacy
poderia incluir a restrição de pilotar em espaço aéreo
brasileiro e um pedido à FAA ( agência similar à ANAC
nos Estados Unidos) para que o brevê de Paladino e
de Lepore fosse cassado.
A ANAC revelou o valor da multa que vai aplicar
ao piloto norte-americano Joseph Lepore e Tripulação
e à empresa ExcelAire, responsáveis pela queda do
Boeing 1907 da Gol. Ao contrário do que sinalizou o
início do processo administrativo a penalidade ficará
em R$ 3,5 aos pilotos e R$ 7 mil para a ExcelAire.
Segundo especialista em aviação Roberto Peterka,
as multas aplicadas pela ANAC têm um teto máximo
de R$ 200 mil.
Importante se faz que seja criado um Grupo de
Trabalho, constituído por membros da Comissão para
que o tema seja discutido com a profundidade que se
faz necessária para o caso.
Sala das Comissões,
de outubro de 2011.
Deputado Dimas Ramalho.
7. Repercussão da missão na imprensa
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Brasil volta a pedir punição a pilotos do Legacy
Por: Folha de S. Paulo
Deputados se reuniram com colegas americanos Lucina Coelho de Washington
Deputados brasileiros em visita oficial a Washington solicitaram a seus colegas americanos que intercedam na FAA (a agência de aviação dos EUA) pela
cassação da licença dos pilotos envolvidos no acidente com o voo 1907, que deixou 154 mortos em 2006.
Ao contrário de missões anteriores, infrutíferas,
eles mudaram a linha de argumentação contra Joseph
Lepore e Jan Paul Paladino, que seguem trabalhando
nos EUA.
Os dois pilotavam o jato Legacy que se chocou
com o avião da Gol. Embora tenham sido detectadas
falhas no controle aéreo brasileiro, a perícia apontou
negligência dos pilotos, que negam.
Nas conversas, Dimas Ramalho (PPS-SP) e Geraldo Tadeu (PSD-MG) pediram que a FAA tire o caso
do âmbito da segurança de voo e passe a considerá-lo negligência, o que abriria a porta para a cassação,
sob a regra local. “O Brasil não aceita mais que isso
permaneça co mo está”, disse Ramalho.
A expectativa, agora, é pôr o tema na agenda da
visita da presidente Dilma Rousseff a Barack Obama,
em 9 de abril.
A Justiça brasileira condenou Lapore e Paladino
em maio a prestarem serviços comunitários, mas o
cumprimento da pena está pendente.
Deputados querem que Dilma pressione EUA contra pilotos do Legacy Por: Portal Terra
Ligia Hougland
Direto de Washington
Os Deputados Federais Dimas Ramalho (PPS-SP) e Geraldo Thadeu (PSD-MG), da Comissão de
Relações Exteriores da Câmara, que estão esta semana em Washington (EUA) para cobrar uma punição
severa aos pilotos do jato Legacy que se chocou com
um Boeing da Gol em setembro de 2006, querem que a
presidente Dilma Rousseff pressione autoridades americanas para que os brevês dos aviadores sejam cassados pela FAA (órgão que regula a aviação nos EUA).
Dilma visitará Washington em abril, em viagem oficial.
“Queremos que ela pressione assim como Obama fez
pressão para que o garoto Sean Goldman retornasse
aos Estados Unidos”, disse Ramalho, referindo-se ao
caso em que o governo americano pediu, em 2009,
que um filho de mãe brasileira falecida fosse devolvido
ao pai norte-americano, em vez de ficar sob a custódia
de seus parentes brasileiros.
Até esta quinta-feira, os deputados brasileiros já
haviam se encontrado com nove parlamentares repu-
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blicanos e democratas americanos para exigir que a
FAA casse a licença de Joseph Lepore e Jan Paladino,
que comandavam o jato executivo. Em maio passado,
os pilotos foram condenados pelo juiz Murilo Mendes,
da Justiça Federal do Mato Grosso, a prestar serviços
comunitários nos EUA, além de terem perdido a licença
para pilotar aeronaves. “Na nossa opinião, essa sentença foi muito leve”, disse Ramalho. “Os pilotos americanos foram recebidos nos EUA como heróis, com
uma festa, quando, na realidade, eles são assassinos”,
afirmou Geraldo Thadeu.
O deputado do PPS disse que não houve cautela alguma por parte de Lepore e Paladino e que eles
cometeram diversos erros crassos. Mesmo assim, os
dois continuam pilotando aeronaves para companhias
norte-americanas, como a American Airlines e a empresa proprietária do Legacy, a ExcelAire. “Todos os
parlamentares com quem nos encontramos se comprometeram a contatar a FAA para que órgão tome
mais providências”, disse Ramalho.
A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) não
tem competência para cassar a licença de aviadores
que pilotam aeronaves nos EUA, mas recomendou,
até agora sem sucesso, que a FAA faça isso. Os deputados brasileiros acreditam que será preciso aplicar
pressão política para que Joseph Lepore e Jan Paladino sejam devidamente punidos, incluindo pedir que
os membros do Mercosul proíbam que os pilotos voem
sobre seus territórios.
Os deputados brasileiros viajaram à capital norte-americana acompanhados de um perito e de um representante das famílias das vítimas.
O acidente
O voo 1907 da Gol, que fazia a rota Manaus-Rio
de Janeiro, com escala em Brasília, caiu no norte do
Mato Grosso, em 29 de setembro de 2006 e matou os
148 passageiros e seis tripulantes. O acidente ocorreu
após uma colisão com um jato executivo Legacy, fabricado pela Embraer, que pousou em segurança numa
base aérea no sul do Pará.
Os pilotos do Legacy, os americanos Joseph Lepore e Jan Paul Paladino, são acusados de não terem
acionado o Sistema de Alerta de Tráfego e Prevenção
de Colisão (TCAS), equipamento responsável pelo
contato entre a aeronave e as torres de transmissão.
A denúncia do Ministério Público Federal, apresentada
em maio de 2007, relata que o transponder do avião
da Gol permaneceu ligado durante todo o voo, mas o
do Legacy, a partir de um certo momento, foi desligado. O transponder é um aparelho que interage com os
radares secundários do controle aéreo e com outros
transponders, fornecendo informações sobre a posição
e o deslocamento das aeronaves.
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A sequência de erros que causou o acidente
passou também por uma falha de comunicação entre
controladores brasileiros e pilotos do jato, que, sem
entender as instruções, teriam posto a aeronave na
mesma altitude do voo da Gol, 37 mil pés. Em maio
de 2007, os pilotos e quatro controladores de voo foram denunciados pelo Ministério Público Federal por
crime de atentado contra a segurança do transporte
aéreo nacional. Os americanos foram absolvidos da
acusação de negligência em dezembro de 2008, mas,
em 2010 a Justiça anulou a absolvição e ordenou o
reinicio do julgamento.
Em maio de 2011, eles foram condenados pela
Justiça de Mato Grosso a quatro anos e quatro meses
de prisão em regime semiaberto por expor a perigo
aeronave própria ou alheia e pelo ato ter resultado em
morte. A pena, no entanto, foi convertida em prestação de serviço comunitário e proibição do exercício da
profissão e seria cumprida nos Estados Unidos, onde
os pilotos residem.
Em 2008, os controladores de voo Leandro José
Santos de Barros e Felipe Santos dos Reis foram absolvidos sumariamente de todas as acusações pela Justiça
Federal. Jomarcelo Fernandes dos Santos também foi
isentado do crime, em maio de 2011. Na mesma decisão, a Justiça de Mato Grosso condenou Lucivando
Tibúrcio de Alencar a prestar serviços comunitários
por atentado contra a segurança do transporte aéreo.
Na Justiça Militar, a ação penal militar para apurar
a responsabilidade de cinco controladores que trabalhavam no dia do acidente – quatro denunciados pelo
MPF e João Batista da Silva – só foi instaurada em junho de 2008. Em outubro de 2010, quatro deles foram
absolvidos – apenas Jomarcelo Fernandes dos Santos
foi condenado por homicídio culposo. Ele recorreu ao
Superior Tribunal Militar (STM), mas o órgão manteve
a condenação, em fevereiro de 2012.
No Jornal da Record, Dimas pede punição para pilotos envolvidos no acidente da Gol
Por: Jornal da Record
APRESENTADORA ANA PAULA PADRÃO:
Deputados brasileiros estão nos Estados Unidos
para cobrar punição aos pilotos do legacy que causaram o acidente com o avião da Gol, em 2006.
APRESENTADOR CELSO FREITAS: Os pilotos
do legacy continuam trabalhando nas empresas americanas. A reportagem é de Heloísa Vilela.
REPÓRTER HELOÍSA VILELA: Os deputados
vieram com todos os documentos referentes às investigações e ao processo contra os pilotos do legacy, que atingiu o voo 1907 da Gol, em setembro de
2006, matando 154 pessoas. Eles expuseram o caso
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ao deputado Tom Petry, presidente da Subcomissão
de Aviação da Câmara. Ele garantiu que em uma ou
duas semanas, no máximo, dirá se o assunto deve ser
discutido novamente pelas autoridades americanas.
Amanhã, a comissão parlamentar tem outras quatro reuniões e espera levar dos colegas americanos
o compromisso de que pressionarão as autoridades
de aviação a impor punições mais severas aos pilotos
do legacy. Na primeira instância, no Brasil, eles foram
condenados a quatro anos e quatro meses de prisão
semi-aberta. Os deputados brasileiros querem que as
autoridades americanas cancelem a licença de voo
dos pilotos.
DEPUTADO FEDERAUDIMAS RAMALHO (PPS-SP): Pedir ao congresso americano que faça justiça.
Eles não podem continuar pilotando aeronaves como
fazem até hoje aqui nos Estados Unidos.
Link para assistir: http://tv.pps.org.br/tv/showData/223322
Rádio Câmara: Dimas pede cassação do brevê dos
pilotos do jato Legacy que se chocou com avião
da Gol em 2006
Por: RÁDIO PPS
Uma comitiva da Câmara está nos Estados Unidos para pedir a cassação do brevê dos pilotos do jato
Legacy que atingiu um avião da Gol em 2006 provocando a morte de 154 pessoas.
Os deputados Dimas Ramalho, do PPS paulita, e Geraldo Thadeu, do PSD mineiro, vão solicitar a
mediação de parlamentares norte-americanos com a
agência reguladora da aviação local, responsável pela
autorização da prática de pilotagem.
Os deputados levaram documentos que indicam
a negligência dos pilotos do jato Legacy.
Segundo o perito Roberto Peterka, que também
participa da missão, os pilotos norte-americanos deixaram de fazer o planejamento do voo, omitiram ou
mentiram sobre as condições de voo da aeronove e
desligaram equipamentos que possibilitariam aos pilotos dos dois aviões perceber a aproximação do outro.
Diante desses fatos, os deputados esperam sensibilizar o Congresso dos Estados Unidos para a necessidade de punir os pilotos e evitar que causem novos
acidentes, como afirma Dimas Ramalho.
“O Congresso dos EUA tem tido recepção
muito importante a alguns assuntos bilaterais
e queremos mostrar aos parlamentares que
atuam no setor de transportes, relações exteriores, na realação Brasil – EUA que tomem
providências. Um país com soberania como o
Brasil não pode admitir que pilotos que cometem atos de negligência voltem para seu país
e não sejam punidos. “
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No Brasil, os pilotos norte-americanos foram
condenados a quatro anos e quatro meses em regime prisional semiaberto, mas a pena foi revertida em
prestação de serviços comunitários em uma instituição
brasileira nos Estados Unidos.
Os pilotos também foram multados pela Agência
Nacional de Aviação Civil, Anac, em R$ 3,5 mil. Nos
Estados Unidos, segundo Dimas Ramalho, eles não
sofreram nenhuma sanção e continuam trabalhando
normalmente.
O acidente da Gol deu origem, no Brasil, a outras
reformas que, segundo o deputado Marcelo Castro, do
PMDB do Piauí, ex-presidente da CPI do Apagão Aéreo, tornaram o tráfego aéreo brasileiro um dos mais
seguros do mundo. S
Segundo Dimas Ramalho, é esse senso de justiça
que se espera dos congressistas norte-americanos,
De Brasília, Verônica Lima
Link para ouvir: http://portal.pps.org.br/portal/
showData/223234
Acidente da Gol: deputados vão aos EUA cobrar
punição a pilotos
Por: Portal Terra
Os Deputados Federais Dimas Ramalho (PPS-SP) e Geraldo Thadeu (PSD-MG) vão aos Estados
Unidos na próxima semana acompanhar as providências adotadas pela FAA (órgão que regula a aviação
americana) para punir os pilotos do jato Legacy que,
em setembro de 2006, se chocou contra um Boeing da
Gol, causando a morte de 154 pessoas. Acompanhados de representantes das famílias das vítimas, eles
também vão se encontrar com deputados americanos.
Segundo Ramalho, o grupo vai solicitar que a
FAA casse a licença dos pilotos americanos devido à
condenação que eles sofreram em um processo administrativo movido pela Agência Nacional de Aviação
Civil (Anac). Em 2011, a Anac autuou Joseph Lepore
e Jan Paul Paladino e a empresa ExcelAire, e pediu
providências à FAA. Em janeiro, o órgão respondeu
negativamente, segundo a Associação de Familiares
e Amigos das Vítimas do Voo 1907.
A missão foi solicitada por Ramalho, que integra
um grupo de trabalho da Comissão de Relações Exteriores criado após audiência pública sobre o acidente,
em outubro do ano passado. Segundo a associação,
estão agendados encontros com deputados da Comissão de Transportes e Infraestrutura e com a diretora
do gabinete do vice-presidente da Sub-Comissão de
Aviação da Câmara, além de um almoço com o embaixador do Brasil em Washington, Mauro Vieira.
O acidente
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O voo 1907 da Gol, que fazia a rota Manaus-Rio
de Janeiro, com escala em Brasília, caiu no norte do
Mato Grosso, em 29 de setembro de 2006 e matou os
148 passageiros e seis tripulantes. O acidente ocorreu
após uma colisão com um jato executivo Legacy, fabricado pela Embraer, que pousou em segurança numa
base aérea no sul do Pará.
Os pilotos do Legacy, os americanos Joseph Lepore e Jan Paul Paladino, são acusados de não terem
acionado o Sistema de Alerta de Tráfego e Prevenção
de Colisão (TCAS), equipamento responsável pelo
contato entre a aeronave e as torres de transmissão.
A denúncia do Ministério Público Federal, apresentada
em maio de 2007, relata que o transponder do avião
da Gol permaneceu ligado durante todo o voo, mas o
do Legacy, a partir de um certo momento, foi desligado. O transponder é um aparelho que interage com os
radares secundários do controle aéreo e com outros
transponders, fornecendo informações sobre a posição
e o deslocamento das aeronaves.
A sequência de erros que causou o acidente
passou também por uma falha de comunicação entre
controladores brasileiros e pilotos do jato, que, sem
entender as instruções, teriam posto a aeronave na
mesma altitude do voo da Gol, 37 mil pés. Em maio
de 2007, os pilotos e quatro controladores de voo foram denunciados pelo Ministério Público Federal por
crime de atentado contra a segurança do transporte
aéreo nacional. Os americanos foram absolvidos da
acusação de negligência em dezembro de 2008, mas,
em 2010 a Justiça anulou a absolvição e ordenou o
reinício do julgamento.
Em maio de 2011, eles foram condenados pela
Justiça de Mato Grosso a quatro anos e quatro meses
de prisão em regime semiaberto por expor a perigo
aeronave própria ou alheia e pelo ato ter resultado em
morte. A pena, no entanto, foi convertida em prestação
de serviço comunitário e proibição do exercício
da profissão e seria cumprida nos Estados Unidos,
onde os pilotos residem.
Em 2008, os controladores de voo Leandro José
Santos de Barros e Felipe Santos dos Reis foram absolvidos sumariamente de todas as acusações pela Justiça
Federal. Jomarcelo Fernandes dos Santos também foi
isentado do crime, em maio de 2011. Na mesma decisão, a Justiça de Mato Grosso condenou Lucivando
Tibúrcio de Alencar a prestar serviços comunitários
por atentado contra a segurança do transporte aéreo.
Na Justiça Militar, a ação penal militar para apurar a responsabilidade de cinco controladores que
trabalhavam no dia do acidente – quatro denunciados
pelo MPF e João Batista da Silva – só foi instaurada
em junho de 2008. Em outubro de 2010, quatro deles
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foram absolvidos – apenas Jomarcelo Fernandes dos
Santos foi condenado por homicídio culposo, mas recebeu o direito de apelar em liberdade. Ele recorreu ao
Superior Tribunal Militar (STM) e aguarda julgamento.
Missão pedirá aos EUA que puna pilotos de jato Legacy Aeronave bateu contra avião da Gol em 2006
Por: Folha de S. Paulo
Uma missão com dois deputados federais vai a
Washington (EUA) na próxima semana pedir a interferência de congressistas americanos para punir os
pilotos Joseph Lepore e Jan Paul Paladino.
Os dois conduziam o Legacy que se chocou com o
avião da Gol, em 2006, acidente que deixou 154 mortos.
“Não é justo que o Brasil puna os controladores,
e os pilotos continuem livres como se nada tivesse
acontecido. Está provado que eles erraram”, afirma o
deputado Dimas Ramalho (PPS-SP).

RELATÓRIO DE REUNIÕES COM AUTORIDADES
E PARLAMENTARES AMERICANOS, COM O
OBJETIVO DE DEBATER O ACIDENTE DO VOO
1907 DA GOL, EM WASHINGTON – E.U.A.
06 a 12 de fevereiro de 2012
Nos dias 6,7,8,9 e 10 de fevereiro do corrente ano estive em Washington (EUA) para tratar, com
parlamentares americanos, do apoio para adoção de
medidas de punição para os dois pilotos norte-americanos envolvidos no acidente com um avião da empresa Gol, em 2006.
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Também compõem a missão o deputado Geraldo
Thadeu (PSD-MG), um perito e o advogado da associação de vítimas do acidente de 2006.
Rosane Gutjahr, integrante da entidade, diz que
o objetivo é buscar uma sanção na esfera administrativa, que proíba os pilotos de voarem.
As famílias aguardam decisão penal na segunda instância da Justiça brasileira. Na primeira, os pilotos foram condenados, mas a pena foi revertida em
trabalho comunitário – punição considerada “ridícula”
por Gutjahr.
Se não conseguirem uma condenação considerada justa, os familiares de vítimas prometem recorrer,
uma outra vez, aos americanos.
A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) diz
que vai julgar até o fim do mês recurso de Lepore contra
multa aplicada pelo fato de os pilotos estarem voando
com sistemas anticolisão desligados.
É o relatório.
Dimas Ramalho

O Deputado Federal Dimas Ramalho também
esteve em minha companhia. O representante da associação de familiares das vítimas, Tales Macedo, e o
perito na investigação de acidentes aéreos, Roberto
Peterka, também fizeram parte da missão .
Em todas as oportunidades de diálogo durante
esses dias, apresentamos os documentos que comprovam falhas dos pilotos Joseph Lepore e Joe Paladino.
As investigações pela Força Aérea Brasileira, Ministério
Público e Congresso foram apresentadas.
Ressalto, Vossa Excelência, os pilotos já foram
punidos no Brasil, mas consideramos a punição (de
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detenção e multa), que foi revertida em pena alternativa – (prestação de serviço voluntário em instituição
brasileira nos EUA) é insuficiente para reparar tamanho
erro, que acarretou na morte de 154 pessoas. Assim,
priorizamos em nosso pleito que a Federal Aviation
Agency (FAA) suspenda o brevê dos dois pilotos.

Relatório Missão Antártica
A convite da Marinha do Brasil, na pessoa do
Almirante de Esquadra Comandante Júlio Soares de
Moura Neto, participei em companhia dos Deputados
Dilceu Sperafico PP/PR e Luiz Carlos PSDB/AP e outras autoridades, de visita oficial à Estação Antártica
“Comandante Ferraz”, no período de 07 a 11 de fevereiro de 2012. No Intuito de conhecermos mais detalhadamente as atividades desenvolvidas pela Marinha,
no apoio a outros órgãos e segmentos da sociedade
brasileira, no Continente Antártico.
A presença do Brasil na Antártica não é uma mera
bandeira fincada no Continente Branco, pois são 30
anos de pesquisa nas ciências físicas e geociências
que ajudam a entender, entre outras, questões relativas ao aquecimento global e às mudanças climáticas.
O continente antártico é o continente do “superlativo”. É o mais frio, mais seco, mais alto, mais ventoso,
mais remoto, mais desconhecido e o mais preservado.
Sendo o quinto em extensão, e o único sem divisão
geopolítica.
O continente Antártico e as ilhas que o cercam
perfazem uma área aproximada de 14 milhões. Km²,
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Excelentíssimo, os parlamentares americanos
mostraram conhecimento do tema. Vamos solicitar
que a presidente Dilma Roussef, em visita aos EUA,
converse sobre o tema com presidente norte-americano, Obama.
Cordialmente,– Deputado Geraldo Thadeu,
PSD-MG.

1,6 vezes a área do Brasil – cerca de 10% de toda
superfície da terra, 99% da superfície, é coberta por
gelo, sua maior espessura, é de 4.776 m e espessura
média, 1.829 m, 90% do gelo do planeta, 70% de toda
a água doce. Temperaturas que variam entre -30°C e
-65°C, a velocidade média dos ventos chegam a 70
km/h. Centrado no Pólo Sul Geográfico, é inteiramente
circuncidado pelo oceano atlântico ou Astral, cuja área,
de cerca de 36 milhões km2, representa, aproximadamente, 10% de todos os oceanos. Combinadas, áreas
da marinha terrestre dão a dimensão da grandiosidade
e da vastidão do continente antártico que, indubitavelmente, constitui parte vital do planeta. É a maior área
selvagem natural que resta na terra.
Detento quase toda água doce do planeta, possui
recursos minerais, energéticos e vivos, ainda incalculáveis, arquivo da história climática do planeta, regula
o clima e nos afeta diretamente. O meio ambiente antártico é único e suscetível às mudanças global, bem
comum de toda a humanidade e última região totalmente preservada do planeta.
impacto da presença humana na região, o documento introduziu na Antártica regras rigorosas para
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eliminação de resíduos e medidas preventivas contra
a poluição marinha.
Recomendações, medidas, decisões e resoluções
geradas nas Reuniões Consultivas:
• Cooperação científica;
• Proteção do meio ambiente antártico;
• Conservação de fauna e flora;
• Preservação de sítios históricos;
• Designação e gerenciamento de áreas
protegidas;
• Gerenciamento do turismo;
• Intercâmbio de informações;
• Coleta de dados meteorológicos;
• Cartografia náutica;
• Cooperação logística;
• Comunicações e segurança.
Conhecendo o PROANTAR
No dia 7 pela manhã ao chegar a Punta Arenas-Chile, deslocamos-nos para o Hotel “Cabo de Hornos”,
onde teve apresentação sobre o PROANTAR (Programa Antártico Brasileiro), elaborado em 1982, com a
colaboração de um grupo de pesquisadores, já que
um dos principais objetivos do Brasil seria o desenvolvimento de um programa científico que constituísse o fundamento da inclusão do Brasil entre as Partes
consultivas do Tratado, onde logo em seguida a Marinha viria a adquirir o Navio polar dinamarquês Thala
Dan, apropriado para o trabalho nas regiões polares
recebendo o nome de Navio de Apoio Oceanográfico
“Barão de Teffé” e já ao final daquele ano precisamente
em dezembro, o Barão de Teffé suspendeu juntamente
com o navio oceanográfico “Professor Wladimir Besnard”, da Universidade de São Paulo, dando início à
primeira expedição
Qual a importância da Antártica para a Humanidade? E qual a importância da Permanência do Brasil
no continente?
• Assegurar participação nas decisões
sobre o futuro do continente
• Desenvolver pesquisa científica de qualidade na Antártica
• Capacidade de realizar apoio logístico
a grandes distâncias
• Operação em áreas inóspitas (região
imprópria para fixação humana)
No dia 1° de dezembro de 1959 foi assinado o
Tratado da Antártica vindo a vigorar em 1961, pelo
tratado os países que reclamam a posse do território
no continente antártico passaram a se comprometer
a suspender suas pretensões por período indefinido,
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permitindo a liberdade de exploração cientifica do
continente, em regime de cooperação internacional.
Tratado da Antártica é o nome dado ao conjunto de acordos internacionais envolvendo o continente
antártico, dentre os quais o Tratado da Antártica é o
mais significativo e no qual os demais são baseados.
Ele compreende o Tratado propriamente dito, um número de outros acordos correlatos e, também, algumas organizações.
Possui regime jurídico que estende a outros países, além dos 12 iniciais, a possibilidade de se tornarem partes consultivo nas discussões que regem o
“status” do continente quando, demonstrando o seu
interesse, realizarem atividades de pesquisas científicas substanciais.
Destacando o protocolo de Madri que em 1991
o meio antártico ganhou importante assinatura de
Madri, que designou a Antártica uma reserva natural
dedicada à paz e a ciência. Desde então, o foco de
interesse no continente mudou de como dividi-la para
como preserva-la.
Entrou em vigor, efetivamente, no ano de 1998,
substituindo e ampliando, exponencialmente, as medidas para conservação da fauna e flora antárticas,
recomendando que as atividades no continente sejam
dirigidas a reduzir ao mínimo o brasileira à Antártica,
com a tarefa básica de realizar um reconhecimento hidrográfico, oceanógrafo e meteorológico de áreas do
setor noroeste da Antártica e selecionar o local onde
seria instalada a futura Estação Brasileira.
O sucesso da operação Antártica I resultou no
reconhecimento internacional de nossa presença na
no continente, que permitiu a aceitação do Brasil como
parte consultiva do tratado.
O Proantar realiza atividades cientificas todo
o ano, mas, a exemplo dos outros Programas, é na
Campanha de Verão que ocorre a movimentação de
pesquisadores, pessoal de apoio, equipamentos e material, planejamento anual de atividades denominado
Operação Antártica (OPERANTAR), com início de sua
execução em 1982 com a OPERANTAR I.
Na quarta feira dia 8 de fevereiro, decolamos trajando vestimentas especiais, para a Base Aérea Chilena “Presidente Eduardo Frei” – Antártica*; chegamos
as 13:00 horas fizemos o reconhecimento da área e
então seguimos no navio hidrográfico H41 de apoio a
pesquisas para Estação Antártica “Comandante Ferraz”
(EACF). O nome da Estação é uma homenagem póstuma ao capitão de fragata Luiz Antonio de Carvalho
Ferraz. Maranhense, de São Luiz, tinha formação em
hidrografia e era Mestre em Ciências, com especialização em Oceanografia pela Escola de Pós Graduação
Naval de Monterey, nos EUA. Representou o Brasil em
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diversos seminários internacionais sobre o continente
antártico e foi membro da subcomissão encarregada
de elaborar o projeto do Programa Antártico Brasileiro.
Morreu aos 42 anos apenas quatro meses antes da
primeira expedição brasileira à Antártica.
A Comandante Ferraz (EACF) fica localizada na
Península Keller Baía do Almirantado na ilha Rei George, possui acomodações para até trinta pesquisadores,
além do pessoal de apoio e de manutenção, possui
na sua área interna, cinco laboratórios, um módulo
de triagem (separação e classificação dos materiais
coletados) e dois módulos denominados, “aquário”
acondicionamento de organismos vivos para estudos/
observação). Há também, próximo à EACF, módulo de
“química” com estufas e maquinário apropriado para a
condução das pesquisas/experimentos relacionados a
esta área. Também nas suas proximidades, está o modulo de meteorologia e o módulo de ionosfera. Possui
equipamentos para a movimentação de carga e trans-

porte de pessoal, um heliporto e dispõe de lanchas e
botes que apoiam as pesquisas.
Sexta feira dia 10, visitamos o Navio de apoio
Oceanográfico Ary Rongel.
Sábado dia 11 retornamos ao Brasil.
Entendemos que devido ao fato de o Brasil ser um
dos países consultivos, coroado com sucesso em todos
os anos de OPERANTAR, tendo o poder de decisão
junto com os principais países no Tratado Antártica, já
seria justificativa plena para sua presença na Antártica considerando a importância deste continente, além
disso, é importante continuar os investindo em ciência
e tecnologia para apoio a projetos, e assim nosso país
continue na vanguarda das informações nas alterações
do clima no Brasil e no mundo. Levando em consideração que podemos e devemos apresentar soluções
para as constantes mudanças climáticas.– Deputado
Cleber Verde.

Relatório de Viagem

Genebra/Suíça
Período da viagem:
11/02/2012 a 17/02/2012
Cronograma da Viagem:
Dia 11/02/2012: São Paulo/ Frankfurt/Genebra
Dia 17/02/2012: Genebra/Frankfurt/São Paulo.
Agenda da Delegação Brasileira:
Segunda-feira, dia 13 de fevereiro
11 h30: Credenciamento dos membros da delegação
Local: Palais des Nations, entrada Pregny 13h00
almoço de recepção

Objetivo da Viagem:
Integrar a delegação brasileira durante a realização da 51a sessão do Comitê para a eliminação da
discriminação contra a mulher (Comitê CEDAW), para
apresentar o 7° relatório à Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra
a Mulher.
Evento:
51a Sessão da ONU Mulher
Destino:
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Local: Residência da Embaixadora Maria Nazareth
Farani Azevedo 15h00-17h00 Sessão com as ONGs
Local: Sala XVI, Palais des Nations
Terça-feira, dia 14 de fevereiro
Das 10 às 13 horas: Apresentação do relatório
do Congo
Local: Sala XVI, Palais des Nations
Das 13 às 15 horas: Intervalo para almoço
Das 15 às 17 horas: Apresentação do relatório
do Congo (continuação)
Local: Sala XVI, Palais des Nations
Quarta-feira, dia 15 de fevereiro
10 horas: Reunião técnica da Delegação Brasileira
Local: Missão do Brasil
Quinta-feira, dia 16 de fevereiro
Das 12 às 13 horas: Visita guiada à ONU (opcional)
14h30: Reunião de Coordenação da Delegação
brasileira com a presença da Ministra Eleonora Menicucci de Oliveira
Local: Missão Permanente do Brasil junto às Nações Unidas
18h30: Recepção em homenagem a Ministra
Eleonora Menicucci de Oliveira
Local: Residência da Embaixadora Maria Nazareth Farani Azevedo
Sexta-feira, 17 de fevereiro
Das 10 às 13 horas: Apresentação do relatório
do Brasil
Local: Sala XVI, Palais des Nations
Das 13 às 15 horas: Almoço
Local: Residência da Embaixadora Maria Nazareth Farani Azevedo
Das 15 às 17 horas: Apresentação do relatório
do Brasil
Local: Sala XVI, Palais des Nations
Convenção CEDAW:
A Deputada Aline Corrêa participou, juntamente com outros membros da delegação brasileira, dos
eventos relacionados à 51a sessão do Comitê para a
Eliminação da Discriminação contra a Mulher (Comitê
CEDAW), com o objetivo de apresentar o 7º relatório
à Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas
de Discriminação contra a Mulher.
Durante o período que esteve em Genebra, participou de todas as atividades agendas para a delegação brasileira.
Como integrante da delegação, a deputada apresentou um breve histórico sobre o programa “Minha
Casa Minha Vida”– PMCMV, e a Medida Provisória n°
514, de 2010.
Conclusão:
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Não há dúvidas de que o Brasil avançou na última década em políticas públicas de gênero. Mas os
questionamentos de especialistas revelam que é preciso avançar muito mais. Mesmo tendo os indicadores
educacionais femininos ultrapassado os masculinos em
diversas áreas, nosso País precisa adotar medidas que
incentivem mulheres com mais de 60 anos a aprimorar
seu nível de escolaridade. Outra questão que merece
atenção é a gravidez precoce, principalmente nas mulheres que vivem em zonas de menor desenvolvimento econômico, que acabam por abandonar a escola.
O Brasil ainda necessita adotar medidas que acelerem a erradicação das desigualdades na remuneração entre os gêneros, de modo a garantir a igualdade
material de oportunidades no mercado de trabalho. É
preciso ampliar os programas que já estão sendo desenvolvidos em favor da redução da mortalidade materna.
Também é importante dizer que as recomendações
do Comitê CEDAW ao Governo, desde 2007, expressa
preocupação sobre a situação das trabalhadoras domésticas negras por suas condições de exclusão e desproteção de leis trabalhistas, assim como pelas vulnerabilidades apresentadas pela exploração de empregadores.
E nas questões relacionadas à saúde, o Comitê
recomendou, naquele momento, aumentar os esforços
nesta área a fim de garantir o acesso das mulheres à assistência, à saúde, em particular aos serviços de saúde
sexual e reprodutiva, com ênfase para a prevenção de
HIV/AIDS e gravidez precoce e a Mortalidade Materna.
Quanto às questões relacionadas a espaços de
poder e decisão, é notória a ausência de uma política
específica direcionada ao aumento do contingente feminino no serviço diplomático brasileiro, apesar de o
número de mulheres que ingressam nesta carreira ter
apresentado um inexpressivo aumento. Assim como
a baixa proporção de mulheres ocupando cadeiras no
Congresso Nacional também foi motivo de cobrança
feita ao governo brasileiro pelos peritos do Comitê das
Nações Unidas para Eliminação de Todas as Formas
de Discriminação contra a Mulher.
A CEDAW é a “lei internacional dos direitos das
mulheres”, baseada no compromisso dos Estados signatários de promover e assegurar a igualdade entre
homens e mulheres e de eliminar todos os tipos de
discriminação contra a mulher. Nosso país é signatário
e confio nos compromissos assumidos pela presidenta Dilma Rousseff de aprofundamento das políticas de
igualdade de gênero.
Quero finalizar dizendo que me sinto honrada
pela oportunidade de integrar a delegação brasileira
em tão relevante evento.
Brasília, 1° de março de 2012. –Deputada Aline
Corrêa.
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Viagem em Missão Oficial
51a Sessão do Comitê para Eliminação da Discriminação contra a Mulher Genebra – Suíça
Diárias autorizadas: 5 (cinco)
Passagem custeada pela deputada
A convite da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, fui indicada pelo
Presidente da Câmara, Deputado Marco Maia para
integrar a Delegação Brasileira, que participou da 51a
Sessão do Comitê CEDAW – Comitê para Eliminação
da Discriminação contra a Mulher, em Genebra- Suíça
em fevereiro de 2012.
A Bancada Feminina da Câmara acompanhou a
Ministra Eleonora Menecucci nas reuniões com técnicos
dos Ministérios da Saúde, Justiça, Relações Exteriores,
Desenvolvimento Agrário, da Secretaria de Direitos Humanos, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher
e da própria Secretaria de Políticas para as Mulheres.
Na sessão, 23 peritos de diferentes países questionaram a delegação sobre as ações do Brasil em prol
das mulheres. Os temas abordados foram: a violência
contra a mulher; acesso à justiça; participação política
no executivo, legislativo e judiciário; emprego e renda
da mulher; saúde e educação.
A delegação estava munida de dados e documentos que comprovam os avanços do Brasil em todas as áreas, mostrando que em nosso país temos
leis específicas para proteger a mulher da violência
doméstica, como a Lei Maria da Penha que completou
5 anos com um resultado positivo de condenações e
denúncias contra os agressores, e posteriormente a
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decisão do STF por maior rigor da lei, já que o Ministério Público poderá apresentar denúncia contra aquele
que pratica a violência, independente da vontade da
mulher. Tratamos também da disposição das mulheres em assumir cargos públicos em todas as esferas
do poder, influenciadas pela nossa presidente Dilma
Roussef e pelo trabalho que realizamos em nossas
bases incentivando a filiação partidária e a candidatura de mulheres a vereadoras, prefeitas, deputadas
estaduais e federais;
Tratamos de programas brasileiros no combate
à miséria, melhorias da saúde feminina, com atenção
especial à redução da mortalidade materna, redução
de câncer de mama e colo uterino; programas de capacitação profissional para a mulher, como forma de
acesso ao mercado de trabalho e aumento salarial;
ações para banir a prostituição infantil e de adolescentes, na maioria do sexo feminino,
A Bancada Feminina prestou uma contribuição
ímpar, com reconhecimento da Ministra Eleonora Menecucci e dos peritos, que parabenizaram o preparo da
delegação. Apresentamos o trabalho que realizamos
no Congresso, os projetos que apresentamos em prol
da saúde da adolescente gestante, da mulher detenta,
das professoras, as campanhas que realizamos anualmente no dia 27 de novembro, Dia de Luta contra
o Câncer de Mama, Lei Federal n° 12.116 de 2009.
O Brasil respondeu aos questionamentos, ofereceu soluções, assumiu compromissos e ficou à disposição para complementação dos dados técnicos
apresentados.
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Apresento minhas considerações à Embaixadora Maria Nazareth Farani Azevedo – chefe da delegação permanente em Genebra pela disponibilidade,
dedicação e conhecimento das ações brasileiras em
defesa do nosso país junto aos órgãos internacionais.
As participações em plenárias internacionais
enriquecem nosso trabalho. Aproveitamos experiên-

RELATÓRIO DE VIAGEM DA DEPUTADA
GORETE PEREIRA
Local: Genebra – Suíça
Período: 12/02 a 18/02/2012
Evento: 51ª Sessão do Comitê para Eliminação da
Discriminação contra a Mulher (Comitê CEDAW)
Em cumprimento ao que determina o Ato da Mesa
n° 35/2003, apresento, a seguir, o relatório da viagem
realizada a Genebra – Suíça, onde representei a Câmara dos Deputados na 51ª Sessão do Comitê para
Eliminação da Discriminação contra a Mulher – CEDAW.
Embarquei no dia 12/02 e cheguei a Genebra no
dia 13/02, quando me apresentei à sede das Nações
Unidas para integrar a delegação brasileira, composta por 3 senadoras, 5 deputadas federais, 2 representantes do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher,
a Ministra Eleonora Menicucci, da Secretaria Especial
de Políticas para as Mulheres e representantes de 7
ministérios:
Trabalho e Emprego; Saúde, Justiça; Previdência Social; Desenvolvimento Agrário; Meio Ambiente;
e Igualdade Racial.
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cias positivas de outros países e contribuímos para
minimizar os problemas externos com os resultados
de nossos programas.
Agradeço a oportunidade e coloco-me à disposição.
Brasília, 2 de março de 2012. – Deputada Cida
Borghetti.

Cabe ressaltar, que além de o Comitê CEDAW ser
composto por 23 nacionalidades, incluindo a presidência do Brasil, exercida pela Profª Drª Silvia Pimentel, o
evento congregou representantes governamentais do
Congo, Grenada e Noruega, que submeterem seus relatórios periódicos sobre a situação da discriminação
contra as mulheres em seus territórios.
Nos dias 14 a 16/02, foi aberto o calendário de
diálogo com os representantes do Congo, Grenada e
Noruega, que explanaram seus relatórios destacando
os avanços no combate a discriminação de gêneros
e as dificuldades para alcançar as metas recomendadas pela ONU.
No dia 17/02, data marcada para a apresentação
do relatório do nosso país, a delegação brasileira, muito
bem preparada e qualificada, principalmente os técnicos dos ministérios participantes, esclareceu todos os
pontos do texto brasileiro da Convenção.
A participação do Brasil foi fundamental. O ponto
forte do nosso país nos avanços contra a discriminação
de gêneros foi a Lei Maria da Penha, que dias antes
alcançou uma vitória no Supremo Tribunal Federal, que
acatou a possibilidade de abertura de processos contra
agressores mesmo sem que a vítima faça a queixa.
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Como representante da Câmara dos Deputados e
tendo em vista nossa experiência nas atividades parlamentares das comissões, contribuímos para o debate
com informações sobre o diagnóstico da deficiência
no Brasil, com ênfase para as mulheres portadoras de
deficiência. Também abordamos a situação do tráfico

RELATÓRIO
16 de Fevereiro de 2012, Nova Iorque
“African and Diaspora Parliamentarians
Preparatory Meeting”
A reunião preparatória para parlamentares Africanos e da Diaspora ocorreu no dia 16 de fevereiro de
2012, no escritório do Observador Permanente da União
Africana (UA) nas Nações Unidas, em Nova Iorque.
Com a participação de importantes representantes africanos e da Diaspora a reunião foi uma oportunidade para apresentar e discutir a Cúpula da União
Africana sobre a Diaspora.
Alguns dos palestrantes e participantes: Amb.
Cheick Sidi Diarra (Assessor Especial sobre África),
Sr. Louise Sharene Bailey (Observador Permanente da
UA nas ONU), Dr. Idriss Moussa Ndele (Presidente do
Parlamento Pan Africano), Dr Jinmi Adisa (Diretório de
Cidadãos e da Diaspora UA), Prof. Pape N. Diouf, Dr.
Jordan Zweledinga Pallo, Sr. Sally Dormeyan (Programa da Diaspora Africana/ Banco Mundial), Sr. Zwelethu
Madasa (Escrituário /Parlamento Pan Africano).
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de pessoas no mundo, com destaque para a questão
nacional e maior incidência entre as mulheres.
Para finalizar, os peritos independentes do Comitê CEDAW redigiram recomendações gerais, com o
objetivo de orientar as nações sobre os parâmetros e
metas das decisões do comitê. Retornei ao Brasil em
20/02.– Deputada Gorete Pereira.

No início da manhã foram apresentadas as decisões da UA quanto a Cúpula da UA sobre a Diaspora
que acontecerá no dia 20 de Maio de 2012, e também
foi discutido o relatório da reunião ministerial preparatória sobre a Cúpula.
Em seguida, duas apresentações sobre o crescimento do Pan-africanismo e de seus impactos na
Diaspora africana, e a influência da Diaspora na luta
contra a colonização e o “apartheid” na África foram
proferidas pelo Prof. Pape N. Diouf e pelo Dr. Jordan
Zweledinga Pallo, respectivamente. Foram levantadas
questões como os desafios da imigração e da política
no continente africano, que devem ser tratados a partir
de políticas claras e objetivas. Também foi discutido o
papel da União Européia nas políticas especificas de
imigração africana.
Foi sublinhada a necessidade de marcar presença africana na conferência, nos processos de decisão
e na divulgação da opinião africana para o mundo.
Outra questão abordada foi relacionada ao dilema da
juventude africana atual, que se preocupa em sair ou
não sair de seu país natal, devido um ambiente que
não possibilita o desenvolvimento e o crescimento
econômico. Tal fator, chamado brain drain, acontece
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quando a população mais intelectualizada sai de seu
país em busca de outras oportunidades. (“O Parlamento pan-africano deve pensar em como contornar
esse problema sem opiniões alheias, como a opinião
de países colonizadores”)
Outro tema substancialmente discutido foram as
questões relacionadas às remessas e como a transferência de dinheiro para a família que ainda reside no
continente africano pode ser estruturada para ajudar
o desenvolvimento africano. (O Prof. Diouf chamou o
Parlamento e a Diaspora a refletir e a criar um órgão
para contribuir na melhora da condição de vida da população africana).
(Em sua apresentação, o Dr. Pallo falou sobre a
necessidade de quebrar as correntes que ainda prendem a África atualmente, principalmente as correntes
da pobreza que fazem os países africanos os mais
pobres do mundo. E também chamou todos a refletirem sobre a capacidade do povo africano em resolver
seus próprios problemas, e utilizou o exemplo do parlamento Pan-africano, concluindo que quando os africanos atuam em conjunto eles podem vencer, como
comprovado em fatos históricos ao longo dos anos).
Na segunda parte das discussões realizadas, o
Dr. Adisa Jinmi discutiu questões relacionadas à Cúpula
de maio. Enfatizou a necessidade de parcerias entre a
Diaspora e a União Africana, dando o exemplo positivo da participação do Caribe na conferência. Também
citou as conclusões e resoluções de 2011, em Addis
Ababa, sobretudo quanto aos recursos e o custo das
viagens para a participação nas conferências. Quanto
à futura reunião que será sediada em Abuja, adicionou que os parlamentares têm um papel importante
em acompanhar as reuniões e sensibilizar as pessoas quanto a Diaspora, o como é importante definir um
papel único para esses parlamentares, já que podem
influenciar governos quanto aos interesses da União
Africana. E também, incluiu que os parlamentares devem se preocupar com uma estratégia de recursos e
como captá-los.
Na terceira parte da reunião, o Banco Mundial
fez uma apresentação sobre seu programa com a
Diaspora africana. Inicialmente disse que o BM utiliza
a definição de Diaspora africana disponibilizada pela
UA (“Pessoas de origem africana que vivem fora do
continente independente da sua cidadania e/ou nacionalidade, e que querem contribuir para o desenvolvimento do continente africano”).
A Srª Dormeyan, representante do BM, discursou
sobre a diversidade da Diaspora e de como os imigrantes estão sofrendo com as barreiras nas fronteiras, com
dificuldades financeiras e de saúde até que possam
se legalizar no país de acolhida, e devido a isso, que
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muitas vezes, não podem se engajar inicialmente em
ajudar seu país na África. Também mostrou que com
as fronteiras porosas e a grande circulação de pessoas, há uma grande dificuldade em documentar os
movimentos migratórios na África.
Quanto ao desenvolvimento, o BM acredita que
seria interessante captar a força e a interação das
negociações, provenientes das negociações comerciais (trades), e também um verdadeiro engajamento
da Diaspora incluindo confiança mútua, vontade política, agentes comprometidos com a mudança e a boa
governança.
Outra questão interessante que foi abordada se
relaciona ao fato que as Diasporas históricas não se
sentem mais tão ligadas as suas origens, porém, de
outro lado, os novos fluxos de migração se sentem
mais ligados e responsáveis com sua família e casa
deixadas no continente africano, dessa forma, permitindo o fluxo das remessas.
Na quarta parte da reunião alguns países e representantes compartilharam suas experiências e reflexões
quanto ao tema discutido, incluindo a participação do
Brasil, com o Deputado Luiz Alberto dos Santos. (Algumas contribuições e experiências dos países: programa
de intercâmbio com a África, entre estudantes, universidades, instituições de ensino médio e fundamental;
preocupação com a população rural; apoiar todos os
esforços da Diaspora; necessidade de maior engajamento; como levar o dinheiro proveniente de remessas
a ações concretas para o desenvolvimento do continente africano; necessidade de líderes e liderança que
apóia a população e faz com que haja uma parceria
entre os países e a população africana; necessidade
de que a Cúpula seja um encontro regular e que haja
uma organização específica; importância do material
da UNESCO (somente o Brasil traduziu todos os livros),
parlamentares representantes nacionais de cada país
da Diaspora para discutir as questões comuns entre
os africanos e seus descendentes.
Na quinta parte da reunião foi discutida a preparação da Cúpula em Maio próximo, e os principais
pontos debatidos foram:
– O que se espera da Cúpula em maio?
– Sexta região / um espaço legal e constitucional/ criação de um modelo para constituir a 6a região
– Como fazer este evento ser bem sucedido?
– Legalização de framework
– O que aconteceu com a África e o que
ela fez consigo?
– Investimentos
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– Reunião de preparação para que cada
um possa se expressar e para constituir uma
agenda
– Duas questões importantes: o conteúdo
da Cúpula e o seu sucesso
– Quais os temas importantes para os
parlamentares na Cúpula
Ao final da reunião se tornou evidente a necessidade de que a Diaspora contribua com o desenvolvimento africano e com a União Africana, e também
que apresentem em Maio uma conclusão preparada
pelo grupo de parlamentares da Diaspora. Foi pedida
a contribuição das Nações Unidas, da UA, do Banco Mundial, e dos parlamentares da Diaspora, assim
como a ajuda de um grupo de experts pertencentes a
diversas instituições.

Relatório da Viagem a Barcelona 2012
Móbile Word Congresso 2012 – Congresso
Mundial de Tecnologia Móvel
Como membro da comitiva de Parlamentares e
membro da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados, participei do Congresso Mundial
de Tecnologia Móvel, localizado na Fira de Barcelona
Monjjuic, Av. Reina Maria Cristina s/n Barcelona.
O referido evento teve uma programação extensa
conforme abaixo;
1º – dia do encontro
11:00 – Chegada da Comitiva Brasileira
14:00 – Almoço
15:00 – Tarde Livre
20:00 – Jantar Telefônica
2º – dia do Encontro
9:00 – apresentação da Alcatel-Lucent
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(A questão final da reunião foi: Como a África
deve ser apresentada? Também foi discutida a possibilidade de um encontro dos parlamentares antes do
início da Cúpula em Maio, para que possa decidir os
detalhes do evento, questões relacionadas a recursos
e sobre a seleção de delegados).
Eu fui incumbido de articular os Parlamentares
da América Latina e Caribe para a Cúpula da União
Africana sobre a Diáspora, em Maio, na África do Sul.
Por fim, quero agradecer ao Conselheiro Alan
Sellos e a estagiária Helena Tavares, ambos da Missão Permanente do Brasil junto à ONU, e também,
ao Ministro Silvio Albuquerque, do Ministério de Relações Exteriores do Brasil, pelo valioso apoio recebido.– Deputado Luiz Alberto.

11:00 – Nokia-Siemens
13:00 – almoço oferecido pela Nokia-Siemens
no Estande
14:30 – NEC
17:00 – Huawei
20:00 – Jantar TIM
3º – dia do Encontro
09:00 – Goverment Móbile Fórum
13:00 – Almoço
14:30 – Segunda Parte do Government Móbile
Fórum
20:00 – Jantar Oi
Dia do Encontro
09:00 – apresentação Qualcomm
11:00 – Ericcon
13:00 – Almoço
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14:30 – Lantin America and Caribbean Regional
Seminar
20:00 – Jantar Telebrasil
5º – Dia do Evento
09:00 – Livre
11:00 – Visita aos estandes
14:00 – Retorno da Comitiva.
Destaco ainda a participação do Ministro das
Comunicações do Brasil, Ministro Paulo Bernardo nas
discussões dos governos para os problemas a ser enfrentado pelas telefonias móveis. Os debates governamentais se concentraram na difusão e ampliação do
programa de banda larga, políticas regulatórias para
impulsionar o crescimento das indústrias nas coberturas
das regiões, (as operadoras enfrentam desafios para
melhorar o custo-benefício de acesso). A competição
entre os operadores no Brasil permanecerá alta enquanto indicadores de mercado mostram tendências
positivas e o investimento das operadoras cresce acima de 4% ao ano.
O congresso este ano teve a participação de 140
delegações, o maior dos últimos anos, além de feiras
com os principais lançamentos de equipamentos eletrônicos, de novos aparelhos telefônicos, TV Digital,
Som e Inovações ligados a redes sociais.
Por isso devemos salientar algumas mediadas
postas pelas empresas de telefonia móvel, tais como:

Quarta-feira 4

10031

• Medidas para impulsionar as indústrias
brasileiras a alcançar o nível internacional de
competitividade em tecnologia e preço.
• Estabelecer políticas públicas, a fim de
desenvolver uma geração maciça de trabalhadores altamente qualificados.
• Ações de regulação, adotar novas tecnologias oportunas para evitar a obsolescência
da indústria e manter a estado dos serviços
de última geração para os cidadãos.
• Investir em infraestrutura e logística, ao
mesmo tempo reduzir os impostos de desenvolvimento, burocracia e de produção.
• Evitar reserva de mercado, cotações
e preferências preço (se excepcionalmente
adoptado, deverá ser gradualmente reduzida
através do tempo) para evitar a perda de competitividade no mercado.
• Proporcionar o tempo adequado para a
indústria de assimilar novas políticas e garantir
a continuidade sustentável.
Para concluir devemos observar esses movimentos das novas tecnologias e de novas demandas
na comunicação mundial, a fim de incluir o Brasil nos
principais debates e criando novas oportunidades de
inclusão social digital.
Brasília, 15 de março de 2012. – Deputado Gilmar
Machado, PT – MG.
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RELATÓRIO DE VIAGEM OFICIAL À INGLATERRA
OCORRIDO DE 5 A 8 DE MARÇO DE 2012
Dia 5-3-2012 – Segunda-feira
Embarque em Portugal para Inglaterra
Dia 5-3-2012 – Segunda -feira
Chegada à Inglaterra às 22h40min
Dia 6-3-2012 – Terça-feira
08h30min
Credenciamento para participação nos eventos
9h
Reunião para passar o resumo das pautas das
reuniões
9h30min às 13h
Participação em um Fórum Consultivo sobre financiamento do setor cafeeiro.
12h40min
Almoço oferecido à delegação brasileira
Participaram:
Comitê de Finanças e Administração e as delegações do Brasil, Colômbia, El salvador, Gana, Índia
e Vietnã
15h30min às 18h30min
Participação na reunião do Comitê de Finanças
e Administração
O Conselho apreciou as recomendações do Comitê sobre as seguintes questões:
• Pesquisa sobre sistemas de remuneração;
• Ratings dos Bancos
• Pagamento de contribuições em atraso, inclusive em cumprimento do disposto nas
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resoluções 430 (República Democrática do
Congo) e 437 (Nicarágua);
• Propostas sobre as escalas de vencimentos, os subsídios e a base para as contribuições ao Fundo de Previdência.
6-3-2012 – Terça-feira
9h30min às 13h
Participação em uma reunião do Comitê de Projetos onde foram discutidos:
• O desenvolvimento cafeeiro;
• Fundo comum para produtos básicos;
• Atividades na área de Projetos ao abrigo do Acordo Internacional do Café de 2007;
• Projetos na área do Café Sustentável
13h às 14h30min
Almoço das delegações
14h às 14h30min
Discussão para passar as pautas das reuniões
14h30min às 17h30min
Fórum Consultivo
7-3-2012
9h30min às 13h
Designação para Vice-Presidente e Presidente
(da OIC) para o ano de 2012 e aprovação de relatório
sobre a reunião de 29 de setembro de 2011
13h às 14h30min
Almoço das delegações
14h30min às 17h30min
Comitê Estatístico para apresentação de relatório sobre o cumprimento do regulamento de estatísticas da OIC
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8-3-2012
9h30min às 11h30min
Comitê de Desenvolvimento de Marketing, onde
foram discutidos Programas para Promover o Consumo de Café.
11h30min às 13h
Discussão sobre “Programa de Melhoria da Qualidade do Café”
13h às 13h30min

Participação em Coletiva com a Imprensa
13h30min às 14h30min
Almoço com as Delegações
14h30min às 17h30min
Participação em Conselho para Discutir questões
fitossanitárias (Legislação sobre limites máximos de
resíduos de pesticidas).
Atenciosamente,– Deputado Fábio Ramalho.

RELATÓRIO DA VIAGEM A BILLERICA, MA E
NEW YORK, NY NOS ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA NO PERÍODO COMPREENDIDO
ENTRE 4 E 10 DE MARÇO DE 2012

para participar do IBM System z Executive Briefing em
Poughkeepsie, NY nos Estados Unidos.
A AS&E – American Science and Engineering
Inc. é uma fábrica com mais de 50 anos de experiência no desenvolvimento da implantação de suporte de
sistemas raios-X e sistemas de inspeção pessoal na
proteção de portos, fronteiras, aeroportos, militares e
de ameaças de alta instalações e infraestruturas críticas em todo mundo.
Com um histórico comprovado e o melhor em tecnologia de ponta, os sistemas atendem aos requisitos
de segurança de governos, corporações e organizações de defesa nacional em todo o mundo para combater o terrorismo de drogas e contrabando de armas,
a imigração ilegal, fraude e comércio. A combinação
de tecnologias avançadas dá aos sistemas capacidades de detecção superiores – com Backscatter de
alta energia, energia-dual, e Z TM raios-X- é pioneira e
aperfeiçoada por AS&E.

I – Introdução
Esta viagem teve como objetivo atender o convite para fazer parte de uma Missão liderada pelo Vice
– Governador do Estado de Santa Catarina, Eduardo
Pinho Moreira, juntamente com o Secretário de Estado da Segurança Pública, César Grubba e do Secretário Executivo de Assuntos Internacionais, Alexandre
Fernandes.
Recebemos do Sr. Alvaro Pinto Llorca, Diretor
Geral da AS&E para o Brasil convite (em anexo) para
participar de visita a fábrica American Science and
Engineering – AS&E, localizada na cidade de Billerica, sediada no endereço 829 Middlesex Turnpike,
MA, 1821 – USA e do Sr. Rodolfo A. Nunes, Certified
System z Sales Manager da IBM convite (em anexo)
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Um parceiro confiável, AS&E oferece as tecnologias mais avançadas de detecção de uma variedade
de configurações – todos projetados para atender as
necessidades operacionais dos clientes.
A IBM – Internacional Business Machines é
uma empresa estadunidense voltada para área de informática. A empresa é uma das poucas da área de
Tecnologia da
Informação (TI) com uma história contínua que
remonta ao século XIX. A IBM fabrica e vende Hardware e Software, oferece serviços de infraestrutura,
serviços de hospedagem e serviços de consultoria nas
áreas que vão desde computadores de grande porte
até nanotecnologia.
Com mais de 398.455 colaboradores em todo
mundo, a IBM é a maior empresa da área de TI do
mundo. A IBM detém mais patentes do que qualquer
outra empresa americana baseada em tecnologia e
tem 15 laboratórios de pesquisa no mundo inteiro. A
empresa possui cientistas, engenheiros, consultores e
profissionais de vendas em mais de 150 países. Funcionários da IBM já ganharam cinco prêmios Nobel,
quatro Prêmios Turing (conhecido como o Nobel da
computação), dentre vários outros prêmios.
Viajei para Boston no dia 4 de março de 2012,
saindo do aeroporto de Florianópolis, vôo G3 1.251,
às 19h10min, com destino ao aeroporto de Guarulhos.
De Guarulhos viajei pelo vôo AA 950 com destino a Nova York e vôo AA 1.838 para Boston, no dia
5 de março.
No dia 7 de março de 2012, saí do aeroporto
de Boston, vôo AA 1.793, às 19h5min, com destino
à Nova York.
Retornei para Guarulhos no dia 10 de março,
saindo do aeroporto de Nova York, vôo AA 951, às
21h45min, com destino a Florianópolis no vôo G3
1.644 às 11h10min.
Chamo a atenção que as passagens foram custeadas pela Câmara dos Deputados, que também me
concedeu cinco diárias para a viagem.
Abaixo apresento a agenda de trabalho.
II – Agenda
Dia 5 de Março (segunda-feira):
19:00 – horas / 23:00 horas – 1º Jantar da Comitiva
do Gov. de SC com Presidente e Diretores da AS&E;
Dia 6 de Março (terça-feira):
9:30 – horas / 12:30 horas – Apresentação dos interesses da AS&E em instalar fábrica/montadora em SC;
12:30 horas /13:30 horas – Almoço na Sede da
AS&E com a Comitiva do Gov. de SC;
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13:30 horas / 15:00 horas – Apresentação dos
“produtos fabricados” pela AS&E para Comitiva do
Gov. de SC;
15:00 horas / 15:30 horas – Demonstração dos
equipamentos fabricados pela AS&E (Gemini e Smartcheck);
15:30 horas / 17:00 horas – Demonstração dos
equipamentos fabricados pela AS&E (ZPortal e ZBV);
19:30 horas / 23:00 horas – 2° Jantar da Comitiva
do Gov. de SC com Presidente e Diretores da AS&E;
Dia 07 de Março (quarta-feira):
09:30 horas / 10:00 horas – Apresentação do
Vice-Governador sobre o Estado de SC para AS&E;
10:00 horas / 11:30 horas – Apresentação do
Secretário de Estado de SC sobre quais benefícios
fiscais a empresa AS&E poderá adquirir/pleitear para
instalar sua fábrica/montadora em SC;
11:30 horas / 12:00 horas – Encerramento das
atividades e término da visita oficial.
Dia 09 de Março (sexta-feira):
Cancelada no dia 08 de março, conforme comunicado em anexo.
11h – Recepção;
12:30 – Almoço com Executivos da IBM;
13:30 – Visita as instalações fabris da planta
IBM-POK;
14:00 – Explanação da tecnologia da nova plataforma híbrida da IBM, o IBM z Enterprise, especializada em consolidação de datacenters; 15:00 – Visita
ao datacenter modelo (Green Datacenter);
15:30 – Encerramento no Executive Briefing Center.
Final do Programa.
III – Comentários
Como resultado da Missão Oficial, seguem os
principais pontos:
1. Abertura da empresa AS&E Brasil, cuja sede
será no Centro Empresarial Techno Towers, cidade de
Florianópolis, Estado de Santa Catarina. Este processo
será concluído em Março de 2012, e será a partir deste local que serão conduzidos os negócios no Brasil;
2. Assinatura de contrato de exclusividade para
atuação em conjunto no Brasil entre a AS&E e a empresa VISTTO Tecnologia de Inspeção e Segurança,
com sede na cidade de Florianópolis, Estado de Santa
Catarina, através de cooperação técnica, desenvolvimento de um centro de excelência, treinamento de
mão de obra qualificada e transferência de conhecimento tecnológico;
3. Instalação da fábrica da AS&E no Estado de
Santa Catarina, para iniciar a montagem dos seus produtos. Esta será a primeira fábrica fora dos Estados
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Unidos da América e servirá para atender à demanda
de produtos do mercado brasileiro;
4. Visita oficial da comitiva AS&E ao Estado de
Santa Catarina nos dias 22 e 23 de Março de 2012 para

a inauguração da sua sede e realização dos anúncios
oficiais aqui mencionados.
É o que me cabe relatar.– Rogério Peninha Mendonça, Deputado Federal, (PMDB – SC).

Brasília, 13 de março de 2012

(foto), onde foi oferecido um almoço em homenagem
ao vice-presidente da República do Brasil, Sr. Michel
Temer.
Abrindo os trabalhos, proferiram discursos o Reitor
da MIT Sloan School of Business, David Schmittlein e
o Sr. Mário Garnero, Presidente da Brasilinvest e Fórum das Américas.
Logo após, tiveram início dois painéis: o primeiro
“O que o inundo pode aprender a partir do passado
de crises econômicas latino-americanos?” teve como
moderador o Sr. Roberto Rigobon – Professor da MIT
Sloan e como debatedores os Senhores Rodrigo Bolero e Miguel Rodriguez, respectivamente ex-ministros
da Fazenda da Colômbia e da Venezuela.
Em seguida iniciou-se o painel “Construindo Pontes entre a América Latina e outros mercados emergentes”, que teve como Moderador o Sr. Marcos Troyjo
e painelistas os senhores Gabriel Chalita, e os professores do MIT, Christian Deseglise e Ann Lee.
Pela tarde, destaca-se outros dois painéis: “Traduzindo uni negócio latino-americano a um mercado
global”, tendo como moderador o Sr. Rodrigo Rubio e
debatedores Mauro Kern, vice-presidente executivo
de Engenharia e Tecnologia da EMBRAER e Mario
Garnero – Presidente, BRASILINVEST e Fórum das
Américas

À sua Excelência o Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Assunto: Relatório de Viagem: “XV MIT Latin America
Conference, em Cambridge, Massachusetts/EUA – 8
a 11 de março de 2012.
Senhor Presidente,
Foi realizado em 10 de março de 2012, o XV MIT
Latin America Conference, em Cambridge, Massachusetts/EUA, reunindo os principais líderes-empresariais
latino americanos, governantes desses países e acadêmicos de destaque, para debaterem os fundamentos
da formação de um novo ciclo de desenvolvimento, cujo
tema deste ano foi “Raízes Locais, Alcance Global”,
que abordou como subtema o a internacionalização e
competição em escala global.
A comitiva brasileira (que contou também com os
Deputados Cândido Vaccarezza e Arnaldo Jardim) foi
recebida pelo Embaixador Fernando Paulo de Mello
Barreto Filho, Cônsul-Geral do Brasil em Boston, na
fria manhã do dia 9 de março p. passado.
Logo após, nos deslocamos do Hotel Four Seasons para a residência do Senhor Mangabeira Unger
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Em seguida iniciou-se o painel “Empreendedorismo: Iniciado na América Latina, Para o Mundo”
Moderador: Fernando Fabre – Presidente, Endeavor
Painelistas Globais: Mario Schlosser, co-fundador da
empresa VOSTU.
Finalizando o evento, teve a palavra o vice-presidente da República
Federativa do Brasil, Sr. Michel Temer, que proferiu palestra sobre o seguinte tema:
“Desafios contemporâneos do Brasil e da-Annérica Latina em um cenário internacional em evolução”.
Inserido nesse contexto, compareci ao evento acima
declinado, acompanhando de perto discussões fundamentais para o continente americano, como a integração regional, o desenvolvimento e a preservação
do meio ambiente. Pude perceber que a conferência
visou promover um maior envolvimento da comunidade
internacional no desenvolvimento da América Latina,

para aumentar a consciência das oportunidades de
investimento na região.
O congresso, ainda que de curta duração (apenas um dia) contou com importantes palestras e debates, tendo como oradores o Vice Presidente da
República, Michel Temer. Além disso, pode-se destacar, senhor Presidente, que conferências recentes
têm explorado notável crescimento da America Latina
no mencionado evento, tendo oradores de renome,
como Álvaro Uribe, Carlos Brito, Roberto Setúbal e
Nicholas Negroponte, além de todos os que discursaram este ano, acima declinados.
Após encerradas as palestras, pela noite embarquei de volta a São Paulo, dando por encerrada a
missão oficial.
Atenciosamente,– Jorge Tadeu Mudalen, Deputado Federal, DEM-SP.

RELATÓRIO DE VIAGEM DA COMISSÃO DE
MINAS E ENERGIA NO PANAMÁ

das para as providências de praxe; no que aberta à
discussão todos concordaram, até que pediu a palavra
o Deputada Dalia Yanus que se contrapôs ao dito pelo
Presidente, alegando que o que fora decidido era, de
fato, uma reunião na cidade do Panamá sobre o tema
energia solar e que poderia, e não deveria, ser em
Curaçao, o que de fato ficou evidenciado com a leitura
da ata anterior, pelo que decidiu-se não fazer-se nenhum ofício ao presidente do Parlatino sobre a questão e, diante da ausência de especialistas no assunto,
abriu-se a discussão aos Senadores , Deputados e Deputadas presentes para discursarem as experiências
exitosas em cada um dos países sobre energia solar
e outras fontes limpas de energia, impactos sociais

No dia 22 de março do ano em curso, às 9h e
30 minutos, iniciaram-se os trabalhos da Comissão de
Minas e Energia do parlamento latino-americano, na
sala das Comissões no lugar sede do futuro prédio (ao
lado – já em adiantado estado de obras de construção
civil) do Parlatino, informando, o Presidente da Comissão, Deputado Manuel Rojas, que fora supreeendido
com a mudança do tema (energia solar) sugerido na
sessão anterior, que deveria ocorrer em Curaçao e não
na cidade do Panamá, pelo que deixou de convidar autoridades especializadas no assunto; sugeriu fazer-se
um ofício para o Presidente do Parlatino, objetivando
que eventuais mudanças sejam adredemente avisa-
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da energia solar e sua evolução no desenvolvimento
dessa tecnologia.
No dia seguinte acordou-se em aceitar o convite
da Delegação de Curaçao para próxima reunião, de
26 a 28 de julho do ano em curso, realizar-se lá com
tema: Energia Solar e Eólica desenvolvida em Curaçao
e a Tecnologia “Waste-to-Energy”; aceitar o convite da
CEPAL para participar do 3° Diálogo Político Regional
em Eficiência Energética no Panamá, no mês de Novembro; de oficiar a quem desejar participar do convite da Delegação de Curaçao nos dias 29,30 e 31 de
março próximo a vindouro, do Encontro Internacional
de “Energia Durável”.
Feita a Ata (anexa) encerrou-se os trabalhos e
procedeu-se as assinaturas dos participantes.
Brasília, 27 de março de 2012. – Claudio Cajado,
Deputado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Passa-se ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE
Conforme resolução da Mesa, a primeira meia
hora é destinada aos pronunciamentos dados como
lidos ou pronunciamentos de 1 minuto.
Concedo a palavra ao ilustre Deputado Jonas
Donizette, do PSB de São Paulo.
O SR. JONAS DONIZETTE (Bloco/PSB-SP. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje, pela manhã, estive no Palácio do Planalto
com a Presidenta Dilma Rousseff, Ministros e Deputados. Lá foram anunciadas medidas importantes para o
País, medidas de incentivo e fortalecimento da indústria nacional, como o apoio ao crédito e à exportação
e – para mim, a mais importante – a desoneração da
folha de pagamento, que eliminará 20% da contribuição patronal de 15 setores da indústria, entre os quais
o calçadista, o têxtil e o hoteleiro.
Com essas medidas, Sr. Presidente, sinto que foi
contemplada a luta que travamos ano passado na Comissão de Turismo e Desporto, porque o ramo de hotéis
é um dos que mais emprega mão de obra – praticamente
todas as atividades do setor carecem de funcionários.
São medidas positivas para o Brasil, na medida em
que garantem empregos e formalizam a mão de obra.
O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, dou como lido discurso sobre o
Projeto Pensando o Direito, do Ministério da Justiça,
que tem por objetivo selecionar pesquisas voltadas
para a modernização do Estado. É mais uma ação de
cidadania promovida pelo Ministro José Eduardo Cardozo, a quem parabenizo pela iniciativa.
Também, Sr. Presidente, gostaria de registrar
que o Governador Ricardo Coutinho rebateu denún-
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cias divulgadas pela imprensa nacional nos últimos
dias envolvendo seu nome tanto como gestor estadual
quanto como gestor municipal, em razão do período
em que esteve à frente da Prefeitura de João Pessoa.
Ricardo Coutinho assegurou que todas as informações
apresentadas apontando supostas irregularidades na
locação de ambulâncias pelo Governo da Paraíba e na
execução do Programa Jampa Digital – este último de
responsabilidade da Prefeitura de João Pessoa – são
infundadas e foram plantadas.
Sr. Presidente, eu gostaria que toda a matéria
fosse divulgada nos Anais da Casa.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Ministério da Justiça, por intermédio do Ministro José Eduardo
Cardozo, que luta para melhorar a qualidade de gestão,
fiscalização e transparência do poder público, lançou, no
dia 15 de março de 2012, edital público do Projeto Pensando o Direito, com o objetivo de selecionar pesquisas
voltadas para a modernização do Estado. São 800 mil
reais e cada projeto de pesquisa disporá de apoio financeiro de 90 mil reais e deverá analisar as leis e normas
jurídicas que regem a atuação dos entes públicos, a execução de políticas públicas e aquisição de bens e serviços.
As propostas de pesquisas deverão ser encaminhadas para a Secretaria de Assuntos Legislativos do
Ministério da Justiça até 23 de abril de 2012. As propostas
aprovadas deverão ser concluídas até janeiro de 2013.
Para cada tema proposto no edital haverá um
projeto de pesquisa aprovado. Serão nove projetos
de pesquises selecionados. Os eixos temáticos foram
definidos pelos Ministérios da Justiça, do Planejamento Orçamento e Gestão, pela Controladoria-Geral da
União, pela Advocacia-Geral da União e pela Casa
Civil da Presidência da República.
Os temas elencados para pesquisas são: gestão
da força do trabalho entre os entes federativos da administração pública; processo administrativo disciplinar;
processo eletrônico de licitação; gestão da execução de
contratos administrativos pelo poder público; critérios
para indenização no processo de desapropriação de
imóveis; processo judicial de desapropriação de imóveis; fluxo de informação entre entes federados para
a construção de políticas sociais; processos seletivos
para contratação de servidores públicos e eficácia das
multas aplicadas em razão dos atos de fiscalização e
exercício do poder de polícia ambiental.
É mais uma ação de cidadania promovida pelo
nosso Ministro José Eduardo Cardozo.
Parabéns pela iniciativa.
Era o que tinha a dizer.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR
Ricardo rebate denúncias contra sua gestão e diz
que todas são plantadas e infundadas
Publicada em: 3/4/2012 às7:18 http:/www.politicapb.
com.br/Noticia.aspx?id=121097
O Governador Ricardo Coutinho rebateu as denúncias divulgadas pela imprensa nacional, nos últimos
dias, envolvendo seu nome enquanto gestor estadual e, até mesmo, durante o período em que esteve à
frente da Prefeitura de João Pessoa. Ele assegurou
que todas as informações apresentadas apontando
supostas irregularidades na locação de ambulâncias
pelo Governo da Paraíba e na execução do programa
Jampa Digital – este último de responsabilidade da
prefeitura pessoense – são infundadas e plantadas.
Ele se posicionou contra as denúncias durante o
programa Fala Governador desta segunda-feira, transmitido ao vivo pela rádio Tabajara. “Essas mentiras não
vão tirar nosso foco do trabalho em prol da Paraíba.
Não temos problemas com verdades nem medo de
debater as coisas. Estamos com pressa para desenvolver o Estado”, destacou.
Primeiramente, quanto ao aluguel de ambulâncias,
Ricardo resumiu as denúncias como “um absurdo”. Uma
revista de circulação nacional informou que o Estado
teria locado ambulâncias por valores superiores aos
cobrados para compra dos veículos. Segundo ele, era
preciso enfatizar que o Estado não locava simplesmente
os carros, e sim um conjunto de serviços.
“Isso inclui o veículo, o motorista, o combustível,
os profissionais de saúde, a manutenção do carro e,
inclusive, a troca imediata dele, dentro de 24 horas,
caso seja necessário. Quem divulga informações como
essas sabe de tudo isso. Entretanto, faz uso de mentiras com o intuito de criminalizar o Governo”, disse.
No total, o Estado locou o serviço de sete ambulâncias de suporte básico e outras quatro avançadas.
Todos os contratos, segundo Ricardo, foram firmados
com o preço adequado, o mesmo cobrado em todo o
País. “Quem não deve, não teme. Não temo absolutamente a apuração de nada disso.
Vamos continuar trabalhando e, se preciso, contratando mais serviços de ambulâncias, em benefício
dos paraibanos”.
Jampa Digital – Denúncias de supostas irregularidades na licitação e superfaturamento na execução
do programa Jampa Digital, criado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), quando Ricardo Coutinho respondia pela gestão municipal, também foram
divulgadas na imprensa, com repercussão nacional.
Apesar da rapidez com que-elas se expandiram, as
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informações já mostram fragilidade diante das provas
as contestando.
O Tribunal de Contas do Estado (TCE) atestou
pela regularidade do pregão presencial de número
019/2009, entre a PMJP e a empresa Idéia Digital,
com relação ao programa Jampa Digital. A decisão foi
tomada por unanimidade pelos membros da 1a Câmara
do TCE, ao analisar o processo licitatório.
Segundo Ricardo Coutinho, a matéria exibida
pelo programa Fantástico, da Rede Globo, era claramente direcionada para atingir o ministro das Cidades,
Aguinaldo Ribeiro, já que, na época, era secretário de
Ciência e Tecnologia de João Pessoa, “A matéria não
apresentou nenhuma prova e, na tentativa de desestabilizar o ministro, aproveitaram, na Paraíba, para tentar
também me alvejar com isso. Mas não tem nada de
irregularidade e, se tivesse acontecido qualquer coisa
por onde passei, eu seria o primeiro a determinar a
apuração”, garantiu.
Conforme informações da Procuradoria Geral,
a licitação em questão trata de um contrato no valor
de R$ 4,7 milhões, oriundos do Ministério da Ciência
e Tecnologia (MCT), além de recursos de R$ 1,5 milhão da PMJP, somando R$ 6,2 milhões, e não mais
de uma contratação no valor de R$ 27 milhões, que
foi o orçamento inicial do programa.
Houve corte de valores pelo MCT e a Prefeitura
readequou o programa de acordo com os recursos
atuais, o que atrasou a implantação do Jampa Digital por quase um ano. Com a reformulação, o prazo
de conclusão da implantação está previsto para 1º de
outubro deste ano, conforme prevê plano de trabalho
do convênio firmado com o Ministério da Ciência e
Tecnologia, estando ainda em plena fase instalação.
Placa automativa – Ricardo também aproveitou
para explicar a situação da placa do veículo oficial utilizado por ele, enquanto governador. Denúncias indicavam que a identificação do carro era fria, já que não
possui informações sobre ela disponíveis no DETRAN.
“A situação dessa placa veio ainda da gestão anterior.
Acredito que o ex-governador, ao colocar uma placa
vinculada, fez isso por motivo de segurança, um procedimento normal. E, independentemente do motivo,
não há nada de ilegal nisso,”garantiu.
A legalidade da placa é tratada no Código de
Trânsito Brasileiro, em seu artigo 115. – Nele, consta
que os veículos de representação dos Presidentes
dos Tribunais Federais, dos Governadores, Prefeitos,
Secretários Estaduais e Municipais, dos Presidentes
das Assembléias Legislativas, das Câmaras Municipais,
dos Presidentes dos Tribunais Estaduais e do Distrito
Federal, e do respectivo chefe do Ministério Público e
ainda dos Oficiais Generais das Forças Armadas terão
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placas especiais, de acordo com os modelos estabelecidos pelo CONTRAN.
Ricardo também aproveitou para esclarecer a
situação do carro oficial disponível para ele e o vice-governador paraibano, Rômulo Gouveia, em Brasília.
“Divulgaram que o veículo estava guardado numa garagem particular. E eles queriam
que eu colocasse onde? O problema seria se
esse carro estivesse numa festa, sendo usado
indevidamente por algum funcionário.”
Fonte: Secom-PB
O SR. WELITON PRADO (PT-MG. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, estive no período da manhã,
juntamente com o Deputado Estadual Elismar Prado,
na ANEEL, fazendo a defesa dos consumidores de
Minas Gerais, porque hoje houve uma audiência pública para definir o percentual de reajuste da tarifa de
energia da CEMIG a partir do mês de abril.
Apresentamos a defesa e uma vasta documentação provando a péssima qualidade da energia e o
grande número de mortes nos últimos anos – a praticamente cada 45 dias morre uma pessoa vítima de
acidente de trabalho em razão de fios partidos, de
modo que várias pessoas já perderam a vida em Minas Gerais.
Não há nenhuma justificativa para a CEMIG solicitar um aumento de 5,48%, uma vez que teve um lucro
de 2,4 bilhões de reais e que o aumento médio foi de
3,58%. Nós vamos recorrer dessa decisão da ANEEL,
porque, além de ela não se justificar, a energia fornecida é de péssima qualidade e tem um valor altíssimo.
Sr. Presidente, solicito que meu pronunciamento
seja divulgado no programa A Voz do Brasil.
O SR. CARLOS SOUZA (PSD-AM. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer um agradecimento em nome das 240 mil pessoas do Amazonas
que, infelizmente, são vítimas da enchente que está
acontecendo no meu Estado, onde 19 Municípios estão em estado de emergência.
Por meio das reivindicações da bancada do Estado do Amazonas e também do empenho do Governador
Omar Aziz – que conversou diretamente com S.Exa. –,
a Presidenta Dilma mandou de imediato o Ministro da
Integração, Fernando Bezerra, levar 78 milhões, que
se somaram a outros 4 milhões do Estado do Amazonas, para amenizar o sofrimento daquele povo. Desses
recursos, 30 milhões serão investidos nos desbarrancamentos, 40 milhões no PROÁGUA, para que haja
água potável e 8 milhões para retirar as famílias dos
lugares de risco. Os 4 milhões do Governo do Estado
serão destinados ao Programa Bolsa Solidária, o que
significará 400 reais para cada família.
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Sr. Presidente, peço que este pronunciamento
seja divulgado nos órgãos de comunicação da Casa.
O SR. AUDIFAX (Bloco/PSB-ES. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, faço dois registros. Primeiro,
sábado, o Governador Renato Casagrande, do PSB,
entregou à minha cidade da Serra 120 novas viaturas
para a Polícia Civil, o que foi motivo de muita alegria,
uma vez que o grande desafio da cidade e de todo o
Estado ainda é a segurança pública.
Tenho certeza de que, com esse ato, o Governador Renato Casagrande, do PSB, meu partido, vai
diminuir a insegurança na cidade da Serra, localizada
na Grande Vitória.
O segundo registro, Sr. Presidente, refere-se à
posse, ontem, como Reitor da Universidade Federal
do Espírito Santo, do Prof. Reinaldo, a quem parabenizo. Sabendo dos desafios que tem pela frente, peço
a Deus que o ilumine e lhe dê muita sabedoria.
Parabéns, Prof. Reinaldo!
Obrigado.
O SR. JOÃO ANANIAS (Bloco/PCdoB-CE. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria de dar como lido pronunciamento
em que destaco a realização do primeiro transplante
de pâncreas isolado do Norte e Nordeste do País, no
meu Estado, o Ceará.
A equipe do Hospital Geral de Fortaleza, comandada pelo Dr. Ronaldo de Matos Esmeraldo, grande
profissional, grande cirurgião que comanda a Central
de Transplantes do Estado do Ceará, que, muito bem
dirigida pela Dra. Eliana Régia, é um exemplo.
Sr. Presidente, quero parabenizar o Dr. Ronaldo,
a Dra. Eliana, o Diretor do Hospital, Dr. Zózimo, o Secretário de Saúde, Arruda Bastos, e o nosso Governador, Cid Gomes, por esse feito. Apenas três Estados
do Brasil hoje fazem transplante de pâncreas isolado,
um tratamento revolucionário para diabetes tipo 1, que
é uma doença de difícil controle.
Muito obrigado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, foi realizado no Hospital Geral de Fortaleza (HGF), da Secretaria
de Estado da Saúde, do Governo do Estado do Ceará,
o primeiro transplante de pâncreas isolado do Norte
e Nordeste do Brasil. A equipe de profissionais, que
realizou esse grande feito, foi comandada pelo grande
cirurgião e coordenador da Unidade de Transplantes
do HGF, Dr. Ronaldo de Matos Esmeraldo. É bom salientarmos que já vinha sendo realizado o transplante
duplo, do pâncreas e do rim, desde 2009, destinado
aos pacientes diabéticos e com insuficiência renal.
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Nesse caso do transplante isolado, foi indicado para
um paciente diabético tipo 1, doença de difícil controle.
Atualmente, no Brasil, além do Ceará, esse procedimento só é realizado em São Paulo e no Paraná. Fico
orgulhoso, com o ex-Secretário de Saúde, no primeiro
mandato do Governador Cid Gomes, quando iniciamos
esses investimentos na saúde pública em nosso Estado, continuando a todo vapor nesse segundo mandato,
tendo como Secretário nosso competente camarada
Dr. Arruda Bastos.
O Estado do Ceará hoje se constitui no segundo
centro transplantador do País, ficando em primeiro em
algumas áreas. Quero, ao concluir minha fala, parabenizar todos os que fazem a Central de Transplantes
do Estado do Ceará, na pessoa da Dra. Eliana Régia
Barbosa de Almeida, aos que fazem parte da Unidade
de Transplantes do HGF, nas pessoas do Dr. Ronaldo
Esmeraldo e do Diretor daquele Hospital, Dr. Zózimo.
Por fim, ao Governador Cid Gomes e ao Secretário
Arruda Bastos, pela determinação de transformar a
saúde pública do Ceará.
Era só, Sr. Presidente.
Peço que meu pronunciamento seja publicado
nos meios de comunicação desta Casa.
O SR. GERALDO RESENDE (PMDB-MS. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo foi instituído pela Organização das Nações Unidas
em 2 de abril para marcar uma mobilização mundial,
de modo a evidenciar que há pessoas um pouco mais
diferentes do que outras e que essa diferença tem de
ser tratada com carinho e atenção.
O autismo afeta a capacidade de comunicação e
de relacionamento do indivíduo e acomete 60 milhões
de pessoas em todo o mundo. No Brasil, são mais de 2
milhões de autistas que demandam cuidados especiais
e atenção redobrada de pais e responsáveis.
Tenho uma ligação muito próxima com a Associação dos Autistas de Dourados. Com recursos oriundos
de emendas parlamentares, temos absoluta certeza
de que vamos construir um conjunto para a sede da
Associação.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Dia
Mundial de Conscientização sobre o Autismo foi instituído pela Organização das Nações Unidas no dia 2 de
abril para marcar uma mobilização mundial, de modo a
evidenciar que há pessoas um pouco mais diferentes
que outras e essa diferença tem de ser tratada com
carinho e atenção.
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O autismo afeta a capacidade de comunicação e
relacionamento do indivíduo e acomete 60 milhões de
pessoas em todo o mundo. No Brasil, são mais de 2
milhões de autistas que demandam de cuidados especiais e uma atenção redobrada de pais e responsáveis.
Por ser membro da Frente Parlamentar em Defesa
das Pessoas com Deficiência, aguardo com ansiedade, na Comissão de Seguridade Social e Família, para
apreciarmos o Projeto de Lei nº 1.631, de 2011, que
institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Um dos
pontos observados pela proposição é a flexibilidade
de horário na atividade profissional dos portadores do
autismo sem a necessidade de compensação.
A matéria já foi aprovada no Senado e nesta Casa
recebeu parecer favorável na Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público. Acredito que com
essa iniciativa vamos proporcionar e oportunizar um
ambiente mais harmônico para pessoas que têm muito a contribuir.
Ao solidarizar-me com a família que abriga em
seu seio um autista, afirmo o quanto essas pessoas, ao
contrário do que muitos pensam, querem se comunicar
e se relacionar. Logo, é nosso papel construir ambientes inclusivos e nos esforçarmos para que a almejada
inclusão, de fato, aconteça.
O ambiente profissional e principalmente a escola
integradora podem agregar valor àqueles que não possuem a patologia, quando reúne os diferentes em um
local permeado por democracia, respeito e tolerância.
Além dessa ação legislativa, quero evidenciar que
o autista não conta com nenhum apoio psicológico e
médico na rede pública. Ou seja, temos que avançar
nessa questão, torná-los visíveis ao poder público e
garantirmos direitos constitucionais a todos.
Louvo a iniciativa do Governo do Distrito Federal,
que disponibiliza, durante esta semana, informações
sobre o autismo. Em minha cidade, Dourados, em Mato
Grosso do Sul, mantenho um relacionamento estreito
com o Grupo de Estudos e Apoio a Profissionais e Pais
de Autistas (GEAPPA). O Grupo acalenta o sonho de
criar um centro de apoio e estudos sobre o autismo,
de modo que meu Município seja uma referência em
pesquisa. Eu apoio e encampo essa ideia.
Sou solidário a essas e outras lutas. A todos
aqueles que se colocam à disposição dos portadores
de autismo, deixo aqui o meu abraço e dispenso minhas energias para diminuirmos o preconceito e aumentarmos a informação e a educação sobre o tema.
Muito obrigado pela atenção.
O SR. SANDRO ALEX (Bloco/PPS-PR. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, foi instalada na Casa Comissão Especial
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sobre o Marco Civil da Internet, sobre os direitos e deveres de usuários e provedores. Será um bom debate.
Sou Presidente da Frente Parlamentar de Combate aos Crimes na Internet, composta por mais de
duzentos Parlamentares. Sei que a Comissão não trata
diretamente de crimes cibernéticos, mas temos não só
que garantir a liberdade de expressão, a privacidade,
mas também que combater os crimes, mediante log
de acesso, os acessos indevidos, mediante autorização judicial. Temos que garantir isso pelos provedores.
A Internet é um serviço essencial, Sr. Presidente.
Vamos trabalhar na Comissão para tratar desse importante assunto. Nunca vi inocente ser condenado, mas
já vi culpado ser absolvido, quando se trata de Internet.
Muito obrigado.
A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT-SP.) – Sr.
Presidente, em primeiro lugar, quero saudar Suzano,
cidade da Grande São Paulo que cresceu extraordinariamente nos últimos 8 anos, pela passagem do seu
aniversário. Parabenizo o Prefeito Marcelo Candido,
do PT, e toda a sua equipe, e presto homenagem especial ao falecido Deputado José Candido, que foi um
dos precursores do partido naquela cidade.
A instalação definitiva do Município de Suzano
ocorreu em 2 de abril de 1949. Até então, Suzano era
um distrito que pertencia à cidade de Mogi das Cruzes.
Segundo dados da época, em 1º de janeiro de 1947
sua população era de 13.179 habitantes.
Suzano é um Município da Região Metropolitana
de São Paulo, microrregião de Mogi das Cruzes. A população em 2010, segundo o Censo Demográfico, era
de 262.568, o que resulta numa densidade demográfica de 1.275,43 habitantes por quilômetro quadrado.
A história registra que onde atualmente fica o Bairro do Baruel existia há muitos séculos, antes mesmo
da chegada dos colonizadores portugueses, uma tribo
indígena guarani, os Muiramomis, conhecidos como os
guerreiros “pés largos”. A história de Suzano é parte
da história do Brasil, com a presença de guerreiros e
guerreiras, a chegada de novos povos que trouxeram
para Suzano suas culturas e tradições.
No período de 2007 a 2009 destinei ao Município
verbas federais, por meio de emendas parlamentares,
no valor total de R$550.000,00. Foram recursos para
atender a demandas de infraestrutura urbana que vão
desde a pavimentação até a estruturação turística do
Município.
Em segundo lugar, quero registrar que ontem o
Presidente Lula recebeu o 24º Prêmio Internacional da
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Catalunha 2012. S.Exa. venceu por unanimidade, em
razão do trabalho desenvolvido durante 8 anos pela
erradicação da pobreza e da miséria. Peço ampla divulgação deste meu pronunciamento.
Durante o anúncio do prêmio, o Presidente da
Catalunha Artur Mas disse que a escolha de Lula foi
motivada pela luta que o ex-Presidente travou em seus
dois mandatos pelo crescimento econômico do Brasil
e para erradicar a pobreza e a miséria no País.
A notícia da premiação do companheiro Lula só
nos alegra, confirmando o que a maioria dos brasileiros já sabem: que Lula, no seu Governo, priorizou
aqueles que mais precisavam da ação do Estado, em
especial mulheres e crianças, grupos que antes não
eram priorizados na sua situação de pobreza e vulnerabilidade social.
Mas o melhor prêmio é saber que o nosso ex-Presidente já está restabelecido do seu problema de saúde,
em condições de continuar a ajudar o Brasil a crescer.
O companheiro Luiz Inácio Lula da Silva é um
exemplo a ser seguido por todos nós.
E, por fim, quero saudar a Associação de Mulheres Empreendedoras, na pessoa de sua presidenta
Cristina Boner, que na semana passada realizou um
importante evento, uma mesa redonda para discutir
o tema O perfil profissional da mulher do Século XXI:
oportunidades e desafios, debate do qual participei.
Na oportunidade, a AME oficializou o seu compromisso de contribuir com atividades que visam à
defesa dos direitos das mulheres nas áreas de finanças e empreendedorismo, assim como ao combate à
violência doméstica.
A entidade também assinou um memorando de
entendimento com o Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento – PNUD, órgão ligado à Organização das Nações Unidas – ONU. A partir desse
documento, a organização compromete-se a contribuir
com essas entidades para desenvolver atividades no
Brasil que visem à promoção dos direitos das mulheres, tais como o de igualdade no ambiente de trabalho.
Também quero saudar a Prefeitura de Guarulhos,
na pessoa do Secretário de Desenvolvimento Econômico Antônio Carlos de Almeida, que na sexta-feira
entregou cerca de 180 licenças de funcionamento
e selo de identificação às mulheres participantes do
Programa para Cadastramento de Empreendedores
Individuais. Dos mais de 14 mil empreendedores individuais incluídos no sistema atualmente, 56% são
representantes do universo feminino.
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Ao formalizarem seus negócios, os optantes garantem direitos como salário‑maternidade, auxílio-doença, aposentadoria e pensão, bem como podem ter
acesso a linhas de crédito. Em janeiro, a Prefeitura de
Guarulhos lançou o selo “EI, tô legal! Sou empreendedor individual”, como forma de identificar os estabelecimentos já cadastrados no programa.
O SR. CABO JULIANO RABELO (Bloco/PSB-MT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, estivemos no Rio de Janeiro acompanhando nosso processo da Comissão de Segurança. Denunciamos o Comandante da Polícia Militar e
o Comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Rio
de Janeiro por abuso de autoridade.
Constatamos o abuso cometido por esses dois
comandantes quando prenderam aqueles militares em
Bangu. A própria Constituição trata disso. O art. 242
do Código de Processo Penal Militar diz:
“Art. 242. Serão recolhidos a quartel ou
a prisão especial, à disposição da autoridade
competente, quando sujeitos a prisão, antes
de condenação irrecorrível:
...............................................................
f) os oficiais das Forças Armadas, das
Polícias e dos Corpos de Bombeiros, Militares,
inclusive os da reserva, remunerada ou não,
e os reformados;”
Constatamos de perto o abuso cometido, aquilo que eu tinha falado aqui. Eles mesmos assumiram
que mandaram. Então, são os responsáveis. Fora os
dois, recebemos denúncias por parte de professores,
por abuso cometido pelo Governo do Estado do Rio
de Janeiro...
(O microfone é desligado.)
O SR. PAULO FEIJÓ (Bloco/PR-RJ. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, meu pronunciamento é em
relação às privatizações das rodovias federais. Esse
processo de concessão não está indo bem.
Falo da BR-101. Em trecho que liga o Rio de Janeiro ao Espírito Santo são cinco praças de pedágio,
mas os investimentos não estão ocorrendo. Felizmente,
a 1ª Vara Federal de Macaé concedeu liminar proibindo
o pagamento de pedágio por motoristas de veículos
emplacados no Município de Casimiro de Abreu. Esperamos que essa decisão gere jurisprudência, para
que outros Municípios que também margeiam a BR101 não paguem pedágio.
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É o caso de Campos dos Goytacazes, onde existem duas praças de pedágio. É uma vergonha: os investimentos não ocorrem e todos os dias morrem pessoas.
Muito obrigado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,
senhoras e senhores aqui presentes, crianças, jovens,
senhoras senhores e pessoas com deficiência que me
ouvem, veem e leem pela Rádio e TV Câmara, Internet, redes sociais e inclusive pela Língua Brasileira
de Sinais – LIBRAS, e em particular os ilustres cidadãos do meu Estado, Rio de Janeiro, a quem tenho
o orgulho de aqui representar, a estrada federal BR101/Norte é conhecida no Estado do Rio de Janeiro
como a Rodovia da Morte, em função de seu traçado
traiçoeiro e ultrapassado, com pistas simples, curvas
fechadas, má conservação e abandono do Governo
Federal, que a privatizou, mas que não exige resultados da concessionária que explora o trecho e que,
na realidade, montou uma máquina arrecadadora por
meio das praças de pedágio.
Quero novamente abordar esse assunto, Sr. Presidente, em face de uma recente notícia, dando conta
de que a Autopista Fluminense foi impedida, por uma
liminar da Justiça, de cobrar pedágio na BR-101 para
veículos emplacados em Casimiro de Abreu, na Região dos Lagos do Rio.
A sentença da 1ª Vara Federal de Macaé também
obriga a empresa a ressarcir os valores pagos desde
março de 2009 aos moradores da cidade. A denúncia
do Ministério Público Federal (MPF) que obteve a liminar aponta que os moradores da cidade precisam
pegar a rodovia para chegar ao centro e, por isso, pagam o pedágio na altura do km 192.
Vejam, nobres colegas de Parlamento, que esta é
uma situação vivida por outros Municípios fluminenses,
como Campos dos Goytacazes. Na ação de Casimiro de Abreu, o MPF sustenta que a praça de pedágio
está na única via que liga os distritos do Município, na
zona rural, ao Centro, na zona urbana.
De acordo com a promotoria, isso fere o direito
de ir e vir do cidadão, que precisa pagar para circular
dentro de seu próprio Município, como vem ocorrendo
em Campos dos Goytacazes, com praças de pedágio
no KM 123,98, na localidade de Serrinha, e no Km
40,54, em Conselheiro Josino.
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Na ação que beneficia Casimiro e que pode gerar jurisprudência para outros Municípios, o MPF pede
que a suspensão seja mantida até que a concessionária disponibilize outra via de acesso a Casimiro de
Abreu aos moradores e que seja gratuita e esteja em
boas condições.
Para o MPF, a praça de pedágio deveria ficar após
o entroncamento entre as BR‑101 e BR-162. Conforme a determinação judicial, a concessionária terá de
publicar em jornais locais aviso sobre a sentença para
que os moradores que pagaram pedágio desde 2009
possam conseguir o ressarcimento de recorrer.
Muito obrigado.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, solicito seja dado como
lido o pronunciamento que faço em apoio à greve dos
profissionais da rede de ensino da cidade de São Paulo,
greve que se efetiva nestes três dias – segunda, terça
e quarta-feira – por responsabilidade do Prefeito Gilberto Kassab, que interrompeu qualquer tipo de negociação de uma pauta extensa, inclusive com protocolo
de intenções assinado por ele próprio.
Questões centrais, além do piso negociado, são
a regulamentação da aposentadoria especial dos professores readaptados e a negação das férias dos profissionais que atuam na educação infantil, porque desconsidera a visão de creche como educação infantil,
para transformá-la novamente num serviço assistencial,
num depósito de crianças.
A pauta de reivindicações tem mais de dez pontos
e a luta é pela qualidade do ensino na cidade de São
Paulo. Por isso, nossa solidariedade aos professores.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta semana, os profissionais da rede de ensino da cidade
de São Paulo entraram em greve, paralisando o atendimento em creches, escolas de educação infantil e
de ensino fundamental e indo às ruas para dialogar
com a população, como forma de pressionar a Prefeitura de São Paulo a negociar uma extensa pauta de
reivindicações. Após inúmeras tentativas de diálogo
ao longo do último ano, sem qualquer movimento ou
iniciativa por parte do Governo Kassab que apontasse
para uma solução negociada, a categoria decidiu em
assembleia paralisar todo o atendimento nas escolas.
Milhares de professores e profissionais de apoio
participaram da assembleia do Sindicato dos Profis-
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sionais em Educação no Ensino Municipal de São
Paulo (SINPEEM), realizada no último dia 28 de março, quando esperavam que o Prefeito atendesse às
reivindicações, o que não ocorreu, forçando-os a decidir pela greve.
Em 2011, o Governo Kassab assinou um protocolo
de intenções e manifestou publicamente que atenderia
a algumas das reivindicações do sindicato. No entanto,
até este momento, as promessas não foram cumpridas
e a ação do Governo nas escolas buscou continuamente
desgastar o sindicato e seus representantes junto aos
profissionais que atuam nas escolas. Só em dezembro a Prefeitura pagou o piso salarial negociado e até
aqui não foi feita a regulamentação da aposentadoria
especial para os professores readaptados.
Outro problema que persiste é o das férias dos
profissionais que atuam na educação infantil, agravado
pela decisão do Tribunal de Justiça, em segunda instância, que obriga que a rede mantenha o atendimento
ininterruptamente ao longo de todo o ano, impedindo
qualquer recesso ou férias coletivas.
Tal decisão desconsidera o caráter educacional
de creches e escolas de educação infantil, tratando
o atendimento de crianças pequenas e muito pequenas ainda com uma visão assistencialista, vinda de
um período em que essas instituições eram apenas
espaços para se deixarem as crianças enquanto os
pais trabalhavam.
A ação pedagógica dos professores e de todos os
profissionais que atuam nas creches e escolas infantis
deve ser planejada e organizada, de forma a permitir
um trabalho coletivo articulado e com objetivos e intenções claras. Isso exige tempo de reflexão, planejamento e organização. Exige uma parada ao início de
cada ano letivo que permita essa organização e esse
planejamento.
Também não se pode desconsiderar o desgaste
dos profissionais em função do desenvolvimento das
atividades e das rotinas que envolvem o cuidar e o
educar crianças nessas faixas etárias. Por fim, não se
pode negar às crianças o direito a períodos de convívio mais intenso e próximo com seus pais e familiares,
num ambiente favorável que só é possível na medida
em que temos um calendário comum.
Sobre essa decisão judicial ainda haverá julgamento de novo recurso. Esperamos que a posição seja
revista e que se considere toda a complexidade do problema e principalmente todas as condições necessárias
para que tenhamos uma educação de qualidade para
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todas as crianças de zero a 6 anos. Isso, no entanto,
só acontecerá a partir da mobilização e pressão dos
profissionais e de todos aqueles que defendem a escola pública de qualidade. A incorporação dessa luta à
pauta de reivindicação dos professores é fundamental,
pois a postura e a ação do Governo Municipal podem
contribuir concretamente para um desfecho diferente
das duas decisões da Justiça até aqui.
A luta dos professores da Capital do Estado de
São Paulo, Sras. e Srs. Deputados, é por valorização
profissional, mas também por condições dignas para
que possam executar seu trabalho de forma qualificada. É, acima de tudo, uma luta pela garantia do direito
a uma educação de qualidade para todas as crianças.
A pauta de reivindicações desses profissionais
compreende, além da questão das férias para a educação infantil, também a antecipação dos reajustes
previstos para 2013 e 2014, resultantes de um parcelamento de longo prazo nos já insuficientes reajustes
concedidos nos anos anteriores e nem sempre cumpridos; a ampliação do atendimento da demanda da
educação infantil em CEIs e EMEIs da rede da própria
Prefeitura, pondo fim ao processo de terceirizações
do atendimento por convênios; garantia da jornada de
opção do profissional, independente da regência ou
não de sala; publicação de portaria regulamentando a
aposentadoria especial para os professores readaptados; garantia da autonomia pedagógica das escolas na
elaboração e execução de seus projetos; redução do
número de alunos por turma; reconhecimento de títulos a qualquer tempo para fins de evolução funcional;
ampliação da tabela de vencimentos, incluindo novas
referências para ativos e aposentados.
Além disso, o movimento se coloca contra a ampliação de jornadas para os alunos nas escolas a partir
de um modelo já amplamente difundido em administrações neoliberais, baseadas num tempo maior de
permanência das crianças nas escolas com atividades
desconexas do projeto pedagógico da escola, com
mero papel de ocupar o tempo das crianças.
Enfim, Sr. Presidente, a greve dos professores de
São Paulo é um ato de resistência e uma manifestação
de compromisso com a defesa do direito à educação
e ao fortalecimento da escola pública, gratuita e de
qualidade para todos. Por isso, reafirmamos todo o
nosso apoio à luta desses profissionais da educação
da cidade de São Paulo.
Muito obrigado.
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O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, após
a votação, na última quarta-feira, da chamada Lei da
Copa, numa demonstração positiva do cabal atendimento do compromisso alusivo a obrigações fundamentais para o êxito da histórica competição prevista
para 2014, o Estado do Ceará caminha para executar
um cronograma de obras relevantes, evidenciadoras
do propósito de não cogitar quaisquer protelações na
agenda de trabalho estabelecida pelo Governador Cid
Ferreira Gomes e sua equipe de colaboradores diretos.
A imprensa local, na enunciação dos empreendimentos listados como básicos para o magno evento,
aponta itens de extraordinária significação para situar
a nossa unidade federativa nas exigências de projetos inadiáveis, em resposta implícita ao dirigente da
FIFA, que alegou: “os brasileiros apenas falam e não
promovem a aceleração das obras”.
O desabafo do presidente daquela entidade não
tem nenhuma razão de enquadrar – se essa fosse
também a sua intenção –, uma vez que o nosso Estado longe está do rol dos que subestimam obrigações
essenciais, destinadas a transformar a histórica promoção como um instante inesquecível para todos nós.
Dentro de tal raciocínio, a imprensa alencarina
realça as obras de maior repercussão, cujo andamento
classifica-se dentro da rígida programação, acompanhada de perto pelo próprio Chefe do Executivo, atento à cronologia fixada para a ultimação dos serviços.
Dentro de tal listagem, figuram os seguintes pontos, todos de ressonância vital para o completo êxito
da megapromoção mundial:
– Obras do Castelão – mais de 60% concluídas, com inspeção semanal do Chefe do
Executivo e de seus principais assessores;
– VLT/Parangaba/Mucuripe, cujas obras
iniciam-se amanhã e têm como data limite,
para conclusão, o ano de 2013;
– Linha Sul do Metrô de Fortaleza – mais
de 80% dos serviços já foram concluídos, estando o término previsto para o mês de março
do ano de 2013;
– Aeroporto Internacional Pinto Martins
– as obras da primeira etapa devem iniciar-se
neste mês, com o fim fixado para dezembro
de 2013.
Ninguém pode duvidar mais de que, em termos
de Ceará, todos os desafios serão honrados em tempo
hábil, sem procrastinações injustificáveis.
O SR. CLÁUDIO PUTY (PT-PA. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, neste último fim de semana,
fiz uma viagem, em companhia de algumas Lideranças
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do PT do Pará, como o nosso Deputado Paulo Rocha
e a ex-Governadora Ana Júlia Carepa, a cidades do
sul do Estado – Conceição do Araguaia, Floresta do
Araguaia e Xinguara – e também participei de caravana do PT à cidade paraense de Redenção.
Notamos a situação caótica das estradas de todo
o sul e sudeste do Estado, particularmente da PA-449,
que liga Conceição do Araguaia a Floresta do Araguaia,
e da chamada Estrada do Bambu, que liga Floresta do
Araguaia a Xinguara.
Uma das características dessas estradas é que
elas ligam os centros produtores, inclusive produtores
de abacaxi. São cidades mineradoras, com importância
econômica essencial para o Pará.
Na mensagem do Governador, consta que a
Estrada do Bambu estaria sendo pavimentada. Não é
verdade. Solicitamos ao Governo do Estado do Pará
que pavimente essa estrada.
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, registro que vou submeter a
esta Casa projeto de lei que cria o § 5º no art. 12 da Lei
nº 8.177, de 1º de março de 1991, que trata de nova
regulamentação para as aplicações em caderneta de
poupança, dado que a taxa SELIC está num circuito
de queda, numa série histórica, para chegar a menos
de um dígito nos próximos momentos.
Queremos submeter esse projeto de lei à apreciação desta Casa.
O SR. MARÇAL FILHO (PMDB-MS. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,
hoje a ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica
vai definir o percentual a ser concedido às empresas
concessionárias de energia elétrica do nosso País.
Quero aqui protestar contra a ENERSUL, que cuida
da energia elétrica do meu Estado de Mato Grosso
do Sul, que vem pedindo um reajuste de mais de 7%.
É bom lembrar que a energia elétrica de Mato
Grosso do Sul é uma das mais caras do País, o que
muitas vezes inviabiliza a instalação de indústrias e de
grandes empresas que precisam de energia elétrica,
sendo esse o seu maior gasto, o seu maior custeio.
Peço à ANEEL que não faça isso. Deixo aqui o
meu protesto contra esse reajuste. A ENERSUL já ganha muito dinheiro, tem uma tarifa muito cara, da qual
todos os nossos cidadãos reclamam.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB-CE. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero ser solidário com a família de Gonçalo Melo de Miranda, filho
do Sr. Zacarias Ribeiro Miranda e de D. Raimunda de
Melo. Se Gonçalo Melo estivesse vivo, hoje teria mais
de 90 anos. Era um político de projeção na cidade de
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Ipueiras e teve grande importância no desenvolvimento
do interior do Ceará.
Gostaria que fosse publicada na imprensa da
nossa Casa, tanto falada quanto escrita, esta homenagem a Gonçalo Melo Miranda quando do transcurso
dos seus 90 anos de vida, e o faço pela importância
dessa liderança que muito se dedicou a Ipueiras, ao
Ceará, e por seus vários filhos, que hoje estão dentro da sociedade ajudando o Brasil a se desenvolver.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
HOMENAGEM A QUE SE REFERE O
ORADOR
GONÇALO MELO MIRANDA – 90 ANOS DE VIDA
Nasceu na fazenda Barrinha em Ipueiras-CE, em
27/03/1919 – filho de Zacarias Ribeiro de Miranda e
Raimunda Aldegundes Melo.
Homem de poucas letras mas de um conhecimento, experiência e vivência invulgar.
Aos 06/09/1944 casa-se com Elodi Moreira Pessoa – companheira, amada e amiga, com quem vive
na mais perfeita união e harmonia conjugal, onde essa
união fez nascer seus 8 filhos: Darcy, Djacir, Noeme,
Deusdeth, Diva, Dorismar, Arteiro e Dorisney; 23 netos e 7 bisnetos.
Foi agricultor, comerciante e vereador – 1955 a
1964 –, um batalhador incansável, um guerreiro obstinado. Pai, amigo, companheiro, conselheiro: um egrégio, um augustal.
Certa vez disse o poeta: “Nossa vida se torna
tanto mais iluminada quanto mais pessoas iluminadas
cruzam o nosso caminho. Em nossa existência experimentamos muitos encontros, pessoas tornaram-se
significativas e marcantes em nossas vidas.”
Hoje ao contemplarmos a serenidade e a mansidão dos seus 90 anos, observamos com carinho o
quanto o Criador foi generoso para com todos àqueles
que tiveram o privilégio e a oportunidade de cruzarem o seu caminho, de conviverem com essa criatura excelsa... E nós, ó Deus, seus filhos, como fomos
presenteados mais ainda: um pai e uma mãe que são
verdadeiros exemplos de vida!
“Seu Miranda e Dona Elodi” que bom que vocês
existem.
Eterna gratidão por terem passado em nossas vidas e, acima de tudo, por serem nossos pais e amigos.
Feliz aniversário, seu Gonçalo Melo!
José Dorismar Melo
Rua João Sorongo, 957
Fone: 3494-2393 CPF.: 051.583.973-68
Assinante do O POVO.
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O SR. GERALDO SIMÕES (PT-BA. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, solicito seja dado como lido
e divulgado nos meios de comunicação da Casa minha
manifestação de apoio a todas as iniciativas da população do sul da Bahia para a construção do Porto Sul.
Em outubro do ano passado, fizemos uma grande
audiência pública, organizada pelo IBAMA, com a participação de 3.778 pessoas, para discutir os impactos
ambientais. Na ocasião, dúvidas foram dirimidas, Sr.
Presidente, e agora fomos surpreendidos com a decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que,
em decisão inédita, determinou ao IBAMA que realize audiência pública para tratar da construção de um
porto, no Município de Ilhéus, em outros Municípios,
a exemplo de Itacaré e de Uruçuca.
Sr. Presidente, essa é uma medida que se vem
protelando. O IBAMA já estava pronto para liberar a
primeira licença para a construção do porto, quando
fomos surpreendidos com essa licença.
Peço o bom senso a este Tribunal, para que reveja essa posição.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje quero
manifestar meu apoio à iniciativa que está mobilizando
a opinião pública a respeito das audiências públicas
para debater os impactos ambientais do Porto Sul.
A posição das autoridades baianas é de que a
questão dos impactos já foi amplamente debatida em
Ilhéus, no dia 29 de outubro do ano passado, com a
participação de 3.778 pessoas, analisando 81 documentos e debatendo inúmeros questionamentos.
A implantação do Porto Sul é uma decisão do Governador do Estado da Bahia e parte importante do plano de desenvolvimento, particularmente da região sul.
No entanto, o Tribunal Regional Federal da 1ª
Região (TRF-1) determinou ao lBAMA que realize audiências públicas em ltacaré e Uruçuca para debater
os impactos do Complexo Intermodal. Essa decisão
gerará atrasos na tramitação das licenças ambientais
para liberação das obras.
Em função disso, vários setores da sociedade
estão propondo um manifesto em defesa do Porto Sul
e desencadeando o movimento pela realização das
obras. Buscam contar com o apoio do Fórum Permanente em Defesa de Ilhéus, composto por várias entidades, associações de classes, clubes de serviços,
membros da sociedade civil organizada, além da própria
comunidade que defende a implantação do Porto Sul.
Várias pesquisas já foram efetuadas na região,
inclusive entre setores da indústria turística, confirman-
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do o apoio total da população pelo desenvolvimento da
região, com a consequente criação de novos empregos.
Considero que a questão do Porto Sul está praticamente resolvida e é ponto pacífico. O importante é
garantir que suas obras e operações posteriores sejam
feitas com a observância de firmes critérios, evitando
impactos ambientais e garantindo a recuperação dos
que porventura ocorrerem.
Além dos aspectos positivos para a região, aumentando o emprego e estimulando a economia local,
a construção do Porto Sul se insere na estratégia geral do Governo Federal em estimular a economia com
investimentos estruturais. Além disso, será um fator
importante no estímulo das exportações, diminuindo a
ameaça de crises na balança de exportações do País.
Em função de tudo isso, manifesto meu firme
apoio ao movimento em defesa do Porto Sul.
Muito obrigado.
O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, estaremos hoje reunidos com o Ministro
Garibaldi Alves, da Previdência Social, juntamente com
os Deputados Audifax e Paulo Foletto.
Nós vamos tratar de vários assuntos, mas o principal deles, Sr. Presidente, é estabelecer um cronograma de recuperação do que se paga aos aposentados
e fazer o justo reajuste de que esses aposentados
precisam.
Os aposentados do Brasil, à medida que o tempo
passa, pelo fator previdenciário e outros fatores, vão
tendo diminuídos os recursos para sua manutenção –
compra dos seus medicamentos e até lazer. Por isso,
queremos estabelecer um programa de reajuste das
aposentadorias, de tal forma que possamos ter o aposentado com dignidade.
É disso que vamos tratar com S.Exa., de quem
esperamos todo o apoio.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB-PE.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Pernambuco, no Governo de Eduardo Campos, principalmente
no ano passado, registrou a menor taxa, aliás, a segunda menor taxa de desemprego do Brasil. Isso nos
deixa feliz.
Hoje, olho o mundo inteiro, principalmente a Europa, que com essa crise está com 25%, 30% de desemprego, e vejo que Pernambuco tem menos de 2%.
Mas eu quero, Sr. Presidente, registrar aqui, como
patriota, que não posso andar com a bandeira brasileira
pelo meu sertão porque as vacas vão comê-la pelo fato
de ser verde. A seca está arrasando com o Nordeste,
principalmente com os Estados de Pernambuco e da
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Paraíba. Queremos pedir ao Governo que coloque, urgentemente, recursos no Programa Água para Todos.
Estamos trabalhando esse projeto com o Prefeito
de Itapetim, Adelmo, e com o de Brejinho, Vanderlei,
nesses e nos demais Municípios de Pernambuco.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a taxa de
desemprego na Região Metropolitana de Recife continua em queda, segundo revela a Pesquisa Mensal
de Emprego (PME), divulgada semana passada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Segundo o levantamento, a Grande Recife apresentou
no mês passado uma taxa de desocupação de 5,1%,
o segundo menor resultado registrado na Capital pernambucana (atrás de dezembro de 2011 – 4,7%) e o
menor índice para o mês de fevereiro desde o início
do acompanhamento, em 2002.
Na comparação com o mesmo mês do ano passado, a Capital pernambucana apresentou a maior
redução do índice, ficando 2,7 pontos percentuais menores. Em seguida, aparecem Salvador (2,5 pontos)
e Belo Horizonte (1,6 pontos). “Livre da sazonalidade,
o resultado mostra que o Estado está vivenciando um
processo contínuo de crescimento, com oferta de mais
oportunidades e melhores salários”, analisa o Secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco,
Geraldo Júlio.
Segundo a pesquisa, Sr. Presidente, a taxa de
desemprego medida no mês passado corresponde a
um terço da registrada em 2006, quando foi alcançado
o maior resultado para o mês de fevereiro desde que
o acompanhamento começou a ser realizado (15,9%).
Além do maior número de vagas, o IBGE aponta também o aumento de 6,7% no rendimento médio pago
ao trabalhador na Região Metropolitana de Recife. No
mês passado, a média do salário pago na Grande Recife foi de R$ 1.189, ante R$ 1.113,85 em fevereiro de
2011 e R$ 981,13 em 2003 – primeiro resultado para
o período apontado pelo levantamento.
O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer o
registro do programa do Governo da Presidenta Dilma
Rousseff em apoio à indústria nacional.
A Presidenta Dilma afirmou textualmente que a
receita para essa crise não é precarizar o trabalho nem
promover a recessão. Esse foi o mote de governanças
passadas para tratar da crise. Vamos assumir o apoio à
indústria nacional, desenvolver a nossa força produtiva,
promover e estimular a exportação, com desoneração,
como é promovido na folha de pagamentos, o INSS, e
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incentivar todas as formas que promovam a ação da
nossa indústria.
Essa é a maneira que o Governo, por intermédio
do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, articulado com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, está a promover para exatamente
responder essa crise com mais trabalho, mais ações,
mais geração de emprego e mais progresso.
O SR. COSTA FERREIRA (PSC-MA. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
País foi surpreendido nas últimas semanas pela divulgação do desempenho da indústria. Informações do
IBGE mostraram uma impressionante queda de 2,1%
da produção industrial em janeiro passado, com relação ao mês anterior.
É indispensável que se ataquem, desde já, as
questões estruturais, de longo prazo, que se interpõem no caminho da indústria nacional. Incluem-se
neste rol a formulação de políticas públicas voltadas
para o incentivo à inovação tecnológica; a adoção de
uma reforma que dote nosso sistema tributário de um
mínimo de racionalidade; a remoção dos entraves burocráticos que dificultam a administração das empresas;
a construção de uma infraestrutura física no País, em
transportes, energia e telecomunicações.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o País foi
surpreendido nas últimas semanas pela divulgação
do desempenho da indústria. Informações do IBGE
mostraram uma impressionante queda de 2,1% da
produção industrial em janeiro passado, com relação
ao mês anterior.
Alguns setores apresentaram um comportamento excepcionalmente negativo, como a diminuição de
14,9% na produção têxtil, de 10,4% na de calçados e
artigos de couro, ou a queda de 34,6% na produção
automobilística de São Paulo e de 68,2% na do Rio de
Janeiro. O nível de emprego reflete a perda de dinamismo do setor: em fevereiro, registrou-se uma diminuição
de 63% na criação de postos de trabalho na indústria
de transformação, em relação ao mesmo mês de 2011.
Infelizmente, as previsões para este ano não são
melhores: projeta-se nova queda na produção industrial
no primeiro trimestre, e não se acredita em um crescimento superior a 2% ao longo de 2012, seguindo-se
os irrisórios 0,3% do ano passado.
O mais grave é que esses números apenas ilustram uma tendência preocupante de perda de importância da indústria no conjunto da economia brasileira.
Atualmente, a indústria de transformação representa
apenas 14,6% do PIB brasileiro, pouco mais da metade
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dos 27,2% de 1985. Estamos de volta, praticamente, à
situação presente no início do Governo JK, em 1956,
quando a contribuição da indústria para a geração de
riqueza no País situava-se em 13,8%.
Paralelamente, tem-se verificado aumento incessante das importações. De acordo com informações da
CNI, nada menos de 19,8% dos produtos industriais
vendidos no Brasil foram fabricados em outro país, e
21,7% dos insumos utilizados na indústria nacional
foram importados em 2011. Na outra ponta, Sr. Presidente, apenas 19,8% de nossa produção industrial
foi exportada no ano passado, contra 22,9% em 2004.
Projeções indicam um déficit comercial nos bens manufaturados na casa dos US$ 120 bilhões neste ano.
Não por acaso, já se fala de uma perversa desindustrialização de nossa economia. Em reação a esse
processo, tão intenso quanto súbito, os empresários
soam os alarmes, e o Governo busca, de forma algo
atarantada, encontrar mecanismos de proteção à indústria nacional.
A despeito da importância dessa questão, deve-se evitar a tentação de se recorrer ao confortável
expediente de identificar causas e soluções simples.
Pelo contrário, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,
temos a opinião de que o desempenho da indústria
brasileira é o resultado de um conjunto de fatores,
tanto internos quanto externos, tanto circunstanciais
quanto estruturais.
A taxa de câmbio exerce, sem dúvida, influência
crucial sobre a competitividade de nosso setor industrial. Como é bem sabido, a valorização do real encarece nossas exportações e barateia nossas importações. Vem daí o clamor dos empresários por medidas
macroeconômicas que restrinjam a entrada de divisas
estrangeiras.
Menos lembrado, porém, Sr. Presidente, é o fato
de que a competitividade dos produtos nacionais não
depende apenas de seu preço final, mas, também, de
seu custo de produção. E esses custos aumentaram
sobremaneira no Brasil, nos últimos tempos. Entre
2003 e 2009, por exemplo, o custo da mão de obra industrial brasileira elevou-se 150% com relação ao dos
parceiros comerciais do País, sem a correspondente
elevação da produtividade. Observe-se também que,
só nos últimos 5 anos, o custo do trabalho na indústria aumentou 46% no Brasil, contra apenas 3,6% nos
Estados Unidos. Em consequência, está mais barato,
atualmente, produzir bens industriais naquele país do
que no Brasil.
O câmbio valorizado contribui em grande medida
para o aumento do custo doméstico, na medida em que
eleva os salários denominados em moeda estrangeira. Há, no entanto, Sras. e Srs. Parlamentares, outros
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fatores igualmente relevantes. É o caso da carga de
tributos, que onera o custo da energia elétrica para a
indústria. Não por acaso, os preços da energia elétrica
utilizada pela indústria subiram 246% no Brasil entre
2003 e 2011, contra apenas 35,3% nos Estados Unidos, por exemplo.
Cabe mencionar, também, os encargos trabalhistas, que praticamente equivalem aos salários sobre os
quais incidem. Não podemos esquecer a lamentável
situação de nossas rodovias, ferrovias e portos, que
introduz formidáveis dificuldades logísticas para as
empresas, nem, tampouco, a baixa escolaridade da
população, que provoca escassez de mão de obra
qualificada. Ademais, a demanda global reprimida e a
capacidade ociosa na produção mundial exacerbam
a concorrência com os importados e limitam o crescimento da indústria doméstica.
Nenhuma dessas dificuldades será superada no
curto prazo, Sr. Presidente. Mas esta constatação evidente não implica que devamos assistir de braços cruzados ao desmantelamento de nosso parque industrial.
Uma indústria pujante, tecnologicamente atualizada e
competitiva é alicerce de toda economia desenvolvida.
É imperioso, portanto, que o País como um todo – não
apenas o Governo – engaje-se na busca de caminhos
que revertam a trajetória atual.
Cremos que se devem perseguir três linhas de
ação distintas no escopo e nos prazos, mas simultâneas em sua aplicação.
Em primeiro lugar, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, há de se dar atenção aos aspectos emergenciais, de curto prazo. Isso envolve, dentre outros
pontos, a implantação de medidas macroeconômicas
que levem a uma desvalorização do real, como forma
de compensar o barateamento artificial dos produtos
importados. Abrange, também, a adoção de medidas
de defesa comercial, em consonância com a normativa
da OMC, em resposta à concorrência desleal patrocinada por outros países. Compreende, ainda, a manutenção de uma política monetária menos restritiva,
que favoreça a diminuição dos juros.
Uma segunda vertente diz respeito à construção do que se costuma denominar “política industrial”.
Apesar de malvisto pelos setores mais liberais, trata-se de um conjunto de medidas de que lançam mão
absolutamente todos os países que abrigam um setor
industrial de relevância. Consiste, em síntese, na identificação das necessidades e dos entraves dos diversos
segmentos industriais, com o objetivo de permitir que
todos se desenvolvam, de acordo com suas condições
naturais de competitividade.
Por fim, Sr. Presidente, é indispensável que se
ataquem, desde já, as questões estruturais, de longo
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prazo, que se interpõem no caminho da indústria nacional. Incluem-se neste rol: a formulação de políticas
públicas voltadas para o incentivo à inovação tecnológica; a adoção de uma reforma que dote nosso sistema
tributário de um mínimo de racionalidade; a remoção
dos entraves burocráticos que dificultam a administração das empresas; a construção de uma infraestrutura
física no País, em transportes, energia e telecomunicações, que permita a diminuição do custo de produção;
e a modernização das relações de trabalho.
É uma luta árdua e longa, que demandará o melhor dos esforços de empresários, Governo e sociedade em geral. Mas é uma peleja inadiável, porque está
em jogo a própria sobrevivência de nossa indústria.
Era o que tínhamos a dizer.
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB-CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobres
Parlamentares, na data de ontem, o Grupo de Comunicação do jornal O Povo, no Estado do Ceará, lançou
uma revista sob a coordenação do nobre jornalista
Jocélio Leal, lado a lado com Ana Naddaf e Nathália
Bernardo. Essa revista terá a colaboração de cinco
outros Estados e outros demais jornalistas que, com
certeza, vão debater todos os assuntos relativos ao
nosso Nordeste.
Também quero registrar que, no último dia 25, o
Conselho Federal de Contabilidade empossou a nova
Diretoria, tendo sido reeleito o Presidente do Conselho
Federal, Dr. Juarez Domingues Carneiro. Ficou estabelecido que o ano de 2013 será o ano da contabilidade
no Brasil, tudo isso fruto dos Conselhos Federais de
Contabilidade. Mais de 500 mil profissionais de contabilidade exercem essa profissão no nosso País.
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA‑
DOS PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, uma nova
publicação foi lançada na noite desta segunda-feira
pelo Grupo de Comunicação O Povo, com destaque
para os personagens do poder na Região Nordeste.
Nesta primeira edição, com periodicidade trimestral, a
revista O Povo Cenário, editada pelos jornalistas Jocélio Leal, Ana Naddaf e Nathália Bernardo, contou com
a colaboração de profissionais dos cinco Estados da
Região, além de analistas de peso. Com leitura agradável e textos bem trabalhados, a publicação foca na
política e economia, mas garante espaço para o bom
debate nas áreas de gastronomia, comportamento,
cultura, automóveis e música.
Nono homem mais rico do Brasil e o 290º no
mundo, o empresário cearense Ivens Dias Branco foi
o entrevistado e capa da primeira edição da revista. O
sucesso de hoje, fruto de muito trabalho e dedicação,
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mostra que os obstáculos podem, sim, ser superados.
Lembra Ivens que, no passado, “a imagem do Ceará
era associada a miséria, pobreza e seca. E isso valia
para o Nordeste”. Mas a coisa mudou, e o resultado
são grandes homens e mulheres bem-sucedidos profissionalmente, gerando milhares de empregos, em toda
a Região. Outros personagens em evidência na revista
são os Governadores Cid Gomes (Ceará) e Eduardo
Campos (Pernambuco), ambos do mesmo partido, que
responderam às mesmas perguntas enviadas pela reportagem. A leitura crítica do cenário cearense coube
aos jornalistas Guálter George, editor-executivo do
Núcleo de Conjuntura de O Povo, e Fábio Campos,
colunista do jornal.
Para a anfitriã nessa noite especial, Luciana Dummar, “a revista foi feita para o Nordeste. E, depois de
84 anos, estamos lançando O Povo para o Nordeste”.
Já o jornalista Jocélio Leal, um dos editores responsáveis, ressaltou que “esta não é uma publicação apenas
cearense ou pernambucana, potiguar, piauiense, nem
tampouco nordestina, pois vai além do mero conceito
do que é regional. Diferente do que as publicações do
Sul e Sudeste fazem, ao tratar o Nordeste como um
único bloco, a revista trata cada local com suas espe‑
cificidades e potenciais”.
Pelo excelente trabalho de escolha dos temas, dos
entrevistados, do cuidado em mostrar a peculiaridade
de cada Estado nordestino, que resultou numa belíssima edição, é que parabenizamos aqui a Presidente
do Grupo de Comunicação O Povo, Luciana Dummar,
e os profissionais Jocélio Leal, Ana Naddaf, Nathália
Bernardo, Antônio Meira, Cláudio Ferreira Lima, Érico
Firmo, Etiene Ramos, Felipe Araújo, Jáder Santana,
João Pedro Pitombo, Larissa Viegas, Luciana Azevedo, Marcos Sampaio, Moisés de Lima, Plínio Bortolotti,
Rebecca Fontes, Joelma Leal e Sabryna Esmeraldo.
Ressalto, por fim, que seus textos trouxeram ao
conhecimento do leitor mais detalhes sobre os novos
investimentos que estão chegando à Região; o novo
mapa das montadoras; a guerra fiscal e a competição
entre os Estados; o perfil com a primeira-dama da
Bahia, Fátima Mendonça, entre outros temas.
Era o que tínhamos a dizer.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sob a
presidência de Juarez Domingues Carneiro, que foi
reconduzido ao Conselho Federal de Contabilidade
até 2015, em concorrida solenidade no último dia 25
de março, nesta Capital Federal, a categoria conseguiu
importantes avanços. O balanço da primeira gestão
foi seguido pelos novos desafios, que são qualificar e
capacitar os mais de 500 mil profissionais registrados
nos 27 Conselhos Regionais, principalmente em relação às normas internacionais de Contabilidade; con-
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solidar a posição estratégica de liderança e referência
no contexto da Contabilidade mundial; e realizar uma
grande campanha em 2013, intitulada O Ano da Con‑
tabilidade no Brasil.
Foi com esse trabalho perseverante que o contabilista Juarez Domingues Carneiro passou também a
presidir o Grupo de Emissores de Normas Contábeis
de Países da América Latina (GLENIF), eleito por unanimidade. Outras conquistas durante sua gestão foram
a aprovação da Lei nº 12.249, de 2010, que institui benefícios à classe contábil, e a Resolução CFC nº 1.301,
de 2010, que regulamenta o Exame de Suficiência. Em
suas próximas metas está, ainda, a continuidade da
mobilização para criação da Jurisdição da Tecnologia
XBRL (Extensible Business Reporting Language) no
Brasil, hoje presente num consórcio global formado
por mais de 300 organizações que representam praticamente todos os componentes das entidades reguladoras contábeis e financeiras.
Para este ano, outro grande desafio do Presidente
do Conselho Federal de Contabilidade é a realização
do 19º Congresso Brasileiro de Contabilidade, agendado para o período de 26 a 29 de agosto, em Belém
do Pará. A expectativa é reunir 6 mil contabilistas para,
juntos, debater as tendências e a grande transformação
pela qual passa a profissão. Tendo como tema central
Contabilidade para o Desenvolvimento Sustentável, o
Congresso conta com o apoio também do Conselho
Regional de Contabilidade do Pará, da Academia Brasileira de Ciências Contábeis e da Fundação Brasileira
de Contabilidade.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, dado o
respeito internacional que a área contábil adquiriu na
gestão do contabilista Juarez Domingues Carneiro à
frente do CRC, não podia ser diferente o prestígio em
sua posse para um segundo mandato. Estivemos ao
lado dos Presidentes Maria Clara Cavalcante Bugarim
(Academia Brasileira de Ciências Contábeis), Antônio
Domingues de Azevedo (Ordem dos Técnicos Oficiais
de Contas), Francisco Antônio Feijó (Confederação
Nacional dos Profissionais Liberais) e Eduardo Pocetti (Instituto Brasileiro de Contadores), além de outros
Parlamentares desta Casa e do Senado Federal.
Dentro da área da Contabilidade, devido a sua
atuação marcante, o nosso cumprimento vai para o
maranguapense, conselheiro efetivo, integrante da
Câmara de Desenvolvimento Profissional e Institucional, e especialmente para o Presidente da Fundação
Brasileira de Contabilidade, conterrâneo José Martônio
Alves Coelho Com mandato até 2013, ele comemora a
realização de duas edições dos exames de Suficiência
e de Qualificação Técnica, além de vários concursos
públicos para os Conselhos Regionais de Contabilidade.
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Para os próximos meses de sua gestão, uma das metas é ampliar a execução de concursos, inclusive para
entidades não relacionadas ao Sistema CRC/CRCs.
Aproveitando este momento, quero também parabenizar a Associação dos Contabilistas do Estado
do Ceará, que em dezembro último completou 10 anos
de fundação e, no mês de fevereiro do corrente ano,
empossou sua nova diretoria. Depois de relevantes
serviços prestados à categoria, Francisco Orlando
Silveira passou a Presidência para Arilo Adeotado,
que tem como Vice José Heitor Batista Júnior. Orlando
Silveira, juntamente com Francisca Augusta Barbosa
e Robinson Passos de Castro e Silva, integra agora o
Conselho Estratégico da Associação. Essa renovação,
segundo o Presidente do Conselho Regional de Contabilidade no Ceará, Cassius Coelho, é fundamental
para o crescimento de qualquer entidade.
Por fim, quero parabenizar todos os contabilistas
através de suas entidades representativas, que não
têm medido esforços para garantir melhorias para a
categoria.
Era o que tínhamos a dizer.
O SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, colegas Parlamentares, faço
o seguinte registro na Casa: no dia 3 de abril de 2008,
faleceu nosso querido e admirado artista, deixando
emocionadas centenas de pessoas que se acumulavam nas calçadas, nas janelas e nas ruas do Centro de
Tubarão para se despedirem dele, um cidadão exemplar e um artista genial, cujos restos mortais jaziam
no alto de um carro do Corpo de Bombeiros. Tubarão,
em Santa Catarina, terra natal do artista, chorou pelo
dileto filho Willy Zumblick.
Com o respaldo de quase duas décadas de estudo de sua biografia e de pesquisa de suas obras,
elaborou-se um projeto a ser executado durante o ano
do centenário. No ano que vem, comemoraremos o
centenário desse grande artista, de renome não só
em Santa Catarina, mas no Brasil, o nosso queridíssimo Willy Zumblick.
Muito obrigado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tomo a
palavra nesta oportunidade para prestar minha homenagem ao eterno artista catarinense, Willy Zumblick,
que nos deixou há 4 anos.
No dia 3 de abril de 2008, morreu o querido e
admirado artista, deixando emocionadas centenas
de pessoas que se acumulavam nas calçadas e nas
janelas das ruas do Centro de Tubarão, em Santa Catarina, para se despedirem de um cidadão exemplar
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e de um artista genial, cujos restos mortais jaziam no
alto de um carro do Corpo de Bombeiros. Tubarão,
terra natal do artista, chorou. Chorou pelo dileto filho
Willy Alfredo Zumblick.
Por tudo o que foi, o que fez e o que representa
para Tubarão e para a cultura catarinense, Zumblick
tornou-se credor de homenagens especiais, principalmente em 2013, quando deverá ser celebrado o centenário de seu nascimento.
Com o respaldo de quase duas décadas de estudo de sua biografia e de pesquisa de suas obras,
elaborou-se um projeto a ser executado durante o ano
do centenário. Consiste ele de quatro ações. A primeira
delas, já em curso, foi a de sugerir e estimular as escolas
de samba de Florianópolis para que uma delas adote
Zumblick, sua vida e sua obra como enredo para 2013.
A segunda ação será a de produzir e imprimir
uma cartilha sobre sua vida e obra, em linguagem pedagógica, capaz de desencadear ações de escolas,
educadores e acessível ao interesse de crianças e
adolescentes, alunos dos sistemas educacionais em
todo o Estado.
A terceira ação será a impressão de imagens de
vinte importantes obras de Zumblick, em suas dimensões originais, para exposições itinerantes, acompanhadas de palestras.
E, finalmente, a última etapa do projeto: sugerir
e estimular as medidas pertinentes e necessárias ao
tombamento, como patrimônio cultural e histórico, da
residência do artista, transformando-a na Fundação
Casa de Zumblick. Virá a ser, pois, um espaço que preservará os pertences, os objetos e as obras do artista.
Evidentemente, para que essas e outras ações
venham a ser efetivadas, necessário se torna a mobilização do poder público, de nós políticos, das forças
vivas de Tubarão, de empresas e de empresários e
do indispensável respaldo financeiro para a execução
de tais projetos.
Vale lembrar que este Parlamentar, amigo do artista Willy Zumblick e de sua família, apresentou requerimento, aprovado nesta Casa, visando a uma sessão
solene em homenagem ao artista, sendo realizada em
12 de junho de 2010.
A sessão solene foi em homenagem a sua história
de homem, de pai, esposo e grande artista.
A sua história e seu legado é considerado por
todos nós para sempre!
Na cidade de Tubarão, onde resido, por muito
tempo fui vizinho dele e por diversas vezes estive em
sua residência, onde ele tinha orgulho de mostrar as
suas obras. Nós habitantes de Tubarão temos mais
orgulho ainda pelo artista que tínhamos.
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Encerro enaltecendo toda a família do nosso
imortal Willy Zumblick, registrando que eu, particularmente, me considero privilegiado por ter conhecido e
vivido grande parte de sua história.
Era o que tinha a dizer.
O SR. ZECA DIRCEU (PT-PR. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, num
período em que tantas denúncias, reivindicações, algumas com fundamento, outras sem nenhum fundamento, perturbam a população do nosso País, considero importante identificar, reconhecer e parabenizar o
Ministério da Saúde pelas iniciativas concretas, reais,
verdadeiras, que têm feito com que o dinheiro público
seja mais bem utilizado.
O Ministério da Saúde, desde o início de 2011,
já realizou mil e uma auditorias, que resultaram em
pedidos de ressarcimento de cerca de 211 milhões de
reais ao Fundo Nacional de Saúde; tomadas de contas
especiais em 308 processos possibilitaram a restituição de 5,2 milhões aos cofres públicos do nosso País;
a compra centralizada possibilitou uma economia de
1,7 bilhão nos gastos com medicamentos e insumos.
São medidas...
A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB-AC. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero
apenas elogiar a postura do Governo ao cobrar dos
turistas espanhóis, no Brasil, as mesmas exigências
feitas aos brasileiros na Espanha.
Têm sido constantes as reclamações dos brasileiros que vão à Espanha contra a maneira como são
tratados, desrespeitados e até destratados naquele
país. Hoje, o Governo brasileiro baixou regras, vai
cobrar dos turistas espanhóis as mesmas exigências
feitas aos brasileiros na Espanha.
Na minha opinião, não se trata de retaliação,
mas, sim, de adoção do princípio da reciprocidade.
Não queremos que nenhum estrangeiro passe constrangimento no Brasil, mas queremos que os turistas
brasileiros não tenham nenhum constrangimento. Agora,
com a chegada ao Brasil, os espanhóis terão o mesmo
tratamento que os brasileiros recebem naquele país.
Muito obrigada.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELA ORADORA
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a decisão
do Brasil sobre aumentar as exigências de entrada de
espanhóis é acertada.
Sr. Presidente, não se trata de retaliação, mas
de reciprocidade ou igualdade no tratamento dos cidadãos que vão à Espanha ou de espanhóis no Brasil.
O turista espanhol terá aqui as mesmas exigências que têm os brasileiros quando vão aquele país:
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passagem de ida e volta; comprovante de reserva em
hotel; comprovante de, no mínimo, R$ 170,00 gasto/
dia; carta-convite – caso fique em casa de parente.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os brasileiros têm passado por vários momentos de constrangimento quando vão à Espanha. Não queremos
que isso continue acontecendo – nem pretendemos
constranger turistas no Brasil. Queremos tratar todos
corretamente, mas exigimos essa mesma reciprocidade da Espanha.
Muito obrigada.
O ZÉ GERALDO (PT-PA. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, eu quero registrar no meu pronunciamento dois fatos importantes.
O primeiro é a inclusão de 6 mil famílias de ribeirinhos da Ilha do Marajó no Bolsa Verde, programa
que tem o objetivo de atender famílias, em situação
de extrema pobreza, que desenvolvam atividades de
conservação de recursos naturais no meio rural. Cada
família receberá 300 reais a cada trimestre.
O segundo fato é a nomeação, em 29 de março,
do agrônomo Roberto Ricardo Vizentin para a direção
do Instituto Chico Mendes, que tem um grande desafio,
inclusive o de ajudar a resolver os passivos fundiários
nas áreas de conservação que foram criadas nos últimos anos neste País.
Então, eu quero pedir a V.Exa. que seja dada ampla divulgação deste meu pronunciamento nos meios
de comunicação desta Casa.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aproveito
hoje esta tribuna para comentar dois acontecimentos
na área ambiental que, sem duvida, irão favorecer uma
melhor gestão ambiental na Amazônia e no Brasil. O
primeiro acontecimento tem a ver com uma ação do
Governo Dilma para incentivar a conservação dos
ecossistemas e o uso sustentável dos recursos naturais na Amazônia; o segundo trata da gestão do Instituto Chico Mendes.
Portanto, estou falando da inclusão de 6 mil famílias de ribeirinhos da Ilha do Marajó, no Estado do
Pará, no Programa Bolsa Verde; e da nomeação, dia
29 de março, quinta-feira passada, do agrônomo Roberto Ricardo Vizentin para o Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).
Tratando já do último ponto, Roberto Ricardo Vizentin é engenheiro agrônomo por formação e doutorando em Agroecologia, Sociologia e Desenvolvimento
Rural Sustentável, pela Universidade de Córdoba, na
Espanha. O Sr. Vizentin é profundo conhecedor das
Unidades de Conservação no Brasil, tendo já exerci-

Abril de 2012

do várias funções na área ambiental e rural em seu
Estado, Mato Grosso; e vários cargos de direção do
Ministério do Meio Ambiente, sendo o último cargo o
de Secretário de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável.
Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
o novo Presidente possui experiência e qualidades técnicas para conduzir um órgão que é responsável pela
gestão das 310 Unidades de Conservação do Brasil.
Penso ainda que a gestão destas e das várias outras
unidades que ainda serão necessariamente criadas,
baseada na proteção, fiscalização e monitoração, levará em conta, também, as milhares de famílias que
vivem nestas Unidades ou mesmo fora destas, mas
que de alguma forma favorecem para a conservação
e proteção dos nossos ecossistemas.
E, por falar nessas famílias, Sr. Presidente, que
muitas vezes se encontram em pobreza extrema, parabenizo o Governo Federal pela extensão do Programa
Bolsa Verde aos ribeirinhos, Programa este que até a
semana passada atendia apenas moradores das Unidades de Conservação e assentamentos ambientalmente diferenciados, em condições de pobreza extrema.
Agora recebemos a boa notícia de que as comunidades ribeirinhas que vivem em situação de extrema
pobreza receberão, também, este benefício. E a notícia
não poderia ser melhor: ao contemplar inicialmente as
6 mil famílias de ribeirinhos da Ilha do Marajó, no meu
Estado, o Governo Federal, na prática, implementa mais
uma ação para o combate à pobreza de uma região
que tem o menor IDH de toda a Região Norte e um
dos ecossistemas mais vulneráveis do País.
Para orientar as famílias que vivem nessas áreas
da Amazônia, o Conselho de Desenvolvimento Territorial do Marajó reuniu-se nessa quinta e sexta-feira
(29 e 30 de março), na Ilha do Marajó, para apresentação especial do programa e definição da estratégia
de atendimento aos beneficiários da região.
As comunidades da Ilha do Marajó já estão sendo
previamente identificadas, com o objetivo de agilizar o
processo de adesão dos seus moradores ao Programa.
Quero lembrar ás futuras famílias beneficiadas que as
suas áreas devem estar cadastradas com documentos
que reconhecem, estabelecem e descrevem as regras
de uso dos recursos naturais, de convivência dos beneficiários e de ocupação da região socioambientais.
O Programa de Apoio à Conservação Ambiental
Bolsa Verde, lançado em setembro de 2011, concede,
a cada trimestre, um benefício de R$ 300 às famílias
em situação de extrema pobreza que vivem em áreas
socioambientais prioritárias.
Segundo dados dos Ministérios envolvidos, são
16,2 milhões de pessoas nesta condição, das quais
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47% estão na área rural. A proposta é promover aumento na renda dessa população, ao mesmo tempo
em que se incentiva a conservação dos ecossistemas
e o uso sustentável dos recursos naturais.
O Ministério do Meio Ambiente é responsável
pela coordenação do Programa Bolsa Verde, com a
participação direta dos Ministérios do Desenvolvimento
Agrário (MDA) e do Desenvolvimento Social e Combate
à Fome (MDS), que fazem uma gestão compartilhada,
abrangendo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) como os
gestores das áreas selecionadas.
A primeira etapa do Programa aconteceu no final de 2011, com a identificação de cerca de 18 mil
famílias localizadas em 33 Unidades de Conservação
(florestas nacionais e reservas extrativistas) e em 140
assentamentos ambientalmente diferenciados da reforma agrária, geridos pelo INCRA, localizados na Amazônia Legal, sendo inseridas 16.634 famílias.
A meta para a segunda etapa do Programa, em
2012, é beneficiar 50 mil famílias, em virtude da promoção do Programa, que vem sendo divulgado como parte
dos preparativos da Conferência Rio+20. O público-alvo
será ampliado para todo o Brasil, envolvendo, além das
áreas já listadas, também projetos de assentamentos
convencionais e áreas de ribeirinhos agroextrativistas
cadastradas pela Secretaria do Patrimônio da União.
Tenho dito.
O SR. WALDENOR PEREIRA (PT-BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, uma prolongada seca se abate sobre o Estado
da Bahia, possivelmente, a maior estiagem dos últimos
30 anos em nosso Estado.
Dezenas de Prefeitos baianos, sob a liderança do
Presidente da União dos Municípios da Bahia – UPB,
companheiro Luiz Caetano, encontram-se em Brasília
buscando apoio para a superação dessa crise climática.
Ainda hoje, o Ministro Fernando Bezerra estará
recebendo essa comitiva baiana. Eu quero registrar que
estarei presente a essa reunião para discutirmos uma
solução para esse problema que aflige a população
baiana, especialmente dois terços do nosso Estado
que estão submetidos ao clima semiárido.
Portanto, hoje estaremos com o Ministro Fernando Bezerra tratando do problema da seca na Bahia.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP-SC. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
o reiterado descumprimento, por parte da União, dos
Estados e de muitos Municípios, ao dispositivo que
preconiza a reposição salarial dos servidores públicos
afeta a meritocracia, abala o princípio da carreira, que
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foi fortalecido pela aprovação do Fundo de Previdência, e induz à corrupção.
Trata-se de uma questão de segurança para o
servidor público, inclusive aqui da Casa, que tem deixado de receber, pelo menos nos 2 últimos anos, a
reposição do que perdeu com a inflação.
Por isso, estou apresentando a Proposta de
Emenda Constitucional nº 156, que manda colocar
no Orçamento o dispositivo da reposição salarial. Aliás, agradeço aos 220 Deputados e Deputadas que a
subscreveram.
O SR. DR. ROSINHA (PT-PR. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, durante a ditadura militar, por
várias vezes, vimos jornais e revistas desaparecerem
das bancas. Também vimos bancas sendo incendiadas. Esta semana a revista CartaCapital, diga-se de
passagem, a melhor revista semanal do Brasil, desapareceu das bancas de Goiás.
A pergunta é: por que será que a CartaCapital
sumiu das bancas de Goiás? Sabemos que a revista traz na capa uma matéria denunciando o Senador
Demóstenes Torres e a sua ligação com Governo do
PSDB de Goiás.
Pessoas em carros sem placas – é a denúncia –
compraram e levaram todas as revistas, e agora dizem
que quem tem está vendendo por até 5 reais a cópia.
(O microfone é desligado.)
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, hoje a Presidenta
Dilma Rousseff anunciou novas medidas para o Plano Brasil Maior, lançado há 6 meses. A Presidenta e
o Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, Fernando Pimentel, instalaram 19 conselhos
de competitividade previstos no Plano. O evento contou
também com a presença de Ministros, empresários,
Parlamentares, Prefeitos e representantes das Centrais Sindicais.
Esse programa encontra um mundo em alta competitividade, em um contexto de crise na economia
mundial: de um lado, os países desenvolvidos, com
altas taxas de desemprego e crise econômica; de outro, o vigor econômico de alguns países emergentes,
liderados pelo crescimento chinês.
O programa diz claramente: “O País vai mobilizar
suas forças produtivas para inovar, competir e crescer”.
Peço a devida divulgação nos meios de comunicação da Casa.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELA
ORADORA
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje a Presidenta Dilma Rousseff anuncia novas medidas para o
Plano Brasil Maior, lançado há 6 meses. A Presidenta
e o Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
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Exterior, Fernando Pimentel, instalaram 19 conselhos
de competitividade previstos no Plano. O evento contou
com a presença de Ministros, empresários e representantes das Centrais Sindicais.
O Brasil Maior é um importante plano de política industrial, tecnológica e de comércio exterior. É o
grande esforço nacional para promover um salto na
produtividade do trabalho da indústria e da rede de
serviços para produção.
Esse programa encontra um mundo em alta competitividade, em um contexto de crise na economia
mundial: de um lado os países desenvolvidos, com
altas taxas de desemprego e crise econômica; de outro, o vigor econômico de alguns países emergentes,
liderados pelo crescimento chinês. O Brasil é um país
com grande potencial nesse cenário.
O desafio do Plano Brasil Maior será sustentar o
crescimento econômico inclusivo num contexto econômico adverso, e por isso o Plano tem como foco a inovação e o crescimento do parque industrial brasileiro.
O programa diz claramente que “o País vai mo‑
bilizar suas forças produtivas para inovar, competir e
crescer”. É esse o maior desafio da Presidenta, que
precisará contar com apoio do Congresso, dos empresários, dos trabalhadores. O Brasil Maior é um audacioso plano que não somente atende a um setor como
a todos os setores produtivos da sociedade.
O SR. JAIR BOLSONARO (PP-RJ. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, agora há pouco um Deputado falou em ditadura militar, que sumiu revista. Eu
queria perguntar a ele como é a imprensa lá em Cuba,
país que ele tanto adora e defende. Lá em Cuba, o jornal Granma só serve para se limpar na privada, nada
mais além disso.
Sr. Presidente, eu quero elogiar o Ministro Celso
Amorim, mais conhecido como Celso Ahmadinejad de
Amorim. Afinal de contas, o Ministro é muito inteligente e esperto. Hoje, o salário dele, advindo dos cofres
públicos, juntamente com o do cargo de conselheiro
da Itaipu Binacional, dá 44 mil reais por mês.
Parabéns, Celso Ahmadinejad Amorim! Enquanto
isso, um recruta do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, o desgraçado filho do pobre, ganha 70% do
salário mínimo! Parabéns, Celso Ahmadinejad Amorim!
Esperava encontrá-lo aqui numa sessão solene
do Dia do Exército, dia 19, mas infelizmente não vai
haver. Mas vamos nos encontrar ainda, e vou jogar-lhe
na cara muitas verdades e muita covardia que S.Exa.
tem feito com os militares. E dizer mais: que o salário
dele vale mais do que o de três Generais de Exército.
O SR. DÉCIO LIMA (PT-SC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer o registro de um importante acontecimento na última quinta-feira, dia 29,
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na minha cidade de Blumenau. Trata-se da inauguração
do Centro de Apoio e Qualificação à Micro e Pequena
Empresa do Vale do Itajaí – CIAMPEVI.
Quero parabenizar a Diretoria da Associação das
Micro e Pequenas Empresas – AMPE, que representa o segmento dos pequenos e microempresários, e
destacar seu papel, bem como o papel de vanguarda
realizado pelos pequenos e microempreendedores de
Blumenau, que, há 28 anos, lançaram as políticas de
luta e que hoje fortalecem esse importante segmento.
Portanto, faço esse registro e solicito a V.Exa. que
o encaminhe como lido.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Blumenau,
mais uma vez, é exemplo para o Brasil quando se trata
de empreendedorismo. Na última quinta-feira, dia 29,
participei, representando a Câmara dos Deputados,
da inauguração do Centro de Apoio e Qualificação à
Micro e Pequena Empresa do Vale do Itajaí – CIAMPEVI. Primeira do gênero no País, a entidade vai prestar
consultoria e serviços de apoio ao segmento na região
do Vale do Itajaí.
A inauguração do CIAMPEVI aconteceu em uma
data emblemática para os blumenauenses e catarinenses, porque nesse dia festejamos os 28 anos de
atividades da Associação das Micro e Pequenas Empresas – AMPE Blumenau, pioneira na organização
do movimento associativista de empresas de micro e
pequeno porte no País. Também comemoramos o Dia
Estadual da Micro e Pequena Empresa do Estado de
Santa Catarina, criado pela Lei nº 13.243, de 2004, de
autoria da Deputada Estadual Ana Paula.
O Centro de Apoio e Qualificação à Micro e Pequena Empresa do Vale do Itajaí está instalado em
um prédio com arquitetura moderna, em 2.205 metros
quadrados de área construída. Lembro que o terreno
do CIAMPEVI, na Rua Humberto de Campos, próximo
ao Centro de Blumenau, foi doado pelo Município em
2004, época em que exerci o honroso cargo de prefeito, através da Lei nº 6.626, de 2004.
E aqui quero registrar o empenho do atual Presidente da AMPE Blumenau, Amarildo Ramos, na
concretização desta iniciativa, assim como de outros
ex‑presidentes, verdadeiros visionários que apostaram no associativismo. É preciso destacar a atuação
de Pedro Cascaes, que ousou sonhar com o associativismo do segmento, em 1984, e foi o primeiro presidente da Associação da Micro e Pequena Empresa de
Blumenau. Também quero saudar os Presidentes que
o sucederam: Rui Vieira, Eldon Jung, Aroldo Neitzke,
Werner Woigt (in memoriam), Ernesto Klein, Valdecir
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Correa, Moacir Curbani, Airton Pires de Moraes e Sônia Medeiros.
No Brasil, são criados anualmente mais de 1,2
milhão de novos empreendimentos formais, dos quais
mais de 99% são micro e pequenas empresas e Empreendedores Individuais (EI). O segmento é responsável por mais da metade dos empregos com carteira
assinada do Brasil, ou dois terços do total das ocupações existentes no setor privado da economia, considerando a ocupação que os empreendedores geram
para si mesmos.
Por isso, é importante ressaltar também, Sr. Presidente, a política nacional de apoio à micro e pequena
empresa instituída pelo ex-Presidente Lula e que tem
continuidade agora com a Presidenta Dilma Rousseff. E aqui gostaria de destacar a Lei Geral da Micro e
Pequena Empresa (Lei Complementar 123/2006), que
institui novo tratamento tributário simplificado, também
conhecido como SIMPLES Nacional ou Super-SIMPLES; e a Lei do Microempreendedor Individual (Lei
Complementar 128/2008). Mais recentemente, tivemos
também a regulamentação da Lei de Compras Governamentais (Lei nº 12.349, de 2010), que privilegia os
produtos manufaturados e os serviços nacionais com
o objetivo de incentivar o fortalecimento da indústria
nacional e fomentar o setor de serviços, beneficiando,
principalmente, as micro e pequenas empresas.
Desde janeiro, estão em vigor as novas faixas para
enquadramento nos benefícios tributários para as micro
e pequenas empresas, corrigidas em 50%: no caso das
microempresas, passando de R$ 240 mil para R$ 360
mil, e para as pequenas empresas, de R$ 2,4 milhões
para R$ 3,6 milhões. Para os microempreendedores
individuais, a faixa de enquadramento foi corrigida em
67%, passando de R$ 36 mil para R$ 60 mil.
O Programa Nacional de Microcrédito Produtivo e
Orientado – CRESCER oferece crédito com menores
taxas aos pequenos empreendedores brasileiros, que
podem tomar empréstimos de até R$ 15 mil, com taxa
de juros de 8% ao ano e taxa de abertura de crédito
de apenas 1%. A meta do programa em 2012 é atingir
uma carteira ativa de 2,2 milhões de clientes.
Acordo fechado em agosto de 2011 entre a Frente
Parlamentar Mista das Micro e Pequenas Empresas
e o Governo Federal resultará em uma desoneração
de até R$ 6 bilhões aos micro e pequenos empreendedores brasileiros, entre tributos federais, estaduais
e municipais.
Em 2011, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, o
Governo Federal financiou R$ 7,6 bilhões através do
Cartão BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social, para as micro e pequenas empresas, um crescimento no valor de 76% em relação
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ao efetuado em 2010, sendo que 71% desse valor foi
utilizado por micro e pequenas empresas.
O Plano Brasil Maior, que estabelece a política
industrial, tecnológica, de serviços e de comércio exterior para o período de 2011 a 2014, também tem
foco na micro e pequena empresa, com incentivos à
participação desse segmento de empresas nas aquisições públicas.
Ao todo, os Governos Federal, Estaduais e Municipais compram por ano cerca de R$ 400 bilhões das
micro e pequenas empresas, superior ao patrimônio
líquido da estatal petrolífera brasileira PETROBRAS,
uma das maiores empresas do mundo. Em 2012, Sr.
Presidente, as micro e pequenas empresas vão fornecer 30% de bens e serviços adquiridos por compras
públicas do Governo Federal, movimentando quase
R$ 20 bilhões no ano.
Outro ponto do Plano Brasil Maior é a oferta de
R$ 2 bilhões para a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) ampliar a liberação de recursos para
projetos empresariais de inovação, além da ampliação
do capital de giro para micro, pequenas e médias empresas pelo Programa de Apoio ao Fortalecimento da
Capacidade de Geração de Emprego e Renda (PROGEREN), do BNDES.
Estudo do SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas, de outubro de 2011,
aponta que houve uma substancial evolução nas taxas de sobrevivência das empresas. Atualmente, 73
em cada 100 empresas sobrevivem após 2 anos de
abertura, superando países que são modelo de empreendedorismo, como a Itália. O estudo utilizou as
informações disponíveis na Receita Federal entre os
anos 2005 e 2009 e focou as empresas constituídas
nos anos de 2005 e 2006.
A taxa de sobrevivência das empresas brasileiras,
apontada pelo estudo do SEBRAE, aproximou-se das
taxas mais recentes calculadas pela Organização de
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)
para países como Itália (68%), Espanha (69%), Canadá (75%) e Luxemburgo (76%).
Todos esses investimentos, Sr. Presidente, representam a preocupação do Governo Federal em fortalecer as micro e pequenas empresas, que têm contribuído largamente com o crescimento do nosso Brasil.
Era o que tinha a dizer.
O SR. BENJAMIN MARANHÃO (PMDB-PB. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, para fazer um
breve registro do aniversário de 204 anos da Justiça
Militar da União, comemorado no dia 1º de abril próximo passado.
Hoje, o Superior Tribunal Militar promoveu a entrega de condecorações a autoridades, personalida-
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des e instituições que prestaram relevantes serviços
à Corte, fazendo parte justamente desse aniversário.
Entre os homenageados, quero destacar o nome
do Coronel PM Francisco de Assis Silva, paraibano,
Presidente do Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro
Militar do nosso Estado. Ocupou vários cargos públicos, entre eles o de Secretário de Estado da Juventude, Esporte e Lazer, além da Superintendência do
DETRAN. É uma figura que merece o nosso respeito.
Quero me congratular com a família do Coronel
Francisco pela honraria que recebeu hoje da Justiça
Militar.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO RODRIGUES (PSDB-PB. Sem
revisão do orador) – Sr. Presidente, recebi expediente
da Comissão de Assuntos Políticos, órgão de apoio político e institucional do Conselho Federal de Medicina,
da Associação Médica Brasileira e ainda da Federação
Nacional dos Médicos, assinado pelo Dr. Carlos Vital
Tavares Corrêa Lima, Vice-Presidente Coordenador de
Comissões e Câmaras Temáticas, cumprimentando-me pela apresentação do Projeto de Lei nº 2.777, de
2011, que tramita nesta Casa.
Esse projeto estabelece que os serviços de hemoterapia e outras entidades afins ficam obrigadas a
colocar à disposição dos doadores de sangue a realização de teste de tipagem HLA, após, Sr. Presidente,
receber de forma ampla e sistemática todas as informações a respeito da doação de medula óssea.
Gostaria que essa minha fala fosse divulgada
nos meios de comunicação da Casa.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, com muita honra, recebi expediente da Comissão de Assuntos Políticos, órgão de apoio político institucional do
Conselho Federal de Medicina (CFM), da Associação
Médica Brasileira (AMB) e da Federação Nacional dos
Médicos (FENAM), assinado pelo Sr. Carlos Vital Tavares Corrrêa Lima, Vice-Presidente Coordenador de
Comissões e Câmaras Temáticas, cumprimentando-me pela apresentação do Projeto de Lei nº 2.777, de
2011, que ora tramita nesta Casa.
Aquelas entidades colocaram, ainda, as suas
estruturas à nossa disposição para embasamento
científico desta e de outras proposições que viermos
a apresentar, que versem sobre temas importantes
para a saúde pública no Brasil.
O referido Projeto de Lei nº 2.777, de 2011, estabelece, em seu art. 1º, que “Ficam os bancos de san‑
gue, os serviços de hemoterapia e outras entidades
afins obrigados a colocar à disposição dos doadores
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de sangue a realização do teste de tipagem HLA,
após receber de forma ampla e sistemática todas as
informações a respeito da doação de medula óssea”.
Prossegue o texto, e em seu parágrafo único
acrescenta que “As informações de que trata este ar‑
tigo compreenderão, entre outros aspectos relevantes,
a abordagem sobre a necessidade e a possibilidade
da disposição gratuita de medula óssea para fins de
transplante; a necessidade de realização do teste de
histocompatibilidade, bem como a existência do Re‑
gistro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula
Óssea – REDOME”.
Finalizando o PL, o seu art. 2º estabelece que
“A realização do teste de tipagem HLA e o envio de
informações para o REDOME devem ser precedidas
da assinatura de termo de consentimento pelo doador”.
A apresentação deste projeto de lei objetiva oferecer mais um meio para ampliar o cadastro de captação de doadores de medula óssea, entre os doadores
de sangue que acorrem aos hemocentros e outras
entidades afins. Ainda se justifica pela crescente demanda por transplantes de medula óssea por parte
de pacientes portadores de doenças hematológicas,
malignas ou benignas, hereditárias ou adquiridas, que
afetam as células do sangue. No entanto, a oferta tem
estado muito aquém, o que tem levado as autoridades,
o Legislativo e parte da sociedade a se mobilizar na
busca de novos doadores.
Para a realização do transplante da medula óssea, é necessário que haja uma total compatibilidade
tecidual entre doador e receptor. Caso contrário, a
medula será rejeitada. A análise desta compatibilidade é realizada através de teste laboratorial específico
denominado de exame de histocompatibilidade.
Dessa forma, os bancos de sangue, os serviços
de hemoterapia e outras entidades afins devem estar
devidamente preparados para realizar o teste de tipagem de HLA, todas as vezes que um doador de sangue se dispuser a fazer parte do cadastro de doadores.
Essa defasagem entre a oferta e demanda de medulas não permite que se perca qualquer oportunidade
de incorporar mais um novo provável doador. Essa situação torna obrigatória a coleta e armazenamento de
informações sobre o maior número de medulas possível. Com esta finalidade foi criado o Registro Nacional
de Doadores de Medula Óssea – REDOME, que coordena a pesquisa de doadores nos bancos brasileiros.
Fica clara, assim, a enorme relevância em se
ampliar ao máximo o processo de se fazer chegarem
a toda a população essas informações fundamentais,
particularmente para os doadores regulares de sangue,
que já têm bem desenvolvida sua consciência social.
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Esses são alguns dos principais aspectos que
sustentam a nossa proposta, que pretende assegurar,
entre outros itens, a boa informação sobre doação de
medula óssea e os exames necessários para os interessados em se tornar doadores, nos bancos de sangue, serviços de hemoterapia e outras entidades afins.
Desse modo, esperamos contribuir para aumentar
a captação de possíveis doadores de medula óssea,
já que o indivíduo que se propõe a doar sangue já se
mostra, na grande maioria dos casos, sensível às necessidades do próximo. E é com este espírito de solidariedade que deve ser estimulado e bem aproveitado.
Cabe destacar, por oportuno, que todo procedimento, seja o da realização do teste de tipagem de
HLA, seja o da inscrição no REDOME, tem como condição a assinatura de um termo de consentimento por
parte do doador.
Pelo exposto e pela relevância da matéria, esperamos que este projeto de lei, que já recebeu o apoio e
o reconhecimento das importantes entidades médicas,
CFM, AMB e FENAM, às quais agradecemos, receba
também o indispensável apoio dos ilustres pares para
que matéria tão importante seja aprovada.
Muito obrigado.
O SR. DR. ALUIZIO (Bloco/PV-RJ. Sem revisão
do orador.) – Exmo. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, ocupo a tribuna neste momento para dar
voz à insatisfação dos estudantes da Faculdade de
Medicina da UFRJ, campus Macaé.
O curso teve início em 2009 com a promessa de
se estabelecerem melhorias na sua infraestrutura, fato
que não ocorreu. Os alunos se queixam de prédios inacabados, ausência de laboratórios e número reduzido
de professores. Relatam também uma rede de ensino
inapropriada para a prática médica.
As suas principais críticas baseiam-se na falta de
hospitais conveniados, portanto, na incapacidade de
se definirem a residência médica e o internato.
A quantidade de professores é incompatível com
o número de alunos. No ambiente hospitalar, existe
uma relação de até 15 alunos para um professor, número três vezes maior do que o admitido pelo curso.
De acordo com o MEC, o número de leitos hospitalares é inadequado para a relação de ensino.
Aproveito a oportunidade e solicito aos Ministros
da Educação e da Saúde que, tendo em vista a situação exposta, recebam os alunos da universidade,
assim como a sua reitoria.
Muito obrigado, Excelência.
O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje pela manhã, na
presença de diversos Ministros de Estado, a Presidenta Dilma Rousseff lançou o Programa Brasil Maior. Na
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verdade, é uma segunda edição do Programa Brasil
Maior, um conjunto de medidas que complementam a
primeira edição do Programa.
São renúncias em torno de 7 bilhões de reais. Inclusive, com a mudança da sistemática da cobrança da
contribuição previdenciária, não mais agora será pela
folha, mas sim pelo faturamento, que vai de 1% a 2%.
Também são medidas como postergação do pagamento PIS/COFINS, para dar mais fôlego; medidas
de inovação tecnológica; compras governamentais; intervenção pesada no câmbio para taxar o capital especulativo e fazer com que as operações que não sejam
diretamente de investimento sejam taxadas também.
Ou seja, é um conjunto de medidas para proteger a indústria brasileira, dar competitividade a ela e
permitir que o Brasil continue crescendo como vem
crescendo nos últimos anos.
O SR. AFONSO FLORENCE (PT-BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, no último Diário Ofi‑
cial, de 23 de março, o Governo Federal publicou um
conjunto de regras, em particular a possibilidade de
renegociação das dívidas dos agricultores familiares
do PRONAF B, com o rebate de até 60% no saldo devedor. O sertanejo e a sertaneja, que neste momento
enfrentam uma dura seca, têm agora a possibilidade
de renegociar o saldo devedor de sua dívida com desconto de até 60%.
Essa é uma medida importante. E hoje existe um
conjunto de ações. Dezenas de Prefeitas e Prefeitos do
Nordeste brasileiro, em particular da Bahia, estão em
Brasília participando de reuniões com Ministros, em
busca de mais apoio para a agricultura familiar, neste
difícil momento de seca no Nordeste.
Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a veiculação do meu pronunciamento pelo Programa A Voz
do Brasil e pelos meios de comunicação da Casa.
Muito obrigado.
O SR. CLEBER VERDE (PRB-MA. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, parabenizo o Ministro
Marcelo Crivella, da Pesca e Aquicultura, que ontem
esteve em Florianópolis, Santa Catarina, reunido com
pescadores e maricultores, não só falando das ações
do Ministério, mas entregando titulação de áreas aos
maricultores, que vão ter oportunidade de, com a titulação, trabalhar com mais segurança, além de buscar
linha de crédito para seu trabalho. Da mesma forma,
licenciou embarcações, para permitir que, daqui a 2
meses, eles se preparem e se organizem para a pesca
da tainha, no Estado de Santa Catarina.
Aproveito a oportunidade para convidar os membros da Frente Parlamentar da Pesca para, no dia 11,
quarta-feira, no Anexo IV, no 10º andar, participarem
de um café da manhã, quando o Ministro Crivella vai
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falar das ações que o Ministério vem desenvolvendo
e do que pretende fazer em relação ao trabalho para
o fortalecimento do setor da pesca, um dos mais importantes da economia deste País.
Muito obrigado.
O SR. LUIZ ARGÔLO (PP-BA. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, quero fazer um registro neste
dia tão importante.
Ouvi atentamente o pronunciamento dos Deputados Nelson Pellegrino e Afonso Florence sobre a situação da seca nos Municípios do Nordeste e as ações
do Governo Federal e do Governo Estadual no sentido
de construir um entendimento com a classe produtora,
os agricultores familiares, principalmente, diante desta
grande dificuldade por que passa o homem do campo.
Quero também registrar a minha grande satisfação de ser Parlamentar do Estado da Bahia, do Nordeste, principalmente da minha cidade de Entre Rios,
que hoje comemora 140 anos. É uma cidade jovem do
litoral norte do nosso Estado, mas que tem um desejo
grande de ser referência também do desenvolvimento,
da agricultura e do turismo.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra pela ordem ao Deputado Luiz Nishimori.
O SR. LUIZ NISHIMORI (PSDB-PR. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, a entrada de novas empresas e indústrias no Brasil é vantajosa até o momento em que
não interfere negativamente na economia do Brasil e
na demanda e produção das organizações nacionais.
Há algum tempo é notável a invasão dos produtos chineses no mercado brasileiro, e isso é motivo de
preocupação para muitos produtores nacionais. A revista Exame publicou um levantamento da Comissão
de Defesa da Indústria Brasileira (CDIB) que aponta
que, na última década, várias indústrias fecharam as
portas após o avanço das importações chinesas.
Um exemplo que a publicação citou é que de 40
empresas do segmento de escovas que há 10 anos
estavam no mercado, apenas duas mantiveram suas
atividades industriais.
A valorização do real diante da desvalorização
da moeda chinesa torna a concorrência ainda mais
desleal. Com sua moeda desvalorizada, os produtos
chineses ficam barateados, permitindo ampliar sua
expansão no comércio mundial.
De acordo com uma publicação do BNDES, em
um artigo que estudou o efeito da China sobre as importações brasileiras no período de 2005 a 2010, até
recentemente, as importações brasileiras de produtos chineses estavam restritas a bens intensivos em
mão de obra. Agora tornam-se cada vez maiores em
produtos intensivos em conhecimento, aumentando
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consideravelmente a relação de setores nos quais a
China detém participação relevante.
Em 2005, a China respondia por mais de 10%
das importações brasileiras em apenas 6 de 19 setores
da indústria. De setembro de 2009 a agosto de 2010,
esse total aumentou para 12 setores. A China passou
a responder por 14,5% de todas as importações brasileiras, dobrando sua participação de 5 anos atrás.
Nesse final de semana, um jornal regional da
minha cidade, Maringá, publicou uma reportagem que
mostra essa realidade nacional também no Município.
Em 2007, as importações de Maringá provenientes da
China eram de US$41,1 milhões, e as exportações
eram de US$28,1 milhões. Em 2012, a diferença aumentou consideravelmente, com US$132,3 milhões
em importações e US$965,8 milhões em exportações.
Enquanto Maringá exporta 6 tipos de produtos, 760
são importados da China.
Se o Governo Federal não tomar providências
para proteger nossos produtores, mais empresas irão
falir, e o nosso mercado será dominado pela China,
que cresce vertiginosamente. Precisamos proteger e
incentivar nossas indústrias e a produção brasileira.
São elas a força da nossa economia, crescimento e
desenvolvimento e merecem toda a nossa dedicação
e trabalho para manter o Brasil um país de brasileiros.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao ilustre Deputado Aureo, do PRTB
do Rio de Janeiro, para uma reclamação – art. 95 do
Regimento Interno.
O SR. AUREO (Bloco/PRTB-RJ. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, num
momento em que estava numa festa de confraternização do meu gabinete com o gabinete vizinho do Deputado Marcelo Matos, fui procurado pelo Sr. Edson de
Oliveira, que, em nome do Governo, me solicitava ajuda,
como Líder de um partido da base aliada e membro da
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, para
adiar uma audiência pública já aprovada na Comissão.
Argumentei as dificuldades de atender o pedido
em razão de boatos de práticas de irregularidades nos
hospitais federais no Rio de Janeiro, incluindo pagamentos de propina e depósitos bancários.
Nunca, em nenhum momento, jamais pedi nenhum benefício ou vantagem para mim ou qualquer
outro.
Estou oficiando o Ministro da Justiça para que
determine abertura de investigação pela Polícia Federal a respeito das denúncias publicadas.
Muito obrigado.
O SR. CHICO D’ANGELO (PT-RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mais uma vez vou abordar o tema da segurança
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pública no Estado do Rio de Janeiro, mais particularmente em Niterói.
Nós todos temos acompanhado pela imprensa
o aumento da violência na cidade de Niterói, que tem
provocado insegurança em todos os moradores.
Enquanto no Município do Rio observamos avanços significativos na segurança pública, fruto de uma
parceria muito bem conduzida entre o Prefeito Eduardo Paes e o Secretário Beltrame, em Niterói o que
temos visto é o aumento do número de roubos, furtos
e da criminalidade.
O recente assassinato do médico Carlos Vieira
de Carvalho, em Icaraí, bairro da zona sul da cidade,
durante um assalto, na porta de sua casa, e o recente
assalto ao estudante universitário Jorge Luiz Carvalho, que foi baleado e se encontra em estado grave,
são a comprovação dos dias difíceis em Niterói com
a onda de violência.
É importante refletirmos sobre a importância de
se ter um plano municipal efetivo de segurança para
conter de maneira eficaz a atuação do crime organizado na cidade. A Prefeitura precisa dialogar com as
forças estaduais e federal para que se tenham ações
locais eficazes.
O crescimento do roubo de carros na Grande
Niterói – aumento significativo – foi de 97%, entre fevereiro deste ano e o mesmo mês do ano passado.
Para enfrentar este momento difícil na segurança
pública na cidade é fundamental que as autoridades
municipais, estaduais e federais tenham ações coordenadas, firmes e regulares, ou seja, que haja ações
permanentes, e não esporádicas.
Uma cidade inteligente precisa ter iniciativas sustentáveis, ser inovadora não só no setor da segurança,
mas em outras iniciativas para ser considerada uma
boa cidade para se viver. Portanto, é necessário planejamento urbano e ações integradas com o Estado
e a União para resolver os problemas de segurança
pública de grandes cidades como Niterói.
Eu espero que as autoridades municipais se
empenhem junto com o Estado e a União, para que
Niterói, cidade agradável, com perfil universitário, em
que mais de 60% das pessoas têm planos de saúde,
com um IDH elevado, passe a ter a tranquilidade e a
paz que viveu em outros momentos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ASSIS CARVALHO (PT-PI. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero
comemorar mais um prêmio internacional concedido
ao ex-Presidente e companheiro Luiz Inácio Lula da
Silva, nosso querido Presidente Lula. Dessa vez ele
foi agraciado com o 24º Prêmio Internacional da Catalunha por suas políticas a serviço de um crescimento
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econômico justo e sua luta no combate à pobreza. O
prêmio é oferecido às pessoas que contribuem com a
promoção dos valores culturais, científicos e humanos.
O prêmio foi anunciado, nesta segunda-feira, pelo
Presidente catalão, Artur Mas, e vem num momento de
muita felicidade para Lula e para todos nós brasileiros,
pois vem junto com a notícia da erradicação do tumor
que o afligiu nos últimos meses, o câncer na laringe.
O povo brasileiro pode comemorar as duas notícias e
ter certeza: mais uma vez a esperança venceu a adversidade.
Na Espanha, o júri da premiação reconheceu, na
gestão do Presidente Lula, uma política de crescimento econômico com justiça social que colocou o Brasil
à frente da globalização, criando uma classe média
forte, favorecendo uma justa partilha das riquezas e
propiciando mais oportunidades.
O companheiro Lula teve sensibilidade, graças
ao seu passado de sindicalista de esquerda, à atuação
firme do Partido dos Trabalhadores, da Central Única
dos Trabalhadores, dos movimentos sociais, dos setores progressistas da Igreja e dos partidos da base
aliada, para construir uma nova sociedade mais justa
e fraterna, que supera as dificuldades e que é capaz
de enfrentar a crise mundial.
Temos debatido neste Parlamento temas que visam ao combate às desigualdades regionais e sociais,
defendendo a justa partilha dos royalties do pré‑sal,
essa riqueza de todo o povo brasileiro; a justiça fiscal,
com correção da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física; a taxação de grandes fortunas; a desoneração da cesta básica nacional; e, por último, a nossa
Proposta de Emenda à Constituição nº 71, de 2011,
que modifica o sistema de cobrança de ICMS sobre o
comércio eletrônico.
Pedimos ao Presidente Marco Maia maior agilidade na tramitação dessa PEC, que teve nesta semana o apoio explícito do Ministro Guido Mantega, que
declarou esperar a aprovação da proposta para que
se faça justiça aos Estados que não possuem parque
industrial, mas que são grandes consumidores nesse
sistema de comércio pela Internet ou não presencial.
Sem crescimento econômico não há distribuição de
riqueza, assim como não haverá justiça social sem o
combate às desigualdades regionais.
Esse prêmio concedido a Lula é um reconhecimento e reforça as nossas convicções sobre a importância de lutar cotidianamente por uma sociedade mais
justa e democrática, sem fome e sem miséria.
Faço esse registro pela alegria de poder dar essas duas notícias a este Parlamento e ao Brasil e para
pedir a aprovação da PEC 71, a fim de ajudarmos os
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Estados do Nordeste, sobretudo o meu Piauí, com
mais distribuição de renda e justiça fiscal.
Sr. Presidente, no último final de semana, na
cidade de Oeiras, foi lançada a revista da Confraria
Eça-Dagobertiana.
A revista é um importante instrumento cultural e
traz uma coleção de textos produzidos por talentosos
artistas das letras na cidade de Oeiras, terra em que
nasci e primeira capital do Estado do Piauí.
A Confraria Eça-Dagobertiana de Oeiras, no Piauí,
realiza encontros literários e gastronômicos, reunindo
intelectuais oeirenses em torno de temas relevantes
como a análise de obras literárias.
Aproveito a ocasião para exaltar a participação
de Dagoberto Ferreira de Carvalho Júnior, médico,
historiador, escritor, crítico literário, poeta, ocupante
da Cadeira nº 25 da Academia Piauiense de Letras,
estudioso da obra do grande escritor português Eça
de Queiroz.
Dagoberto é autor de livros como: História Epis‑
copal do Piauí (1980); Passeio a Oeiras (1982); A obs‑
tetrícia no Piauí (1989); A Talha de Retalhos no Piauí
(1990); A Palavra e o Tempo (1992); A Cidadela do
Espírito – Considerações sobre a Arte Sacra na Obra
de Eça de Queiroz (1994); Eça de Queiroz – Retratos
de Memória (2001); Revolução pela Palavra – Notas
sobre Eça de Queiroz e a Geração de 70 (2004); Arte
Sacra Popular e Resistência Cultural (2005); A Boa
Mesa de Eça de Queiroz (2008); Eça de Queiroz e
Machado de Assis – O Realismo de Cada Um (2009).
Dagoberto é sócio fundador do Instituto Histórico
de Oeiras e um dos nossos mais ardentes defensores
da preservação da memória histórica de daquela cidade, que contém significativo legado histórico, artístico,
cultural e religioso. É também um ser humano de muito
carisma, do qual sou admirador.
Eram essas as nossas palavras, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao Deputado Ronaldo Zulke.
O SR. RONALDO ZULKE (PT-RS. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, muito obrigado pela gentileza.
Estamos comemorando o anúncio na manhã de
hoje, no Palácio do Planalto, pela Presidente Dilma
Rousseff, das importantes medidas de apoio ao setor
industrial brasileiro e à criação de empregos para o
povo brasileiro.
O Estado do Rio Grande do Sul, particularmente,
mais uma vez, é contemplado em dois setores estratégicos para a geração de emprego e desenvolvimento. Refiro-me à indústria calçadista, beneficiada com
ações concretas de estímulo ao setor, e ao setor de
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microeletrônica, mediante a política de apoio ao desenvolvimento de semicondutores.
O Brasil caminha aceleradamente para ser referência na produção de semicondutores, e o Rio Grande
do Sul dará sua contribuição, ainda mais agora, estimulado pelas medidas anunciadas pela Presidente Dilma.
Era esse o breve registro que gostaria de fazer,
Sr. Presidente.
O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobres Sras. e Srs.
Deputados, quando os ventos sopravam a favor, o Governo Lula estava preocupado em aumentar os gastos
correntes para garantir a eleição de sua candidata e
perpetuar o projeto de poder do PT. Reafirmo: projeto
de poder do PT, não projeto de país. Na verdade, o que
se vê são remendos, arremedos e mais arremedos na
política econômica.
Surfando na onda das reformas realizadas pelo
Governo Fernando Henrique e do crescimento da economia externa, um estadista buscaria avanços e condições de crescimento sustentáveis para a economia
brasileira. Em 10 anos, teria feito uma reforma tributária
profunda, modernizando a infraestrutura, garantindo as
condições para uma educação de qualidade com qualificação da mão de obra e estimulando o setor privado
a promover a atualização tecnológica e a inovação.
Ao contrário, o que se tem visto é sempre menos
do menos. Monta-se um palco para, em grandes solenidades, com pompa e circunstância, anunciar medidas
tópicas que, na realidade, significam um verdadeiro
enxuga-gelo. Esta é a sétima vez, Sr. Presidente, a
sétima vez em que os Governos do PT, pressionados
sobretudo pelo setor privado, vêm anunciar a redenção
da indústria. É a sétima vez, repito.
Na sequência, a indústria continua encolhendo, o
País se desindustrializando e a taxa de investimentos
patinando abaixo de 20% do Produto Interno Bruto. Os
investimentos no Brasil estão patinando.
Em 2011, com o PAC, as medidas anunciadas e
todos os recursos injetados do BNDES, a taxa de investimentos no nosso País como percentagem do PIB
caiu de 19,5% para 19,3%.
O discurso é conhecido. Começa sempre com
queixas, lamúrias e acusações à política dos países
europeus e dos Estados Unidos. A partir de então,
anunciam-se medidas tópicas para tentar responder
às agruras que cada vez mais se disseminam por toda
a economia do nosso País.
Senhoras e senhores, no Governo do Partido dos
Trabalhadores, o que se tem é o estímulo ao consumo
aqui e à produção lá fora. Essa é a postura adotada
há anos pelo Governo do Presidente Lula, agora claramente demonstrada pela Presidente Dilma Rousseff.

Abril de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Atropelado pelas sucessivas denúncias de corrupção, o Governo da Presidente Dilma, tida então
como supergerente, consome o seu tempo na administração de crises que são sempre apontadas de fora
para dentro. O PAC continua empacado. Recentemente,
visitamos o Ceará, a transposição do São Francisco,
e pudemos observar o descaso que se tem pelo dinheiro público.
A transposição, anunciada em mais ou menos 4
bilhões de reais, já está, de acordo com as atualizações
e os contratos, perto dos 8 bilhões de reais. É dinheiro
jogado fora. Para recuperar o que foi feito, que já está
estragado, deteriorando-se, vai-se gastar muito mais
dinheiro da sociedade brasileira.
O PAC se apresenta para o País. As medidas
anunciadas, o menos do menos, representam a soma
negativa que se tem na economia brasileira. São desonerações pontuais da carga tributária, promessas
de melhorias de instrumentos de financiamento às
exportações, mirabolantes operações de repressão
nas fronteiras, tudo para compensar os altos custos
dos impostos derivados da incompetência do Governo.
Aqui, só se tem a preocupação de inchar a máquina de
gestão do País, com o aumento da carga tributária, que
a cada dia se renova ainda mais nessa mesma direção.
O que queremos dizer, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, é que este Governo continua devendo as
reformas estruturais que não representem a pirotecnia
de curto prazo e de curto fôlego. É isso que hoje se
anuncia na economia do País.
Amanhã, às 10 horas, participaremos de um grande movimento que reunirá trabalhadores e empresários,
para darmos um grito de alerta ao que está acontecendo no nosso País, que está se desindustrializando,
começando a perder empregos e criando condições
para que o País, daqui a pouco, comece a sofrer as
sérias consequências da incompetência deste Governo
em gerenciar a economia.
Muito obrigado.
O SR. WANDENKOLK GONÇALVES (PSDB-PA.
Sem revisão do orador.) – Caro Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, hoje é um daqueles dias especiais
em que vimos à tribuna com a consciência tranquila do
dever cumprido. No decorrer da semana, visitei várias
regiões do sul e sudeste do meu Estado do Pará e pude
presenciar importantes conquistas do atual Governo.
Gostaria de me reportar a uma especificamente: o primeiro transplante de rim no hospital regional
de Redenção, no Estado do Pará. Exitoso, vitorioso!
Vidas a serem salvas num hospital que é referência
para todo o Norte do País.
Quero neste momento parabenizar todos os médicos, enfermeiros, anestesistas, toda a equipe de saú-
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de e todos aqueles que fizeram no interior da Região
Norte o primeiro transplante de rim.
Com isso, apelamos para esta Casa, o Congresso Nacional, a ANAC e a INFRAERO no sentido de
que possibilitem a construção de um aeroporto em
Redenção, que propiciará, com certeza, que inúmeras
vidas sejam salvas nos mais distantes rincões do Brasil verdadeiro, que é o Brasil do Sul e do Centro-Sul.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho a
esta tribuna hoje também para falar a algumas pessoas
que fazem análises, mas não conhecem a ação parlamentar. O nosso trabalho não se restringe ao plenário
nem à tribuna. A ação parlamentar é estendida para
fora da região geográfica do Congresso Nacional, ou
mesmo da nossa atuação aqui em Brasília, nos Ministérios. Efetivamos nossa ação parlamentar principalmente nas regiões longínquas do interior dos nossos
respectivos Estados.
Nesta semana percorri quase 2 mil quilômetros
em estradas, vendo a dificuldade e o sofrimento da
nossa gente, principalmente dos produtores rurais.
Temos que ir aonde o povo está.
Afinal de contas, no meu caso, em quatro mandatos, dois de Deputado Estadual e dois de Deputado Federal, obtive votos em todos os 144 Municípios
do meu Estado, onde as distâncias são gigantescas,
porque o Estado é continental. E ouvimos algumas
pessoas dizerem que estamos faltando. Eu li isso no
Congresso em Foco, com repercussão em alguns blo‑
gs no meu Estado.
Nós fazemos parte de algumas frentes parlamentares. Eu integro, por exemplo, a Frente Parlamentar
Municipalista no Congresso, que discute principalmente
a possibilidade de emancipação ou criação de vários
Municípios, o Grupo Parlamentar Brasil‑China, a Frente
Parlamentar da Pesca.
Sou o Presidente da Comissão que vai propor
a esta Casa a correção de uma injustiça contida na
Constituição do Brasil relativamente à aposentadoria
dos garimpeiros. Temos que buscar informações em
audiências públicas, em vários locais deste País, por
parte daqueles que deverão auxiliar nessa conquista
histórica para os garimpeiros deste País. Dessa forma,
nós vamos, andamos, buscamos, voltamos e conquistamos. Mas nem sempre somos reconhecidos ou entendidos quando desempenhamos essa ação parlamentar.
Então, digo àqueles que não compreendem a
ação parlamentar que só há duas alternativas: ou estudem a forma como ela se processa ou, quem sabe,
venham para cá nos ajudar a melhorar o País, a melhorar os nossos respectivos Estados.
Nesse sentido, Sr. Presidente, peço que sejam
levadas essas informações, mas, acima de tudo, faço
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um veemente apelo à INFRAERO, à ANAC, ao Governo brasileiro para que nos dê oportunidade de termos,
em Redenção, no coração do Sul do Estado do Pará,
um aeroporto para aviões de grande porte.
Eu tenho certeza de que o hospital regional de
Redenção haverá de salvar muitas e muitas vidas,
principalmente daqueles carentes, daqueles que mais
precisam do serviço público ligado à saúde.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados.
O SR. PADRE TON (PT-RO. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, na semana passada, no período de 24 a 28 de março, estive em missão oficial,
autorizada pela Presidência desta Casa, no Equador,
juntamente com o Deputado Edio Lopes e o consultor
legislativo Luiz Almeida Miranda, a fim de conhecer in
loco o processo recente de normatização do acesso
aos recursos naturais não renováveis daquele país,
incluindo os recursos minerais.
Na missão representamos a Comissão Especial
que tem como finalidade proferir parecer ao Projeto de
Lei nº 1.610, 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”, Comissão da qual sou Presidente e o Deputado Edio Lopes é Relator.
No dia 25, domingo, já em solo equatoriano, partimos de Quito para a cidade de Puyo, Província de
Pastazza, especificamente para a área indígena da
Comunidade Kichwa, localizada a aproximadamente
20 quilômetros da cidade de Puyo, onde fomos recebidos pelo Sr. Alfredo Viteri, membro da Coordenação
de Nacionalidades Kichwa da Província de Pastazza
e Diretor do Instituto Quichua de Biotecnologia Sacha
Supai.
No dia 26, segunda-feira, já de volta à Capital
Quito, nos reunimos com o engenheiro Raúl Dubié,
gerente da petrolífera Petrobell Inc., do Grupo Synergy,
que tem atividade vinculada à extração de petróleo na
Região Amazônica Equatoriana.
No dia seguinte, 27 de março, reunimo-nos com
o Dr. Dominic Channer, Vice‑Presidente da Mineradora
Aurelian Ecuador S.A., do grupo canadense Kinross,
com a Sra. Maria Clara Herdoíza, Gerente de Responsabilidade Corporativa, e com Marcy Coronel, Chefe
de Relações Institucionais. No mesmo dia, a delegação reuniu-se com a Vice-Ministra del Ambiente do
Equador, Mercy J. Borbor Córdova, que nos relatou o
processo de construção da Lei de Mineração, concluído com a promulgação da referida norma em janeiro
de 2009. Já no final do dia, reunimo-nos com o Vice-
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-Ministro de Minas, Dr. Federico Auquilla, no Ministerio
de Recursos Naturales no Renovables.
No dia 28 de março mantivemos contato com o
Vice-Presidente da Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador – CONAIE, Sr. Pepe Luis Acacho, que representa os povos indígenas do Equador.
Em seguida, a comitiva participou de reunião da Comisión Especializada Permanente de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero,
presidida pela Deputada Irina Cabezas Rodríguez,
onde presenciamos manifestações de Parlamentares
vinculados a movimentos indígenas. Também participamos de reunião da Comisión de La Biodiversidad y
Recursos Naturales, presidida pelo Deputado Rolando
Panchana Fazza.
As atividades da missão no Equador foram concluídas em um encontro com o Embaixador do Brasil
no Equador, Fernando Simas Magalhães, e o Presidente da Asamblea Nacional do Equador.
Aliás, Sr. Presidente, aproveito a oportunidade
para agradecer à equipe do Ministério das Relações
Exteriores, na pessoa do Embaixador Sérgio França
Danese, aqui em Brasília, e do Embaixador Fernando
Simas Magalhães, no Equador, decisivos no processo
de planejamento e realização da missão.
Estou certo de que a missão foi coroada de sucesso. O sistema de outorga e fiscalização do setor
mineral do Equador, um dos mais atuais do mundo –
visto que entrou em vigor há pouco mais de 2 anos –,
será muito útil para os trabalhos da Comissão. Contém
aquilo que nós brasileiros devemos fazer e aquilo que
não devemos fazer, principalmente no tocante à partilha dos recursos arrecadados das empresas concessionárias de extração mineral. No caso equatoriano,
50% são destinados a projetos de desenvolvimento
sustentável de iniciativa do poder público local e de
comunidades indígenas.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A
Presidência tem o prazer de anunciar a presença nas
galerias, acompanhados da professora, dos estudantes
da Escola Classe nº 5 do Paranoá, Distrito Federal, a
quem saúdo neste instante. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Edinho Araújo.
O SR. EDINHO ARAÚJO (PMDB-SP. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente Inocêncio Oliveira, Sras.
e Srs. Deputados, a estagnação da indústria de transformação no Brasil em 2011 é extremamente grave e
preocupante. Apesar do crescimento do consumo, o
setor industrial reduziu a geração de empregos, acelerando o processo de desindustrialização no País.
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Juros altos, câmbio valorizado, impostos elevados, guerra fiscal facilitando as importações e o real
sobrevalorizado favorecem a entrada dos produtos
importados. A indústria brasileira, um dos pilares mais
fortes da nossa economia, pouco contribuiu para o
crescimento do PIB em 2011.
Produzir custa caro no Brasil. Temos a terceira
energia mais cara do mundo. Por isso, Sr. Presidente, 25 entidades patronais e de trabalhadores, sob a
liderança do Presidente da FIESP/CIESP, Paulo Skaf,
estarão juntas em São Paulo, nesta quarta-feira, para
o Grito de Alerta contra a desindustrialização e pelo
emprego. A concentração será de manhã, em frente
à Assembleia Legislativa de São Paulo, onde são esperadas mais de 100 mil pessoas.
Estive com o Presidente da FIESP/CIESP, Paulo
Skaf, no último fim de semana, inaugurando uma escola do SENAI, em Birigui, e no Encontro Regional do
PMDB, em São José do Rio Preto. Ouvi dele as mais
sérias preocupações com o cenário industrial e com
o descompasso entre as ações promovidas pelo Governo e a realidade da indústria nacional.
Paulo Skaf alerta que a indústria de transformação
já chegou a representar 27% do PIB brasileiro, no ano
de 1985. Em 2011, Sr. Presidente, representou apenas
16%. E, se nada for feito, no final de 2012, pode chegar
a menos de 15% de participação na composição do PIB.
O declínio da indústria coloca o País numa situação perigosa e vulnerável, com menos empregos de
qualidade, comprometendo também a expansão sustentável do emprego nos setores de comércio e serviços.
Dados da FIESP mostram que, em 2030, o Brasil terá de garantir emprego a uma população economicamente ativa de 150 milhões de pessoas. Com o
processo de desindustrialização em curso no País,
essa meta já pode estar comprometida.
Paulo Skaf lamenta que estejamos regredindo e
voltando a ser uma economia produtora e exportadora
de produtos primários, cujas cotações dependem dos
humores da economia internacional.
Enquanto isso, as mercadorias importadas invadem nosso mercado. Estamos gerando lá fora os empregos qualificados dos quais o Brasil tanto necessita.
O Brasil é forte no agronegócio, no setor financeiro, na extração mineral, porém, sem uma indústria
pujante, não serão gerados postos de trabalho na
qualidade que o País demandará em futuro próximo.
O objetivo do Grito de Alerta contra a desindustrialização e pelo emprego é sensibilizar o Governo
para a defesa da produção brasileira e de um ambiente
econômico favorável ao crescimento.
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A indústria brasileira levou 200 anos para consolidar-se. É preciso recolocar o setor produtivo no
caminho do pleno crescimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. VITOR PENIDO (DEM-MG. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
no momento em que nosso sistema educacional passa
por mudanças estruturais e inovadoras, quero registrar
minha satisfação pela implementação das escolas em
tempo integral, fato que indubitavelmente trará grandes
e efetivos benefícios para a educação pública brasileira,
até porque, quanto mais envolvida estiver a pessoa no
contexto da educação, mais certa será a sua chegada
ao pódio do êxito.
Ao salientar a importância de um ensino de qualidade como fator de crescimento e desenvolvimento
de um país, afirmo que enfrentamos vários obstáculos
para continuar crescendo, e a educação é uma das
principais ferramentas para vencê-los. Sem ela não
chegaremos a lugar algum. Paulo Freire disse certa
feita: “Se a educação sozinha não pode transformar
a sociedade, tampouco sem ela a sociedade muda”.
Nesse aspecto, chamo a atenção dos demais
colegas, para aproveitarmos a ocasião e “abrirmos
nossos olhos”, para que lutemos em prol de uma educação de qualidade. Como disse, sem educação não
há desenvolvimento. Ela é um instrumento dinâmico
de transformação.
Ressalto, nobres pares, que, em minha atuação
neste Parlamento, tenho enfatizado sempre a importância da educação para o nosso desenvolvimento, mas
essa minha luta, que defendo como ponto principal,
antecede meus mandatos de Deputado.
Quando ainda era Prefeito da minha querida cidade de Nova Lima, por 18 anos, deixei várias escolas
municipais funcionando em tempo integral. Contudo,
Sr. Presidente, a atual gestão do Município não deu
seguimento ao projeto que implantamos com tanto carinho, e infelizmente todos os nossos esforços foram
por água a baixo. Das 18 escolas públicas do Município, deixamos 13; hoje, lamentavelmente, não existe praticamente nenhuma. Pior, essa administração
é ocupada pelo PT da nossa Presidente Dilma, que
teve oportunidade de fazer esse trabalho, ampliando
para todos ou quase todos os Municípios brasileiros
as escolas de tempo integral. Friso ainda, senhoras e
senhores colegas, que todas as escolas construídas
em minha gestão no Município foram avaliadas com
conceitos de excelência na qualidade do ensino.
Portanto, destaco que não basta criar escolas
e estendê-las a todos, mas primar também pela sua
qualidade, pois a massa humana que compõe as escolas, seja o corpo discente, seja o docente, deve pre-
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ponderar sobre a massa de concreto. Neste contexto,
a entidade familiar tem o dever de ser protagonista na
busca pela excelência do ensino, visto que a educação começa em casa, com a prerrogativa dos pais no
ensino da ética e do respeito ao próximo.
Gostaria que minha preocupação ficasse aqui
registrada com o objetivo de concitar os demais Parlamentares a que possamos juntos mudar a realidade
brasileira, construindo uma sociedade que não seja
“massa de manobra” e que tenha altíssima capacidade
crítica e de reflexão. Afinal, ainda como disse o grande educador Paulo Freire: “Não basta saber ler que
Eva viu a uva. É preciso compreender qual a posição
que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha
para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho”.
Neste contexto, aproveito o ensejo para congratular-me com a Presidente da República e com o Ministro
da Educação, Aloizio Mercadante, que está, de maneira responsável e consciente, cumprindo o verdadeiro
papel de um gestor responsável e tentando modificar
a realidade da educação brasileira, embora no meu
Município esse exemplo não esteja sendo seguido.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Esta
Presidência tem o prazer de anunciar que está visitando o Plenário da Câmara dos Deputados o Dr. Ricardo Patah, Presidente Nacional da União Geral dos
Trabalhadores – UGT, terceira maior central sindical
do País, acompanhado do Vice-Presidente e dos Deputados Ademir Camilo e Roberto de Lucena, a quem
saúdo neste instante.
Minhas homenagens e boa estada na Capital
Federal, sobretudo nesta Casa do Poder Legislativo,
a Casa do povo brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao último orador deste período, para
passarmos ao Grande Expediente, o ilustre Deputado
Vanderlei Siraque, do PT de São Paulo.
O SR. VANDERLEI SIRAQUE (PT-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero cumprimentar a nossa Presidenta Dilma
Rousseff; cumprimentar os Ministros Guido Mantega,
Fernando Pimentel e Gleisi Hoffmann; cumprimentar
o Presidente do BNDES, Luciano Coutinho, e cumprimentar todas as Centrais Sindicais, em especial a CUT,
a UGT, a Força Sindical, entre outras que, juntamente
com os setores empresariais e dos trabalhadores, estiveram na posse dos Conselhos de Competitividade
Setorial, do Programa Brasil Maior, do Governo Federal.
Lá estavam diversos setores em defesa da competitividade das cadeias produtivas da indústria nacional.
Eu, que estou criando, juntamente com os Srs. Depu-
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tados e as Sras. Deputadas, a Frente Parlamentar em
Defesa da Competitividade da Cadeia Produtiva do
Setor Químico, Petroquímico e Plástico, fiquei muito
lisonjeado e muito feliz com os anúncios feitos pelos
Ministros e pela nossa Presidenta Dilma Rousseff, em
especial o da desoneração da folha de pagamento do
setor plástico, uma das nossas reivindicações mesmo
antes da criação da Frente Parlamentar no Congresso Nacional.
Então, a Presidente Dilma vem trabalhando com
muita garra, apesar das críticas do PSDB, dizendo que
é pouco, Deputado Devanir Ribeiro, Deputado Carlinhos
Almeida. Se eles ajudassem mais – se o Governo de
São Paulo, que seria a locomotiva do Brasil, mas está
virando uma locomotiva que está saindo dos trilhos,
vamos dizer assim –, o Brasil poderia estar melhor.
Se o Governo de São Paulo cuidasse pelo menos
da segurança pública, que, aliás, é campeã nacional
em crimes, em roubos, conforme hoje as notícias da
Folha de S.Paulo, o Brasil poderia estar melhor. O
Governo do nosso Brasil, que é uma federação, tem as
responsabilidades federais e municipais, mas também
tem de ter a responsabilidade dos Governadores de
Estado, especialmente do Estado mais rico da Federação, que é São Paulo.
O Brasil está indo bem, está desonerando a folha
de pagamento, mas sem a precarização dos contratos de trabalho, sem tirar dinheiro dos trabalhadores e
dos empresários, porque é o Tesouro que vai bancar
os eventuais déficits da área da Previdência Social.
Parabéns, Presidenta Dilma, parabéns aos Ministros Pimentel e Mantega pelo anúncio de hoje em
defesa da competitividade da indústria nacional e pela
posse dos conselhos de competitividade setoriais,
dos quais participam os trabalhadores, o Governo e
os empresários!
Aqui se fazem as coisas com democracia, com
participação cidadã, com participação da sociedade
brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Passa-se ao

V – GRANDE EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Geraldo Resende, do PMDB de Mato Grosso do Sul, que dispõe
de 25 minutos na tribuna.
Logo após o Grande Expediente, passarei a palavra aos oradores inscritos.
O SR. GERALDO RESENDE (PMDB-MS. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, foi aprovado na última terça-feira, dia 27 de
março, o relatório final dos trabalhos desenvolvidos
pela Comissão Especial que presidi, destinada a efe-
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tuar estudos sobre as causas e as consequências do
consumo abusivo de álcool entre cidadãos brasileiros,
a chamada CEÁLCOOL. O relatório é de autoria do
Deputado Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, e
evidencia a riqueza dos encontros técnicos e das palestras realizados em 2011, bem como os malefícios
causados pelo aumento exponencial do consumo de
bebidas alcoólicas nos últimos 5 anos.
Acredito que a CEÁLCOOL tem que continuar
os estudos e os debates sobre o tema, como também
deve cumprir o papel importante de encaminhar a votação do PL nº 2.788, de 2011, que altera o art. 306
da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, o Código
de Trânsito Brasileiro, para tornar crime a condução de
veículos automotores sob a influência de álcool e de
substâncias psicoativas, possibilitando outras formas
de prova e corrigindo a distorção proporcionada pela
possibilidade de o condutor alcoolizado se recusar a
realizar o teste de alcoolemia.
As recomendações propostas no relatório identificam que estamos indo na contramão do interesse
público quando flexibilizamos o Estatuto do Torcedor, no
que tange à proibição da venda de bebidas alcoólicas
nas imediações dos estádios, para atender a exigências da Federação Internacional de Futebol, a FIFA.
Agora mesmo foi aprovada aqui no plenário a
Lei Geral da Copa, baseada no relatório do Deputado
Federal Vicente Candido, do PT de São Paulo, elaborado com base no Projeto de Lei nº 2.330, de 2011,
encaminhado pelo Poder Executivo.
Alguns pontos polêmicos foram separados para
votação nominal e os principais se referiam à questão
das bebidas alcoólicas, uma tentativa de evitar a suspensão do artigo do Estatuto do Torcedor que “proíbe
a permanência nos estádios de bebidas ou substân‑
cias proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar
a prática de atos de violência”.
Para o Governo, a suspensão desse artigo subordina qualquer legislação estadual que proíba a venda
de bebidas alcoólicas e resolve a questão, o que acaba
cumprindo as garantias dadas pelo Poder Executivo à
FIFA, mas, pela nossa compreensão, a redação exigirá uma negociação com os Governos Estaduais e o
Ministério Público.
Infelizmente, apesar de ter votado “sim”, pelo
destaque que propunha o voto em separado, apresentado pelo Partido Social Cristão (PSC), que tinha
o mesmo teor do apresentado pelo Partido da Social
Democracia Brasileira (PSDB), o nosso enfrentamento
não foi suficiente.
Os dois destaques foram rejeitados aqui no plenário, e a liberação da venda de bebidas alcoólicas nos
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estádios em que serão realizados os jogos da Copa
do Mundo de 2014 foi aprovada.
O Projeto de Lei nº 2.330, de 2011, já chegou ao
Senado, onde será analisado e onde certamente serão corrigidos os erros, as omissões, as imperfeições
e as alterações feitas de afogadilho, para atender ao
Executivo.
Estudo recente do Coronel Milton Corrêa da Costa, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, dá uma ideia da
importância da medida de proibição adotada, sobre a
venda de bebidas alcoólicas no interior de estádios de
futebol, inclusive em suas cercanias, horas antes da
realização das partidas. Houve uma queda substancial
nos registros de ocorrências e flagrantes delitos na circunscrição da área de jurisdição da delegacia policial
e na própria sede do Juizado de Instrução montado no
Estádio do Maracanã, relativamente a conflitos entre
torcedores no interior do estádio e em suas proximidades e a ocorrências que envolvem rixas e lesões
corporais, além de redução do número de infrações.
O que recomendamos é que o Governo Federal
implemente políticas públicas para enfrentar o alcoolismo, suas causas e consequências. É imperativa a
ampliação da rede de Centros de Atenção Psicossocial voltados para dependentes de álcool e drogas, os
chamados CAPS-AD.
Também acreditamos que deve haver maior dotação orçamentária no Ministério da Saúde para o
tratamento de dependentes, bem como devem ser
disponibilizados leitos especializados, semelhante ao
que foi feito com o Programa Crack, é Possível Vencer.
Outra recomendação que fazemos, agora para os
Governos Estaduais, é a de adoção de leis aos moldes da Lei Estadual nº 14.592, de 19 de outubro de
2011, do Estado de São Paulo, que proíbe a venda de
bebidas alcoólicas a menores de 18 anos e responsabiliza os estabelecimentos, punindo-os com multas e
a possibilidade de fechamento.
Segundo estudos apresentados pela Secretaria
Nacional de Políticas sobre Drogas, realizados em
2007, 11% da população brasileira bebe todos os dias
e 28% bebem até quatro vezes por semana.
Os maiores consumidores são os jovens de 18 a
24 anos de idade. Dentre estes, 25% são universitários
e, quando questionados, responderam que beberam
“pesado” pelo menos uma vez nos últimos 30 dias. No
ensino fundamental e médio, 42,4% dos entrevistados
confirmaram o uso de bebidas alcoólicas.
Outro levantamento, realizado pela Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, demonstrou que 22,4%
dos entrevistados confirmaram já ter ingerido bebida
alcoólica antes de dirigir.
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Segundo a Coordenação Nacional de Saúde
Mental, Álcool e outras Drogas do Ministério da Saúde,
nas capitais, 71% de nossos adolescentes com até 15
anos de idade já experimentaram bebidas alcoólicas.
O número de vítimas de acidentes de trânsito
nas vias federais, associados ao consumo de álcool, quadruplicou de 2004 para 2007, passando para
1.909. Só em São Paulo, de acordo com uma pesquisa
da Universidade de São Paulo (USP), 55,8% dos 907
motoristas mortos no ano de 2005 conduziam seus
veículos alcoolizados.
Dados do Ministério da Saúde apontam para um
número alarmante. Em 2010, pela primeira vez foram
registrados mais de 40 mil óbitos, uma verdadeira epidemia de acidentes, lesões e mortes relacionados ao
consumo abusivo de bebidas alcoólicas.
Quero aproveitar a oportunidade para parabenizar
os veículos de comunicação do Grupo Bandeirantes,
que, numa série de reportagens na semana que passou,
deu início à campanha Contra Bebida no Trânsito, que
exige o aumento do rigor nas punições a motoristas
que dirigem após o consumo de bebidas alcoólicas.
O objetivo da campanha do Grupo Bandeirantes
é o de reunir 1,3 milhão de assinaturas em todo Brasil para a proposição de um projeto de lei de iniciativa
popular que vai alterar a Lei nº 9.503/97. Mais de 200
mil pessoas já aderiram à campanha.
O Sr. Onofre Santo Agostini – Permite-me V.Exa.
um aparte, Deputado?
O SR. GERALDO RESENDE – Concedo o aparte a V.Exa.
O Sr. Onofre Santo Agostini – Quero cumprimentá-lo, Deputado Geraldo Resende, pela preocupação. Agora, cabe a este Parlamento – e há pouco
eu conversava com o Presidente – tomar providência.
Chegou o grande momento de votarmos a lei, oriunda
do Senado – e há um projeto de lei, de nossa autoria,
semelhante nesta Casa –, que pede maior rigor na punição aos motoristas que dirigem alcoolizados. V.Exa.
tem toda a razão, Deputado. Essa preocupação não
é só de V.Exa., mas também de todo o Brasil, ainda
mais depois da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que modificou tudo, com a votação dessa lei que
pede maior rigor na punição a motoristas que dirigem
alcoolizados. Então, acho que chegou a grande oportunidade, o grande momento de esta Casa tomar providências e votar a lei oriunda do Senado e os projetos
de lei apensos, não só deste Deputado mas também
de outros Deputados, tornando mais rigorosa a lei para
quem dirigir alcoolizado. Parabéns! O assunto é, no
momento, de suma importância. A sociedade brasileira está a conclamar este Parlamento para que tome
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essa responsabilidade, para melhorarmos a situação
dos motoristas brasileiros.
O SR. GERALDO RESENDE – Muito obrigado,
Deputado Onofre Santo Agostini. Certamente o aparte de V.Exa. torna mais rico o meu pronunciamento.
Defendemos que o montante do recolhimento do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) referente a bebidas alcoólicas sirva para custear internações
médicas por causas ligadas a patologias provocadas
por esse consumo. Outra destinação para esse valor
seria para campanhas pela diminuição da ingestão de
bebidas alcoólicas nas aldeias indígenas. Como exemplo, diante da gravidade da situação, foram citados os
casos das Aldeias Jaguapirú e Bororó, que ficam na
cidade de Dourados, que tenho o orgulho de aqui representar, no sul do Estado de Mato Grosso do Sul.
De acordo com dados divulgados recentemente
pela Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI)
do Ministério da Saúde, em apenas um bimestre, dez
indígenas morreram no Município, e todos os crimes
estão associados ao consumo de álcool. O que chama a atenção é que esse alto índice de mortes em 2
meses já representa um terço das ocorridas em todo
o País no ano passado. Em 2011, foram 30 mortes, e
todas associadas ao consumo de álcool. As Aldeias
Jaguapirú e Bororó são tidas como umas das mais
perigosas do mundo, se os dados estatísticos de violência, assassinatos e suicídios forem isolados.
Para as lideranças indígenas, a falta de controle na entrada das aldeias e o consumo de produtos
nas reservas indígenas têm levado os mais jovens ao
contato precoce com as drogas e o álcool. A evasão
escolar já atinge a marca de 25% entre crianças com
idade a partir dos 12 anos.
Representantes da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA e da Secretaria Especial de Saúde Indígena foram categóricos em responsabilizar, dentre
outras variáveis, o consumo do álcool por índices tão
alarmantes.
No que tange à saúde da mulher, o aumento do
consumo do álcool se caracteriza como uma tragédia
futura. O fenômeno do aumento do número de mulheres alcoólatras é recente, mas o efeito será ainda
mais devastador do que para os homens. Por especificidades orgânicas, por terem quatro vezes mais gordura que os homens, as mulheres dissolvem o álcool
de maneira mais lenta, expondo-se aos mais nocivos
perigos inerentes à bebida.
Foram doze reuniões deliberativas, sete audiências públicas, dentre elas três regionais, e a construção de um arcabouço de experiências, dados técnicos,
histórias tristes. A conclusão: um aumento preocupante
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no consumo de bebidas alcoólicas e de doenças correlatas a essa dependência.
Estamos encaminhando a formulação de um projeto de lei que proíba as propagandas de álcool na televisão em horários anteriores às 23 horas, bem como
a venda de bebidas em postos de gasolina e em locais
distantes até 100 metros de instituições de ensino.
Realizados esses apontamentos e parabenizando
os trabalhos da CEÁLCOOL, reiteramos que somos
contra qualquer tipo de manobra que libere a comercialização de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol.
A bebida alcoólica vem vitimando pessoas, estraçalhando famílias e já pode ser considerada uma
epidemia a ser tratada imediatamente.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao segundo orador do Grande Expediente, Deputado Duarte Nogueira.
Antes, para uma breve intervenção, concedo a
palavra ao ilustre Deputado Afonso Hamm, do PP do
Rio Grande do Sul, que disporá de 1 minuto.
O SR. AFONSO HAMM (PP-RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado
Inocêncio Oliveira, Sras. e Srs. Deputados, assomo à
tribuna neste momento para dizer que a bebida alcóolica associada à condução de veículos é algo que nós
desabonamos. Cada vez mais, temos de responsabilizar os nossos motoristas por essas atitudes, em especial os jovens, que devem tomar todos os cuidados
e receber orientações.
Mas quero lembrar que, em relação à Copa do
Mundo, nós estamos abrindo uma excepcionalidade
para uma competição que ocorre no Brasil. A partir das
deliberações nos Estados, cada cidade-sede, através
da sua orientação, é que vai fazer a…
(O microfone é desligado.)
O SR. AFONSO HAMM – Presidente, eu gostaria
que este meu discurso fosse divulgado nos meios de
comunicação da Casa e no programa A Voz do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Dando continuidade ao Grande Expediente, concedo a palavra ao ilustre Deputado Duarte Nogueira, do PSDB
de São Paulo, que disporá de 25 minutos na tribuna.
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, nós pretendemos, neste primeiro Grande
Expediente em que nos pronunciamos neste ano, fazer
um balanço das ações da Presidente Dilma Rousseff,
pela preocupação que temos com a falta de rumos e
de planejamento do País.
Vejam que hoje o Governo anunciou mais um
conjunto de medidas de incentivo a setores da econo-
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mia, que vinha sendo antecipado há vários dias. E por
que o evento foi estrategicamente marcado para hoje?
Porque, nesta terça-feira, Deputado Domingos Sávio, o
IBGE divulgou que a indústria cresceu 1,3% em fevereiro, depois de uma queda de 1,5% no mês anterior.
Ouvia, há instantes, um Deputado do PT criticar,
por meio de microfone da Casa, o Governo do Estado
de São Paulo. O Estado de São Paulo responde por
31% de toda a geração de riqueza do nosso País, e
poderia estar muito melhor se o Governo Federal não
estivesse tratando a indústria, não só a de São Paulo, mas a de todos os Estados brasileiros, da maneira
com vem tratando.
Amanhã haverá um ato contra a desindustrialização, que ocorrerá em São Paulo, com a participação
das centrais sindicais, das entidades empresariais e
das de trabalhadores.
O Governo demonstra estar mais preocupado
com o efeito político do anúncio do que com o efetivo
resultado das medidas anunciadas.
Todo aceno ao setor produtivo, que move o País,
é importante, mas a sucessão de pacotinhos revela
falta de estratégia do Governo. Desde 2007, este é o
sexto ou sétimo conjunto de medidas. Já perdemos até
a conta de quantos foram. E os resultados são pífios –
a taxa de investimentos da economia não cresceu, os
investimentos em pesquisa são ainda insuficientes, a
capacidade de inovação tecnológica é precária.
Apesar disso, o Governo continua batendo na
mesma tecla – a de adotar medidas paliativas, que
não trazem solução estrutural. Nos últimos meses foram anunciados vários incentivos à indústria, mas há
também a necessidade de se olhar para o agronegócio,
que é o fiel da balança comercial brasileira. Ao adotar
essa política de pacotes, o Governo privilegia um setor
em detrimento de outros, quando deveria atuar para
todo o conjunto da economia brasileira.
Não há ações claras e planejamento para o futuro, voltados à construção de um ambiente econômico
favorável ao crescimento do País. Já ajudaria muito
se o Governo fizesse a sua parte no que diz respeito à conquista dessas condições de competitividade
– investimento em infraestrutura, em pesquisa e desenvolvimento, redução da carga tributária, dos juros
e a retomada das reformas estruturais, que foram iniciadas nas gestões do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, mas abandonadas, repito, abandonadas, nos
Governos do PT.
Como o Governo não faz a lição de casa, o Brasil
cresce menos do que os demais países emergentes e
sofre com o processo de desindustrialização que está
em curso. Os fatores que fazem desaparecer a competitividade das nossas indústrias são bem listados
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pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas
e Equipamentos – ABIMAQ.
O modelo econômico privilegia o investimento
especulativo e não o produtivo, enquanto escancara as
portas do País para a entrada de bens industrializados
importados. E a entidade alertou o Governo inúmeras
vezes quanto a isso. Nós mesmos, na semana passada, desta tribuna, falamos na mesma direção.
A ABIMAQ chegou a fazer uma lista de cerca
de 800 produtos que sofrem com a concorrência estrangeira. A maioria desses produtos chega da China
custando cinco vezes menos do que o mesmo item
fabricado aqui. Não há indústria que aguente.
Isso sem falar na consequência mais grave dessa disparidade: o desemprego. Só no setor de máquinas e equipamentos existem 770 mil desempregados.
Nossa dependência da exportação de matérias-primas também só cresce. Em 2011, apenas seis itens
foram responsáveis por 47% das exportações brasileiras. Em 2006, a participação desses produtos não
chegava a 30% – uma diferença de apenas 5 anos.
Metade do valor exportado no ano passado ficou nas
mãos de meia dúzia de itens.
Importar é gerar empregos lá fora. E adotar medidas protecionistas pode ser perigoso, porque abre brecha para a redução da concorrência e para o aumento
do preço dos produtos para o consumidor. Se tivéssemos um ambiente econômico construído – e os 10
anos em que o PT está no Governo seriam suficientes
para, pelo menos, termos avanços significativos nesse
sentido –, muito provavelmente o setor produtivo não
estaria passando por dificuldades.
Há, sim, recursos para investimentos em infraestrutura, mas o Governo, por pura incapacidade, não
consegue tirar as obras do papel. De acordo com levantamento da Assessoria de Orçamento do PSDB,
dos R$82,2 bilhões autorizados para investimentos, nos
3 primeiros meses do ano, foram efetivamente pagos
apenas R$620,3 milhões, ou seja, 0,8% do total – nem
1% foi capaz de executar daquilo que já está no Orçamento nesses primeiros 90 dias do ano.
Em relação ao PAC, o Programa de Aceleração
do Crescimento, no mesmo período foram pagos – pasmem – apenas 0,5%, ou R$220 milhões dos R$42,5
bilhões autorizados para este ano.
No mês passado, uma comissão de Parlamentares visitou o trecho da transposição do Rio São Francisco em Mauriti, no Ceará. As obras estão paradas, e
o pouco que já foi feito começa a se perder. A obra da
transposição, inicialmente orçada em R$4,5 bilhões,
já está em R$8,2 bilhões.
É uma covardia o que os Governos do PT fazem
às vésperas das eleições: vão até o Nordeste e renovam
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a promessa da transposição. E o que se tem? Muitos
trechos abandonados, com os custos cada vez mais
elevados, trabalhadores demitidos e a população desiludida, esperando a água, que nunca chega.
Os exemplos não param por aí. Levantamento
feito pelo jornal O Globo mostrou que, 5 anos após
a criação do PAC, as maiores obras de infraestrutura
do País têm atraso de até 54 meses – repito, 54 meses – em relação ao cronograma original. Cinquenta
e quatro meses não são 54 dias.
O prejuízo é dos brasileiros, que carregam o
Governo nas costas, pagam uma das maiores cargas
tributárias do mundo, e recebem muito pouco em contrapartida. Grande parte dos recursos se perde nos
atrasos das obras e na corrupção disseminada em várias partes do Governo. Os escândalos mais recentes
estão na saúde, área em que recursos são desviados
enquanto as pessoas precisam praticamente implorar
para serem dignamente atendidas, em filas dos postos
de saúde ou em macas nos corredores dos hospitais.
Os prejuízos estão também no Ministério da Pesca, em que foram gastos mais de R$30 milhões para
comprar lanchas, que não têm utilidade, de uma empresa que depois foi procurada para doar recursos
para a campanha do PT.
Eu vou conceder os apartes, Srs. Deputados, tão
logo conclua o último trecho do meu discurso.
O Governo não mostra rigor no controle do dinheiro público. E muito menos no cumprimento do que
promete. Palavras que foram ditas em palanques e
eventos de campanha eleitoral não valem mais nada
hoje. Promessas foram abandonadas. Há alguns dias,
a Folha de S.Paulo fez um levantamento na área de
segurança pública e mostrou ao Brasil todo que a Presidente Dilma engavetou até a construção das UPPs,
as Unidades de Polícia Pacificadora. A promessa, na
campanha eleitoral de 2010, era a construção de 2.883
unidades pacificadoras no País.
Ela afirmou, também durante a campanha, que
construiria 6.427 creches até o fim de seu mandato
– esse detalhe do número 7 no final é para dar certa
credibilidade. Vamos fazer agora uma conta simples.
Deve ser possível contar hoje nos dedos da mão quantas creches, dessas 6.427, foram entregues até agora.
No ano passado, 2011, nenhuma foi entregue. Para
cumprir a promessa, o Governo terá de inaugurar cinco
creches por dia até o final de 2014. Se for nesse ritmo,
vai ser mais uma promessa vazia, iludindo mais uma
vez a população mais carente do nosso País.
Outro destaque na propaganda eleitoral foram as
UPAs, as Unidades de Pronto Atendimento 24 horas.
No entanto, levantamento feito pelo jornal O Globo, no
dia 2 de março, revelou que, das 90 UPAs prometidas
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para 2011, apenas 30 estão prontas. Nesse ritmo, a
promessa das 500 UPAs só será cumprida em 2026.
Sem qualquer constrangimento, o PT abandona
as promessas que fez aos eleitores e pelas quais elegeu integrantes seus. Por outro lado, faz aquilo que
prometeu que nunca faria. Nesse caso, eu me refiro
às privatizações.
O Sr. Devanir Ribeiro – V.Exa. me concede um
aparte?
O SR. DUARTE NOGUEIRA – Tão logo eu conclua este raciocínio último, Deputado.
Eu me refiro às privatizações. Depois de ter reconhecido que o PROER salvou os bancos brasileiros,
o PT privatizou cinco aeroportos. Se tivesse privatizado antes, os aeroportos já estariam prontos para
os grandes eventos mundiais e preparados inclusive
para o aumento da demanda, e as tarifas poderiam ser
menores, e os serviços poderiam ser muito melhores.
No ano passado, as passagens subiram 53%. E
a proximidade de qualquer feriado prolongado faz renascer o temor de mais um apagão aéreo. A verdade é
que o tempo passou, e foram 10 anos de atraso no que
diz respeito à melhoria da infraestrutura aeroportuária.
O PT recorreu, sim, às privatizações porque não
tinha, ao contrário do que passou a vida prometendo,
um plano melhor para os aeroportos. Sequer consegue aplicar os recursos de que dispõe para investir,
por pura ineficiência.
Ao curvar-se às privatizações, que passou a
vida toda criticando, condenando e amaldiçoando, o
PT desdiz o seu passado, além de provocar enormes
prejuízos ao País.
Em campanhas eleitorais, o PT sofre de megalomania. No Governo, finge ter a memória curta, e quem
paga por esse prejuízo é o contribuinte brasileiro.
Ouço o aparte do Deputado Devanir Ribeiro – depois, o do Deputado Augusto Coutinho e, em seguida,
o do Deputado Domingos Sávio.
O Sr. Devanir Ribeiro – Deputado Duarte Nogueira, agradeço a V.Exa. a concessão do aparte. Eu
acho que V.Exa. está em dissintonia, e eu quero estar
em sintonia com o meu partido e com o seu. Seu ex-Presidente e meu ex-Presidente estão de abraços, e
V.Exa., no entanto, está falando do passado e do presente. Vamos construir juntos. Deputado Duarte, V.Exa.
foi Secretário de Estado e hoje, pessoa inteligente que
é, é motivo de orgulho para nós. De fato, há vários apagões. V.Exa. culpava o Governo Federal. Mas não faz
15 dias que o Secretário dos Transportes Metropolitanos de São Paulo, Jurandir Fernandes, alegou não
saber que haveria tantos passageiros, do que resultou
o apagão no sistema de transporte do Estado. Não há
transportes em São Paulo: o trem não anda, o metrô
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não anda, nada anda. E o que mais me encabula é que,
apesar de se tratar do Estado mais rico da Federação,
fica quase em último lugar na classificação relacionada
à educação. De quem é, portanto, a competência? É
da Câmara Federal? Do Governo Federal? Do Governo Estadual? Acho bom cobrarmos aqui e cobrarmos
lá. Aqui, V.Exa. é Oposição, e eu sou Situação. Lá, eu
sou Oposição, e V.Exa. é Situação. O que fazer para
destravarmos o problema do transporte? V.Exa. citou
os aeroportos. Eu cito o trem e o metrô, que pertencem
ao Estado, não é isso? É isso o que me interessa. E
eu fiz um esforço tremendo, junto com o Prefeito da
Capital, Kassab – sem nenhum menosprezo, ele ainda
estava no DEM –, para que levássemos dinheiro para
construir o metrô da Celso Garcia, porque eu preciso,
nós que moramos na Capital precisamos que aquela
cidade flua, como fluem as melhores cidades do mundo.
É isto o que eu quero, que V.Exa., ao alertar o Governo
Federal, alerte também o Governo e a Prefeitura do
seu Estado, que também fizeram promessas.
O SR. DUARTE NOGUEIRA – Deputado, a democracia é importante porque nos permite, de maneira
aberta e pública, confrontar ideias. Não é porque divergimos na forma de realizar a atividade administrativa,
ou de governar o País, que o Presidente Fernando
Henrique vai virar as costas para o Presidente Lula
num momento de dor – felizmente, S.Exa. chegou à
cura da doença, depois de tanto sofrimento. Foi um
gesto de solidariedade, de respeito e de humanismo
por parte do Presidente Fernando Henrique.
No que diz respeito ao transporte em São Paulo,
nós estamos colocando os trens cada vez mais para
trabalhar, e eles estão multiplicando a capacidade de
transportar milhões e milhões de pessoas por dia. Eu
não vi nenhuma instalação em nenhuma outra localidade de trens do Governo Federal, mas vejo do Governo do Estado de São Paulo, porque investimentos
são feitos lá.
Também não vejo funcionar a Ferrovia Norte-Sul, como não vejo ocorrer a transposição de águas
do Rio São Francisco. Se está havendo excesso de
carga em São Paulo, o que pode estar levando a um
ou outro desligamento de subestação, isso já está sendo resolvido, porque a equipe da CPTM trabalha de
meia-noite e meia, a hora em que param os trens, até
as 4 horas da manhã: em 3 horas e meia está sendo
feito um turno de esforço para, em 1 ou 2 semanas,
se encerrarem os problemas.
Rapidez e eficiência se medem pela velocidade
com que os serviços públicos são realizados, ou seja,
de maneira ágil, e são coisas que, como acabei de dizer, seu partido e seu Governo estão sendo incapazes
de trazer para o País.
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Ouço o aparte do Deputado Augusto Coutinho.
O Sr. Augusto Coutinho – Prezado Líder Duarte Nogueira, eu quero apenas, para ilustrar seu belo
pronunciamento, citar rapidamente o exemplo do que
ocorreu no meu Estado de Pernambuco. Em 7 de maio
de 2010, o Presidente Lula e a então Ministra Dilma
Rousseff foram a Pernambuco para colocar na água o
petroleiro João Cândido. Mas, pasme, Deputado Duarte Nogueira, acabada a cerimônia, acabada a festividade em que se quebrou garrafa de champanhe no
petroleiro, a embarcação foi içada ao Porto de Suape,
e somente agora, 2 anos depois, mais precisamente
no último sábado, a obra foi concluída, e o petroleiro
João Cândido, finalmente levado ao mar. Este é o modo
petista de governar: mentir para a opinião pública. Parabéns a V.Exa.
O SR. DUARTE NOGUEIRA – Agradeço a V.Exa.
o aparte.
Antes de ouvir o Deputado Domingos Sávio, quero dizer que nosso tema hoje é a desindustrialização,
as dificuldades da indústria brasileira, o desemprego,
o aumento das importações de produtos de fora e a
crise que está prejudicando a economia de nosso setor industrial, por falta de políticas públicas acertadas.
Quero ainda destacar que os encargos financeiros e a política cambial também têm sido irmãs
siamesas num pretenso combate à inflação, que vem
não só deteriorando a situação das finanças públicas,
mas também reduzindo a disponibilidade de recursos
para investimentos. A ausência desses investimentos
tem elevado os custos na área de infraestrutura, o
que, por sua vez, retroalimenta a inflação e diminui a
competitividade do País.
Os problemas a serem enfrentados parecem estar
mais relacionados a gestão e a organização e métodos.
Percebemos grande incapacidade de gerência, falta de
incorporação de novas tecnologias e de uso otimizado
dos servidores públicos, de modo a valorizar mais as
carreiras de Estado. Embora haja aumento das atividades de auditoria e fiscalização, há também, e cada
vez mais, corrupção. E a impunidade, também cada
vez mais, frustra o cidadão brasileiro.
Resta saber outras formas de redução das desigualdades: regras melhores para o mercado de trabalho, política tributária que resulte em menor regressividade – quem hoje paga mais imposto é quem menos
pode, o mais pobre –, estímulo ao desenvolvimento e
potencialização da competitividade.
O desafio é enfrentar a qualidade e o desempenho. E mais: não é possível continuarmos a ver tanta
gente lotada nos escritórios das capitais do País e
tão poucas pessoas lidando com as necessidades do
público brasileiro.
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Além disso, é preciso privilegiar a agilidade e a
eficiência, de forma a instituir uma meritocracia, valorizar o servidor público por desempenho, incentivá-lo
não só com melhores salários, mas com melhores
condições de trabalho.
Portanto, não basta fazer mais. É preciso fazer
melhor.
Deputado Domingos Sávio, ouço o aparte de
V.Exa.
O Sr. Domingos Sávio – Deputado Duarte, quero apenas registrar minha alegria em vê‑lo novamente
como nosso grande Líder, fazendo um brilhante pronunciamento. E que ele acorde o Governo, que acorde
o Brasil. O Governo, que se tem mostrado um governo
de corrupção, não tem planejamento, não investe na
infraestrutura do País e está nos levando à desindustrialização. Parabéns, Deputado Duarte Nogueira.
O SR. DUARTE NOGUEIRA – Agradeço ao Presidente a tolerância quanto ao tempo. Agradeço aos
Deputados que fizeram apartes e a todos os telespectadores da TV Câmara que acompanharam meu
pronunciamento.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pela ordem, concedo a palavra ao Deputado Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
pediria a V.Exa. que acolhesse como lido modesto
pronunciamento em que me reporto à próxima reunião da Comissão de Reforma Política, programada
para quarta-feira.
Muito obrigado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, somente
na próxima semana, a Comissão de Reforma Política
deverá sequenciar os seus trabalhos, interrompidos na
passada quarta-feira, votando, pelo menos, o primeiro
item do parecer Henrique Fontana, dispondo sobre o
financiamento público de campanha, ainda controverso dentro de desdobramentos atinentes às suas modalidades de efetivação: se com recursos exclusivos
da União e a participação de pessoa física, eliminada,
definitivamente, a inserção de pessoa jurídica, já virtualmente excluída, sem qualquer perspectiva.
Recorde-se que, em audiência pública, a que
compareceu, ainda no ano anterior, o Ministro Ricardo
Lewandowski admitiu a cogitada colaboração de filiados, nunca, porém, consentida qualquer integração de
empresas, como atualmente prevalece, gerando especulações sobre abusos do poder econômico.
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Ultrapassado essa etapa, o grande debate que
se travará deverá envolver a hipotética lista preordenada, objeto de posicionamentos antagônicos, focados
sempre na chamada despersonalização do voto, embora contribua para gerar um sentimento de afirmação
partidária, a exemplo do que ocorre em democracias
consolidadas como os Estados Unidos, quando ali se
confrontam, conscientemente, republicanos e democratas.
Presume-se que a vedação das coligações, no
que tange ao voto proporcional, permanece sob o
impacto de forte reação das pequenas legendas, por
entender que a restrição implica em providência contrária às minorias, num contexto de 29 facções, como
ocorre, presentemente, no cenário da legislação vigorante, segundo dados confinados pelo próprio TSE.
O Presidente Almeida Lima tem reafirmado o seu
propósito inabalável de não permitir mais delongas em
discussões intermináveis, conduzindo os Parlamentares a manifestações conclusivas, capazes de ensejar
uma celeridade maior ao procedimento de firmar deliberações definitivas, para exame posterior por parte
da Comissão de Constituição e Justiça e do Plenário
soberano desta Casa.
Aguarda-se, portanto, que agora haja um impulso maior e mais concreto à proposta do nobre Relator,
com as inevitáveis emendas que surgirão, inapelavelmente, em pontos cruciais do texto concluído pelo representante do PT gaúcho e distribuído, amplamente,
por entre os componentes daquele órgão.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra, para uma breve intervenção, ao Deputado Paulo Rubem Santiago.
O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT-PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
comunicar a V.Exa. e aos Deputados desta Casa que
juntamente com os integrantes da Frente Parlamentar
Mista de Combate à Corrupção entregamos ao Presidente Marco Maia solicitação para que a Presidência
da Casa se dirija à Procuradoria-Geral da República
e requeira o compartilhamento das informações que
tratam das investigações sobre o empresário Carlos
Cachoeira.
Queremos que a Presidência tome essa iniciativa
e que em seguida a tome também junto ao Supremo
Tribunal Federal, porque não podemos deixar à sociedade, à opinião pública quaisquer dúvidas quanto
à isenção do Poder Legislativo na defesa da sua integridade, da integridade dos seus membros.
Quero aqui dizer, em nome do Deputado Francisco
Praciano, que preside a Frente Parlamentar Mista de
Combate à Corrupção, que mais uma vez solicitamos
ao Presidente Marco Maia que se dirija aos Líderes,
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para que coloquemos em pauta quase 30 projetos que
tratam do combate à corrupção e que estão prontos
para a apreciação por este Plenário.
Não nos podemos omitir diante de mais uma
crise que atinge todos nós, que atinge a imagem do
Legislativo.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao Deputado Fernando Ferro, por 1 minuto.
O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer um
registro, neste 1 minuto que me cabe, acerca da campanha da CUT pelo fim do imposto sindical, bandeira
histórica de que participei, como fundador da Central,
na compreensão de que os sindicatos devem buscar
mecanismos politizados de sustentação.
A manutenção do imposto sindical favorece a
existência de sindicatos de fachada, de estruturas
paralisadas que não correspondem à necessidade
de uma organização democrática que seja a vontade
dos trabalhadores.
Portanto, meus parabéns à Central Única dos
Trabalhadores por retomar com essa veemência uma
bandeira histórica da sua fundação. À época, como
sindicalista, defendi, e compreendi sempre, que a maneira autônoma de se desenvolverem os sindicatos se
dá com sua própria capacidade de sustentação e de
maneira democrática.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado João
Ananias, do PCdoB de Ceará. S.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna.
O SR. JOÃO ANANIAS (Bloco/PCdoB-CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, há mais ou menos uma semana foram veiculadas notícias pela imprensa, principalmente
do Nordeste, de que o Ministério da Fazenda iria regulamentar o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste
– FDNE e que essa renda mais a gestão financeira,
hoje exclusividade do Banco do Nordeste do Brasil,
também passariam para Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Isso gerou apreensão nas áreas de
abrangência do BNB.
Entendemos, Sr. Presidente, que a importância
do Banco do Nordeste para nossa região deve-se ao
fato de o Nordeste sempre ter sido desigual ao longo
da história. É claro que isso vem mudando a partir dos
Governos do Presidente Lula e da Presidenta Dilma
Rousseff, que continua priorizando mais a região.
Agora, não podemos aceitar que, nas circunstâncias em que estamos, com as profundas desigualdades,
o Banco do Nordeste possa, no futuro, ser esvaziado
e colocado em pé de igualdade com Banco do Brasil
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e Caixa Econômica Federal. Não temos condições. O
Banco do Nordeste não tem ainda estatura, musculatura para essa disputa de mercado.
Portanto, acho que essa proteção ao Banco do
Nordeste do Brasil é necessária. E acho que o FDNE
tem que ser exclusividade sua. É o que pensamos e
reivindicamos.
Fiz, então, requerimento de informações ao Ministro Guido Mantega a respeito disso, como também
à bancada de Deputados nordestinos, para que possamos, na próxima reunião que deverá ser convocada
pelo Deputado Gonzaga Patriota, ainda coordenador
da bancada e com quem falamos, debater essa questão e encaminhar propostas.
Não podemos admitir, em minha concepção, que
o Nordeste, com todas as desigualdades ainda muito presentes, seja tratado de forma igual. Isso nunca!
Nós não podemos ser tratados de forma igual, porque
somos desiguais pelas circunstâncias que geraram essas desigualdades inter-regionais imensas, por conta
dos investimentos que foram feitos ao longo do tempo,
que desprivilegiaram nossa região.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, foi veiculado pela imprensa, há uma semana, que o Ministério
da Fazenda iria regulamentar o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste – FNDE e que sua renda e gestão
financeira, que hoje é exclusividade do BNB, passaria
também para o Banco do Brasil e para a Caixa Econômica Federal. A notícia gerou apreensão nas áreas de
abrangência do Banco do Nordeste, com temores de
que isso represente esvaziamento daquele importante
agente de desenvolvimento nordestino.
Muitas opiniões foram emitidas, algumas favoráveis outras contrárias, sem que tenhamos até o momento uma posição por parte do Ministério da Fazenda
para clarear essa questão. Nosso apelo é no sentido
de proteger o Banco do Nordeste, levando em consideração sua importância histórica para nossa Região
Nordeste, ainda muito sofrida devido às profundas
desigualdades inter-regionais. Mesmo tendo melhorado bastante, a partir do Governo do Presidente Lula,
continuado pela Presidente Dilma, o Nordeste, como
o Norte do País, ainda necessitam de políticas diferençadas, até que se reduzam essas diferenças. Entendemos também que o BNB não tem estatura para
concorrer, em pé de igualdade com Banco do Brasil e
Caixa Econômica, por razões já colocadas.
Estou solicitando, por meio de requerimento, ao
Ministro Guido Mantega, informações que possam elu-
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cidar essa duvida. Também estou solicitando ao coordenador da bancada nordestina, Deputado Gonzaga
Patriota, que reúna a mesma e ponha essa questão
em discussão, para que esclareçamos as demandas
nos nossos Estados.
Era só, Sr. Presidente.
Solicito que sejam encaminhadas nossas solicitações e que este pronunciamento seja divulgado nos
meios de comunicações da Câmara Federal.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra pela ordem ao ilustre Deputado Onofre
Santo Agostini.
O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD-SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, povo brasileiro, ilustre amigo
Esperidião Amin, volto à tribuna para abordar um assunto que reputo preocupante, notadamente para a
sociedade de modo geral. Refiro-me à pistola Taser,
que ainda recentemente provocou a morte de um catarinense, meu conterrâneo.
Para início de conversa, sou totalmente contra o
uso dessa arma. Acho que ela não resulta nos benefícios que alguns continuam a defender. Pelo contrário:
reúne todas as possibilidades de provocar a morte, a
exemplo do que aconteceu recentemente no meu Estado, e também em Sydney, na Austrália.
Enfim, está reaberto o debate sobre os riscos do
uso desse tipo de armamento por agentes da segurança pública. No caso do cidadão catarinense, no seu
registro de óbito consta como causa da morte parada
cardiorrespiratória.
A ONG Anistia Internacional revela que o uso
de pistolas Taser contra pessoas que têm doenças do
coração pode ser fatal, contra pessoas que estão sob
o efeito de drogas ou que acabam de realizar grande
esforço físico.
O especialista em segurança Eugênio Moretzsohn, por exemplo, deixa claro que a Taser pode matar,
dependendo das condições de saúde do alvo e do que
ele consumiu. Disse o especialista: “A cocaína provo‑
ca aceleração dos batimentos cardíacos e a arma de
choque provoca a sobrecarga no coração. Então, nes‑
sas condições, é possível que o alvo venha a óbito”.
Outro acidente verificou-se recentemente: no dia
18 de março passado, o estudante brasileiro Roberto
Laudísio Curti, de apenas 21 anos de idade, morreu
após receber uma série de disparos da Taser, efetuados por policiais de Sydney, na Austrália.
Essas mortes, nobres Deputados, foram profundamente lamentadas pelos respectivos familiares e
amigos e por nós também, brasileiros e catarinenses.
As afirmações do setor de armamentos de que as
armas incapacitantes Taser são seguras e não letais
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não resistem a um exame mais minucioso. Foi o que
declarou em dezembro passado a Anistia Internacional,
ao pedir aos governos que suspendam seu uso ou o
limite a situações de perigo contra a vida.
É claro, Sras. e Srs. Deputados, que usar a Taser
como arma letal é um direito da polícia, como é seu
direito usar pistola, revólver, Winchester, várias armas.
Agora, com o seu uso como arma não letal nós não
concordamos.
Sr. Presidente, dei entrada a projeto de lei que
prevê a proibição do uso dessa arma como não letal. É
uma arma para uso exclusivo da polícia, mas que seja
usada como arma de munição, como arma letal. Esse
é o projeto de lei que apresentamos, sobre a proibição
do uso dessa arma que se diz não letal, pela polícia,
no território brasileiro.
Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que determine a
publicação deste meu pronunciamento sobre o projeto
de lei pelos meios de comunicação da Casa, de modo
muito especial pelo programa A Voz do BrasiI.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estou de
volta a esta tribuna para abordar um assunto que reputo preocupante, notadamente para a sociedade de um
modo geral. Refiro-me à pistola Taser, que ainda recentemente provocou a morte de um cidadão catarinense.
Para início de conversa, sou contra o uso dessa
arma. Acho que ela não resulta nos benefícios que alguns continuam a defender. Pelo contrário. Ela reúne
todas as possibilidades de provocar a morte, a exemplo do que aconteceu recentemente.
Enfim, o debate está reaberto sobre os riscos
do uso desse tipo de armamento por agentes da segurança pública. No caso do cidadão catarinense, no
registro de óbito consta como causa da morte uma
parada cardiorrespiratória.
A ONG Anistia Internacional revela que o uso
de pistolas Taser contra pessoas que têm doenças do
coração, que estão sob o efeito de drogas ou que acabam de realizar um grande esforço físico pode ser fatal.
O especialista em segurança Eugênio Moretszohn, por exemplo, deixa claro que a Taser pode matar,
dependendo das condições de saúde do alvo e do que
ele consumiu. Disse o especialista: “A cocaína provo‑
ca aceleração dos batimentos cardíacos e a arma de
choque provoca a sobrecarga no coração. Então, nes‑
sas condições, é possível que o alvo venha a óbito”.
Outro acidente verificou-se recentemente. No dia
18 de março passado, o estudante brasileiro Roberto
Laudísio Curti, de apenas 21 anos, morreu após re-
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ceber uma série de disparos da Taser, efetuados por
policiais de Sydney, na Austrália.
Essas mortes, nobres pares, foram profundamente lamentadas pelos respectivos familiares e amigos. E
por nós também, enquanto brasileiros, porque vimos
vidas serem interrompidas pelo uso de armas cujos
benefícios têm sido até agora questionados.
As afirmações do setor de armamento, de que as
armas incapacitantes Taser são seguras e não letais,
não resistem a um exame mais minucioso. Foi o que
declarou em dezembro passado a Anistia Internacional,
ao pedir aos governos que suspendam o uso dessas
armas ou o limite a situações de perigo contra a vida.
Tal apelo, nobres pares, é feito ao mesmo tempo
em que a organização apresenta um dos seus relatórios mais detalhados até o presente momento sobre
a segurança dessas armas incapacitantes. De acordo
com um informe daquela ONG, o número de pessoas
mortas após receber uma descarga da arma Taser, nos
Estados Unidos, entre 2001 e agosto de 2008, atingiu
a incrível marca de 334.
“As Taser não são armas não letais como se quer
fazer acreditar. Podem matar e somente devem ser
utilizadas como último recurso”, disse Angela Wright,
observadora da Anistia Internacional sobre os Estados
Unidos e autora do informe.
“O risco das Taser é que se prestam de forma
inerente ao cometimento de abusos, pois são fáceis
de portar e fáceis de manusear, e ainda podem infligir
uma forte dor, com apenas o aperto de um botão, sem
deixar marcas significativas”, disse a autora.
O estudo – que oferece informações sobre 98
autópsias – concluiu que 90% das pessoas mortas ao
receber a descarga de uma Taser estavam desarmadas, e muitas nem pareciam constituir ameaça grave.
Muitas pessoas foram submetidas a descargas
repetidas ou prolongadas – muito acima do ciclo “stan‑
dard” de cinco segundos –, ou aplicadas por mais de
um agente ao mesmo tempo. Houve inclusive casos
em que foram aplicadas descargas por não se obedecer a uma ordem policial, quando a pessoa já estava
imobilizada pela primeira descarga que recebeu.
Pelo menos em seis dos casos fatais, a Taser foi
usada contra pessoas que sofriam enfermidades associadas a ataques, entre elas um médico que havia
batido seu carro durante um ataque epiléptico. Esse
médico morreu após receber várias descargas no acostamento da rodovia, quando, aturdido, não obedeceu às
ordens dos policiais. A polícia também costuma usar a
Taser contra estudantes, mulheres grávidas e até em
idosos que sofrem de demência senil.
Em março de 2008, uma menina de 11 anos com
transtornos de aprendizagem recebeu descargas de

10078 Quarta-feira 4

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

uma Taser após dar um soco no rosto de um policial. O
policial foi chamado à escola, no Condado de Orange,
na Flórida, Estados Unidos, porque a menina mostrava
um comportamento alterado, empurrando carteiras e
cadeiras e cuspindo no pessoal.
Os estudos existentes – muitos fornecidos pelo
próprio setor de armamento – concluíram que o perigo dessas armas é geralmente baixo em adultos sãos.
Entretanto, tais estudos têm um alcance limitado e
alertam para a necessidade de se conhecer mais profundamente os efeitos desses dispositivos em pessoas
vulneráveis, como as que estão sob a ação de drogas
estimulantes ou as que têm problemas de saúde.
Estudos recentes realizados com animais concluem que o uso desse tipo de arma de eletrochoque
pode provocar arritmias mortais em porcos, o que levanta dúvidas adicionais sobre o seu uso em seres
humanos. Recentemente foi noticiado, após estudos
encomendados, que em quase 10% das 41 Taser
testadas havia uma carga elétrica consideravelmente
maior do que a recomendada pelo fabricante, o que
exige submeter à verificação e à experimentação esses dispositivos.
Mesmo que a maioria das 334 mortes ocorridas
nos Estados Unidos seja atribuída a fatores como consumo de drogas, os legistas concluíram que as descargas das Taser foram a causa ou o fator que contribuiu
para pelo menos 50 dessas mortes.
Taser é o nome comercial dos Dispositivos de
Energia Conduzida mais comumente utilizados pelas
Forças norte-americanas encarregadas de fazer cumprir
a lei, embora haja outros produtos no mercado. Transmitem uma descarga elétrica de alta voltagem e baixa
corrente, concebida para agir sobre o sistema nervoso
central e provocar contrações musculares incontroláveis, incapacitando desta forma a pessoa que a recebe.
Após analisar 98 relatórios de autópsia e outros
materiais, a Anistia Internacional concluiu que:
• Muitas vítimas foram submetidas a descargas múltiplas ou prolongadas, quase sempre acima do padrão estabelecido de cinco
segundos, embora há muito tempo se esteja
alertando para os potenciais riscos à saúde
que seu uso representa.
• Na maioria das vezes, as pessoas mortas, segundo informes, tiveram uma parada
cardiorrespiratória na hora ou pouco depois
de receber a descarga.
• Em alguns casos não havia nenhum
indício de que as pessoas mortas houvessem
consumido drogas ou tivessem algum problema de saúde subjacente. Essas pessoas sofreram um colapso pouco depois de receber
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a descarga, o que suscita uma preocupação
adicional sobre a função do Dispositivo de
Energia Conduzida.
• Outras vezes foram aplicados métodos
suplementares de imobilização, inclusive métodos que sabidamente dificultam a respiração
ou reduzem o fluxo sanguíneo no cérebro,
criando um risco de morte por asfixia.
• A maioria dos departamentos permite
a aplicação de Dispositivos de Energia Conduzida em um nível de ameaça inferior ao
necessário para que um agente faça uso da
força letal. Inclusive, alguns departamentos o
situam no nível de força “manual” ou acima
das “ordens verbais”.
O uso dessa arma certamente deve ter o melhor
dos propósitos. Contudo, na prática, ele tem resultado
em mortes, em acidentes cardiovasculares, constrangimentos e na dúvida cada vez mais crescente sobre
se a arma tem os seus resultados aprovados e sobre
a sua praticidade.
Antecipadamente, coloco-me frontalmente contra
o uso dessa arma que, em cima de fatos e de depoimentos, tem-se mostrado letal.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra pela ordem ao ilustre Deputado Cabo
Juliano Rabelo.
O SR. CABO JULIANO RABELO (Bloco/PSB-MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que considere como lido este
meu pronunciamento.
Sras. e Srs. Deputados, a segurança pública é
um dos temas que mais preocupam a sociedade brasileira, e não há como falar em qualidade de vida sem
segurança e paz. A escalada da violência em todo o
País atinge índices assustadores, e todos, indistintamente, sofrem seus efeitos.
Sabemos que só a reforma do aparelho estatal
de segurança não basta para conter os índices alarmantes. Necessária se faz uma ação ampla do Estado nas áreas social e educacional. Mas entendemos
que uma melhoria nesse setor se faz imprescindível
e que o modelo atual já não atende adequadamente
à sociedade. O crescimento considerável do mercado
de segurança privada comprova que o modelo público está falido.
Hoje é um dia especial para mim, Sr. Presidente,
pois me despeço temporariamente desta Casa com
o sentimento do dever cumprido e com uma vontade
ainda maior de contribuir com o meu Estado e com a
minha Nação.
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Não deixarei que se apague a crença nos homens e na instituição.
Eu não poderia deixar de fazer um agradecimento especial à minha esposa e aos meus filhos, que
souberam compreender a minha ausência justificada
e suportada com resignação. A toda a minha família
minha gratidão pelo imprescindível apoio.
Quero agradecer ainda aos integrantes do meu
gabinete, em especial à chefe de gabinete Karina, às
assessoras Amanda, Betinha e Luiza e aos assessores
Jorge e Jardel, que de forma incansável trabalharam
para que eu pudesse atingir os objetivos a que me
propus, e de modo especial aos meus companheiros
da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e do sistema prisional e da perícia técnica, profissionais que dedicam a vida à atuação cotidiana na
segurança pública.
Agradeço, igualmente, aos colegas desta Casa,
que me acolheram e me integraram ao espírito coletivo
de busca de soluções para os problemas da Nação.
Che Guevara dizia: “Lutam melhor os que têm
belos sonhos”. Eu sonho com uma sociedade mais
justa e em paz.
Obrigado, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Caros colegas Deputados e Deputadas, os profissionais que atuam na área de segurança pública
do País sempre tiveram preocupação com a atividade
legislativa. Sabemos que todas as ações desses profissionais estão amparadas em lei e que o arcabouço
legal do País precisa passar por reformulações profundas. As reformas necessárias devem atender ao
clamor público, mas sem deixar de considerar a opinião e a experiência daqueles que sacrificam a vida
em área tão delicada.
E foi com o objetivo de contribuir para o aperfeiçoamento das leis de nosso País, principalmente as
afetas à segurança pública, que, após mais de 20 anos
dedicados à atividade policial, hoje tenho a honra de
pertencer a esta Casa.
Desde o momento em que assumi o mandato de
Deputado Federal, jamais me olvidei, um minuto sequer,
dos compromissos que aqui me trouxeram. Em todos
os meus pronunciamentos e posicionamentos públicos
sempre defendi investimentos maciços na segurança
pública, seja no reaparelhamento, seja na valorização salarial dos seus integrantes; o aperfeiçoamento
da legislação penal e processual penal e a criação de
novas leis que tornem mais eficaz a atividade nesse
setor; e ainda o combate aos abusos cometidos con-
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tra os profissionais da segurança publica ou por eles,
sempre em defesa da sociedade.
Necessários se fazem um esforço coletivo e vontade política para reformas estruturais. Mudanças superficiais não bastam. Assim, ressalto iniciativas positivas
do Legislativo federal, como a PEC 102, que trata da
unificação das polícias, e as reformas do Código Penal
e de Processo Penal, em andamento. Friso também a
nossa luta incansável pela aprovação da PEC 300 –
cria piso salarial – e da PEC 308 – cria a polícia penal.
A segurança pública é um dos temas que mais
preocupam a sociedade brasileira, e não há como se
falar em qualidade de vida sem que haja a sensação
de segurança e de paz. A escalada da violência em
todo o País atinge índices assustadores, e todos, indistintamente, sofrem seus efeitos. Sabemos que só
a reforma do aparelho estatal de segurança não basta
para conter os índices alarmantes. Necessária se faz
uma ação ampla do Estado nas áreas social e educacional, mas entendemos que uma melhoria nesse
setor se faz imprescindível e que o modelo atual já não
atende adequadamente à sociedade. O crescimento
considerável do mercado de segurança privada comprova que o modelo público está falido. Não podemos
concentrar esforços apenas no combate à violência,
mas também na promoção da paz.
Destaco o trabalho realizado pelo Coronel Eumar
Novacki, Assessor da PM do meu querido Estado de
Mato Grosso, à disposição do Senado Federal, que
compilou todos os projetos que tramitam, tanto na
Câmara dos Deputados quanto no Senado, relativos à
segurança pública. São mais de 400 proposições que
serviram de base para uma manifestação do colégio dos
Secretários de Segurança Pública do País, que hoje se
insere positivamente na discussão e no aprimoramento
da legislação. Registro que irei acompanhar a análise
e a discussão de todas essas propostas e participarei
ativamente do processo de aperfeiçoamento legislativo, tanto no Senado Federal quanto na Câmara dos
Deputados, lembrando que todo o nosso esforço será
pensando sempre na sociedade brasileira.
Hoje é um dia especial para mim, pois me despeço temporariamente desta Casa com o sentimento
do dever cumprido e com uma vontade ainda maior
de contribuir com o meu Estado e a minha Nação.
Não deixarei que se apague a crença nos homens e
na instituição.
Não poderia deixar de fazer um agradecimento
especial à minha esposa e aos meus filhos, que souberam compreender minha ausência justificada e suportada com resignação. A toda a minha família minha
gratidão pelo imprescindível apoio.
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Quero agradecer ainda aos integrantes do meu
gabinete, em especial à chefe de gabinete Karina, às
assessoras Amanda, Betinha e Luíza e aos assessores
Jorge e Jardel, que de forma incansável trabalharam
para que eu pudesse atingir os objetivos a que me propus. E, de modo especial, agradeço aos meus companheiros da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de
Bombeiros, do sistema prisional e da perícia técnica,
profissionais que dedicam a vida à atuação cotidiana
na segurança pública.
Agradeço aos colegas desta Casa, que me acolheram e me integraram ao espírito coletivo de busca
de soluções para os problemas da Nação.
Che Guevara dizia: “Lutam melhor os que têm
belos sonhos”. E eu sonho com uma sociedade mais
justa e em paz.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra pela ordem ao ilustre Deputado Esperidião Amin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP-SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero enfatizar o mérito da PEC nº 156,
de 2012, apresentada hoje, ao mesmo tempo em que
agradeço aos 220 Parlamentares que a subscreveram comigo.
A Constituição, no art. 37, inciso X, estabelece
que, anualmente, deve ser recomposto o poder aquisitivo do servidor público, com base na perda salarial
verificada no ano anterior.
Os servidores desta Casa são testemunhas disso. Os professores universitários são vítimas. E aqui
estão dois ilustres colegas da Universidade Federal e
da UNISUL me assistindo, além do nosso querido amigo Deputado Newton Lima, na verdade o predecessor
de todo esse esforço sindical que vai ajudar a fundar
a Frente Parlamentar das IFES. Enfim, os servidores
estaduais e dos Municípios são roubados a frio, são
roubados silenciosamente pelo Governo, quando não
recompõe o seu poder aquisitivo.
Isso desmerece a carreira, enfraquece a meritocracia e estimula a corrupção, sim, pela perda do poder
aquisitivo de servidores de carreira. Esta PEC, diante
da desídia com que é tratado o artigo que mencionei,
o 37, inciso X, estabelece que a peça orçamentária de
cada ano deve conter a previsão dos meios para que
essa reposição salarial seja assegurada.
Ou seja, é mais um esforço que se faz, meu querido amigo Deputado Márcio Reinaldo, que tem experiência na elaboração de peça orçamentária e que
está ao lado do nosso aniversariante Roberto Britto,
que cumprimento. V.Exa. sabe que não basta o art. 37,
inciso X. É preciso que exijamos que a peça ��������
orçamen-
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tária contenha a previsão para que essa reposição seja
praticada anualmente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A
Presidência saúda os alunos do curso de Direito do
UNICeub, de Brasília, que estão visitando o plenário
da Câmara dos Deputados, a Casa do povo, a Casa
que não só debate os grandes problemas nacionais,
mas que também legisla para todo o País; a Casa que
fiscaliza os demais Poderes da República e que é o
pilar, a base da democracia.
Nós os recebemos de braços abertos, porque
esta Casa é a sua Casa, é a Casa do povo brasileiro.
Quero parabenizar o ilustre Deputado Roberto
Britto, desejando-lhe feliz aniversário e que Deus o
ajude e o proteja sempre.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao ilustre Deputado Newton Lima, do
PT de São Paulo.
O SR. NEWTON LIMA (PT-SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador) – Sr. Presidente, Deputado Inocêncio Oliveira, em primeiro lugar, quero saudar o ilustre
Deputado Esperidião Amin pela iniciativa da constituição da Frente Parlamentar em Defesa das Universidades Federais. Com muito orgulho, na qualidade de
ex-Reitor da Universidade Federal de São Carlos, ex-Presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das
Instituições de Ensino Superior – ANDES e também
de ex‑Presidente da ANDIFES, quero saudar essa iniciativa. Conte comigo.
Quero falar agora na qualidade de Presidente da
Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Nacional,
para saudar o lançamento hoje das novas medidas do
Plano Brasil Maior, da Sra. Presidenta Dilma Rousseff.
Nós da Frente ficamos, certamente, muito entusiasmados com as medidas do Governo brasileiro em
defesa da indústria nacional nas questões do câmbio;
da desoneração da folha de pagamento, com a inclusão de mais dez setores da nossa indústria, que vão
ser beneficiados com a desoneração do Fundo de Garantia; das medidas tributárias que foram anunciadas;
das medidas sobre compras governamentais – um
estatuto que os Estados Unidos usam, há mais de 60
anos, e que o nosso País começa usar, tardiamente,
é verdade, sob o comando da Presidenta Dilma Rousseff, para permitir a compra de produtos mais caros
feitos no Brasil em relação aos importados, em áreas
estratégicas.
Quero comemorar, sem dúvida alguma, todo o
programa creditício e as propostas do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social em parceria
com a FINEP, sobretudo no caso da inovação, e também as medidas para o setor automotivo, a extensão
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da redução do IPI da linha branca, enfim, um conjunto
bastante expressivo de medidas para fazer frente ao
grande tsunami dos importados. Além disso, houve o
apelo para que o Senado vote a Resolução nº 72, que
vai padronizar o ICMS em todos os portos e aeroportos do Brasil.
E quero destacar, sobretudo, Sr. Presidente, caros colegas Parlamentares, a medida que cria os 19
conselhos de competitividade. Nós teremos, com trabalhadores, empresários e Governo, em 19 setores da
nossa economia, a oportunidade, sob o comando do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, de
ir mais a fundo em cada um dos setores, sobretudo
aqueles mais fragilizados pela competitividade, não a
competitividade justa e merecida do ponto de vista do
comércio exterior por outros países, mas muitas vezes
predatória e algumas vezes, como foi dito na sessão
de hoje, fraudulenta. Por isso é muito importante que
nós possamos...
(O microfone é desligado.)
O SR. NEWTON LIMA – Sr. Presidente, peço
alguns segundos para concluir.
Nos próximos dias, vamos convocar reunião da
Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Nacional
para nos associarmos a esse movimento de empresários, trabalhadores e Governo para defender aquilo
que de fato é o esteio de qualquer economia, que é a
nossa indústria.
Parabéns à Presidenta Dilma Rousseff pela edição de novas medidas em defesa da indústria nacional,
no Plano Brasil Maior.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao ilustre Deputado Romero Rodrigues,
do PSDB da Paraíba.
O SR. ROMERO RODRIGUES (PSDB-PB. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, senhores telespectadores da TV
Câmara, volto à tribuna da Casa para, mais uma vez,
fazer um apelo à Presidenta Dilma e aos Ministros das
áreas que realizaram concurso público na gestão do
Presidente Lula. Pessoas que foram aprovadas e classificadas, de acordo com que está previsto no edital,
estão preocupadas com a possibilidade de não tomarem posse, de perderem a oportunidade de se tornarem funcionárias públicas.
Eu mesmo tenho recebido comissão e mais comissão de jovens talentosos, estudiosos, jovens que
se esforçaram, que se dedicaram, que foram aprovados e classificados nos concursos públicos realizados,
mas até então não foram convocados, nem contratados. Lembro dos aprovados nos concursos da ANTAQ,
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da INFRAERO, do INCRA, da Defensoria Pública da
União, da Controladoria-Geral da União, do Planejamento, enfim, das mais diversas áreas da administração direta e indireta.
Apresentamos um projeto de lei, bem como um
proposta de emenda à Constituição, que objetivam criar
regras e estabelecer a obrigatoriedade de contratar os
aprovados nos concursos de acordo com a previsão
do edital de convocação do concurso público. Ora, se
no edital está previsto que o prazo de validade do concurso é de 2 anos e que, ao mesmo tempo, existem
100 vagas, é inadmissível, no País em que vivemos,
que essas pessoas não sejam contratadas. Pessoas
são aprovadas, classificadas dentro do número de
vagas previsto no edital, passa o tempo de duração
do concurso, e não são contratadas. Depois, terão
que fazer uma verdadeira peregrinação, mobilizações,
movimentos para tentar sensibilizar os responsáveis
pela contratação dos aprovados em concurso público
no sentido de serem contratadas, ou então terão que
buscar o seu direito no Judiciário.
Enquanto não aprovarmos matérias como essa
de nossa autoria que tramita nesta Casa, o Judiciário
passa a exercer o papel que de fato deveria ser exercido pelo Legislativo.
Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que faça um apelo aos técnicos do Governo Federal no sentido de que
cumpram essa regra que está estabelecida pelo menos
na lógica de contratar as pessoas que passaram em
concurso público, mas que, infelizmente, em função
das regras atuais, ainda não foram contratadas.
Também quero pedir celeridade na aprovação
do projeto de lei ou dessa PEC de nossa autoria que
visa exatamente criar essas regras e estabelecer a
obrigatoriedade de se contratar os aprovados dentro
da previsão estabelecida no edital do concurso.
Aproveito para desejar a todos uma Semana
Santa com Jesus no coração.
Boa Semana Santa para todos!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao ilustre Deputado Marçal Filho.
O SR. MARÇAL FILHO (PMDB-MS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, retorno a esta tribuna porque hoje é um
dia decisivo para se falar do reajuste da tarifa de energia elétrica em todo o País, uma vez que a Agência
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL aprovou, em
reunião pública realizada nesta terça-feira, o reajuste
tarifário da ENERSUL.
Nós, em Mato Grosso do Sul, sentimos muito essa
decisão da ANEEL, porque a ENERSUL, concessionária de energia elétrica em nosso Estado, está pedindo
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mais de 7% de aumento. Aliás, uma das energias mais
caras do País é a que nós consumimos no meu Estado.
Já tivemos uma CPI da energia elétrica em Mato
Grosso do Sul, realizada pela Assembleia Legislativa –
está aqui o Deputado Federal Fabio Trad, que é irmão
do Deputado Estadual Marquinhos Trad, que encabeçou esse movimento.
Na Câmara dos Deputados, quando aqui cheguei, estava sendo concluída uma CPI que investigou
as tarifas de energia elétrica do País inteiro. Procurei
inserir ao final dos trabalhos o resultado dessa Comissão Parlamentar de Inquérito de Mato Grosso do Sul,
que versava sobre os aumentos abusivos na tarifa de
energia elétrica cobrados pela ENERSUL, que teve de
devolver parte desse aumento, dado de forma indevida. Mas nós continuamos sendo um Estado que sofre
demais com o preço da energia elétrica.
Quero aqui, primeiro, protestar contra a ENERSUL, que vem fazendo esse pedido absurdo para aumentar a tarifa de energia elétrica. Na minha opinião,
essa concessionária não deveria, de forma alguma,
pleitear aumento, mas, sim, melhorar o serviço, porque
em muitos lugares, principalmente na minha cidade,
Dourados, nós temos tido constantes apagões, sem
maiores explicações, mesmo que o céu esteja de brigadeiro. Não há nem desculpa dos fenômenos naturais,
que às vezes provocam a queda da energia elétrica.
Gostaria de deixar isso aqui muito claro para que
a ANEEL não tome esse tipo de atitude e não vá na
conversa dessas concessionárias que visam apenas
ao lucro e acabam prejudicando demasiadamente o
consumidor.
Imaginem só as grandes empresas que têm como
maior valor de custeio justamente a energia elétrica!
Fica inviável! Lá no Mato Grosso do Sul, precisamos
atrair mais e mais indústrias. Mas, devido a essa alta
taxa cobrada pela energia elétrica, as empresas vão
acabar deixando o nosso Estado. E o pequeno consumidor que tem apenas um bico de luz, a sua geladeira,
a sua televisão, acaba pagando muito alto pela energia
elétrica. As reclamações são constantes.
Isso depende muito da Agência Nacional de Energia Elétrica. Esperamos que a ANEEL tome uma medida firme para coibir esse tipo de abuso. Somente a
ANEEL poderá ser a voz do povo sul-mato-grossense
nessa questão do abuso no aumento da tarifa de energia elétrica.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra pela ordem ao ilustre Deputado Paulo
Foletto, por 1 minuto.
O SR. PAULO FOLETTO (Bloco/PSB-ES. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Ino-
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cêncio Oliveira, quero fazer coro com o Deputado Marçal Filho. Já me manifestei desta tribuna sobre uma
concessionária da minha região que faz distribuição
por uma extensa área rural – subsidia a área rural. E
a energia industrial custa o dobro da energia fornecida
pela maior concessionária do Estado, Deputado Marçal. A ANEEL precisa estar atenta a essas situações,
para que não haja essas distorções enormes, que tiram
uma indústria localizada na minha cidade ou na cidade
de V.Exa. da disputa de mercado. A ANEEL precisa se
ater a essas particularidades, para saber onde a tarifa
está muito alta.
Sr. Presidente, contando com a sua parcimônia, quero registrar que ontem à noite o DNIT consolidou, por meio da Superintendência Estadual do
Espírito Santo, o edital do chamado Projeto CREMA. Na BR-259, num trajeto de 106 quilômetros,
vai aplicar 32 milhões de reais na recuperação da
cobertura asfáltica da beira da estrada onde houve
algum dano ambiental.
Eu quero parabenizar o Superintendente Regional do DNIT no Espírito Santo, Sr. Ralph Luigi,
que está cumprindo as metas com as quais se comprometeu em audiência pública realizada na cidade
de Colatina.
Além disso, fomos surpreendidos com o lançamento do edital do projeto de recuperação de desvio
no quilômetro 28, uma obra que terminou e foi entregue – foi paga mais da metade da obra. Até hoje
esse trecho não foi utilizado porque o projeto é muito
ruim. Vai ser feito um novo projeto. O trecho vai ser
recuperado.
Então, parabenizo o DNIT do Espírito Santo por
estar cumprindo as metas determinadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra pela ordem ao ilustre Deputado Fernando Ferro.
O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, a chamada Operação Monte Carlo trouxe à tona um esquema criminoso que vem operando
no Estado de Goiás.
É curioso, a partir da junção dos interesses de
um órgão de comunicação como a revista Veja, de um
traficante de influência, de um bicheiro como Carlinhos
Cachoeira e de um Senador corrupto como Demóstenes Torres, como uma série de mazelas foram introduzidas na política – a promoção de uma política de
grampo e de investigação ilegal em vários momentos
da vida deste País.
A revista Veja se notabilizou por escolher os
chamados “bastiões da ética”. Está aqui como um dos
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mosqueteiros da ética o Sr. Demóstenes Torres. Gostaria que a revista fizesse uma autocrítica sobre isso.
Ela, alguns Parlamentares e alguns jornalistas que,
nesta Casa, no site Congresso em Foco, elegeram
Demóstenes como exemplo de Parlamentar probo e
competente no exercício de sua função. Essa revista
associou-se ao crime.
Não adianta colocar discretamente o retrato de
Demóstenes para tentar se livrar e fazer um mecanismo de defesa do jornalista Policarpo, que fez mais de
200 telefonemas ao Sr. Cachoeira e, evidentemente,
nesse jogo, exerceu tráfico de influência, aproveitou-se
do crime organizado para fazer jornalismo.
Essa revista tem que ser investigada. É por isso
que não há outro caminho senão o da CPI para investigar essa questão. E já está devidamente qualificada
para essa operação.
Vivemos paralelos, semelhantes ao que estão
acontecendo em Goiás, no Acre, quando havia um comando do crime organizado na política, e no Espírito
Santo, onde conseguimos desmontar uma estrutura
criminosa que envolvia o Judiciário, a política, a polícia e essa estrutura de mídia que sustenta esse tipo
de enganação com a CPI do Narcotráfico.
Então, é hora, sim, de fazer essa investigação.
Com cuidado, com muita tranquilidade e com muita certeza. Não dá para colocar nas costas de Demóstenes
a culpa por tudo o que aconteceu. Evidentemente, ele
é uma peça-chave dessa engrenagem, ele participou
desse esquema com o seu discurso de... Lembro-me,
Sr. Presidente, da acusação que ele fez contra Carlos
Wilson Campos, que estava doente na época. E há
outras pessoas que o Senador Demóstenes impiedosamente acusou, como sendo probo, como sendo uma
espécie de Torquemada ou um “Catão do Cerrado”,
uma fonte de virtudes. Está aí o resultado: revelou-se
um delinquente de marca maior, que agora está tendo
que se explicar.
E só há uma maneira de combater essa estrutura:
com uma investigação cuidadosa, com uma CPI para
investigar os tentáculos das relações do Sr. Cachoeira com o Sr. Demóstenes e com o Governo de Goiás,
que tem evidentemente que dar explicações sobre
como eram permitidos tantos empregos a mando do
Sr. Cachoeira e sobre porque ele detinha a capacidade de governar e de intervir. Só há uma maneira de
investigar isso: através de uma Comissão Parlamentar
de Inquérito, que esperamos que esta Casa urgentemente instale.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para
uma breve intervenção, pela ordem, concedo a palavra
ao Deputado André Moura.
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O SR. ANDRÉ MOURA (PSC-SE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar minha satisfação, como sergipano, de ver que, ano
a ano, o nosso Estado dá provas de competência na
comunicação através dos nossos profissionais.
Hoje está sendo lançado em Sergipe o caderno
Sergipe Notícias, do jornal Correio de Sergipe, que
utiliza como slogan Jornalismo independente, sem
sensacionalismo e que tem como principal mentor o
renomado jornalista André Barros.
Quero destacar que André Barros trabalhou na
Globo Brasília, foi diretor de jornalismo da TV Sergi‑
pe, afiliada da Rede Globo, foi Secretário de Estado
da Comunicação do Governo Albano Franco, atuou
em diversas emissoras de rádio.
Aqui deixo o nosso registro e os nossos sinceros
votos de boa sorte à nova empreitada que o jornalista
e radialista André Barros inicia com a edição do Ser‑
gipe Notícias, caderno que vai circular no jornal diário
Correio de Sergipe em nosso Estado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhoras
e senhores que estão acessando a Internet e redes
sociais, além daqueles que sintonizam a Rádio e a
TV Câmara em todo Brasil, em especial a população
do Estado de Sergipe, a quem me orgulho de aqui
representar.
Ocupo este espaço para falar da comunicação
impressa de Sergipe, que ano a ano dá provas de
competência entre os profissionais que dia a dia nos
mantém informados com os fatos sociais e políticos
do Estado.
E é com grande satisfação que registro que
está sendo lançado no jornal Correio de Sergipe o
caderno Sergipe Notícias, que utiliza como slogan
Jornalismo independente, sem sensacionalismo e
que tem como principal mentor o renomado jornalista André Barros.
Caros colegas de Parlamento, André Barros tem
um vasto currículo que merece destaque. Trabalhou na
Globo Brasília, foi diretor de jornalismo da TV Sergi‑
pe, afiliada da Rede Globo, Secretário de Estado da
Comunicação no Governo Albano Franco; atuou em
diversas emissoras de rádio, sempre com jornalismo
político. Hoje atua como diretor na empresa Jovem Pan
Aracaju, vinculada ao grupo Lomes de Rádio.
Aqui registro meus sinceros votos de boa sorte
à nova empreitada, e faço questão de registrar que a
primeira edição do Sergipe Notícias no Correio de
Sergipe foi lançada hoje. E já veio tratando de assun-
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tos importantes nas áreas de economia, negócios, informações de bastidores e muito mais. Quem também
agrega a equipe é a jornalista Rosângela Dória.
E hoje à noite, no Hotel Real Classic, às 19h30min,
estará sendo lançado oficialmente o caderno semanal
Sergipe Notícias, que todas às terças, estará nas bancas de revista sergipana.
Peço que meu discurso fique registrado nos Anais
da Casa e que seja amplamente divulgado pelos meios
de comunicação da Câmara dos Deputados.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para
uma breve intervenção, pela ordem, concedo a palavra
à Deputada Sandra Rosado.
S.Exa. dispõe de 1 minuto.
A SRA. SANDRA ROSADO (Bloco/PSB-RN.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero apenas fazer um registro nesta Casa e daqui
parabenizar a todos os que fazem a Rádio Rural de
Mossoró. Ontem, a Rádio Rural comemorou 49 anos
de serviços brilhantes prestados à cidade, não só na
área urbana como na área rural.
Através da Câmara dos Deputados, quero fazer essa saudação aos que fundaram a Rádio Ru‑
ral, como Monsenhor Américo, e aos que comandam
a Rádio Rural hoje através da ação de D. Mariano,
nosso Bispo, Pe. Flávio, Pe. Carlinhos e todos os servidores da Rádio Rural de Mossoró, pela luta em defesa do crescimento da cidade e, acima de tudo, pela
pregação do Evangelho, pelo trabalho que fazem nas
comunidades de base.
Quero registrar aqui, Sr. Presidente, os 49 anos
da Rádio Rural.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra, pela ordem, para uma breve intervenção, ao Deputado Augusto Coutinho.
O SR. AUGUSTO COUTINHO (DEM-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero,
como integrante da bancada do Partido Democratas,
reiterar o que há pouco foi dito pelo Deputado Fernando Ferro. O Democratas quer também uma CPI
sobre tudo que está acontecendo em Goiás. E não
só em Goiás, mas em toda vizinhança, inclusive, no
Distrito Federal.
Então, o Democratas defende, vai defender hoje,
através do nosso Líder, que o Presidente Marco Maia
abra, sim, uma CPI nesta Casa, para que possamos
desnudar todo esse esquema fraudulento que está
aparecendo com o Sr. Carlinhos Cachoeira.
Durante o discurso do Sr. Augusto Cou‑
tinho, o Sr. Inocêncio Oliveira, 3º Secretário,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Marco Maia, Presidente.
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VI – ORDEM DO DIA
Presentes os seguintes srs. deputados:
Partido Bloco
RORAIMA
Jhonatan de Jesus PRB
Total de Roraima 1
AMAPÁ
Dalva Figueiredo PT
Evandro Milhomen PCdoB PsbPcdob
Janete Capiberibe PSB PsbPcdob
Luiz Carlos PSDB
Sebastião Bala Rocha PDT
Total de Amapá 5
PARÁ
Beto Faro PT
Cláudio Puty PT
Giovanni Queiroz PDT
Josué Bengtson PTB
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Miriquinho Batista PT
Wandenkolk Gonçalves PSDB
Zé Geraldo PT
Zequinha Marinho PSC
Total de Pará 9
AMAZONAS
Carlos Souza PSD
Francisco Praciano PT
Henrique Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Pauderney Avelino DEM
Rebecca Garcia PP
Total de Amazonas 5
RONDÔNIA
Carlos Magno PP
Marcos Rogério PDT
Marinha Raupp PMDB
Mauro Nazif PSB PsbPcdob
Moreira Mendes PSD
Nilton Capixaba PTB
Padre Ton PT
Total de Rondônia 7
ACRE
Gladson Cameli PP
Henrique Afonso PV PvPps
Perpétua Almeida PCdoB PsbPcdob
Sibá Machado PT
Taumaturgo Lima PT
Total de Acre 5
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TOCANTINS
Ângelo Agnolin PDT
Júnior Coimbra PMDB
Lázaro Botelho PP
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM
Total de Tocantins 4
MARANHÃO
Cleber Verde PRB
Costa Ferreira PSC
Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Domingos Dutra PT
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Pedro Novais PMDB
Sarney Filho PV PvPps
Total de Maranhão 7
CEARÁ
André Figueiredo PDT
Ariosto Holanda PSB PsbPcdob
Chico Lopes PCdoB PsbPcdob
Danilo Forte PMDB
Domingos Neto PSB PsbPcdob
Eudes Xavier PT
Gera Arruda PMDB
João Ananias PCdoB PsbPcdob
José Guimarães PT
José Linhares PP
Mauro Benevides PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Total de Ceará 12
PIAUÍ
Assis Carvalho PT
Marcelo Castro PMDB
Marllos Sampaio PMDB
Nazareno Fonteles PT
Osmar Júnior PCdoB PsbPcdob
Total de Piauí 5
RIO GRANDE DO NORTE
Felipe Maia DEM
Rogério Marinho PSDB
Sandra Rosado PSB PsbPcdob
Total de Rio Grande do Norte 3
PARAÍBA
Benjamin Maranhão PMDB
Efraim Filho DEM
Hugo Motta PMDB
Leonardo Gadelha PSC
Luiz Couto PT
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Romero Rodrigues PSDB
Wilson Filho PMDB
Total de Paraíba 7
PERNAMBUCO
Augusto Coutinho DEM
Carlos Eduardo Cadoca PSC
Fernando Coelho Filho PSB PsbPcdob
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB PsbPcdob
Inocêncio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Mendonça Filho DEM
Pastor Eurico PSB PsbPcdob
Paulo Rubem Santiago PDT
Roberto Teixeira PP
Total de Pernambuco 10
ALAGOAS
Joaquim Beltrão PMDB
Renan Filho PMDB
Total de Alagoas 2
SERGIPE
Andre Moura PSC
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Mendonça Prado DEM
Valadares Filho PSB PsbPcdob
Total de Sergipe 4
BAHIA
Acelino Popó PRB
Afonso Florence PT
Antonio Brito PTB
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM
Antonio Imbassahy PSDB
Daniel Almeida PCdoB PsbPcdob
Fábio Souto DEM
Felix Mendonça Júnior PDT
Geraldo Simões PT
Jânio Natal PRP PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Leão PP
José Nunes PSD
Jutahy Junior PSDB
Luiz Argôlo PP
Márcio Marinho PRB
Marcos Medrado PDT
Nelson Pellegrino PT
Oziel Oliveira PDT
Paulo Magalhães PSD
Roberto Britto PP
Valmir Assunção PT
Waldenor Pereira PT
Total de Bahia 22
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MINAS GERAIS
Ademir Camilo PSD
Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Bonifácio de Andrada PSDB
Diego Andrade PSD
Domingos Sávio PSDB
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Eduardo Barbosa PSDB
Fábio Ramalho PV PvPps
Gabriel Guimarães PT
Geraldo Thadeu PSD
Gilmar Machado PT
Jairo Ataide DEM
Jô Moraes PCdoB PsbPcdob
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Júlio Delgado PSB PsbPcdob
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Márcio Reinaldo Moreira PP
Mauro Lopes PMDB
Odair Cunha PT
Paulo Abi-Ackel PSDB
Paulo Piau PMDB
Reginaldo Lopes PT
Toninho Pinheiro PP
Vitor Penido DEM
Weliton Prado PT
Total de Minas Gerais 26
ESPÍRITO SANTO
Audifax PSB PsbPcdob
Cesar Colnago PSDB
Dr. Jorge Silva PDT
Iriny Lopes PT
Lauriete PSC
Manato PDT
Paulo Foletto PSB PsbPcdob
Rose de Freitas PMDB
Sueli Vidigal PDT
Total de Espírito Santo 9
RIO DE JANEIRO
Alessandro Molon PT
Alfredo Sirkis PV PvPps
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Aureo PRTB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Benedita da Silva PT
Chico Alencar PSOL
Chico D`Angelo PT
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Carlos Alberto PMN
Eduardo Cunha PMDB

Abril de 2012

Glauber Braga PSB PsbPcdob
Hugo Leal PSC
Jair Bolsonaro PP
Jandira Feghali PCdoB PsbPcdob
Luiz Sérgio PT
Miro Teixeira PDT
Otavio Leite PSDB
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Romário PSB PsbPcdob
Vitor Paulo PRB
Walney Rocha PTB
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Rio de Janeiro 22
SÃO PAULO
Alexandre Leite DEM
Antonio Bulhões PRB
Carlinhos Almeida PT
Carlos Sampaio PSDB
Delegado Protógenes PCdoB PsbPcdob
Devanir Ribeiro PT
Dr. Ubiali PSB PsbPcdob
Duarte Nogueira PSDB
Edinho Araújo PMDB
Eli Correa Filho DEM
Emanuel Fernandes PSDB
Gabriel Chalita PMDB
Guilherme Campos PSD
Ivan Valente PSOL
Janete Rocha Pietá PT
Jilmar Tatto PT
João Dado PDT
Jonas Donizette PSB PsbPcdob
Jorge Tadeu Mudalen DEM
Keiko Ota PSB PsbPcdob
Luiz Fernando Machado PSDB
Luiza Erundina PSB PsbPcdob
Marcelo Aguiar PSD
Milton Monti PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Missionário José Olimpio PP
Nelson Marquezelli PTB
Newton Lima PT
Otoniel Lima PRB
Paulo Teixeira PT
Penna PV PvPps
Ricardo Izar PSD
Roberto de Lucena PV PvPps
Roberto Freire PPS PvPps
Roberto Santiago PSD
Salvador Zimbaldi PDT
Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Vanderlei Macris PSDB

Abril de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Vanderlei Siraque PT
Vicentinho PT
Walter Feldman PSDB
Total de São Paulo 41
MATO GROSSO
Cabo Juliano Rabelo PSB PsbPcdob
Carlos Bezerra PMDB
Homero Pereira PSD
Nilson Leitão PSDB
Wellington Fagundes PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Mato Grosso 5
DISTRITO FEDERAL
Augusto Carvalho PPS PvPps
Erika Kokay PT
Izalci PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luiz Pitiman PMDB
Policarpo PT
Reguffe PDT
Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Distrito Federal 7
GOIÁS
Flávia Morais PDT
Íris de Araújo PMDB
Magda Mofatto PTB
Marina Santanna PT
Roberto Balestra PP
Ronaldo Caiado DEM
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PMDB
Total de Goiás 9
MATO GROSSO DO SUL
Antônio Carlos Biffi PT
Fabio Trad PMDB
Geraldo Resende PMDB
Marçal Filho PMDB
Reinaldo Azambuja PSDB
Vander Loubet PT
Total de Mato Grosso do Sul 6
PARANÁ
Abelardo Lupion DEM
André Zacharow PMDB
Cida Borghetti PP
Dr. Rosinha PT
Eduardo Sciarra PSD
Giacobo PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Hermes Parcianello PMDB
Leopoldo Meyer PSB PsbPcdob
Luiz Carlos Setim DEM
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Luiz Nishimori PSDB
Nelson Meurer PP
Osmar Serraglio PMDB
Reinhold Stephanes PSD
Rosane Ferreira PV PvPps
Rubens Bueno PPS PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Zeca Dirceu PT
Total de Paraná 17
SANTA CATARINA
Carmen Zanotto PPS PvPps
Décio Lima PT
Edinho Bez PMDB
Esperidião Amin PP
Jorginho Mello PSDB
Mauro Mariani PMDB
Onofre Santo Agostini PSD
Ronaldo Benedet PMDB
Total de Santa Catarina 8
RIO GRANDE DO SUL
Afonso Hamm PP
Henrique Fontana PT
Jeronimo Goergen PP
José Otávio Germano PP
José Stédile PSB PsbPcdob
Luis Carlos Heinze PP
Marco Maia PT
Paulo Pimenta PT
Ronaldo Nogueira PTB
Ronaldo Zulke PT
Total de Rio Grande do Sul 10
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A lista de
presença registra o comparecimento de 268 Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a
palavra, pela ordem, por 1 minuto, ao Deputado Pauderney Avelino.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, entendemos que defender a honra da Casa não é atribuição só de V.Exa., mas de todos nós que detemos
mandato parlamentar.
Entendemos que vários Parlamentares do Senado
e da Câmara dos Deputados foram atingidos por essas
gravações do tal Carlinhos Cachoeira. Eu nem tenho
intimidade para falar assim. Só falamos “Carlinhos” Cachoeira quando temos intimidade – Carlos Cachoeira.
Já foram recolhidas assinaturas para instalação
de uma CPI, da qual sou signatário. Gostaria que V.Exa.
considerasse a necessidade de implantação dessa
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CPI, para que investigue todos os nomes e muito mais
aqueles que ainda não foram citados.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito bem.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a
palavra ao nobre Deputado Lincoln Portela, para uma
Comunicação de Liderança, pelo Bloco Parlamentar
PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/PRTB.
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Marco Maia; Sras. e Srs. Parlamentares, a primeira
coisa que quero dizer antes de trazer uma boa notícia
é que, por convicção cristã, nunca fui favorável a jogos
de bingo. Nunca me envolvi nisso. Tenho 38 anos de
pastorado batista e não me relaciono com pessoas que
com isso se envolvem. E ainda fui um dos primeiros
Parlamentares a assinar a CPI capitaneada pelo Deputado Delegado Protógenes – o Deputado Pauderney
Avelino acabou de falar sobre essa Comissão. É um
esclarecimento que faço a esta Casa.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no dia 7 de
dezembro, fiz uma grave denúncia aqui. Uma brasileira,
mãe de uma criança com dupla nacionalidade, americana e brasileira, teve a guarda de seu filho tomada.
Eu denunciei aqui o fato, que comuniquei ao Ministério da Justiça, à Comissão de Relações Exteriores,
à Comissão de Direitos Humanos, e tive contato com o
Itamaraty. Travamos, assim, um debate exaustivo com
autoridades americanas. A criança, filho da Sra. Valéria Davis, do Estado de Minas Gerais, da cidade de
Mendes Pimentel, foi abruptamente tirada dos braços
de sua mãe e escondida pelas autoridades americanas, que não davam a devida satisfação sobre o seu
paradeiro. E as notícias eram completamente controvertidas, lamentavelmente.
Eu mostrei, desta tribuna, quatro ou cinco fotos
dessa criança, com a testa bem machucada, com o
rosto bem arranhado, que até levantaram suspeitas
de que algo mais grave pudesse estar acontecendo
com essa criança brasileira que está sob responsabilidade americana.
Imediatamente, o Itamaraty entrou em contato
com o Consulado Brasileiro em Miami e começou a
trabalhar nesse caso. Essa mãe foi impedida, por mais
de 45 dias, de ver a criança, que ficava de uma casa-lar
para outra casa-lar. E os pais americanos colocados
de imediato para tomar conta da criança, pelo jeito,
pelas fotos, não estavam tratando dela devidamente.
Ontem houve um julgamento, e essa criança foi
devolvida aos braços de sua mãe. Essa criança brasileira obteve vitória.
Essa é uma vitória da Câmara dos Deputados,
porque a iniciativa partiu daqui. Passou pelo Ministério da Justiça, pela Comissão de Relações Exteriores,
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pela Comissão de Direitos Humanos, e o Itamaraty fez
um grande trabalho nesse sentido. Inclusive, no julgamento, o cônsul brasileiro em Miami esteve presente,
e, graças a Deus, obtivemos a vitória.
A denúncia foi feita desta tribuna, as autoridades
tomaram as providências devidas, e esse brasileirinho
voltou para as mãos de sua mãe, a Sra. Valéria Davis.
Essa criança foi devolvida ao aconchego de sua família
brasileira, sem nenhum problema agora.
Esperamos que casos como esse continuem
sendo denunciados, para que mães e pais brasileiros
no exterior não sofram com isso.
Que bom que a justiça foi feita! O Governo americano reconheceu que essa senhora tem todas as
condições para continuar com sua criança.
Uma vitória aqui da Câmara dos Deputados.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a palavra, pela ordem, por 1 minuto, o Deputado Wilson Filho.
O SR. WILSON FILHO (PMDB-PB. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, boa tarde a
V.Exa. e a todos os Parlamentares desta Casa, nesta
tarde de terça-feira.
Desejo apenas solicitar, Sr. Presidente, que seja
dado como lido pronunciamento em que presto homenagem muito sincera e digna à Rede Paraíba de Comunicação, à TV Cabo Branco, afiliada à Rede Globo
no Estado da Paraíba, por estar fazendo uma campanha extraordinária, que combina com todas as nossas
ideias, opiniões, sugestões e ações na Câmara dos
Deputados no que diz respeito ao combate às drogas.
Faz 1 semana e meia, mais ou menos, que a
TV Cabo Branco, afiliada à Rede Globo na Paraíba,
criou a campanha O crack não dorme: acorde para o
problema, que combina efetivamente com a campanha
que lançamos em 2011 no Estado: Acorda, Paraíba!
Diga não às drogas.
Vamos lutar juntos nessa guerra, falar para todo o
Brasil que o Congresso Nacional está unindo forças contra esse mal. Nessa guerra precisamos contra‑atacar.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, temos
visto a piora da situação do tráfico de drogas e da utilização delas no País. Seu uso por crianças e adolescentes vem sendo mostrado pela imprensa e tem-se
agravado com uma rapidez surpreendente.
Desse modo, a campanha Acorda, Paraíba! Diga
não às drogas, lançada por nós, em nosso Estado, só
tem um objetivo: fazer com que a Paraíba acorde para
esse tema, que é urgente, emergencial.
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Graças a Deus, a receptividade da sociedade civil e dos meios de comunicação na Paraíba tem dado
espaço para a ampliação de um trabalho de conscientização da população em geral, no intuito de todos se
ombrearem para se pôr fim a esse mal do século que
aflige as famílias.
O emprego dos meios de comunicação de massa, mormente do rádio e da televisão, nessa tarefa de
utilidade pública, a fim de não só evitar, mas também
combater as drogas ilícitas, pode ser instrumento de
informação sobre os terríveis malefícios que advêm
do vício e fortalecer a causa cívica de salvação da juventude, em prol do desenvolvimento sadio do Brasil.
Nesse sentido, é louvável a iniciativa da Rede
Paraíba de Comunicação, que lançou, nesta semana,
por intermédio da TV Cabo Branco, afiliada à Rede
Globo de Televisão, a campanha O crack não dorme:
acorde para o problema, visando à prevenção e ao
combate à dependência da droga. Aquela emissora
tem produzido matérias, mostrando depoimentos de
familiares e usuários que sofrem ou já sofreram com
o vício, além de análises do que pode ser feito no Estado para frear o tráfico. O telejornal daquela emissora
tem recebido, também, em seu estúdio, convidados de
diversas áreas, que explicam, por exemplo, os danos
do crack no organismo.
Ora, essa série de matérias veiculadas na luta
contra as drogas demonstra como é fundamental o estabelecimento de espaços no sistema de comunicação
social para que nos permitamos, no clima de uma cidadania plena, programações de rádio e televisão para
divulgação de campanhas educativas sobre o tema.
A TV Cabo Branco vem apresentando depoimentos de pessoas que se libertaram do vício do crack,
por exemplo, narrando pessoalmente as agruras por
que passaram e os males que os afligiam enquanto
estavam dominados por essa droga perniciosa. Os
impressionantes relatos deixam claro aos telespectadores o modo como a família do viciado é atingida em
cheio em seu equilíbrio, havendo rebaixamento moral,
pois o vício faz com que os filhos se desviem do reto
caminho cristão e saudável de vida social.
A forma como a afiliada paraibana da Rede Globo
planejou a abordagem do tema faz com que nós paraibanos fiquemos orgulhosos de contar com tamanha
seriedade profissional na equipe daquela emissora e
nos sintamos esperançosos quanto ao sucesso que
a luta contra o uso das drogas possa vir a obter. Principalmente nós que fazemos de nosso mandato parlamentar um valioso instrumento de combate a essa
verdadeira praga da contemporaneidade.
Assim, Sr. Presidente, é com imenso júbilo que
venho parabenizar, neste discurso, a TV Cabo Bran‑
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co, assim como seus diretores, produtores, editores,
jornalistas, pelo exemplo que dá a toda a mídia brasileira, ao aproveitar seu precioso tempo de telejornalismo em prol da libertação do ditame das drogas,
principalmente do crack.
Parabéns à nossa afiliada à Rede Globo de Televisão na Paraíba. Saudamos a TV Cabo Branco
pela integridade que revela na programação em favor
do bem.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a palavra, pela ordem, o Deputado Fabio Trad.
O SR. FABIO TRAD (PMDB-MS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho a esta tribuna para lembrar mais
uma vez – isto nunca é demais – a importância de se
discutir no Parlamento a Proposta de Emenda à Constituição nº 300, de 2008.
Não se pode traçar uma política de segurança
pública no País sem antes se estabelecer sua definição.
Os policiais militares, os bombeiros e os policiais civis
não querem receber mais do que merecem, querem
receber aquilo a que fazem jus, porque na realidade,
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, são eles os
guardiães da segurança pública, fazem da sua cidadania militante a causa do que almejamos: a paz, a
tranquilidade pública.
Lembro, portanto, ao Governo Federal e a este
Parlamento que a PEC 300 é de suma importância
para a valorização da Polícia Militar, da Polícia Civil e
do Corpo de Bombeiros. Só assim se pode conceber
com efetividade uma política de segurança pública que
esteja à altura da expectativa daqueles que, suportando
uma alta carga tributária, não têm como contraprestação uma segurança digna, de qualidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Passa-se
à apreciação da matéria sobre a mesa e da constante
da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Item 1.
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 549, DE 2011
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 549, de 2011, que reduz a zero
as alíquotas da Contribuição para o PIS/
PASEP, da Contribuição para o Financia‑
mento da Seguridade Social – COFINS, da
Contribuição para o PIS/PASEP‑Importação
e da COFINS‑Importação incidentes sobre
a importação e a receita de venda no mer‑
cado interno dos produtos que menciona.
Pendente de parecer da Comissão Mista.
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As Emendas nºs 1 e 36 foram retiradas
pelo autor.
COMISSÃO MISTA: 1º-12-2011
PRAZO NA CÂMARA: 15-12-2011
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM:
12-2-2012 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 26-4-2012
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Nós fizemos
um acordo na reunião de Líderes. Vai ser realizada a
leitura do relatório concernente à Medida Provisória nº
549 nesta sessão, encerrada a Ordem do Dia e convocada sessão extraordinária para logo após, a fim de
que se possa debater e votar outros três projetos que
foram acordados na reunião do Colégio de Líderes.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há requerimento de retirada de pauta, Deputado Antonio Carlos
Magalhães Neto.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO
(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu vou retirar o requerimento de retirada
de pauta, apenas informando a V.Exa. que tenho um
pronunciamento importante a fazer hoje, em nome da
minha bancada. Em vez de aproveitar esse requerimento, ou o tempo de Líder desta sessão, vou pedir
a compreensão de V.Exa. na sessão extraordinária,
logo em seguida, para que seja assegurado tempo
suficiente para o pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Eu acrescento ao seu tempo de Líder mais 3 minutos, para que
V.Exa. possa fazer o seu pronunciamento.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO
– Agradeço a V.Exa.
Sugiro ao Deputado Sandro Mabel que faça uma
leitura breve, até porque não vamos, hoje, discutir a
matéria, e distribua o seu relatório. Todos vamos ter
tempo suficiente para estudá-lo até a semana que vem.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Então, Deputado Sandro Mabel, V.Exa. pode fazer uma leitura
breve do seu relatório.
O SR. SANDRO MABEL – Sr. Presidente, no dia
em que vi o Deputado Glauber lendo seu relatório, fiquei com inveja. Então, quero ver se faço a leitura do
meu de forma um pouco mais rápida.
Mas a matéria é muito importante. Preciso fazer a
leitura com muita atenção, pois vários pontos foram introduzidos. Serei o mais rápido possível, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado
Sandro Mabel, tem V.Exa. a palavra para fazer a leitura do seu relatório.
O SR. SANDRO MABEL (PMDB-GO. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
primeiro, quero cumprimentar V.Exa, as Sras. e os Srs.
Deputados.
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Este relatório está pronto há 4 semanas. Este relatório foi discutido com as bancadas. Inclusive, procuramos incorporar as emendas que as bancadas apresentaram e que eram cabíveis no relatório.
Medida Provisória nº 549, de 2011 (Mensagem
nº 514, de 17 de novembro de 2011).
Relatório.
O Exmo. Sr. Presidente da República, com fulcro
no art. 62 da Constituição Federal, submeteu à deliberação do Congresso Nacional, nos termos da Mensagem nº 514, de novembro de 2011, a Medida Provisória nº 549. A iniciativa “reduz a zero as alíquotas da
Contribuição para o PIS/PASEP, da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, da
Contribuição para o PIS/PASEP‑Importação incidentes
sobre a importação e a receita de venda no mercado
interno dos produtos que menciona”.
“Enviada ao Congresso Nacional, a MP não
recebeu o parecer pela Comissão Mista de que
trata o § 9º do art. 62 da Constituição Federal no
prazo regimental. Por essa razão, a matéria foi
encaminhada à Câmara dos Deputados, sendo-nos designada a relatoria para emitir o parecer
em plenário, conforme dispõem o § 5º do art. 5º
e os §§ 1º e 2º do art. 6º da Resolução nº 1 do
Congresso Nacional, de 8 de maio de 2002.”
Em relação ao texto encaminhado, a medida provisória reduz a zero as alíquotas da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social na importação
e na venda no mercado interno relativamente a calculadoras equipadas com sintetizador de voz, teclados
com colmeia, mouses com entrada para acionador,
linhas braile, entre outros.
A cláusula de vigência está disposta no art. 2º.
No prazo regimental foram apresentadas 45 importantes emendas, descritas no quadro anexo.
É o relatório.
Voto do Relator.
“Da admissibilidade.
De acordo com o art. 62 da Constituição
Federal, ‘em caso de relevância e urgência, o
Presidente da República poderá adotar medidas
provisórias, com força de lei, devendo submetê‑
-las de imediato ao Congresso Nacional’. O § 1º
do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional, estabelece, por sua vez, que,
‘no dia da publicação da Medida Provisória nº
Diário Oficial da União, o seu texto será enviado
ao Congresso Nacional (...)’”. E assim foi feito.
Visando cumprir o disposto na supracitada resolução, o Poder Executivo encaminhou o conjunto de
medidas, que também é urgente, em face de a inte-
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gração desses brasileiros às novas formas de acesso
ao conhecimento ser prioritária em qualquer política
equilibrada de inclusão digital.
“Dessa forma, entendemos que as razões
descritas na Exposição de Motivos, aliadas
aos benefícios decorrentes da implantação
das propostas apresentadas, são suficientes
para justificar a edição da medida provisória
em análise. Além disso, foram cumpridas todas
as condições listadas na Constituição Federal
e na Resolução nº 1, de 2002, do Congresso
Nacional (...).
Somos, portanto, pela admissibilidade
da presente medida provisória.
Da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
Da análise da MP não se depreende qualquer vício de inconstitucionalidade ou injuridicidade ou má técnica legislativa. A proposição
atende às normas constitucionais (...).
Quanto às emendas, não verificamos
vícios flagrantes de inconstitucionalidade, injuridicidade ou técnica legislativa que obstem
a apreciação do mérito das Emendas nºs 2 a
35 e 37 a 45.
Em virtude do exposto, votamos pela
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica
legislativa da Medida Provisória nº 549 (...).
Da adequação financeira e orçamentária.
A análise de adequação financeira e orçamentária da MP nº 549, de 2011, deve seguir
as disposições da Resolução nº 1, de 2002 (...).
A Lei de Diretrizes Orçamentárias para
o ano de 2012 (...), no caput do art. 89, determina que somente será aprovado o projeto
de lei ou editada a medida provisória que institua ou altere tributo quando acompanhados
da correspondente estimativa de impacto (...).
A Lei de Responsabilidade Fiscal (...), por
sua vez, estabelece três condições para a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício
(...).” A proposição deve estar acompanhada
da demonstração do impacto financeiro entre
as outras duas.
A exposição de motivos estima o valor de renúncia
pela medida provisória em R$12 milhões para o ano
de 2011, R$161 milhões para o ano de 2012 e R$178
milhões para o ano de 2013.
“Como fonte de compensação dessa renúncia, o referido texto define o aumento de
arrecadação decorrente da elevação das alíquotas de IOF (...).
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Não vislumbramos, dessa forma, incompatibilidade ou inadequação orçamentária ou
financeira (...).
Assim, nos termos da Resolução nº 1,
de 2002, do Congresso Nacional, somos pela
adequação orçamentária e financeira da MP
nº 549 (...).
Do mérito.
Em 30 de março de 2007, o Governo brasileiro assinou, em Nova Iorque (...), a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adotada pela Organização das Nações
Unidas – ONU. Posteriormente, essa convenção foi aprovada pelo Congresso Nacional por
intermédio do Decreto Legislativo nº 186 (...).
O art. 3º da mencionada convenção estabelece como princípio geral a plena e efetiva participação e inclusão na sociedade de
pessoas com necessidades especiais. Nesse
sentido, como norma de acessibilidade a ser
perseguida pelos Estados signatários (...).
Por fim, para concretizar esses objetivos,
o art. 4º da Convenção determina como obrigação geral do Estado adotar todas as medidas
legislativas (...).
Está claro que a Medida Provisória nº
549 vai ao encontro do disposto na referida
convenção (...).
A MP nº 549 não só segue a Convenção
Internacional sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência, que possui hierarquia de
emenda constitucional (...), como também se
alinha aos ideais de solidariedade e justiça (...).”
Desse modo, concluímos pela aprovação, no
mérito, do conteúdo da medida provisória, complementado pelas emendas que foram sugeridas pelas
Sras. e Srs. Parlamentares, que fizeram com que esta
medida provisória ficasse muito mais adequada, Deputado Augusto.
Em atenção às solicitações encaminhadas a esta
relatoria em audiência com o Sr. José Nilvan, das Organizações Globo, e com a Sra. Angela Rehem, Diretora de
Relações Governamentais da Editora Abril, bem como
em correspondência dirigida ao Sr. Ministro de Estado
da Fazenda pela Associação Nacional de Jornais, admitimos emenda para a prorrogação da isenção de PIS/
COFINS na importação de papéis destinados à imprensa.
“Acrescentamos artigo para autorizar os Procuradores da Fazenda Nacional a não opor embargos à
execução, quando os valores discutidos forem inferiores a limite fixado pelo Ministro da Fazenda (...).” Uma
desburocratização importante, sugerida pelo próprio
Ministério da Fazenda.

10092 Quarta-feira 4

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

“Incluímos a autorização para que o Governo
Federal contribua para a manutenção de grupos internacionais instituídos para o combate à lavagem de
dinheiro e outros crimes (...).” Outra emenda introduzida a pedido do Ministério da Fazenda.
É interessante observar que a medida provisória
acaba tendo uma série de emendas, muitas delas sugeridas pelo próprio Governo, pelo próprio Ministério
da Fazenda e por outras entidades que pedem que se
inclua, nesta medida provisória, uma série de alterações, a fim de melhorar os textos da legislação existente.
Incluímos a autorização para que o Governo
Federal contribua para esses grupos internacionais.
Diminuímos o valor a ser ressarcido à Casa da Moeda do Brasil pela emissão de selo de controle de bebidas.
Incluímos as empresas prestadoras de serviço
de transporte público coletivo.
Dentro dessa visão do Governo de exonerarmos
a folha de pagamento, Sr. Presidente, nós também estamos tirando o encargo sobre a folha de pagamento e
passando para cobrança no faturamento das empresas
de ônibus. Isso significa que podemos ficar quase 1 ano
sem aumentar nenhum centavo na tarifa do transporte
coletivo, o que é bom para a população de baixa renda,
já que quase 40 milhões de brasileiros andam a pé,
pois não têm dinheiro para pagar passagem de ônibus.
Ajustamos o texto para estender a apuração do crédito presumido em algumas etapas da cadeia de produção.
Também ampliamos a lista de estabelecimentos
com permissão para a comercialização de medicamentos.
Estabelecemos o regime cumulativo de contribuição de PIS/PASEP para a comercialização de material
destinado à construção civil de baixa renda, brita e
areia principalmente, para adequar uma distorção que
existe nesse mercado que encarece o preço das obras,
sobretudo as do Programa Minha Casa, Minha Vida.
Para deixar claro o tratamento tributário aplicado às cooperativas de taxistas, isentamos de PIS e
COFINS as vendas e os fornecimentos no mercado
interno de produtos destinados ao combate de infecção hospitalar. Esse é um ponto importante, é uma
emenda do Deputado Perondi, que reduz o imposto
destinado aos protocolos de infecção hospitalar. Com
isso, haverá condições para se diminuir o índice de
infecções hospitalares.
Definimos regra para o cálculo presumido de comercialização no varejo de carne. Atualizamos o limite
da receita bruta para o lucro presumido. Essa é uma
solicitação de várias bancadas, para que possamos,
Deputado Sibá Machado, aumentar o valor, Deputado
Miro Teixeira, do lucro presumido.
Faz 8 anos que essa tabela não tem correção. Isso
faz com que a empresa, mesmo que não aumente o fa-
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turamento, só o corrija, fique fora. É uma discrepância.
Já que existiu, tem que se manter esse crescimento.
Então, fizemos uma tabela na qual o que está acumulado, que é muita coisa, dividimos em 6 anos, corrigindo
ano a ano. Trata‑se de uma medida muito importante.
Em suma, são essas as alterações que consideramos importantes na medida provisória.
Face ao exposto, nós somos pelo voto positivo,
na forma do substitutivo.
O substitutivo, Sr. Presidente, acata, a pedido do
Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, para ser
mais breve, algumas emendas importantes, inclusive
fornecidas pelo seu partido e pelo PSDB, PMDB, PT,
por muitos partidos, até mesmo pelo Deputado Mauro
Lopes, que apresentou emendas importantes.
O substitutivo acata, entre elas, a possibilidade
dos neuroestimuladores cerebrais, Deputadas, marca-passo no cérebro para as pessoas que têm a doença de
Parkinson. Isso vai melhorar muito a vida das pessoas.
Incluímos no texto emendas importantes referentes a alguns dispositivos de softwares e hardwares,
para que as pessoas com deficiência, como os cegos,
possam ter mais condições de manusear e entender o
computador, enfim, de se integrar à vida da forma mais
normal possível. Isso é muito importante.
Em relação aos neuroestimuladores, nós fizemos
com que se possa reduzir o PIS/COFINS e o Imposto
de Importação. Também em relação aos teclados específicos para pessoas com deficiência, às calculadoras
equipadas com sintetizador de voz, para as pessoas
que não conseguem enxergar.
Para as pessoas com deficiência visual, há uma
série de softwares, Deputado Augusto, que transformam
a leitura em voz, para que essas pessoas possam saber o que estão lendo. Da mesma forma, lupas e uma
série de programas que foram criados.
Assim ficou o art. 2º:
“Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a
exigir rotulagem das embalagens de papel destinado à impressão de livros e periódicos, através de meios físicos ou eletrônicos, com vistas
à identificação e ao controle fiscal do produto.”
Hoje há muita importação de produtos que dizem
que são imunes para revistas e para jornais, mas, na
verdade, não são. São usados em várias atividades,
ocasionando evasão fiscal muito grande.
Para a proteção da indústria nacional, para maior
controle e para a arrecadação necessária ao País,
nós aumentamos essa exigência, a fim de que esses
papéis destinados a livros e revistas, que são isentos,
não possam ser utilizados em outras atividades.
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O papel jornal não precisou ser utilizado. Os fabricantes de papel jornal e os usuários de papel jornal
– já os citamos – também mostraram a não necessidade de adotar essa mesma prática, pois o papel jornal
não tem esse tipo de desvio.
Estabelecemos prorrogação até dia 30 de abril de
2016, a pedido de diversos órgãos de imprensa, de diversas revistas, das suas assessorias parlamentares, com
a concordância da Receita Federal. Assim ficou o art. 3º:
“Art. 3º Ficam prorrogados até 30 de abril
de 2016 os prazos previstos nos incisos III e
IV do § 12 do art. 8º e nos incisos I e II do ca‑
put do art. 28, ambos da Lei nº 10.865, de 30
de abril de 2004.”
Trata-se da prorrogação da isenção do PIS/COFINS para a importação de papel destinado à imprensa.
Isso é importante porque se vendem mais revistas, as pessoas podem ter mais conhecimento, publicam-se mais livros a um custo menor. Isso faz com
que toda a nossa população possa ter mais acesso a
esses periódicos.
A pedido da Receita Federal, nós incluímos também uma emenda que diz o seguinte:
“Nos casos de execução contra a Fazenda Nacional, fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não opor embargos, quando o valor pleiteado pelo exequente
for inferior àquele fixado em ato do Ministro
da Fazenda.”
Nós aqui lutamos muito por desburocratização.
Milhares de processos serão desburocratizados. Com
isso, teremos condições de dar, Deputado André, mais
celeridade à nossa Procuradoria.
Para que possamos cumprir o pacto que o Brasil
tem junto ao GAFI/FATF e ao Grupo de Ação Financeira da América do Sul contra a Lavagem de Dinheiro e o
Financiamento do Terrorismo, o Brasil precisava ter uma
dotação orçamentária para poder pagar. Ele estava
inadimplente. Então, serão 100 mil euros para o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro
e o Financiamento do Terrorismo, 30 mil dólares para
o Grupo de Ação Financeira da América do Sul e 20
mil dólares canadenses para um outro grupo, que é o
Grupo de Egmont.
Fica então o Poder Executivo autorizado a efetuar
o pagamento dessas contribuições, previstas no art. 5º
deste projeto de lei de conversão, vencidas.
Nós temos várias contribuições vencidas. O Brasil está numa lista de países que não estão pagando.
Então, nós, a pedido do Ministério da Fazenda, incluímos esses artigos, para que se possa buscar esses
pagamentos.
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Sr. Presidente, quando nós fizemos a lei que visava o controle dos fabricantes de bebidas, nós aprovamos um selo como forma de controle inicial. Só que
esse selo custa 3 centavos. Por exemplo, 3 centavos em
relação a um copinho de água mineral é um absurdo
– apenas o selo, além de todos os impostos previstos.
Nós estamos diminuindo esse imposto, de 3 para 1, o
que vai possibilitar aos pequenos fabricantes, aos fabricantes regionais de bebidas uma condição melhor.
Essa é uma sugestão de um grupo de Parlamentares
que defende esse tipo de industrialização.
Contribuição sobre receita bruta de 2,5%, em vez
de ser contribuição na folha de pagamento, para as
prestadoras de serviços de transporte público coletivo
urbano – só para transporte urbano –, para podermos
melhorar o preço das passagens.
O § 1º do art. 2º da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, diz:
“Art. 2º ...................................................
§ 1º O prazo de que trata o caput deste
artigo aplica‑se inclusive às aquisições realizadas antes de 22 de novembro de 2005.”
Sr. Presidente Marco Maia, veja V.Exa que – esta
matéria vai à sanção presidencial – a Receita Federal
dá umas batidas fortes em algumas coisas que não
são corretas. Esta Casa tem de tomar uma posição
contra isso.
Veja, este art. 9º visa a quê? Uma pessoa com
deficiência possui um carro. Esse carro só poderá ser
trocado de 2 em 2 anos para que haja isenção do IPI.
Se houver perda total desse carro com 6 meses, ela
vai ficar 1 ano e meio andando a pé, mesmo que o
DETRAN lhe dê o certificado de que houve perda total.
O que estamos fazendo é dizer que, se houve perda
total do carro, ela poderá, antes de 2 anos, comprar
um novo carro, se ela conseguir ou se, de repente, o
carro dela estiver segurado.
Uma medida dessa não pode ser contestada,
porque diz respeito ao transporte dessa pessoa. É o
sonho dela ter aquele carro. E, felizmente, não haverá
perda total em tantos carros.
Pessoas com neuroestimuladores. Uma operação relativa a neuroestimuladores custa 200 mil reais.
São quase 80 mil reais de impostos. Pensem em uma
pessoa com Parkinson que tenha a oportunidade. Por
200 mil, são poucas. Por 120 mil ou 100 mil, o número
já é maior. Muda a vida da pessoa, Sr. Presidente. A
pessoa tem uma outra vida.
Então, essas coisas a Câmara tem que aprovar.
Eu queria pedir aos nossos pares que nos ajudassem
nesse assunto.
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Sr. Presidente, trata-se também da venda de medicamentos em outros estabelecimentos.
É vedada a apuração de alguns créditos que existem para venda, comercialização na cadeia de carnes.
Nós corrigimos também alguma tributação no art.
12, que visa fazer com que areia e brita tenham uma
homogeneidade de tributação, que hoje não há. Isso
está encarecendo o custo da construção civil, principalmente o custo do Minha Casa, Minha Vida, que tem
na areia e na brita um custo muito alto.
No art. 13, no caso das receitas decorrentes de
operações de comercialização de brita, também há
isenção da COFINS.
A pedido de algumas bancadas, foi estabelecida
a forma de tributação que cooperativa pode ter quando trata de táxis e outros similares. Ela reúne e cobra
de uma cooperativa. A Vale contrata vários taxistas de
uma companhia. Isso não seria tributado se fosse individualmente. Quando a cooperativa reúne aquilo e vai
cobrar para depois dividir com os seus associados, a
Receita passa a tributar isso daí, o que dá uma distorção
enorme e desestabiliza as cooperativas como um todo.
Sr. Presidente, no art. 15, promovemos isenção
de IPI, PIS/PASEP, Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social para diversos equipamentos que
fazem parte de protocolo de combate à infecção hospitalar. E assim são vários deles, efetuados por entidades de saúde pública, privadas ou sem fins lucrativos.
Isso ajudará a indústria nacional, porque hoje há uma
competição desigual com os importados, e melhorará
as condições de combate a este mal tão grande e tão
caro que é a infecção hospitalar.
O art. 16 conserta uma distorção que existe na
cadeia da carne.
No art. 18 há a mesma visão. Principalmente no
art. 18, há a questão do lucro presumido. Dissemos
que se tem de proteger as empresas que estão dentro
do sistema de lucro presumido.
No art. 19, no que se refere à questão da carne, corrigem-se algumas distorções feitas na cadeia
como um todo.
O art. 21, Sr. Presidente, modifica o art. 8º da Lei
nº 10.451, de 10 de maio de 2002, que passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 8º. Até 31 de dezembro de 2015 é
concedida isenção do Imposto de Importação
e do Imposto sobre Produtos Industrializados
incidentes na importação de equipamentos
ou materiais esportivos destinados às competições, ao treinamento e à preparação de
atletas e equipes brasileiras.
§ 1º A isenção de que trata o caput aplica‑se
exclusivamente às competições desportivas em
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jogos olímpicos, paraolímpicos, pan-americanos,
parapan‑americanos, nacionais e mundiais.
§ 2º A isenção aplica-se a equipamento
ou material esportivo, sem similar nacional,
homologado pela entidade desportiva internacional da respectiva modalidade esportiva,
para as competições a que se refere o § 1º.
§ 3º Quando fabricados no Brasil, os materiais e equipamentos de que trata o caput
deste artigo ficam isentos do Imposto sobre
Produtos Industrializados.”
É a forma, Sras. e Srs. Deputados, de darmos às
nossas equipes uma condição de treinamento igual às
que existem no exterior. Hoje todos esses equipamentos estão disponíveis em muitos países. Os nossos
atletas, em função dos preços dos equipamentos, do
valor dos impostos de importação, não podem tê‑los.
Leio, por fim, Sr. Presidente, o art. 22 deste projeto de lei de conversão:
“Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
§ 1º Os arts. 8º, 12, 13 e 16 produzirão
efeitos a partir do primeiro dia do quarto mês
subsequente ao da publicação desta Lei.
§ 2º O art. 3º produz efeitos a partir de
1º de maio de 2012.”
Sr. Presidente, é o nosso relatório, apresentado
de forma breve, do jeito que V.Exa. pediu.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Meus parabéns, Deputado Sandro Mabel. V.Exa. apresentou o
relatório dentro do prazo previsto.
PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA
PARECER APRESENTADO EM PLENÁRIO PELO
RELATOR DESIGNADO PARA MANIFESTAR-SE
PELA COMISSÃO MISTA DESTINADA A APRE‑
CIAR MEDIDA PROVISÓRIA Nº 549, DE 2011.
MEDIDA PROVISÓRIA N° 549, DE 2011
(Mensagem nº 514, de 17-11-2011)
Reduz a zero as alíquotas da Contri‑
buição para o PIS/Pasep, da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade So‑
cial – COFINS, da Contribuição para o PIS/
PASEP – Importação e da COFINS – Im‑
portação incidente sobre a importação e a
receita de venda no mercado interno dos
produtos que menciona.
Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Sandro Mabel
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I – Relatório
O Exmº Sr. Presidente da República, com fulcro no
art. 62 da Constituição Federal, submeteu à deliberação
do Congresso Nacional, nos termos da Mensagem nº
514, de 17 de novembro de 2011, a Medida Provisória
– MP nº 549, de 17 de novembro de 2011. A iniciativa “reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o
PIS/PASEP, da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS, da Contribuição para o
PIS/PASEP – Importação e da COFINS – Importação
incidente sobre a importação e a receita de venda no
mercado interno dos produtos que menciona”.
Enviada ao Congresso Nacional, a MP não recebeu o parecer pela Comissão Mista de que trata o § 9º
do art. 62 da Constituição Federal no prazo regimental.
Por essa razão, a matéria foi encaminhada à Câmara
dos Deputados, sendo-nos designada a Relatoria para
emitir o parecer em Plenário, conforme dispõem o § 5º
do art. 5º e os §§ 1º e 2º do art. 6º da Resolução nº 1
do Congresso Nacional, de 8 de maio de 2002.
Em relação ao texto encaminhado, a Medida Provisória reduz a zero as alíquotas da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social – COFINS e da
Contribuição para o PIS/PASEP, incidentes na importação e na receita da venda no mercado interno dos
seguintes produtos:
– calculadoras equipadas com sintetizador de voz;
– teclados com colméia;
– mouses com entrada para acionador;
– linhas braile;
– scanners equipados com sintetizador
de voz; – duplicadores braile;
– acionadores de pressão;
– lupas eletrônicas;
– implantes cocleares; e
– próteses oculares.
A cláusula de vigência está disposta no art. 2º,
estabelecendo que a MP entra em vigor na data de
sua publicação.
No prazo regimental foram apresentadas 45 emendas, descritas no quadro anexo, sendo as emendas nº
1 e 36 retiradas pelo autor, conforme o requerimento
nº 4.177, de 7 de fevereiro de 2012.
É o Relatório.
II – Voto do Relator
DA ADMISSIBILIDADE
De acordo com o art. 62 da Constituição Federal, “em caso de relevância e urgência, o Presidente
da República poderá adotar medidas provisórias, com
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força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional’. O § 1º do art. 2º da Resolução nº 1,
de 2002, do Congresso Nacional, estabelece, por sua
vez, que, “no dia da publicação da Medida Provisória
nº Diário Oficial da União, o seu texto será enviado
ao Congresso Nacional, acompanhado da respectiva
Mensagem e documento expondo a motivação do ato”.
Assim, a admissibilidade da MP depende da observância dos pressupostos constitucionais de relevância e
urgência, e do atendimento ao mencionado dispositivo
do Regimento Comum do Congresso Nacional.
Visando cumprir o disposto na supracitada Resolução, o Poder Executivo encaminhou ao Congresso Nacional a MP nº 549, de 2011, por intermédio da
Mensagem nº 514, de 17 de novembro de 2011, indicando as razões para a sua adoção. De outro lado, a
Exposição de Motivos Interministerial nº 182, de 10 de
novembro de 2011, justifica as alterações promovidas
pela Medida Provisória em relação à relevância e urgência do ato. Segundo o texto, as alterações realizadas pela Norma visam incrementar a atuação estatal
na assistência a pessoas portadoras de necessidades especiais no sentido de acelerar e universalizar o
processo de inclusão digital desses cidadãos. Não há
dúvidas, portanto, da relevância do tema.
O conjunto de medidas também é urgente em
virtude de a integração desses brasileiros às novas
formas de acesso ao conhecimento ser prioritária em
qualquer política equilibrada de inclusão digital. Sem
dúvida, é premente a necessidade de oferecer as facilidades proporcionadas pelos avanços na área de
tecnologia da informação na última década aos portadores; de necessidades especiais. Essas desonerações visam complementar e adequar, para indivíduos
portadores de deficiência, benefícios tributários já
concedidos a toda população em programas de inclusão digital constantes em MP anteriores. A iniciativa,
portanto, já deveria estar presente em outras Medidas
Provisórias editadas sobre a matéria, o que reforça a
urgência da proposta.
Dessa forma, entendemos que as razões descritas na Exposição de Motivos, aliadas aos benefícios decorrentes da implantação das propostas
apresentadas, são suficientes para justificar a edição da Medida Provisória em análise. Além disso,
foram cumpridas todas as condições listadas na
Constituição Federal e na Resolução nº 1, de 2002,
do Congresso Nacional, quanto à edição e ao encaminhamento da matéria.
Somos, portanto, pela admissibilidade da presente Medida
Provisória.
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Da Constitucionalidade, Juridicidade e Téc‑
nica Legislativa.
Da análise da MP não se depreende qualquer
vício de inconstitucionalidade ou injuridicidade ou má
técnica legislativa. A proposição atende às normas
constitucionais relativas às competências legislativas
da União (art. 24, 1) e às atribuições do Congresso Nacional, com posterior pronunciamento do Presidente da
República (art. 48, 1). Além disso, a MP não se reporta
a matérias de competência exclusiva do Congresso Nacional ou de qualquer de suas Casas, de acordo com
os arts. 49 51 e 52 da Constituição Federal.
Quanto às emendas, não verificamos vícios flagrantes de inconstitucionalidade, injuridicidade ou técnica legislativa que obstem a apreciação do mérito das
emendas nº 2 a 35 e 37 a 45.
Em virtude do exposto, votamos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da
MP nº 549, de 2011, bem como das emendas relacionadas acima.
Da Adequação Financeira e Orçamentária
A análise de adequação financeira e orçamentária
da MP nº 549, de 2011, deve seguir as disposições da
Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional. De
acordo com o § 1º do seu art. 5º, “o exame de compatibilidade e adequação orçamentária e financeira das
Medidas Provisórias abrange a análise da repercussão
sobre a receita ou sobre a despesa pública da União
e da implicação quanto ao atendimento das normas
orçamentárias e financeiras vigentes, em especial a
conformidade com a Lei Complementar nº 101, de 4
de maio de 2000, a lei do plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária da União”.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano
de 2012 (Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011), no
caput do art. 89, determina que somente será aprovado o projeto de lei ou editada a Medida Provisória
que institua ou altere tributo quando acompanhados
da correspondente estimativa do impacto na arrecadação, devidamente justificada.
A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, por sua
vez, estabelece três condições para a concessão ou
ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita. A proposição deve estar acompanhada da demonstração do
impacto orçamentário-financeiro no exercício em que
deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, deve
ser compatível com o cumprimento das metas fiscais
estabelecidas na LDO e deve atender a, pelo menos,
um dos dois critérios a seguir descritos:
– demonstração pelo proponente que a
renúncia foi considerada na estimativa de re-
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ceita da lei orçamentária e que não afeta as
metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da LDO; ou – inclusão na proposta
de medidas de compensação, por meio de
aumento de receita, proveniente da elevação
de alíquotas, ampliação de base de cálculo ou
majoração ou criação de tributo. Nesse caso,
o beneficio só pode entrar em vigor quando
implementadas tais medidas compensatórias.
A Exposição de Motivos estima o valor de renúncia
para os incentivos fiscais instituídos pela Medida Provisória em R$12,23 milhões (doze milhões, duzentos e
trinta mil reais) para o ano de 2011, R$161,99 milhões
(cento e sessenta e um milhões, novecentos e noventa e nove mil reais) para o ano de 2012, e R$178,80
milhões (cento e setenta e oito milhões, oitocentos mil
reais) para o ano de 2013.
Como fonte de compensação dessa renúncia, o
referido texto define o aumento de arrecadação decorrente da elevação das alíquotas de IOF sobre operações de crédito, promovida pelo Decreto nº 7.458, de
7 de abril de 2011. A partir do ano de 2013, a renúncia fiscal será considerada na elaboração do Projeto
de Lei Orçamentária Anual, de forma a não afetar as
metas de resultados fiscais, previstas no anexo próprio
da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Não vislumbramos, dessa forma, incompatibilidade
ou inadequação orçamentária ou financeira na Norma em
análise. Tampouco verificamos incompatibilidades ou inadequações financeiras ou orçamentárias que nos impeçam
de analisar o mérito das emendas nº 2 a 35 e 37 a 45.
Assim, nos termos da Resolução do Congresso
Nacional nº 1, de 2002, somos pela adequação orçamentária e financeira da MP nº 549, de 2011, e das
emendas relacionadas acima.
Do Mérito
Em 30 de março de 2007, o Governo brasileiro
assinou, em Nova Iorque nos Estados Unidos, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência,
adotada pela Organização das Nações Unidas – ONU.
Posteriormente, essa Convenção foi aprovada
pelo Congresso Nacional por intermédio do Decreto
Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, e incorporada
ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto Presidencial nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, adquirindo,
assim, hierarquia de Emenda Constitucional, segundo
o § 3º do art. 5º da Constituição Federal de 1988.
O artigo 3 da mencionada Convenção estabelece
como princípio geral a plena e efetiva participação e
inclusão na sociedade de pessoas com necessidades
especiais. Nesse sentido, como norma de acessibilidade a ser perseguida pelos Estados signatários, o
artigo 9 define que é dever governamental promover
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a integração de pessoas com deficiência a novos sistemas e tecnologias da informação e comunicação,
inclusive à internet, bem como promover, desde a fase
inicial, a concepção, o desenvolvimento, a produção
e a disseminação de sistemas e tecnologias de informação e comunicação, a fim de que esses sistemas
e tecnologias se tomem disponíveis a custo mínimo.
Por fim, para concretizar esses objetivos, o artigo
4 da Convenção determina como obrigação geral do
Estado adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza necessárias para
a concretização dos direitos reconhecidos em seu texto.
Está claro que a Medida Provisória nº 549 vai
ao encontro do disposto na referida Convenção. A
MP reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social – COFINS de diversos produtos
utilizados por indivíduos com necessidades especiais.
Essas alterações objetivam facilitar o acesso dessas
pessoas a novas tecnologias de conhecimento, de informação e de comunicação cada vez mais freqüentes
no cotidiano do brasileiro. Quanto mais se desenvolvem
os meios eletrônicos de troca de informações, mais importante é assegurarmos que esse desenvolvimento
não crie novos obstáculos para a integração desses
cidadãos ao restante da sociedade.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, no censo realizado no ano de 2000 aproximadamente 24,6 milhões de pessoas, ou 14,5% da população total do país, declararam apresentar algum tipo de
incapacidade ou deficiência. São pessoas com ao menos
alguma dificuldade de enxergar, ouvir e locomover-se, ou
algum problema de ordem física ou mental. São cidadãos
cumpridores de suas obrigações legais, que pagam seus
tributos e contribuem para o desenvolvimento da nação,
mas que, devido a políticas públicas mal formuladas ou
mal implementadas, em algumas situações estão impedidos de exercer plenamente sua cidadania. Não nos resta
dúvida, portanto, de que a atuação do Estado nessa matéria, além de meritória, é indispensável.
A MP nº 549 não só segue a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que
possui hierarquia de Emenda Constitucional no Direito
brasileiro, como também se alinha aos ideais de solidariedade e justiça que devem nortear qualquer sociedade.
Desse modo, concluímos pela aprovação no mérito
de todo o conteúdo da Medida Provisória nº 549, de 2011.
Consideramos, entretanto, que há algumas mudanças a serem feitas no texto da MP a fim de aprimorá-lo. Nessa análise, avaliamos as relevantes sugestões oferecidas pelos ilustres Pares desta Casa e do
Senado Federal, colhidas nas 43 emendas propostas
e em oportunas discussões realizadas sobre o tema.
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Assim, como resultado desse debate, optamos
pela apresentação do Projeto de Lei de Conversão
anexo, cujas alterações incorporadas ao texto são
descritas a seguir.
– Adaptamos o texto à nova Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI, aprovada pelo Decreto nº
7.660, de 23 de dezembro de 2011.
– Incluímos outros produtos utilizados por
portadores de necessidades especiais no rol de
desoneração da Medida Provisória. Pelo novo
texto, ficam reduzidas a zero as alíquotas de PIS/
Pasep e Cofins, por exemplo, de aparelhos destinados ao tratamento da doença de Parkinson.
– Desoneramos a importação de bens
de capital utilizados na fabricação de circuitos
impressos. Com isso, procuramos incentivar a
indústria nacional de fabricação desses produtos, que são essenciais para o desenvolvimento tecnológico do País.
– Incluímos parágrafo no art. 8º da Lei nº
10.865/2004 para limitar o atual benefício da
alíquota zero de PIS/Pasep e Cofins na importação dos produtos ali listados aos casos em
que não houver a produção de similar nacional.
– Definimos a exigência de rotulagem
para identificação da correta aplicação do papel imune destinado à impressão de livros e
periódicos. Assim, pretendemos desestimular
a utilização indevida desse benefício na fabricação de produtos com outras finalidades.
– Em atenção às solicitações encaminhadas a esta Relatoria em audiência com o Sr. José
Nilvan de Oliveira, diretor de relações institucionais das Organizações Globo e com a Sra. Angela Rehem, diretora de relações Governamentais
da Editora Abril, bem como em correspondência
dirigida ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda
Guido Mantega pela Presidente da Associação
Nacional de Jornais, Sra. Judith Brito, incluímos
no texto da Medida Provisória nº 549 a prorrogação, até o dia 30 de abril de 2016, dos “prazos
previstos nos incisos III e IV do § 12º do art. 8º
e nos incisos I e II do caput do art. 28, ambos
da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, com
efeitos a partir de 1º de maio de 2012”.
– Acrescentamos artigo para autorizar
os Procuradores da Fazenda Nacional a não
opor embargos à execução, quando os valores
discutidos forem inferiores a limite fixado pelo
Ministro da Fazenda em Portaria. Com isso,
pretendemos economizar recursos e tornar
mais eficiente a defesa do Patrimônio Público
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pelo Estado. A atuação judicial da PGFN, na
condição de representante da União tem custos
mensuráveis e não mensuráveis. Entre os mensuráveis estão o emprego da estrutura física
da PGFN e os salários pagos aos servidores
dos órgãos envolvidos, como os Juízes, os oficiais de justiça e os Procuradores da Fazenda
Nacional. Entre os não mensuráveis, está, por
exemplo, o custo de oportunidade em atuar em
processos de baixa repercussão econômica,
ao invés de atuar em processos relevantes.
– Incluímos a autorização para que o Governo Federal contribua para a manutenção de
grupos internacionais instituídos para o combate
à lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros. Nesses foros são estabelecidas políticas,
diretrizes, padrões e mecanismos de cooperação para prevenção e combate à lavagem de
dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Todos esses grupos solicitam uma contribuição
compulsória dos países participantes para o
financiamento de suas atividades. O Brasil está
impedido de efetuar essa contribuição porque o
Governo Federal só pode realizar o pagamento
se houver autorização legislativa. Assim, a alteração sugerida visa solucionar essa situação.
Também por essa razão, autorizamos a quitação
dos valores das contribuições em atraso até a
data de publicação da futura lei.
– Diminuímos o valor a ser ressarcido à
Casa da Moeda do Brasil pela emissão de selo
de controle para a produção de bebidas frias.
Entendemos que esse selo deve ser utilizado
como forma de fiscalizar a correta aplicação
das normas tributárias pelo setor de bebidas,
ao invés de servir como instrumento arrecadatório de órgãos públicos federais.
– Incluímos as empresas prestadoras de
serviço de transporte público coletivo urbano
na regra da contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta com uma alíquota
de contribuição de 2,5%.
– Dentro do escopo do texto original da
Medida Provisória, alteramos o artigo 2º da Lei
nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995. Com a mudança, possibilitamos a utilização do benefício da
isenção para a aquisição de veículos antes do
intervalo de dois anos em casos de danos irrecuperáveis ao automóvel, devido a sua destruição completa, comprovada em documento hábil.
– Alteramos a Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973, para ampliar a lista de
estabelecimentos com permissão para a co-
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mercialização de medicamentos que não estão
sujeitos à prescrição médica. A aquisição desses medicamentos em outros estabelecimentos, além dos que atualmente detêm o direito
de sua comercialização, facilitará o acesso a
esses produtos básicos pelo consumidor.
– Ajustamos o texto da Lei nº 12.058/2009
para estender a apuração de crédito presumido a algumas etapas da cadeia de produção
da carne bovina.
– Estabelecemos o regime cumulativo
de contribuição de Pis/Pasep e Cofins para
a comercialização de pedra britada, de areia
para construção civil e de areia de brita. A
aplicação do regime não cumulativo de Pis/
Pasep e Cofins na venda desses produtos
não tem se mostrado economicamente neutra, desrespeitando um dos critérios que pautou a instituição desse regime. Assim, a não
cumulatividade está contribuindo para majorar
o preço praticado no mercado, e, em decorrência, conflitando com a política habitacional
incentivada pelo Governo Federal. Da mesma
forma, transferimos para o regime cumulativo
as receitas decorrentes da prestação de serviços de fornecimento de mão de obra, inclusive
mão de obra temporária.
– Acrescentamos artigo à Lei nº 11.051,
de 29 de dezembro de 2004, para deixar claro
o tratamento tributário aplicado à receita de associações e cooperativas de rádio-táxi, quando os pagamentos auferidos são transferidos
diretamente da entidade ao taxista.
– Isentamos de IPI, Cofins e Pis/Pasep
as vendas e os fornecimentos no mercado interno de produtos destinados ao combate de
infecções hospitalares. Avaliamos que esse
incentivo auxiliará a manutenção de relevante
programa de prevenção de infecções nos hospitais brasileiros. Igualmente, temos convicção
que essa desoneração gerará, na verdade,
economia aos cofres públicos em razão da diminuição de despesas realizadas com saúde.
– Incluímos outros produtos no novo regime de tributação de carnes, instituído pela
Lei nº 12.058, de 13 de outubro de 2009, pois
algumas mercadorias da cadeia produtiva não
foram inseridas no texto original, gerando distorções para o setor. Com isso, pretendemos
uniformizar a tributação dessa atividade em
todas as suas etapas de produção.
– Definimos regra para o cálculo do crédito presumido concedido na comercialização
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no varejo de carne bovina e seus derivados.
A nova regra estabelece percentual distinto
à atividade comercial varejista de venda de
carnes (açougue). Dessa forma, pretendemos
tornar mais equilibrada a concorrência deste
setor com os grandes estabelecimentos de
comércio no varejo.
– Atualizamos o limite da receita bruta para
opção pela tributação do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica pelo lucro presumido. Esses
valores foram atualizados pela última vez em
2003. Por isso, avaliamos ser necessária essa
modificação para que pequenas e médias empresas, grandes responsáveis pela geração
de empregos no país, não se prejudiquem devido a essa omissão legislativa. De outro lado,
visando graduar os impactos dessa correção,
optamos por realizá-la em etapas, elevando os
referidos limites em valores fixos anualmente e
corrigindo-os de acordo com o índice utilizado
para atualização da faixa de isenção da tabela
anual do imposto de renda pessoa física.
Em suma, são essas as alterações que consideramos necessárias para o aprimoramento do texto da Medida Provisória. Em decorrência, incorporamos, total ou
parcialmente, ao nosso Projeto de Lei de Conversão as
emendas nº 3 a 6, 8, 9, 12 a 14, 16, 20, 22, 24, 31 e 44.
Por fim, resta-nos ressaltar que, durante o período
entre a nossa escolha como Relator da Medida Provisória n° 549 e a apresentação deste Parecer, procuramos ouvir e analisar todas as sugestões encaminhadas
por meus ilustres colegas de Parlamento. Da mesma
forma, avaliamos todas as emendas e, sem dúvida, as
contribuições apresentadas elevaram o nível da discussão e aperfeiçoaram o texto do PLV apresentado.
Entretanto, entendemos que algumas das propostas
oferecidas merecem debate mais aprofundado de seu
conteúdo nesta Casa. Por essa razão, optamos por restringir nossa proposta às alterações explanadas acima,
rejeitando as demais emendas sugeridas.
Do Voto
Face ao exposto, nosso voto é pela admissibilidade da Medida Provisória n° 549, de 2011, e pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e
adequação financeira e orçamentária da Medida Provisória n° 549, de 2011, e das Emendas n° 2 a 35 e 37
a 45. No mérito, o voto é pela aprovação da referida
Medida Provisória e das Emendas n° 3 a 6, 8, 9, 12 a
14, 16, 20, 22, 24, 31 e 44, total ou parcialmente, na
forma do Projeto de Lei de Conversão anexo, e pela
rejeição das demais Emendas. As Emendas n° 1 e 36
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foram retiradas pelo autor, não cabendo sua análise
por esta relatoria.
Plenário,
de março de 2012. – Deputado
Sandro Mabel, Relator.
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
N° , DE 2012
Reduz a zero as alíquotas da Contri‑
buição para o PIS/PASEP, da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade So‑
cial – COFINS, da Contribuição para o PIS/
PASEP – Importação e da COFINS – Im‑
portação incidentes sobre a importação e
a receita de venda no mercado interno dos
produtos que menciona.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A Lei n° 10.865, de 30 de abril de 2004,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 8º ...................................................
...............................................................
§ 12. ......................................................
...............................................................
XXIV – produtos classificados nos códigos 8443.32.22, 8469.00.39 Ex 01, 8714.20.00,
9021.40.00, 9021.90.82 e 9021.90.92, todos
da TIPI, aprovada pelo Decreto n° 7.660, de
23 de dezembro de 2011;
XXV – calculadoras equipadas com
sintetizador de voz classificadas no código
8470.10.00 Ex 01 da TIPI;
XXVI – teclados com adaptações específicas para uso por pessoas com deficiência,
classificados no código 8471.60.52 da TIPI;
XXVII – indicador ou apontador – mou‑
se – com adaptações específicas para uso
por pessoas com deficiência, classificado no
código 8471.60.53 da TIPI;
XXVIII – linhas braile classificadas no
código 8471.60.90 Ex 01 da TIPI;
XXIX – digitalizadores de imagens – scan‑
ners – equipados com sintetizador de voz classificados no código 8471.90.14 Ex 01 da TIPI;
XXX – duplicadores braile classificados
no código 8472.10.00 Ex 01 da TIPI;
XXXI – acionadores de pressão classificados no código 8471.60.53 Ex 02 da TIPI;
XXXII – lupas eletrônicas do tipo utilizado por pessoas com deficiência visual classificadas no código 8525.80.19 Ex 01 da TIPI;
XXXIII – implantes cocleares classificados no código 9021.40.00 da TIPI;
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XXXIV – próteses oculares classificadas
no código 9021.39.80 da TIPI;
XXXV – programas (softwares) de leitores de tela que convertam texto em voz sintetizada para auxílio de pessoas com deficiência visual;
XXXVI – aparelhos contendo programas
(softwares) de leitores de tela que convertem
texto em caracteres braile, para utilização de
surdo-cegos;
XXXVII – máquinas, equipamentos, aparelhos, instrumentos, suas partes e peças de
reposição, sem similar nacional, destinados à
indústria de fabricação, a partir de laminado
cobreado, de circuitos impressos classificados
no código 8534.00 da TIPI; e
XXXVIII – neuroestimuladores para tremor essencial/Parkinson, classificados no código 9021.90.19, e seus acessórios, classificados nos códigos 9018.90.99, 9021.90.91 e
9021.90.99, todos da TIPI.
§ 13. ......................................................
...............................................................
II – a utilização do benefício da alíquota
zero de que tratam os incisos I a VII, XVIII a
XXI, e XXIV a XXXVIII do § 12.
...............................................................
§ 22. A utilização do benefício de alíquota
zero de que tratam os incisos XIX a XXXVIII
do § 12 deste artigo cessará quando houver
oferta de mercadorias produzidas no Brasil em
condições similares às das importadas quanto
ao padrão de qualidade, conteúdo técnico, preço ou capacidade produtiva, conforme regulamentação editada pelo Poder Executivo.” (NR)
“Art. 28. .................................................
...............................................................
XXII – produtos classificados nos códigos
8443.32.22, 8469.00.39 Ex 01, 8714.20.00,
9021.40.00, 9021.90.82 e 9021.90.92, todos
da TIPI;
XXIII – calculadoras equipadas com
sintetizador de voz classificadas no código
8470.10.00 Ex 01 da TIPI;
XXIV – teclados com adaptações específicas para uso por pessoas com deficiência,
classificados no código 8471.60.52 da TIPI;
XXV – indicador ou apontador – mouse
– com adaptações específicas para uso por
pessoas com deficiência, classificado no código 8471.60.53 da TIPI;
XXVI – linhas braile classificadas no código 8471.60.90 Ex 01 da TIPI;
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XXVII – digitalizadores de imagens – scan‑
ners – equipados com sintetizados de voz classificados no código 8471.90.14 Ex 01 da TIPI;
XXVIII – duplicadores braile classificados
no código 8472.10.00 Ex 01 da TIPI;
XXIX – acionadores de pressão classificados no código 8471.60.53 Ex 02 da TIPI;
XXX – lupas eletrônicas do tipo utilizado
por pessoas com deficiência visual classificadas no código 8525.80.19 Ex 01 da TIPI;
XXXI – implantes cocleares classificados
no código 9021.40.00 da TIPI;
XXXII – próteses oculares classificadas
no código 9021.39.80 da TIPI;
XXXIII – programas (softwares) de leitores de tela que convertam texto em voz sintetizada para auxílio de pessoas com deficiência visual;
XXXIV – aparelhos contendo programas
(softwares) de leitores de tela que convertem
texto em caracteres braile, para utilização de
surdo-cegos; e
XXXV – neuroestimuladores para tremor
essencial/Parkinson, classificados no código 9021.90.19, e seus acessórios, classificados nos códigos 9018.90.99, 9021.90.91 e
9021.90.99, todos da TIPI.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá regulamentar o disposto nos incisos IV,
X e XIII a XXXV do caput.” (NR)
Art. 2° Fica o Poder Executivo autorizado a exigir rotulagem das embalagens de papel destinado à
impressão de livros e periódicos, através de meios
físicos ou eletrônicos, com vistas à identificação e ao
controle fiscal do produto.
§ 1° A exigência de rotulagem prevista no caput
deverá incidir sobre fabricantes, importadores e comerciantes de papel destinado à impressão de livros
e periódicos.
§ 2° O papel que não apresentar a rotulagem
prevista neste artigo não terá reconhecida, para fins
fiscais, a destinação a que se refere o caput.
§ 3° O Poder Executivo regulamentará o disposto
neste artigo, definindo, inclusive, os papéis que estarão
submetidos à exigência de que trata o caput.
Art 3° Ficam prorrogados até 30 de abril de 2016
os prazos previstos nos incisos III e IV do § 12 do art.
8° e nos incisos I e II do caput do art. 28, ambos da
Lei n° 10.865, de 30 de abril de 2004.
Art. 4° A Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002,
passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:
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“Art. 20-A. Nos casos de execução contra a Fazenda Nacional, fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não
opor embargos, quando o valor pleiteado pelo
exequente for inferior àquele fixado em ato do
Ministro da Fazenda.” (NR)
Art. 5° Fica o Poder Executivo autorizado a contribuir
para o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de
Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo – GAFI / FATF,
o Grupo de Ação Financeira da América do Sul contra a
Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo
– GAFISUD e o Grupo de Egmont, foros internacionais
dos quais o Brasil é membro, nos seguintes montantes:
I – Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem
de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo – GAFI/
FATF – até EUR 100.000,00 (cem mil euros) anuais;
II – Grupo de Ação Financeira da América do Sul
– GAFISUD – até USD 30.000,00 (trinta mil dólares
norte-americanos) anuais; e
III – Grupo de Egmont – até CAD 20.000,00 (vinte mil dólares canadenses) anuais.
Parágrafo único. Os valores das contribuições de
que trata este artigo serão aprovados por ato do Ministro de Estado da Fazenda e fixados de acordo com
a participação atribuída ao Brasil nos orçamentos dos
respectivos Grupos
Art. 6° Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar
o pagamento das contribuições de que trata o art. 5°
vencidas até a data de publicação desta Lei.
Art. 7° O valor a ser ressarcido à Casa da Moeda do Brasil, em observância ao disposto no art. 58-T,
§ 2°, da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
com a redação dada pela Lei n° 11.827, de 20 de novembro de 2008, é de R$0,01 (um centavo de real) por
unidade de produto controlado.
Art. 8° Até 31 de dezembro de 2014, contribuirão
sobre o valor da receita bruta à alíquota de 2,5% (dois
inteiros e cinco décimos por cento), em substituição
às contribuições previstas nos incisos I e III do art. 22
da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991, as empresas
prestadoras de serviço de transporte público coletivo
urbano e de característica urbana de passageiros.
Art. 9° O art. 2° da Lei n° 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2° ...................................................
§ 1° O prazo de que trata o caput deste
artigo aplica-se inclusive às aquisições realizadas antes de 22 de novembro de 2005.
§ 2° A restrição contida no caput não
se aplica às pessoas com deficiência de que
trata o inciso IV do art. 1° desta Lei, no caso
em que o veículo adquirido com isenção do
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imposto tenha sido declarado irrecuperável,
em documento hábil, devido à sua destruição
completa.
§ 3° O Poder Executivo regulamentará o
disposto no § 2° deste artigo.” (NR)
Art. 10. Os arts. 5° e 6° da Lei n° 5.991, de 17 de
dezembro de 1973, passam a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 5º ...................................................
§ 1° O comércio de determinados correlatos, tais como aparelhos e acessórios,
produtos utilizados para fins diagnósticos e
analíticos, odontológicos, veterinários, de higiene pessoal ou de ambiente, cosméticos e
perfumes, e medicamentos isentos de prescrição médica exercido por estabelecimentos
especializados, será extensivo a farmácia e
drogaria, supermercado, armazém e empório,
loja de conveniência e similares, observado
o disposto em lei federal e na supletiva dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
......................................................” (NR)
“Art. 6° ...................................................
...............................................................
Parágrafo único. Poderão dispor de medicamentos que não dependam de receita
médica, observada a relação elaborada pelo
órgão sanitário federal:
I – os estabelecimentos hoteleiros e similares, para atendimento exclusivo aos seus
usuários; e
II – os estabelecimentos descritos nos
incisos XVIII, XIX e XX do art. 4° desta Lei, e
similares, para comercialização.” (NR)
Art. 11. O art. 34 da Lei nº 12.058, de 13 de outubro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 34. .................................................
§ 1° É vedada a apuração do crédito de
que trata o caput deste artigo nas aquisições
realizadas pela pessoa jurídica que industrialize bens e produtos classificados nas posições
01.02 da NCM.
......................................................” (NR)
Art. 12. O art. 8° da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 8° ...................................................
...............................................................
XII – as receitas decorrentes de operações de comercialização de pedra britada, de
areia para construção civil e de areia de brita; e
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XIII – receitas decorrentes da prestação
de serviços de fornecimento de mão de obra,
inclusive mão de obra temporária, nos termos
da Lei n° 6.019, de 3 de janeiro de 1974, e de
limpeza e conservação conforme itens 7.10 e
17.05 da lista anexa à Lei Complementar n°
116, de 31 de julho de 2003.” (NR)
Art. 13. O art. 10 da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 10. .................................................
...............................................................
XXVIII – as receitas decorrentes de operações de comercialização de pedra britada, de
areia para construção civil e de areia de brita; e
XXIX – receitas decorrentes da prestação
de serviços de fornecimento de mão de obra,
inclusive mão de obra temporária, nos termos
da Lei n° 6.019, de 3 de janeiro de 1974, e de
limpeza e conservação conforme itens 7.10 e
17.05 da lista anexa à Lei Complementar n°
116, de 31 de julho de 2003.
......................................................” (NR)
Art. 14. A Lei n° 11.051, de 29 de dezembro de
2004, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:
“Art. 30-A. As associações civis e as sociedades cooperativas de rádio-táxi, na apuração dos valores devidos a título de Cofins e
de Contribuição para o Pis/Pasep, incidentes
sobre o faturamento ou a receita bruta, poderão
excluir da base de cálculo os valores recebidos
e repassados a seus associados ou cooperados taxistas, aplicando-se, no que couber, o
disposto no art. 15 da Medida Provisória n°
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e demais
normas relativas às cooperativas de produção
agropecuária e de infraestrutura.” (NR)
Art. 15. Ficam isentos do Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI, da Contribuição para o Pis/Pasep
e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS os fornecimentos e as vendas no
mercado interno, no âmbito do Programa Nacional de
Controle de Infecções Hospitalares, instituído pela Lei n°
9.431, de 6 de janeiro de 1997, efetuados para entidades
de saúde públicas, privadas ou sem fins lucrativos de:
I – esterilizadores médico-cirúrgicos ou de laboratório, classificados no código 8419.20.00 da Tabela
de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI, aprovada pelo Decreto n° 7.660, de 23
de dezembro de 2011, e suas partes e peças, classificadas no código 8419.90.90 da TIPI;
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II – autoclave, classificada no código 8419.89.19
da TIPI, e suas partes e peças, classificadas no código
8419.90.40 da TIPI;
III – triturador de resíduos sólidos, classificado
no código 8479.89.99 da TIPI;
IV – termodesinfectora, classificada no código
8422.20.00 da TIPI, e suas partes e peças, classificadas no código 8422.90.90 da TIPI;
V – estufas, classificadas no código 8419.89.20
da TIPI, e suas partes e peças, classificadas no código
8419.90.40 da TIPI;
VI – gabinetes de secagem apoio ao processo
de desinfecção, classificados no código 8419.39.00 da
TIPI, e suas partes e peças, classificadas no código
8419.90.90 da TIPI;
VII – geradores de vapor para autoclave e esterilizadores médico cirúrgico ou de laboratório, classificados no código 8402.19.00 da TIPI, e suas partes
e peças, classificadas no código 8402.90.00 da TIPI;
VIII – compressor de ar para autoclave e esterilizadores médico cirúrgico ou de laboratório, classificados no código 8414.80.11 da TIPI;
IX – deionizadores para tratamento de água da
central de materiais esterilizados, classificados no código 8421.21.00 da TIPI, e suas partes e peças, classificadas no código 8421.99.99 da TIPI;
X – dispositivos coleta de vapor – condensadores
de uso em central de materiais esterilizados, classificados no código 8404.20.00 da TIPI;
XI – racks e seus dispositivos para uso conjunto
com esterilizadores, autoclaves, termodesinfectoras e
estufas, classificados no código 8419.90.40 da TIPI;
XII – elevador container sistema de tratamento
de resíduos sólidos, classificado no código 8428.32.00
da TIPI, e suas partes e peças, classificadas no código
8431.10.90 da TIPI;
XIII – incubadora, classificada no código
8419.89.99 da TIPI;
XIV – integrador químico, classificado no código
3815.90.99 da TIPI;
XV – osmose reversa para tratamento de água
da central de materiais esterilizados, classificada no
código 8421.21.00 da TIPI;
XVI – mobiliário para central de materiais esterilizados, classificado no código 9402.90.90 da TIPI;
XVII – partes seladora para uso na central de materiais esterilizados, classificadas no código 8422.90.90
da TIPI;
XVIII – partes e peças de osmose para uso na
central de materiais esterilizados, classificadas no código 8421.99.99 da TIPI;
XIX – partes e peças de processador de luvas,
classificadas no código 8450.90.90 da TIPI;
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XX – partes e peças para triturador de lixo, classificadas no código 8479.90.90 da TIPI:
XXI – purificador tipo osmose para tratamento de
água da central de materiais esterilizados, classificado
no código 8421.29.20 da TIPI;
XXII – seladora, classificada no código 8422.30.29
da TIPI;
XXIII – papel grau cirúrgico, classificado no código
4819.40.00 da TIPI;
XXIV – testes biológicos, integradores químicos
indicadores químicos para uso a central de materiais
esterilizados em hospitais laboratórios, classificados
no código 3002.90.92 da TIPI; e
XXV – aparelho para limpeza de endoscópio,
classificado no código 9018.19.80 da TIPI.
Art. 16. Os arts. 32 e 33 da Lei n° 12.058, de 13
de outubro de 2009, passam a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 32. .................................................
I – animais vivos classificados na posição 01.02 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), quando efetuada por pessoa
jurídica, inclusive cooperativa, vendidos para
pessoas jurídicas que produzam mercadorias classificadas nas posições 02.01, 02.02,
0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.22.00,
0206.29, 0210.20.00, 0504.00.11, 0504.00.90,
0506.90.00, 0510.00.10, 0511.99.99, quando se referir a sangue e crina de bovinos,
1502.00.1, 2301.10.10 e 2301.10.90 da NCM;
II – produtos classificados nas posições
02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21,
0206.22.00, 0206.29, 0210.20.00, 0504.00.11,
0504.00.90,
0506.90.00,
0510.00.10,
0511.99.99, quando se referir a sangue e
crina de bovinos, 1502.00.1, 2301.10.10 e
2301.10.90 da NCM, quando efetuada por
pessoa jurídica que revenda tais produtos ou
que industrialize bens e produtos classificados
nas posições 01.02, 02.01 e 02.02 da NCM.
......................................................” (NR)
“Art. 33. As pessoas jurídicas sujeitas ao
regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Co fins, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias classificadas nos códigos 02.01, 02.02,
0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.22.00,
0206.29, 0210.20.00, 0504.00.11, 0504.00.90,
0506.90.00, 0510.00.10, 0511.99.99, quando se
referir a sangue e crina de bovinos, 1502.00.1,
2301.10.10 e 2301.10.90 da NCM, destinadas
a exportação, poderão descontar da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas em
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cada período de apuração crédito presumido,
calculado sobre o valor dos bens classificados
na posição 01.02 da NCM, adquiridos de pessoa
física ou recebidos de cooperado pessoa física.
......................................................” (NR)
Art. 17. A partir do primeiro dia do quarto mês
subsequente ao de publicação desta Lei, não mais
se aplica o disposto nos arts. 8º e 9° da Lei n° 10.925,
de 23 de julho de 2004, às mercadorias ou produtos
classificados nas posições 0206.22.00, 0504.00.11,
0504.00.90, 2301.10.10 e 2301.10.90, da NCM.
Art. 18. O art. 34 da Lei n° 12.058, de 13 de outubro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 34. A pessoa jurídica, tributada com
base no lucro real, que adquirir para industrialização ou revenda mercadorias com a suspensão do pagamento da contribuição para o PIS/
Pasep e da Cofins prevista no inciso II do art.
32, poderá descontar da Contribuição cara o
PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, determinado mediante a aplicação, sobre o valor das
aquisições, de percentual correspondente a:
I – 90% (noventa por cento) das alíquotas
previstas no caput do art. 2° da Lei n° 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e no caput do
art. 2° da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de
2003, quando se tratar de pessoa jurídica que
exerça atividade comercial varejista de venda
de carnes (açougue), registrada no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica — CNPJ sob o
código n° 47.22-9/01 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas — CNAE; ou
II – 40% (quarenta por cento) das alíquotas previstas no caput do art. 2° da Lei
n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no
caput do art. 2° da Lei n° 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, para as demais pessoas
jurídicas.
...............................................................
§ 4° É vedada a utilização do percentual
de que trata o inciso I do caput por pessoa jurídica que exerça atividade comercial varejista
de venda de mercadorias gerais (hipermercados ou supermercados), ou por pessoa a esta
vinculada, ainda que registradas sob o código
CNAE ali mencionado.
§ 5° Considera-se vinculada à pessoa
jurídica comercial varejista de venda de mercadorias gerais (hipermercado ou supermercado), para fins do disposto no § 4°, a pessoa:
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I – que seja sua controladora, controlada
ou coligada, na forma definida nos §§ 1° e 2°
do art. 243 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
II – que esteja, de forma direta ou indireta, sob controle societário ou administrativo
comum ou quando pelo menos 10% (dez por
cento) do capital social de cada uma pertencer a uma mesma pessoa física ou jurídica;
III – que, em conjunto com outra pessoa,
tenha participação societária no capital social
de uma terceira pessoa jurídica, que exerça atividade comercial varejista de venda de
mercadorias gerais (hipermercado ou supermercado), cuja soma as caracterizem como
controladoras ou coligadas desta, na forma
definida nos §§ 1° e 2° do art. 243 da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976;
IV – que seja associada daquela, mediante consórcio ou condomínio, conforme
definido na legislação brasileira, em qualquer
empreendimento;
V – que goze de exclusividade, como seu
agente, distribuidor ou concessionário, para a
compra e venda de bens, serviços ou direitos;
VI – que tenha sócio, acionista ou diretor,
parente ou afim até o terceiro grau, cônjuge ou
companheiro de qualquer daqueles, detentor
de participação direta ou indireta em pessoa
jurídica que exerça atividade comercial varejista de venda de mercadorias gerais (hipermercados e supermercados).” (NR)
Art. 19. O art. 56 da Lei n° 12.350, de 20 de dezembro de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 56. A pessoa jurídica, tributada com
base no lucro real, que adquirir para industrialização ou venda a varejo as mercadorias
classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00,
0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM poderá descontar da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, determinado mediante a
aplicação, sobre o valor das aquisições, de
percentual correspondente a:
I – 90% (noventa por cento) das alíquotas
previstas no caput do art. 2° da Lei n° 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e no caput do
art. 2° da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de
2003, quando se tratar de pessoa jurídica que
exerça atividade comercial varejista de venda
de carnes (açougue), registrada no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o có-
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digo n° 47.22-9/01 da Classificação Nacional
de Atividades Econômicas – CNAE;
II – 12% (doze por cento) das alíquotas
previstas no caput do art. 2° da Lei n° 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e no caput do
art. 2° da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, para as demais pessoas jurídicas.
...............................................................
§ 3° É vedada a utilização do percentual
de que trata o inciso I do caput por pessoa jurídica que exerça atividade comercial varejista
de venda de mercadorias gerais (hipermercados ou supermercados), ou por pessoa a esta
vinculada, ainda que registradas sob o código
CNAE ali mencionado.
§ 4° Caracteriza-se a vinculação que
trata o § 3° nas hipóteses previstas no § 5°
do art. 34 da Lei n° 12.058, de 13 de outubro
de 2009.” (N R)
Art. 20. Os arts. 13 e 14 da Lei n° 9.718, de 27
de novembro de 1998, passam a vigorar com as seguinte redação:
“Art. 13. Poderão optar pelo regime de
tributação com base no lucro presumido:
I – para o ano-calendário de 2012, a pessoa jurídica cuja receita bruta total, no ano-calendário anterior, tenha sido igual ou inferior a
R$48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de
reais), ou a R$4.000.000,00 (quatro milhões de
reais) multiplicado pelo número de meses de
atividade do ano-calendário anterior, quando
inferior a 12 (doze) meses;
II – para o ano-calendário de 2013, a
pessoa jurídica cuja receita bruta total, no ano-calendário anterior, tenha sido igual ou inferior
a R$53.040.000,00 (cinquenta e três milhões
e quarenta mil reais), ou a R$4.420.000,00
(quatro milhões quatrocentos e vinte mil reais) multiplicados pelo número de meses de
atividade do ano calendário anterior, quando
inferior a 12 (doze) meses;
III – para o ano-calendário de 2014, a
pessoa jurídica cuja receita bruta total, no ano-calendário anterior, tenha sido igual ou inferior
a R$ 58.080.000,00 (cinquenta e oito milhões e
oitenta mil reais), ou a R$4.840.000,00 (quatro
milhões oitocentos e quarenta mil reais) multiplicados pelo número de meses de atividade
do ano calendário anterior, quando inferior a
12 (doze) meses;
IV – para o ano-calendário de 2015, a
pessoa jurídica cuja receita bruta total, no ano-
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-calendário anterior, tenha sido igual ou inferior
a R$ 63.120.000,00 (sessenta e três milhões
cento e vinte mil reais), ou a R$ 5.260.000,00
(cinco milhões duzentos e sessenta mil reais) multiplicados pelo número de meses de
atividade do ano calendário anterior, quando
inferior a 12 (doze) meses;
V – para o ano-calendário de 2016, a pessoa jurídica cuja receita bruta total, no ano-calendário anterior, tenha sido igual ou inferior a
R$68.160.000,00 (sessenta e oito milhões cento e sessenta mil reais), ou a R$5.680.000,00
(cinco milhões seiscentos e oitenta mil reais)
multiplicados pelo número de meses de atividade do ano calendário anterior, quando inferior
a 12 (doze) meses; e
VI – a partir do ano-calendário de 2017, a
pessoa jurídica cuja receita bruta total, no ano-calendário anterior, tenha sido igual ou inferior
a R$73.200.000,00 (setenta e três milhões e
duzentos mil (Reais), ou a R$6.100.000,00 (seis
milhões e cem mil reais) multiplicados pelo número de meses de atividade do ano calendário
anterior, quando inferior a 12 (doze) meses.
...............................................................
§ 3º A partir do ano-calendário de 2013,
os limites de que tratam os incisos II a VI do
caput deste artigo será corrigida pelo índice
utilizado para a correção do limite de isenção
da Tabela Anual de Incidência do Imposto de
Renda da Pessoa Física, acumulado Desde o
ano-calendário de 2012.” (NR)
“Art. 14. .................................................
I – cuja receita total, no ano-calendário
anterior, seja superior ao limite de:
a) R$48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais), ou proporcional ao número de
meses do período, quando inferior a 12 (doze)
meses, para o ano-calendário de 2012;
b) R$53.040.000,00 (cinquenta e três milhões e quarenta mil reais), ou proporcional ao
número de meses do período, quando inferior a
12 (doze) meses, para o ano-calendário de 2013;
c) R$58.080.000,00 (cinquenta e oito milhões e oitenta mil reais), ou proporcional ao número de meses do período, quando inferior a 12
(doze) meses, para o ano-calendário de 2014;
d) R$63.120.000,00 (sessenta e três milhões cento e vinte mil reais), ou proporcional
ao número de meses do período, quando inferior a 12 (doze) meses, para o ano-calendário
de 2015;
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e) R$68.160.000,00 (sessenta e oito milhões cento e sessenta mil reais), ou proporcional ao número de meses do período, quando
inferior a 12 (doze) meses, para o ano-calendário de 2016; e
f) R$73.200.000,00 (setenta e três milhões
e duzentos mil reais), ou proporcional ao número
de meses do período, quando inferior a 12 (doze)
meses, a partir do ano-calendário de 2017
...............................................................
Parágrafo único. A partir do ano-calendário
de 2013, os limites de que tratam as alíneas b
a f do inciso I do caput deste artigo serão corrigidos pelo índice utilizado para a correção do
limite de isenção da Tabela Anual de Incidência
do Imposto de Renda da Pessoa Física, acumulado desde o ano-calendário de 2012.” (NR)
Art. 21 O art. 8°, da Lei n° 10.451, de 10 de maio
de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 8° Até 31 de dezembro de 2015 é
concedida isenção do Imposto de Importação
e do Imposto sobre produtos Industrializados
incidentes na importação de equipamentos
ou materiais esportivos destinados às competições, ao treinamento e a preparação de
atletas e equipes brasileiras.
§ 1° A isenção de que trata o caput aplica-se exclusivamente às competições desportivas
em jogos olímpicos, paraolímpicos, pan-americanos, parapanamericanos, nacionais e mundiais.
§ 2° A isenção aplica-se a equipamento
ou material esportivo, sem similar nacional,
homologado pela entidade desportiva internacional da respectiva modalidade esportiva,
para as competições a que se refere o § 1°.
§ “3° Quando fabricados no Brasil, os
materiais e equipamentos de que trata o caput
deste artigo ficam isentos do Imposto sobre
Produtos Industrializados.” (NR)
Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
§ 1° Os arts. 8°, 12, 13 e 16 produzirão efeitos a
partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao
da publicação desta Lei.
§ 2° O art. 3° produz efeitos a partir de 1° de
maio de 2012.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Feita a apresentação do relatório, conforme o acordado, vamos encerrar a Ordem Dia e esta sessão. Na próxima semana
faremos a discussão e a votação desta medida provisória.
Está encerrada a Ordem do Dia.
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA‑
DOS À MESA PARA PUBLICAÇÃO
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PR-PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, o Brasil acaba de adotar novas medidas para incentivar a indústria. Oito meses depois do
lançamento do Plano Brasil Maior, para fortalecer a indústria, o Governo lançou nesta terça-feira, 3 de abril,
um pacote de estímulo ao setor, que sofre com a forte
concorrência internacional e com o câmbio valorizado. É
uma reação rápida e preventiva, na tentativa de manter
o crescimento do País e evitar a desindustrialização.
São várias as ações apresentadas, entre elas o
barateamento dos empréstimos, sobretudo por meio
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social – BNDES, e a redução de tributos para alguns
setores. Além disso, o BNDES deve aumentar em 18
bilhões o volume de recursos disponíveis para empréstimos a juros subsidiados.
Outro ponto é a desoneração da folha de pagamentos, que começou no ano passado com o Plano
Brasil Maior e atingiu quatro segmentos. Agora, 11
novos setores foram incluídos pelo Governo, o que
vai representar uma renúncia fiscal de 7 bilhões e 200
milhões de reais. Em contrapartida, as empresas não
poderão demitir funcionários.
Como se vê, Sras. e Srs. Parlamentares, o nosso
País está respondendo bem às intempéries do cenário
econômico internacional. O Ministro da Fazenda, Guido
Mantega, disse na cerimônia de lançamento das novas
medidas que existe uma tendência natural de redução
da indústria no mundo todo por causa da crise. Porém,
o Brasil é hoje um dos países que mais geram emprego,
mesmo com a economia crescendo em ritmo moderado.
Nosso desafio agora é continuar reduzindo os tributos
para dar muito mais competitividade à indústria brasileira.
Em fevereiro, a nossa produção industrial cresceu
1,3% em relação a janeiro, de acordo com dados do
IBGE divulgados também nesta terça-feira. É o melhor
resultado desde fevereiro do ano passado. Uma prova
de que o Brasil hoje não vive mais à mercê dos abalos
no cenário econômico internacional.
O Governo também anunciou que serão adotadas novas medidas para conter o câmbio e assim
proteger a indústria nacional. Vários países da União
Europeia, além dos Estados Unidos e do Japão, têm
desvalorizado suas moedas para que as suas merca-
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dorias fiquem mais baratas no mercado internacional.
O Brasil não pode mesmo ficar atrás e deixar que seus
produtos percam competitividade.
Dentro de 90 dias, quando as novas regras entrarem
em vigor, as empresas exportadoras serão beneficiadas
também em outra frente. Um número maior delas vai ficar
isento do pagamento de IPI, PIS e COFINS na aquisição de
insumos. Além disso, elas terão 15 anos para pagar financiamentos feitos por meio do Programa de Financiamento
à exportação – PROEX. Esse prazo hoje é de 10 anos.
O Brasil toma decisões acertadas e na hora certa, prevenindo impactos que poderiam nos atingir se
ficássemos de braços cruzados esperando a economia mundial melhorar. Vamos em frente, estimulando
cada vez mais a indústria, a geração de empregos e
consequentemente melhorando a qualidade de vida
da nossa população. Nota-se que a carga tributária
é muito alta, havendo necessidade de reduzi-la para
estimular a economia como um todo.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. ANTONIO BULHÕES (PRB-SP. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, traz-me à tribuna a proximidade de 31 de
março, Dia Nacional da Saúde e Nutrição.
Esta é ocasião oportuna para refletirmos sobre
nossos hábitos alimentares e sobre a relação deles
com a nossa saúde. Pesquisas apontam que o brasileiro come mal e que a dieta ruim contribui para a
maior ocorrência de diversas enfermidades no Brasil.
Com a urbanização acelerada e os avanços das
tecnologias, especialmente a partir do século XX, as
pessoas vêm mudando o padrão alimentar e reduzindo
a prática de atividade física regular.
Essas mudanças, associadas ao consumo de
cigarro e álcool, e também ao estilo de vida cada vez
mais estressante, têm contribuído para o surgimento
de muitas doenças e para a queda da qualidade de
vida em praticamente todas as partes do mundo.
No Brasil não tem sido diferente, e um dos desafios que se impõem é garantir a nutrição, ou seja,
a boa alimentação, sem dúvida fundamental para a
saúde da população.
A Análise de Consumo Alimentar Pessoal no
Brasil, da Pesquisa de Orçamentos Familiares – POF
2008-2009, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE em julho de 2011, informa
que mais de nove em cada dez brasileiros comem menos frutas, legumes e verduras do que os 400 gramas
diários recomendados pela Organização Mundial de
Saúde e pelo Guia Alimentar Brasileiro.
Ao arroz e feijão, o brasileiro está associando cada
vez mais alimentos de baixo valor nutritivo e de elevado percentual calórico. Itens como biscoitos, embutidos,
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sanduíches, doces, salgados, refrigerantes e sucos com
adição de açúcar vêm substituindo as hortaliças, as frutas,
os legumes. E o que é mais grave, não há perspectiva
de que isso mude, pelo menos em curto e médio prazo.
A pesquisa do IBGE revelou que, entre os jovens com idades de 10 a 18 anos, 70% consomem
mais sódio do que o recomendado. Entre os adultos,
o consumo de sódio também é superior aos níveis
considerados seguros.
Em ambos os grupos, verifica-se carência de micronutrientes indispensáveis à saúde como as vitaminas A,
C, D e E, o cálcio e o magnésio. Entre os jovens, verifica-se também baixa presença de fósforo no organismo.
Outra constatação do estudo é que a população
urbana tem hábitos piores que os dos moradores da
zona rural. No levantamento por situação de domicílio,
a população rural apresenta maiores médias diárias
de consumo per capita de frutas e peixes frescos do
que a população urbana, que ingere mais refrigerantes, pão de sal, cerveja e sanduíches.
Há outras conclusões importantes, como, por
exemplo, a de que homens têm dieta mais inadequada
que mulheres e a de que o aumento da renda eleva o
consumo de doces, refrigerantes, pizzas e salgados
fritos e assados, considerados prejudiciais à saúde.
A dieta ruim, associada à falta de exercícios físicos, ajuda a explicar o crescimento no número de
obesos no País e a alta incidência de algumas enfermidades, dentre elas, hipertensão, diabetes, doenças
cardiovasculares e alguns tipos de câncer. Dados do
Ministério da Saúde indicam que 13% dos brasileiros
são obesos e que praticamente metade da população
brasileira está acima do peso. A notícia mais triste é
que, a cada ano, há crescimento de 1,5% no número
de pessoas deste último grupo. A situação é grave e
exige ações imediatas, nobres colegas.
Neste Dia Nacional da Saúde e Nutrição havemos
de repensar hábitos, de ver o que é possível mudar e o
quanto é possível mudar, para buscar o equilíbrio entre
as necessidades reais de urgência e de comodidade
que nos impõe a vida moderna e as possibilidades
de fazer uma inflexão no sentido de buscar a nutrição
do nosso organismo, para uma vida feliz e saudável.
Que o hambúrguer, a batata frita, o pão, os doces
e o refrigerante cedam espaço a velhos e bons hábitos
como, por exemplo, o preparo da comidinha caseira,
com arroz, feijão, legumes e verduras.
Que cuidemos com mais atenção da alimentação
das nossas crianças, para que possamos vislumbrar
novo horizonte.
Pensemos nisso, façamos este debate, Sras. e
Srs. Deputados. Esta é a melhor forma de comemorarmos o Dia Nacional da Saúde e Nutrição.

Quarta-feira 4

10111

Muito obrigado.
O SR. WELITON PRADO (PT-MG. Pronuncia o
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estivemos hoje na ANEEL defendendo os
consumidores de Minas Gerais na 11ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria, que discutiu o pedido de
aumento das tarifas feito pela empresa em 5,48%.
A ANEEL autorizou um índice médio menor do
que o pedido pela empresa. O reajuste médio foi de
3,85%. Vamos recorrer, porque não podemos admitir
que a empresa seja beneficiada com mais um aumento
em detrimento das famílias mineiras que não aguentam
mais pagar a conta de luz mais cara do Brasil.
A empresa deveria pautar sua atuação pelo interesse social, oferecer tarifas justas e uma prestação
de serviços eficiente e adequada. Mas não é isso que
vem acontecendo em Minas Gerais.
A CEMIG está presente em 96% da área de concessão de Minas Gerais, ou seja, o serviço é praticamente monopolizado, não tendo o consumidor outra
alternativa senão pagar as altas tarifas. A energia é um
bem essencial à população e não pode continuar sendo tratada apenas como mercadoria, e mais, em detrimento da maioria das famílias. Assim, não há razões
para qualquer aumento na tarifa, e vou explicar por quê:
– a CEMIG teve um lucro anual em 2011
de R$2,4 bilhões, sendo assim não terá prejuízo algum se as tarifas forem mantidas ou
mesmo reduzidas;
– não há distribuição destes ganhos de
produtividade com os consumidores;
– a CEMIG lucra 2 bilhões todos os anos,
que vão para o bolso dos acionistas, a maioria
deles estrangeiros;
– não há investimentos na prestação dos
serviços; a rede elétrica está desprotegida e
sem manutenção. Existem linhas com mais
de 30 anos, aumentando o risco de acidentes;
– existe ainda um apagão técnico. Entre
2004 e 2009, a empresa reduziu os recursos
aplicados na prevenção de problemas na rede.
Houve a extinção de mais de 7 mil postos de trabalho e a precarização dos serviços – a CEMIG
acabou com as equipes de eletricistas no interior, fechando diversas unidades nos Municípios
e centralizando os serviços em Belo Horizonte;
– a gestão da CEMIG é focada na terceirização dos serviços sem fiscalização das
empreiteiras e na demissão de trabalhadores.
Isso resulta em outro dado triste: a CEMIG é
líder em acidentes graves e fatais no setor elétrico. Em 2011, oito trabalhadores a serviço da
CEMIG morreram. Este ano já são duas mortes
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e um trabalhador mutilado. Segundo o SINDIELETRO, de 1999 para cá, foram 86 acidentes
fatais, o que mantém a lamentável estatística
de um trabalhador morto a cada 45 dias;
– em 2011, solicitamos à ANEEL a criação de uma comissão para investigar os serviços prestados pela CEMIG;
– não há ações eficazes para a poda de
árvores e atendimento ao cliente;
– a CEMIG não cumpre sequer os Acordos Coletivos de Trabalho dos eletricitários,
inclusive o de 2011/2012. Um exemplo é a
formação de Grupo de Trabalho de Saúde e
Segurança. A empresa praticamente não realizou reuniões para debater o assunto. A empresa também descumpre a NR 10, ao manter
o trabalho individual, segundo denúncia do
sindicato dos eletricitários, o SINDIELETRO.
A CEMIG protagonizou ainda as mais tristes notícias, com mortes de consumidores por fios partidos.
Senão vejamos:
1) 17 de janeiro de 2012 – Muzambinho.
O rompimento do fio de alta tensão matou Maria da Glória Silva, 61 anos, e deixou o
marido dela e as duas filhas do casal feridas.
A dona de casa foi atingida enquanto lavava
o micro-ônibus da família na porta de casa;
2) 12 de janeiro de 2012 – Ubá.
Uma adolescente de 15 anos morreu eletrocutada quando caminhava por uma rua no
bairro Santa Bernadete. O cabo de energia caiu
sobre a estudante Ana Paula Ferreira Marcelino;
3) 10 de outubro de 2011 – Belo Horizonte.
A demora no atendimento da ocorrência
de uma fiação rompida causou a morte do vendedor Gleison Wilson de Souza, 38 anos. Ele
foi atingido após passar de motocicleta sobre
um fio de alta tensão que ficou caído mais de
três horas no bairro Prado;
4) 27 de fevereiro de 2011 – Bandeira do Sul.
O rompimento dos fios de energia causou a morte
de 16 pessoas e deixou outras 50 feridas.
Em 2011, foram registrados 10 mil casos de fios
partidos em Minas, segundo a CEMIG. Mas, segundo o
SINDIELETRO, este número chega a 3.500 chamadas
por mês de fios partidos, o que daria 42 mil casos no
ano. Há localidades em que os fios ficam no chão por
horas, aguardando eletricistas se deslocarem de outras
cidades, às vezes com distância de mais de duzentos
quilômetros. Pelo que consta só existe um plantão de
eletricistas vinte e quatro horas em Belo Horizonte, o
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que é arrematado absurdo e demonstra que já se paga
muito por um serviço quase inexistente. Percebe-se,
portanto, que há divergências sobre os números apresentados pela CEMIG, necessitando de auditoria dos
custos apresentados pela empresa.
Os blecautes são constantes e acontecem faça
chuva ou faça sol, mas ainda assim a conta mais cara
do Brasil todo mês chega ao consumidor;
As explosões de bueiros também assustam os mineiros. Somente nos oito primeiros meses de 2011 foram
quatro explosões. A primeira explosão de bueiro aconteceu
em janeiro, na Avenida Amazonas, na esquina com a Rua
Tupinambás, no centro de Belo Horizonte. Uma tampa de
ferro acertou o assoalho de um carro, mas ninguém se
feriu. Em abril, uma nova ocorrência, dessa vez na Savassi, também sem vítimas. No início de julho, uma caixa
subterrânea de energia da CEMIG pegou fogo na esquina
das Ruas Carijós e Curitiba, no centro. Duas pessoas se
feriram. Pouco mais de um mês depois, no dia 09 de agosto, uma caixa de energia explodiu na esquina da avenida
Santos Dumont com a Rua Curitiba. Uma lanchonete ficou
danificada e um homem de 32 anos se feriu.
A conta de luz em 11 anos subiu cerca de 150%,
33,43% a mais que a inflação, segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis
de Minas Gerais – IPEAD. Sabemos que este aumento foi
maior antes da segunda revisão tarifária de 2008: o aumento
de 100% nas tarifas se deu em apenas 4 anos, de 2003 a
2007, enquanto a inflação no período foi de apenas 29%.
Em 2006, com aumentos constantes e exorbitante
na tarifa de energia, iniciamos a campanha pela redução da tarifa de energia da CEMIG em todo o Estado
de Minas Gerais, apresentando requerimentos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ofícios, contribuições, propostas, denúncias e mobilizando a sociedade
com estudos sobre as tarifas praticadas no Estado.
Em 2007, intensificamos a luta, especialmente após
a CEMIG apresentar Recurso nº 48500.000097/2007
contra a Resolução Homologatória da ANEEL, que autorizou o reajuste das tarifas em 2007 em percentuais
bem abaixo do solicitado pela empresa.
Em 2008, a tarifa aplicada pela concessionária
às residências e pequenos comércios e indústrias foi
reduzida em 17,11%, graças à campanha marcada pela
pressão popular, abaixo-assinado e o envolvimento de
movimentos sociais, sindicatos, vereadores e consumidores. Meio milhão de pessoas de diversas cidades
participaram do processo através do abaixo-assinado
e cerca de 660 manifestações foram encaminhadas
por cartas, e-mail, fax, além da presença de mais de
400 pessoas na audiência pública realizada na capital
mineira. A participação de Minas Gerais foi histórica.
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Em 2009, apresentamos contribuições e pessoalmente defendemos em Brasília os consumidores
mineiros. Cumpre-nos ressaltar que a agência autorizou um reajuste cinco vezes menor do que o solicitado
pela companhia mineira.
Em 2010, outra vitória dos consumidores. A CEMIG pediu 7,7% de reajuste e a ANEEL negou, autorizando uma redução da tarifa de energia. Em 2011,
os diretores da ANEEL acataram contribuições deste
Deputado e na reunião reduziram à metade o índice de
reajuste solicitado pela CEMIG. Ainda assim, entramos
com recursos por entender que não há motivo para
qualquer aumento nas tarifas de energia da CEMIG.
Aliás, vamos continuar lutando para que a prestação de serviços precária da CEMIG seja considerada
não só na revisão, como também nos reajustes anuais,
visto que não há investimentos na melhoria da prestação dos serviços de forma adequada.
As metas de qualidade, no caso da CEMIG, não
são cumpridas, reduzindo-se, assim, o custo de energia
para os consumidores residenciais e empresas, sem
qualquer possibilidade de desequilíbrio econômico para
a CEMIG, que registrou lucro em 2011 de R$2,4 bilhões.
No período de 2004 a 2008, a estatal registrou
lucros que somam R$8,6 bilhões e distribuiu cerca de
R$5 bilhões em dividendos aos acionistas, metade deles
estrangeiros. Somente em 2011 a empresa anunciou a
distribuição de R$1,2 bilhão em dividendos aos acionistas.
Funcionários responsáveis pela segurança nos
aeroportos sem salário.
Gostaria ainda de cobrar da INFRAERO uma
resposta urgente para o problema que tem causado
imenso sofrimento e sacrifício aos funcionários responsáveis pela segurança do setor de embarque e desembarque do Aeroporto de Uberlândia e de Uberaba. Há
três meses estes trabalhadores estão sem receber o
salário e os benefícios.
Eles ameaçam paralisar novamente os trabalhos,
como fizeram os 33 agentes de proteção de aviação
civil que cuidam da fiscalização das bagagens que
entram e saem dos aviões de Uberlândia. Eles atuam
a serviço da INFRAERO por meio de uma empresa.
Há inclusive um pedido no Judiciário, e solicitamos urgência na decisão, para que seja bloqueada
a verba de R$92.145,22 repassada pela INFRAERO
à empresa Aerosat, responsável pelo serviço e pela
contratação dos agentes. A empresa tem contrato até
o final do ano no valor global de R$1,1 bilhão. Entrou
este ano, mas já não paga o salário dos funcionários.
É inadmissível que o contrato com esta empresa continue em Uberlândia. Estamos solicitando à INFRAERO
todas as medidas cabíveis para que os agentes não
permaneçam sem os salários e a empresa assuma
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suas responsabilidades e seja punida, até mesmo com
a sua retirada pela INFRAERO.
Ora, a empresa anterior chegou a deixar os funcionários 2 meses sem salários. Um absurdo! Não receberam até hoje os benefícios e o acerto trabalhista.
Uma situação que não pode continuar.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. GLADSON CAMELI (PP-AC. Pronuncia o
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero denunciar desta tribuna uma situação
grave de fome, aliciamento, violência sexual, corrupção,
alcoolismo, doenças e o descaso das autoridades responsáveis pela população indígena do Estado do Acre.
Tanta indiferença está registrada com detalhes
inusitados em cartas- denúncias e uma variedade de
documentos protocolados no Ministério Público Federal,
Polícia Federal, Instituto Nacional de Seguridade Social e
na Fundação Nacional do Índio por organizações como o
Movimento Indígena Unificado; Federação do Povo Huni
Kui do Acre – FEPHAC; Conselho Indigenista Missionário – CIMI e Conselho de Missão entre Índios – COMIN.
Como resultado do descaso denunciado, ocorreram sucessivas mortes, além de retaliações de gestores
públicos a lideranças indígenas e servidores que se
manifestam contrários à política aplicada nos setores
responsáveis pelo atendimento aos povos da floresta.
De dezembro de 2011 a fevereiro de 2012, pelo
menos 22 crianças indígenas morreram no Acre, vítimas de um surto de rotavírus que atingiu várias aldeias
em Santa Rosa do Purus, divulgado através de uma
reportagem da Agência ContilNet.
O avanço de doenças como desnutrição, hepatite
B, malária, rotavírus, câncer, leishmaniose e tuberculose ameaçam dizimar uma população que amarga a
carência de medicamentos, hospitais e um tratamento
humano adequado para suas condições sociais.
Um dos maiores agravantes da situação está na
Casa de Saúde Indígena – CASAI, em Rio Branco.
Mesmo interditada pela Vigilância Sanitária e Corpo
de Bombeiros devido às péssimas condições, continua
com superlotação, e diversas vezes manda pacientes
ainda em tratamento de volta para as aldeias
Os casos relatados atingem cerca de 80% das
crianças indígenas das tribos Jaminawa, Madjá e Huni
Kui. Há informações de que, de 12 aldeias visitadas
pela Força Nacional e Ministério da Saúde, apenas
uma não estava afetada pelo rotavírus.
Nas delegacias de polícia de Sena Madureira,
Manoel Urbano, Santa Rosa, Jordão, Feijó e Tarauacá tornaram-se rotineiros os boletins de ocorrência
envolvendo indígenas em casos de agressão, alcoolismo, furto e estupro. Os abusos são praticados, em
sua maioria, pelos brancos, que alcoolizam menores e
oferecem dinheiro e alimento em troca de sexo.
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No Acre, existem atualmente 222 aldeias, somando uma população aproximada de 21 mil índios,
residindo em locais fragmentados em 90% do Estado. De acordo com dados do Sistema de Informação
da Atenção à Saúde Indígena – SIASI, cerca de 60%
desses povos são da etnia Kaxinawá, cujo nome antropológico foi mudado para Huni Kui.
Há 2 anos nenhuma equipe de saúde é enviada
para acompanhar a situação dos indígenas na região.
Lá não há escolas, postos de saúde e nenhuma estrutura para os serviços básicos de políticas públicas
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, e é assim,
diante desse quadro grave, que usamos este espaço
para denunciar esses absurdos que estão ocorrendo
no meu Estado.
Requeremos na Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional, da qual
sou membro, uma audiência pública para tratar de todos
esses fatos relatados e procurar uma solução imediata
para esses crimes que vêm sendo cometidos contra um
povo indefeso e que não tem ninguém para lutar por eles.
Contamos com o apoio dos nobres pares para,
no próximo dia 24 estarem presentes na audiência da
Comissão da Amazônia, dando sugestões, discutindo o
assunto e somando esforços conosco para que alguma
coisa seja feita de concreto para salvar aquelas vidas
que estão morrendo à míngua no meio da floresta.
Era o que tinha para o momento.
Muito obrigado.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ao lado da Consolidação das Leis do Trabalho e da Previdência Social, o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço – FGTS compõe o trio das grandes
conquistas dos trabalhadores brasileiros desde o Governo Vargas. Consistindo, como se sabe, na arrecadação
de percentuais salariais por parte do patronato em favor
dos próprios trabalhadores, o conjunto desses recursos
e respectivo investimento é administrado pelo Governo
Federal, mais exatamente pela Caixa Econômica Federal.
Não será demais lembrar que o FGTS foi criado para
compensar a extinção da estabilidade no emprego, que,
em vigor na década de 1960, apresentava-se como entrave importante ao desenvolvimento econômico do País.
Com o efeito de verdadeiro passivo trabalhista, a garantia
da estabilidade inviabilizava os novos investimentos e prejudicava de modo incontestável as finanças empresariais.
Para garantir o trabalhador na hipótese de demissão, portanto, criou-se o FGTS. Depositado em conta
vinculada no nome do titular, o valor pode ser sacado
ao fim do contrato de trabalho e em demais casos previstos em lei. O imenso volume de recursos dele originado foi desde sempre destinado ao financiamento da
construção de imóveis residenciais, por determinação
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legal. Mais recentemente, a partir de 1989, admitiu-se
que os recursos do Fundo fossem aplicados também
em saneamento e infraestrutura básica, até para viabilizar a construção dos conjuntos habitacionais, cuja
destinação são os próprios trabalhadores.
Pois bem, Sr. Presidente, vem ocorrendo, nos
últimos anos, séria inversão dos mecanismos de investimento do Fundo, com prejuízo evidente do trabalhador. Senão vejamos.
Gerido pelo Governo Federal, de acordo com as
normas estabelecidas por um conselho curador, do qual
fazem parte representantes do Governo, dos empregadores e dos trabalhadores, o Fundo tem gerado lucro
bilionário, como resultado da combinação de fatores
crescimento econômico, aumento do emprego formal,
juros elevados e captação de recursos a baixo custo.
De acordo com matéria veiculada no jornal Folha
de S.Paulo, apurou-se que, em 2009, o superávit do
Fundo foi de 11,4 bilhões de reais, um valor extraordinário, superior ao lucro mesmo do Banco do Brasil
ou do Bradesco. Em 2010, chegou a 13 bilhões, o que
situou o Fundo em segundo lugar, abaixo apenas do
Itaú Unibanco. Mas não foram esses os números divulgados oficialmente. Por que não? Porque o Governo faz outra conta, uma vez que se vem apropriando
substancialmente dessa receita para subsidiar, a fundo
perdido, o Programa Minha Casa, Minha Vida. Assim
é que, no ano passado, para todos os efeitos, os lucros do FGTS ficaram apenas em torno de 5,4 bilhões.
Vale lembrar que a mesma temática foi abordada,
muito recentemente, e com o mesmo viés, na publicação Sumário Econômico, em matéria assinada pelo
Presidente da Confederação Nacional do Comércio,
Antônio Oliveira Santos.
Finalmente, Sr. Presidente, e agora de acordo
com publicação do jornal O Globo, ficamos sabendo
que pelo menos 4 bilhões de reais oriundos do FGTS
serão destinados às obras de transporte de massa nas
cidades que sediarão a Copa de 2014, em outra evidente distorção da finalidade própria do Fundo.
Mas não ficamos por aí.
Apurou-se, ainda, que os recursos do Fundo aplicados pelo Governo em títulos públicos federais foram
corrigidos com base na taxa SELIC, a mais alta taxa
referencial de juros de todo o mundo. A rentabilidade
de tal aplicação, porém, não foi repassada aos trabalhadores, como seria de direito em favor de qualquer
investidor. Ao contrário, tornou-se objeto de pretensões
dentro do próprio Governo, até mesmo para financiamentos de projetos e programas que sempre foram custeados pelo BNDES ou por parcerias público-privadas.
Desse modo, os prejuízos causados ao trabalhador vêm tanto da mudança de destinação quanto da
não apropriação dos lucros de recursos que indiscu-
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tivelmente lhe pertencem. Dito de outro modo, o que
se vem praticando é uma espécie de confisco, ainda
que involuntário, do patrimônio da classe trabalhadora.
Sr. Presidente, estamos convictos de que essa tese
seria facilmente endossada pelo Tribunal de Contas da
União, pelo Ministério Público Federal ou pela Controladoria-Geral da União. É simples demonstrar que os recursos do FGTS estão sendo desviados de suas finalidades
legais e constitucionais e que tais manobras redundam
em prejuízos expressivos para os trabalhadores.
Esperamos, sinceramente, que as denúncias sobre
o assunto apressem a decisão do Governo Federal no
sentido de apresentar projeto de lei obrigando o depósito
de pelo menos 50% dos excedentes nas contas vinculadas dos trabalhadores, a justo título de distribuição de
resultados. À iniciativa, restaria acrescentar que os 50%
restantes permanecem restritos à destinação legal ou
deverão integrar também o repasse legal.
É indispensável que esta Casa fique vigilante a
respeito.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

VII – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – COMPA‑
RECEM MAIS OS SRS.:
Partido Bloco
RORAIMA
Paulo Cesar Quartiero DEM
Total de Roraima 1
PARÁ
Asdrubal Bentes PMDB
Dudimar Paxiúba PSDB
Total de Pará 2
TOCANTINS
Laurez Moreira PSB PsbPcdob
Total de Tocantins 1
PIAUÍ
Iracema Portella PP
Jesus Rodrigues PT
Total de Piauí 2
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PERNAMBUCO
Raul Henry PMDB
Total de Pernambuco 1
SERGIPE
Márcio Macêdo PT
Total de Sergipe 1
BAHIA
Luiz Alberto PT
Mário Negromonte PP
Total de Bahia 2
MINAS GERAIS
Dimas Fabiano PP
Marcos Montes PSD
Rodrigo de Castro PSDB
Zé Silva PDT
Total de Minas Gerais 4
ESPÍRITO SANTO
Lelo Coimbra PMDB
Total de Espírito Santo 1
RIO DE JANEIRO
Edson Santos PT
Leonardo Picciani PMDB
Total de Rio de Janeiro 2
SÃO PAULO
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
José Mentor PT
Paulo Pereira da Silva PDT
Ricardo Berzoini PT
Vaz de Lima PSDB
Total de São Paulo 7
MATO GROSSO
Júlio Campos DEM
Total de Mato Grosso 1
MATO GROSSO DO SUL

RIO GRANDE DO NORTE
João Maia PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Rio Grande do Norte 1
PARAÍBA
Damião Feliciano PDT
Total de Paraíba 1

Mandetta DEM
Total de Mato Grosso do Sul 1
PARANÁ
Alex Canziani PTB
Fernando Francischini PSDB
João Arruda PMDB
Ratinho Junior PSC
Total de Paraná 4
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Deixam de comparecer os srs.:
Partido Bloco
RORAIMA
Berinho Bantim PSDB
Edio Lopes PMDB
Francisco Araújo PSD
Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Raul Lima PSD
Teresa Surita PMDB
Total de Roraima 6
AMAPÁ
Davi Alcolumbre DEM
Fátima Pelaes PMDB
Vinicius Gurgel PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Amapá 3
PARÁ
Arnaldo Jordy PPS PvPps
Elcione Barbalho PMDB
José Priante PMDB
Lira Maia DEM
Wladimir Costa PMDB
Zenaldo Coutinho PSDB
Total de Pará 6
AMAZONAS
Átila Lins PSD
Sabino Castelo Branco PTB
Silas Câmara PSD
Total de Amazonas 3
RONDÔNIA
Natan Donadon PMDB
Total de Rondônia 1
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Francisco Escórcio PMDB
Hélio Santos PSD
Nice Lobão PSD
Pinto Itamaraty PSDB
Professor Setimo PMDB
Simplício Araújo PPS PvPps
Waldir Maranhão PP
Zé Vieira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Maranhão 11
CEARÁ
Aníbal Gomes PMDB
Antonio Balhmann PSB PsbPcdob
Arnon Bezerra PTB
Artur Bruno PT
Genecias Noronha PMDB
Gorete Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
José Airton PT
Manoel Salviano PSD
Mário Feitoza PMDB
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Ceará 10
PIAUÍ
Hugo Napoleão PSD
Júlio Cesar PSD
Paes Landim PTB
Total de Piauí 3
RIO GRANDE DO NORTE
Fábio Faria PSD
Fátima Bezerra PT
Henrique Eduardo Alves PMDB
Paulo Wagner PV PvPps
Total de Rio Grande do Norte 4
PARAÍBA

ACRE
Antônia Lúcia PSC
Flaviano Melo PMDB
Marcio Bittar PSDB
Total de Acre 3
TOCANTINS
César Halum PSD
Eduardo Gomes PSDB
Irajá Abreu PSD
Total de Tocantins 3
MARANHÃO
Alberto Filho PMDB
Carlos Brandão PSDB
Edivaldo Holanda Junior PTC PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb

Armando Abílio PTB
Manoel Junior PMDB
Ruy Carneiro PSDB
Wellington Roberto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Paraíba 4
PERNAMBUCO
Anderson Ferreira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Bruno Araújo PSDB
Eduardo da Fonte PP
João Paulo Lima PT
Jorge Corte Real PTB
José Augusto Maia PTB
José Chaves PTB
Luciana Santos PCdoB PsbPcdob
Pedro Eugênio PT
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Sergio Guerra PSDB
Severino Ninho PSB PsbPcdob
Silvio Costa PTB
Vilalba PRB
Wolney Queiroz PDT
Total de Pernambuco 14
ALAGOAS
Arthur Lira PP
Celia Rocha PTB
Givaldo Carimbão PSB PsbPcdob
João Lyra PSD
Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rui Palmeira PSDB
Total de Alagoas 7
SERGIPE
Almeida Lima PPS PvPps
Heleno Silva PRB
Rogério Carvalho PT
Total de Sergipe 3
BAHIA
Alice Portugal PCdoB PsbPcdob
Amauri Teixeira PT
Arthur Oliveira Maia PMDB
Claudio Cajado DEM
Edson Pimenta PSD
Erivelton Santana PSC
Fernando Torres PSD
João Carlos Bacelar PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
José Carlos Araújo PSD
José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Josias Gomes PT
Lucio Vieira Lima PMDB
Maurício Trindade PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Sérgio Brito PSD
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia 15
MINAS GERAIS
Antônio Andrade PMDB
Antônio Roberto PV PvPps
Aracely de Paula PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Carlaile Pedrosa PSDB
Eduardo Azeredo PSDB
Eros Biondini PTB
George Hilton PRB
Jaime Martins PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Bittar DEM
João Magalhães PMDB
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Lael Varella DEM
Leonardo Monteiro PT
Leonardo Quintão PMDB
Luis Tibé PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luiz Fernando Faria PP
Marcus Pestana PSDB
Mário de Oliveira PSC
Miguel Corrêa PT
Newton Cardoso PMDB
Padre João PT
Renzo Braz PP
Saraiva Felipe PMDB
Walter Tosta PSD
Total de Minas Gerais 23
RIO DE JANEIRO
Adrian PMDB
Alexandre Santos PMDB
Andreia Zito PSDB
Arolde de Oliveira PSD
Brizola Neto PDT
Deley PSC
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Dr. Paulo César PSD
Edson Ezequiel PMDB
Felipe Bornier PSD
Fernando Jordão PMDB
Filipe Pereira PSC
Francisco Floriano PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Jean Wyllys PSOL
Liliam Sá PSD
Marcelo Matos PDT
Neilton Mulim PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Nelson Bornier PMDB
Rodrigo Maia DEM
Simão Sessim PP
Stepan Nercessian PPS PvPps
Washington Reis PMDB
Total de Rio de Janeiro 22
SÃO PAULO
Abelardo Camarinha PSB PsbPcdob
Alberto Mourão PSDB
Aline Corrêa PP
Arnaldo Jardim PPS PvPps
Beto Mansur PP
Bruna Furlan PSDB
Cândido Vaccarezza PT
Carlos Zarattini PT
Dimas Ramalho PPS PvPps
Eleuses Paiva PSD
Guilherme Mussi PSD
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Jefferson Campos PSD
João Paulo Cunha PT
José De Filippi PT
Junji Abe PSD
Mara Gabrilli PSDB
Pastor Marco Feliciano PSC
Paulo Freire PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Maluf PP
Ricardo Tripoli PSDB
Vicente Candido PT
William Dib PSDB
Total de São Paulo 22
MATO GROSSO
Eliene Lima PSD
Pedro Henry PP
Total de Mato Grosso 2
DISTRITO FEDERAL
Jaqueline Roriz PMN
Total de Distrito Federal 1
GOIÁS
Armando Vergílio PSD
Carlos Alberto Leréia PSDB
Heuler Cruvinel PSD
João Campos PSDB
Jovair Arantes PTB
Leandro Vilela PMDB
Leonardo Vilela PSDB
Pedro Chaves PMDB
Total de Goiás 8
MATO GROSSO DO SUL
Giroto PMDB
Total de Mato Grosso do Sul 1
PARANÁ
Alfredo Kaefer PSDB
André Vargas PT
Angelo Vanhoni PT
Assis do Couto PT
Dilceu Sperafico PP
Edmar Arruda PSC
Nelson Padovani PSC
Odílio Balbinotti PMDB
Takayama PSC
Total de Paraná 9
SANTA CATARINA
Celso Maldaner PMDB
João Pizzolatti PP
Jorge Boeira PSD
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Luci Choinacki PT
Marco Tebaldi PSDB
Pedro Uczai PT
Rogério Peninha Mendonça PMDB
Valdir Colatto PMDB
Total de Santa Catarina 8
RIO GRANDE DO SUL
Alceu Moreira PMDB
Alexandre Roso PSB PsbPcdob
Assis Melo PCdoB PsbPcdob
Bohn Gass PT
Danrlei De Deus Hinterholz PSD
Darcísio Perondi PMDB
Eliseu Padilha PMDB
Enio Bacci PDT
Fernando Marroni PT
Giovani Cherini PDT
Luiz Noé PSB PsbPcdob
Manuela D`ávila PCdoB PsbPcdob
Marcon PT
Nelson Marchezan Junior PSDB
Onyx Lorenzoni DEM
Osmar Terra PMDB
Paulo Ferreira PT
Renato Molling PP
Sérgio Moraes PTB
Vieira da Cunha PDT
Vilson Covatti PP
Total de Rio Grande do Sul 21
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Encerro a
sessão, convocando para hoje, terça-feira, dia 3 de
abril, às 17h22min, sessão extraordinária da Câmara
dos Deputados com a seguinte

ORDEM DO DIA
MATÉRIA SOBRE A MESA
I. Requerimento nº 3.810/2011, dos Líderes, que
requer nos termos do art. 155 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, urgência para apreciação do
Projeto de Lei nº 1.597, de 2011, do Superior Tribunal
de Justiça, que dispõe sobre a criação de estrutura
permanente para as Turmas Recursais dos Juizados
Especiais Federais e cria os respectivos cargos de
Juízes Federais.
II. Recurso nº 148/08, do Sr. Rodrigo Maia e outros, contra a apreciação conclusiva do Projeto de Lei
nº 7.528, de 2006, do Poder Executivo, que dispõe sobre o conflito de interesses no exercício de cargo ou
emprego do Poder Executivo Federal e impedimentos
posteriores ao exercício do cargo ou emprego, seja
apreciado pelo Plenário.
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URGÊNCIA
(Art. 155 do Regimento Interno)
Discussão
1
PROJETO DE LEI N° 99-E, DE 2007
(Do Sr. Tarcísio Zimmermann)
Discussão, em turno único, do Substitu‑
tivo do Senado ao Projeto de Lei nº 99-C, de
2007, que dispõe sobre o exercício da profis‑
são de Motorista. Pendente de pareceres das
Comissões: de Viação e Transportes; de Tra‑
balho, de Administração e Serviço Público;
e de Constituição e Justiça e de Cidadania.
PRIORIDADE
Discussão
2
PROJETO DE LEI Nº 1.597-A DE 2011
(Do Superior Tribunal de Justiça)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei Nº 1.597-A, de 2011, que dispõe sobre
a criação de estrutura permanente para as
Turmas Recursais dos Juizados Especiais
Federais e cria os respectivos cargos de Ju‑
ízes Federais; tendo pareceres: da Comis‑
são de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, pela aprovação. (Relator: Dep. Alex
Canziani); da Comissão de Finanças e Tri‑
butação, pela compatibilidade e adequação
financeira e orçamentária, com emenda (Re‑
lator: Dep. Luiz Pitiman); e da Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação des‑
te e da Emenda da Comissão de Finanças
e Tributação (Relator: Dep. Paes Landim).
(Encerra-se a sessão às 17 horas e 21
minutos.)
DISCURSO PROFERIDO PELA SRA.
DEPUTADA JANETE ROCHA PIETÁ NO PE‑
RÍODO DESTINADO AO PEQUENO EXPE‑
DIENTE DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMA‑
RA DOS DEPUTADOS Nº 343, REALIZADA
EM 30 DE NOVEMBRO DE 2011 – RETIRADO
PELA ORADORA PARA REVISÃO:
A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT-SP. Sem
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em primeiro lugar, eu gostaria de pedir am-
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pla divulgação deste pronunciamento do Ministro de
Estado Antônio de Aguiar Patriota, que ontem, no Itamaraty, comemorou os 15 anos da Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa. Essa comunidade deve
ser valorizada. Inclusive, uma das minhas lutas é para
que a língua portuguesa seja reconhecida na ONU.
Foi uma solenidade muito importante, na qual
esteve presente o Presidente Joaquim Chissano, de
Moçambique, um dos fundadores dessa comunidade.
Além da parceria linguística – o Presidente Lula
criou, no Ceará, a UNILAB –, também existe parceria
no campo do desenvolvimento econômico e cultural.
PRONUNCIAMENTO A QUE SE REFE‑
RE A ORADORA
Brasília, 29 de novembro de 2011
É uma honra receber, no Itamaraty, o Presidente Joaquim Chissano, estadista cuja trajetória acompanha toda
a história de Moçambique independente, e que muito contribuiu na luta pela afirmação dos novos governos africanos, à medida em que se livravam da dominação colonial.
O Presidente Chissano foi ator fundamental no
processo de criação da Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa, tendo sido não somente um dos
signatários de sua Ata Constitutiva, em 17 de julho de
1996, como também um dos Presidentes presentes à
I Conferência de Chefes de Estado e de Governo dos
Países de Língua Portuguesa, celebrada em novembro
de 1989, em São Luís do Maranhão.
Agradeço ao Presidente Chissano por aceitar o
convite para participar dessa solenidade durante sua
breve passagem pelo Brasil.
Agradeço igualmente a presença do Senhor Domingos Simões Pereira, Secretário-Executivo da CPLP,
responsável, nos últimos anos, pela execução dos projetos desenvolvidos pela Comunidade.
A CPLP é uma organização jovem, em processo
de aperfeiçoamento de estruturas e procedimentos. Mas
seus primeiros 15 anos de existência são uma história
de grande sucesso, que hoje celebramos.
Criada com base no reconhecimento de um patrimônio linguístico e cultural comum, a CPLP têm-se
afirmado como importante espaço de diálogo e ação
política e como uma significativa plataforma para a cooperação em várias áreas. Em um mundo globalizado,
em que se observa o risco da homogeneização, a própria
afirmação da língua portuguesa, em toda sua riqueza e
multiplicidade de manifestações e sotaques, tem valor
político inegável. Contribuirá para a projeção internacional do idioma a entrada em vigor, em todos os países
da CPLP, do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.
A atuação da CPLP em temas da agenda política de
seus Estados membros vem assumindo importância cres-
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cente, cujos exemplos mais eloquentes são as atividades
da Comunidade em apoio à Guiné-Bissau e ao Timor Leste.
A CPLP tem logrado articular posições comuns
e agir de modo coordenado em torno de vários temas
da agenda internacional. Um exemplo é o apoio de
primeira hora manifestado pela Comunidade à candidatura brasileira à Direção-Geral da FAO.
As iniciativas de cooperação tem tido êxito. Em
praticamente todas as áreas de governo existem hoje
foros de discussão e troca de experiências. Há muitos projetos em curso, como, por exemplo, o estabelecimento de planos estratégicos comunitários para a
cooperação setorial, como na área de saúde, já em
fase de implementação, ou de segurança alimentar e
nutricional, que acaba de ser adotado.
Ainda no plano da cooperação, vale lembrar que
ela não se restringe ao Poder Executivo, mas tem abrangido também o Legislativo, com a criação da Assembleia
Parlamentar, que celebrou sua terceira reunião em Timor
Leste há dois meses, e o Judiciário, com reuniões de
Procuradores Gerais da República e uma cooperação
cada vez mais estreita na área da justiça eleitoral. Considero importante apontar também desafios e oportunidades para o futuro da Comunidade. Gostaria de citar
dois que me parecem especialmente relevantes.
O primeiro deles é o desafio de tornar nossa Comunidade mais inclusiva e democrática, com o aprofundamento da participação social em suas atividades.
A realização do I Fórum da Sociedade Civil da CPLP,
no final de setembro, foi um passo importante nesse
sentido. Mas é necessário que encontremos os mecanismos adequados para fazer da participação social
um elemento indissociável de nossos processos decisórios, refletindo, no nível institucional, o diálogo já
existente entre nossas sociedades.
Em segundo lugar, percebo que ainda não foram
suficientemente exploradas as oportunidades existentes
no espaço da CPLP para uma intensificação dos fluxos
comerciais e empresariais entre nossos países. Espero,
assim, que a decisão política de trabalhar para que esses
fluxos se tornem mais intensos, tomada pelo Conselho
de Ministros da CPLP, em julho passado, em Luanda,
tenha desdobramentos concretos no futuro breve.
Agradeço mais uma vez aos nossos convidados
por sua presença e proponho um brinde em homenagem a nossa Comunidade.
DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DE‑
PUTADO VANDERLEI SIRAQUE NO PERÍO‑
DO DESTINADO AO GRANDE EXPEDIENTE
DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS Nº 349, REALIZADA EM 5 DE
DEZEMBRO DE 2011 – RETIRADO PELO
ORADOR PARA REVISÃO:
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O SR. VANDERLEI SIRAQUE (PT-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
cidadãos brasileiros que nos ouvem e nos assistem.
Em primeiro lugar, concordo com a Deputada Liliam
Sá, que me antecedeu, sobre a participação da mulher
na política. Para isso, precisamos aprovar a reforma política, que está em tramitação. Se não me engano, só há
47 mulheres na Câmara, entre os 513 Deputados. Espero
que a próxima geração – tenho 3 filhas, Mariana, Beatriz
e Ana Clara – dê sequência ao nosso legado na política.
Cinquenta e um por cento do povo brasileiro é constituído por mulheres. É muito importante a participação da
mulher na política. Nosso partido, o PT, defende inclusive que a metade da chapa seja formada por mulheres.
Agora, precisamos de mulheres politizadas, para discutir
as questões nacionais, estaduais e municipais.
Sra. Presidenta, peço que os meus discursos, o
anterior e o que vou fazer agora, sejam divulgados no
programa A Voz do Brasil.
O tema que vou abordar hoje está relacionado
ao Estado e à segurança das pessoas, em especial à
segurança pública. Inclusive, Sra. Presidenta, foi tema
de minha tese de doutorado, defendida no último dia
18 de outubro, na Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo: A Segurança Pública e os necessários ins‑
trumentos judiciais para a sua efetividade.
Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, a meu
ver, esse tema, entre outros, é de fundamental importância para a população em geral, para os indivíduos.
Inclusive existe uma conexão entre segurança e formação do Estado. E vou mais longe: acho que o Estado existe para garantir a segurança das pessoas; o
Estado existe para a proteção dos indivíduos.
Existem algumas concepções de Estado, como
a concepção organicista, pela qual o Estado existe
antes dos indivíduos. Existe a concepção contratualista, fundamentalmente de Thomas Hobbes, que diz,
no Leviatã, que “o homem é o lobo do homem”, que
no estado de natureza existe a guerra de todos contra
todos, que os indivíduos mais fortes submetem os indivíduos mais fracos, mas os mais fracos também têm
condições de reagir pela sua inteligência.
Então, se não houvesse o Estado, se não existisse uma instituição maior do que os indivíduos, seria
um verdadeiro caos, seria a guerra de todos contra todos, já que o homem é o lobo do homem – o homem
e a mulher, no caso, o gênero desse animal racional
que é o ser humano –, pode matar um indivíduo por
paixão, pode cometer um homicídio para ascender ao
poder. Matam-se pessoas para a queima de arquivo,
para não permitir testemunhas dos crimes cometidos.
A violência só tem gerado violência, daí a necessidade de um Estado forte e democrático. E há relação
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entre segurança pública e segurança em geral, como
a segurança alimentar, que também é segurança. Às
vezes, quando se fala em segurança, já vem à cabeça
das pessoas que é polícia. Precisamos de segurança
alimentar; de segurança na saúde, que é a segurança
sanitária; de segurança para que as pessoas possam ter
emprego, a chamada segurança econômica; de segurança para que a pessoa possa ter renda própria e ser
cidadã; de segurança social, por exemplo, a previdência
social para garantir proteção no futuro, na doença, na
velhice, e à família, em caso de morte, para os sucessores, e isso tem a ver com segurança; de segurança
jurídica, para garantir a segurança e a estabilidade dos
negócio; de segurança nas relações econômicas; de
segurança nas relações familiares, e assim por diante.
Então, o Estado, somente como instituição acima
dos indivíduos, pode garantir a segurança a todas as
pessoas. E aí a segurança se confunde com o Estado. Em um Estado democrático, a política pública de
segurança será democrática; em um Estado autoritário, a segurança vai-se confundir também com esse
autoritarismo do Estado, seja qual for ele.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vamos
falar também da segurança pública, que não se confunde com a segurança em geral. A segurança em geral é o gênero, e a segurança pública é espécie desse
gênero segurança.
A segurança pública é, aliás, preocupação histórica da humanidade. Inclusive, Padre Couto, está lá na
Bíblia, em João, versículo 10, que o ladrão vem para
matar, vem para roubar, vem para destruir, e Jesus veio
para que todos tenham vida, e a tenham em abundância. Então, é uma preocupação já antiga.
Se observamos Declaração dos Direitos do Homem
e do Cidadão, logo após a Revolução Francesa, vamos
verificar que em seu art. 12 está dito que é necessária
a criação de uma força de segurança, não para atender
os interesses dos governantes, mas para proteção dos
direitos conquistados na Revolução Francesa.
Se olharmos a nossa Constituição, a Constituição
Cidadã – Ulysses Guimarães, em 1988, logo após a
promulgação da Carta Magna, disse ser ela a Constituição Cidadã –, em seu preâmbulo ela já diz que os
representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, destinavam-se a assegurar
o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade
e a segurança. Então, está aqui no preâmbulo da nossa
Constituição. O art. 5º fala da garantia da segurança. O
art. 6º, quando trata dos direitos sociais, fala também
da segurança das pessoas e da segurança em geral.
Do art. 136 ao art. 144, Capítulo I do Título V, fala da
segurança do Estado e também da segurança pública.
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Então, essa é uma preocupação importante do Estado
em geral e também do Estado brasileiro.
Ouço o Deputado Padre Couto.
O Sr. Luiz Couto – Deputado Vanderlei Siraque,
quero parabenizá-lo pelo pronunciamento. V.Exa. fala
da importância de tratar do tema da segurança pública,
considerando que o direito de ir e vir é um direito fundamental do cidadão. E ele deve exercer esse direito sem
ter qualquer tipo de violência praticada, desde a violência policial até a violência do grupo de extermínio, a
violência das armas. V.Exa. coloca que há necessidade,
sim, de estabelecermos uma nova relação da segurança pública que a União defende com os Estados e os
Municípios, porque, na realidade, consideramos que,
quando a competência para a segurança pública passa
a ser dos Estados, mesmo assim o Estado também vai
buscar os recursos no Governo Federal. É preciso haver
uma reforma profunda na nossa segurança pública. Ela
é fundamental, porque a atual não responde mais aos
grandes crimes que acontecem. Por exemplo: sabemos
que o investimento ainda é muito na chamada segurança
repressiva, e precisamos investir na segurança preventiva,
educar o cidadão para que ele também seja responsável
pela segurança, porque a sociedade também é chamada pela Constituição como responsável pela segurança.
Quero parabenizar V.Exa. e dizer que pode contar com o
nosso apoio para aqui, neste Parlamento, começarmos
a trabalhar uma reforma na segurança pública do País.
O SR. VANDERLEI SIRAQUE – Obrigado, Deputado Padre Couto.
Eu estava dizendo que a segurança pública no
Estado absolutista vai ser uma segurança repressiva
e no Estado democrático tem que ser uma segurança
que denominamos de segurança cidadã, até porque
no Estado absolutista a soberania se confunde com
quem exerce o poder, e no Estado democrático a soberania está no povo, no cidadão.
Eu estava falando da nossa Constituição Cidadã
de 1988. Foi um grande avanço para o nosso Brasil,
Deputada Erundina. Foi um grande avanço. Agora, o
que faltou? Faltou a reforma do sistema de segurança
pública no Brasil, que continua mais ou menos a mesma coisa. Não mudou. Não foi feita a reforma.
A segurança pública no Brasil deve estar condizente com a finalidade do Estado brasileiro, um Estado
democrático, social e de direito. E tenho uma concepção, um conceito, que já venho defendendo há algum
tempo, de que a segurança pública deve ser organizada, classificada em duas grandes questões.
Há a segurança pública stricto sensu, aquela que
depende da repressão, que depende das forças policias,
da Polícia Civil, da Polícia Militar no Estado e da Polícia
Federal para combater o crime, inclusive o organizado.
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Já que o Estado tem o monopólio da violência, deve
garantir a repressão quando existe a violência delito, mas
no sentido de proteção das pessoas, dos indivíduos. Agora, também existe o conceito de que a segurança pública
não é uma finalidade em si mesma. A segurança pública
é um meio, um instrumento; para quê? Para garantir a
sua finalidade, que é a proteção da ordem pública existente no Estado brasileiro. A ordem pública é formada
pela ordem democrática, política. É formada pelo direito
fundamental, pela ordem social e pela ordem econômica.
O que diz a nossa Constituição Cidadã? No art.
1º, ela determina a dignidade da pessoa humana como
valor supremo, como o valor dos valores. E está no art.
5º a vida. Essa ordem pública, a segurança pública,
deve, então, proteger essencialmente a dignidade da
pessoa humana e a vida das pessoas. A ordem econômica fala da dignidade. A ordem social, da dignidade e
da vida. Não pode, de maneira alguma, ser o contrário.
Agora, a polícia vai dar conta disso? De maneira alguma. Não é com repressão que nós vamos resolver
esse problema.
Daí vem a segurança pública sobre a qual eu falo,
que é a lato sensu. Qual é a finalidade do Estado? É
reprimir? Reprimir, quando necessário. Mas a finalidade
do Estado é acabar com o ambiente favorável ao crime; é não deixar que as pessoas se transformem em
bandido; é a proteção da possível vítima. Agora, como
nós vamos resolver o problema do ambiente favorável
ao crime, que se dá pela falta de políticas públicas de
educação, áreas degradadas, falta de esgoto, falta de
habitação? O que é ambiente favorável ao crime? É a
não existência de emprego digno, é quando não existem valores na nossa sociedade. Então, essa questão
de se eliminar o ambiente favorável ao crime é, sim,
competência da União, é competência dos Estados, é
competência dos Municípios. E não é papel diretamente
dos órgãos policiais. Os órgãos policiais combatem a
consequência; quando eles chegam, é porque a ordem
já foi violada, é porque a ordem já não mais existe.
Então, a segurança pública lato sensu é responsabilidade de todos os cidadãos. É o que diz o art. 144
da nossa Constituição. A segurança pública é direito do
cidadão e obrigação e dever do poder público. Mas diz
que é responsabilidade de todas as pessoas. Quando me refiro à responsabilidade de todas as pessoas,
evidentemente não quero dizer que seja enfrentar o
criminoso na rua, mas essa responsabilidade é a de
se criar uma cultura de paz, uma cultura não machista,
uma cultura da não violência.
Pois não, nobre Deputado.
O Sr. Mauro Benevides – Nobre Deputado Vanderlei, eu estava no meu gabinete quando V.Exa. iniciava o seu discurso, no Grande Expediente da sessão
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de hoje, e fiz questão de vir pessoalmente deslustrar o
seu pronunciamento com o meu aparte, mas expressando a minha solidariedade à temática que V.Exa.
vem desenvolvendo até hoje. E há poucos instantes,
já neste plenário, V.Exa. se aprestava para exibir a
Carta de 5 de outubro de 1988 – estava exatamente
erguendo o exemplar da Carta –, e isso me fez recordar, neste mesmo plenário, os debates que aqui se
travaram durante a Assembleia Nacional Constituinte,
que tinha à sua testa o grande e inolvidável brasileiro
Ulysses Guimarães. E se V.Exa. não achar exagerada
a jactância de que eu me arvorarei neste momento eu
diria a V.Exa. que ele era o Presidente, eu era o modestíssimo Primeiro Vice-Presidente da Assembleia
Nacional Constituinte, e por isso, até por dever de ofício
e a presença na Mesa, compelia-me a assistir a esses
debates que aqui se travaram em torno da segurança
pública, fazendo com que nós inseríssemos dispositivos específicos sobre os direitos do cidadão. Sabe
V.Exa. que a Carta, naquele 5 de outubro de 1988, foi
cognominada por Ulysses Guimarães, exibindo o seu
primeiro exemplar, quando disse: “Esta é a Carta Ci‑
dadã. Que ninguém ouse ultrajá-la”. Foram palavras
textuais do grande Presidente Ulysses Guimarães. E
V.Exa. hoje reenfatiza todas as expressões que foram
utilizadas durante a Assembleia. Portanto, eu me regozijo porque V.Exa. adverte a Câmara dos Deputados e,
sobretudo, as administrações estaduais de todo o País
para observância do texto constitucional, garantindo-se, portanto, a segurança dos cidadãos brasileiros.
Portanto, regozijo-me por V.Exa. e pela abordagem de
um tema que é extremamente palpitante que se insere no contexto das grandes aspirações do povo, que
é viver em segurança para a família do cidadão, para
ele próprio, enfim, para a própria comunidade em que
nós estamos realmente situados. Cumprimento V.Exa.
O SR. VANDERLEI SIRAQUE – Agradeço a intervenção de V.Exa., como Constituinte.
Eu estava dizendo que nós, que a Constituição
brasileira, que a Constituição que garante a coisa pública, que a República que garante o social, que garante
a democracia, precisam fazer com que as políticas públicas de segurança do País estejam condizentes com
o modelo desta Constituição Cidadã, assim chamada
pelo Exmo. Deputado Presidente da Constituinte, Ulysses Guimarães, bem como pelos outros Deputados e
Deputadas que tiveram a honra de participar dessa
Constituição.
E nós participamos na época, e hoje também, mas
na época sem mandato – hoje nós temos um mandato
graças à democracia brasileira – do Movimento Diretas Já, do movimento que tinha a seguinte expressão:
Constituinte sem povo não tem nada de novo. E o povo
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teve uma participação imensa durante a construção, a
elaboração da Constituição de 1988.
Mas eu penso que ainda é necessária a regulamentação. Por exemplo, o art. 192, que trata do sistema financeiro, ainda não está regulamentado; o art.
224, que trata do sistema de comunicação, não está
regulamentado. Mas o tema aqui é a segurança pública. Então, esses artigos relativos à segurança pública,
esse capítulo precisa ser regulamentado por esta Casa.
Eu vim aqui para contribuir, para dar a minha
modesta contribuição aos Srs. Deputados, às Sras.
Deputadas e ao Executivo Federal para que os regulamentemos. A meu ver, para deixar claro o que é a
segurança pública stricto sensu, eu disse ser o papel
da polícia, o papel de repressão, o papel de fazer a
prevenção onde já existe um ambiente do crime. Mas,
o que adianta colocar uma polícia em cada esquina?
Isso não vai resolver. Se há um ambiente favorável ao
crime, nós sabemos, chegam as viaturas, e os criminosos de fato não vão atuar naquela região. Mas, o
papel do Estado não é tirar a bandidagem, não é tirar
a segurança de um bairro e deixar que os bandidos
vão para outro bairro, não é tirar segurança de uma
cidade e dar para outra.
Não adianta a sociedade criar condomínios ou
sistemas de segurança, embora seja um direito seu.
Isso só resolve o problema naquele espaço, mas as
pessoas não vivem presas, não podem ficar presas
dentro de seus condomínios. Elas têm filhos que vão
para a escola ou que vão para a balada. As pessoas
vão trabalhar ou viajar. A segurança tem que estar em
todos os lugares. Nós temos que ter essa sensação
se vamos à praia, se vamos trabalhar, se estamos
em frente à nossa residência, conversando com os
nossos vizinhos, se vamos a algum evento social, se
vamos à nossa igreja. A segurança tem que estar em
todos os lugares.
Então, no meu modesto entendimento, não adianta só a construção de condomínios, porque se cria ali
um ambiente favorável, mas em outros lugares, onde
mora seu pai, onde mora sua mãe, onde mora o seu
irmão ou os seus amigos, não acontece o mesmo. Nem
todo o mundo consegue estar em condomínios. Quem
tem que estar atrás das grades não somos nós; são
aqueles que cometem violência e delitos.
Esse é também o papel da polícia. Tem que existir
a polícia. Não vamos ser românticos; a polícia tem que
ser forte, tem que ser bem equipada, tem que ter uma
formação continuada. Agora, nós temos que ter a preocupação, como eu estava dizendo, com a segurança
lato sensu, definir claramente o que é competência municipal, quando o Município pode atuar. Inclusive, existem verbas no Fundo Nacional de Segurança Pública.
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Nós temos o PRONASCI, temos os Territórios de
Cidadania, que é muito bom, mas é necessária a elaboração de projetos nos Municípios. Como eu estava
dizendo, não é só a polícia que vai resolver. É necessário também que os Estados se preocupem com a
educação e com a violência nas escolas. A mediação
de conflitos é muito importante, porque um conflito
pode terminar em um homicídio, se não houver essa
mediação. Também são importantes a questão dos
valores e a participação dos pais e do entorno nas
nossas escolas.
É importante que haja políticas públicas na área
de saúde para tratar o alcoolismo e a dependência de
drogas. A meu ver, não é caso de repressão, é uma
questão de saúde pública. Infelizmente os Estados não
estão preparados para isso. O Governo Federal está
tomando algumas iniciativas de fundamental importância, mas é necessário que haja integração Estado,
Município e União.
É importante resolver as questões das áreas degradadas. Aonde não há esgoto, ele tem que ser levado. Aonde não há luz, tem que ser levada a iluminação
pública. Aonde não há escola, ela tem que ser levada.
É necessário que as mulheres, como já disse
no começo de minha fala, participem da política, com
a sua sensibilidade, para que não deixem seus filhos
entrarem também no mundo das drogas. A meu ver,
o álcool e a droga são os pais, as mães, os tios e os
avós da violência e do delito.
E nós temos que mudar, por fim, Sr. Presidente,
a cultura do machismo. Não estou falando de masculino. Masculino é uma coisa, feminino é outra coisa. E
o machismo é um problema. A violência doméstica é
um dos grandes problemas e também um dos grandes
maus exemplos que vamos ter depois na sociedade.
Para encerrar, Sr. Presidente, eu penso que nós
deveríamos regulamentar a Constituição, criar o Sistema Único de Segurança Pública no Brasil, inclusive
com uma nova Polícia, a Força Nacional de Segurança Pública.
Todos na luta pela segurança pública e contra
a violência!
Obrigado, Sr. Presidente.
DISCURSO PROFERIDO PELA SRA.
DEPUTADA JANETE ROCHA PIETÁ NO PE‑
RÍODO DESTINADO AO PEQUENO EXPE‑
DIENTE DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMA‑
RA DOS DEPUTADOS Nº 362, REALIZADA
EM 13 DE DEZEMBRO DE 2011 – RETIRADO
PELA ORADORA PARA REVISÃO:
A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT-SP. Sem
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
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putados, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar
a Presidenta Dilma por sua posição firme, ontem, na
abertura da 3ª Conferência Nacional de Políticas para
Mulheres, quando deixou bem claro que o Ministério
da Mulher vai continuar.
Como amanhã é o aniversário da Presidenta, a
bancada feminina quer parabenizá‑la por sua postura
firme, corajosa, decidida e muito clara com relação
à maioria do povo, que são as mulheres – mulheres
excluídas.
Em segundo lugar, Carmen Zanotto e Luci, Deputadas que estão aqui, e eu estivemos hoje com a Ministra Miriam Belchior, que deixou bem clara a agenda
transversal de políticas para as mulheres frente ao PPA.
Gostaria de dar ampla divulgação. São 211 metas
e 50 objetivos; não é qualquer coisa. Entre eles, quero
ressaltar as questões da saúde da mulher, do combate
à violência, e de crédito para as trabalhadoras rurais
e microcrédito para as urbanas.
DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTADO PAES LANDIM NO PERÍODO
DESTINADO AO GRANDE EXPEDIENTE
DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS Nº 018, REALIZADA EM 27 DE
FEVEREIRO DE 2012 – RETIRADO PELO
ORADOR PARA REVISÃO:
O SR. PAES LANDIM (Bloco/PTB-PI. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
na última sexta-feira, dia 24, estive em São Raimundo
Nonato. Acompanhei o Diretor de Saúde Ambiental da
FUNASA, Dr. Henrique Pires, a uma reunião presidida
pelo Sr. Vice-Governador do Estado, Dr. José Filho,
com a presença dos Prefeitos da microrregião referente àquela cidade.
Bravo e jovem líder do PMDB, ex-Presidente Nacional da Juventude do PMDB e também da sua ala
sindical, amigo particular do Vice-Presidente da República, Michel Temer, Henrique Pires é um piauiense
que ilustra o seu Estado e, à frente de diretoria da FUNASA, tem contribuído muito para o desenvolvimento
da saúde ambiental no Piauí, sobretudo atendendo
aos projetos dos Prefeitos que se interessam pelos
assuntos ambientais, entre os quais redes de esgoto,
água, cisternas. Em São Raimundo Nonato, ele assinou convênio de 4,5 milhões com a Prefeitura – uma
reivindicação minha junto ao Dr. Henrique Pires – para
corrigir a situação do esgoto daquela cidade. Fedentina terrível incomoda as pessoas no centro comercial
da cidade.
Sr. Presidente, não quero culpar o ex-Prefeito
por isso, mas, sim, o empresário, o construtor, o engenheiro responsável por aquela obra indigna de uma
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pessoa formada em Engenharia. Por coincidência, é
o mesmo engenheiro que há poucos dias revoltou a
minha cidade, São João do Piauí, com a derrubada de
uma frondosa árvore de mais de 50 anos, em frente
ao Ginásio Frei Henrique.
Eu espero que o Governo Federal, o Ministério
Público Federal tomem as devidas providências contra
esse empresário inescrupuloso, que pensa, sobretudo,
no lucro, no superfaturamento e não no atendimento
à coletividade.
Estou pedindo várias providências. Estou fazendo
um estudo junto à consultoria jurídica da Câmara para
saber quais providências tomar contra esse empresário. Na minha cidade há várias obras dele, há umas
obras fantasmas e obras caras. A praça de São João
do Piauí, Praça Honório Santos, é uma bela praça da
minha cidade, que, mediante emenda orçamentária de
minha autoria, foi embelezada na gestão de Landim,
quando foi Prefeito daquele Município.
Vou pedir urgência ao Ministério do Turismo e
à CGU para que fiscalizem rigorosamente a construção dessa praça. Vou pedir ao IBAMA que tome providências para combater este crime ambiental: a morte
dessa árvore, provocada pela incompetência técnica
da engenharia.
É bom chamar a atenção para isto, Sr. Presidente:
a Lei de Inelegibilidade alcança também os gestores
públicos que cometem crimes ambientais.
Mas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero falar hoje um pouco exatamente da saúde em meu
Município. São vários temas. Vou abordá-los aqui aos
poucos. Vejam, desde o final de 2010, o Governo Federal entregou à Prefeitura Municipal de São João do
Piauí quatro ambulâncias para implantação da Unidade
Móvel do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência,
o SAMU, no Município, fato que até a presente data
não aconteceu. Há mais de 1 ano as ambulâncias estão ao relento, sob sol, sob chuva, na garagem de um
dos prédios da municipalidade.
É imenso o prejuízo que tal desídia administrativa
representa para a população de um Município pobre
como São João do Piauí. De acordo com a gerente
do SAMU no Piauí, Christiane Leal, todas as exigências do Ministério da Saúde já foram atendidas pela
eminente Secretária Estadual de Saúde desde abril
do ano passado. Resta ao Município de São João do
Piauí implantar o serviço.
Percebam o prejuízo, a indiferença, a falta de
sensibilidade humana do Prefeito, que deixa ao relento
ambulâncias. Assim, a população necessitada fica sem
transporte sobretudo para Teresina, aonde vão realizar
exames mais complexos. Até mesmo a população de cidades vizinhas, sedenta de saúde, fica sem o transporte.
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A imprensa do meu Estado, Sr. Presidente, o Piauí,
destacou dias atrás que o Tribunal de Contas da União
constatou, por meio de fiscalização in loco, irregularidades no Programa Saúde da Família em 24 Municípios
piauienses. A fiscalização, feita por mera amostragem,
não incluiu o Município de São João do Piauí, palco de
escandalosa malversação de recursos do PSF e dos
demais programas do Ministério da Saúde.
Para exemplificar, basta dizer que em um só local, o ambulatório municipal, existem cinco equipes
de saúde da família cadastradas, enquanto há postos
de saúde na zona rural que não contam com um médico sequer. E há médicos do PSF que atendem em
outros Municípios, descumprindo a jornada semanal
de trabalho exigida no programa, que é de 40 horas
semanais, em cada emprego.
O relatório preliminar da auditoria, Sr. Presidente, de nº 11.321, feito pelo Departamento Nacional de
Auditoria do SUS, constatou que a Prefeitura Municipal de São João do Piauí deixou de repassar para o
Hospital Teresinha Nunes de Barros, da minha cidade,
mas é estadual, R$411.959,31 somente em 2010, com
referência à produção ambulatorial e hospitalar. O Ministério da Saúde tem exigido que a Prefeitura devolva esses recursos, corrigidos, os quais deveriam ter
sido aplicados para atender à população do Município.
Veja que absurdo, Sr. Presidente, a indiferença
do Prefeito com a saúde dos seus cidadãos, dos seus
munícipes. Houve devolução de dinheiro, Sr. Presidente, por desídia na aplicação. Não é preciso outras
definições, outros adjetivos.
Por último, Sr. Presidente – hoje estou me referindo somente à saúde –, o Tribunal de Contas do Estado
do Piauí julgou irregulares, por unanimidade, as contas
da Prefeitura Municipal de São João do Piauí referentes ao exercício de 2009. O acórdão publicado no Di‑
ário Oficial Eletrônico do TCE, do dia 23 de fevereiro
de 2012, traz também a unânime rejeição às contas
relativas ao FUNDEF e ao Fundo Municipal de Saúde.
O fato comprova a necessidade de que haja minuciosa investigação por parte do Ministério da Saúde,
da Controladoria-Geral da União, do Ministério da Educação e do Tribunal de Contas da União sobre a forma
como vêm sendo geridos pela Prefeitura de São João
do Piauí os recursos transferidos pelo Governo Federal.
Sr. Presidente, tenho em minhas mãos vários
documentos, cópias de recibos conseguidos por um
bravo locutor de rádio da minha cidade, os quais estou
examinando, do ponto de vista jurídico e legal, com a
consultoria jurídica da Câmara. Eu mesmo, pessoalmente, vou representar às autoridades federais contra
essa malversação, inclusive dolorosa – aquela região
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pobre não merece isso –, de recursos federais direcionados ao Município de São João do Piauí.
Também lutarei, Sr. Presidente, para que recursos
do FUNDEF e da saúde não sejam analisados pelo
Tribunal de Contas do Estado tão somente. Por quê?
Porque os Prefeitos pressionam os Vereadores. Vereadores são homens simples, modestos e precisam,
eventualmente, de um ou outro favor da Prefeitura.
Não digo favores pessoais, mas, sim, favores institucionais – conserto de uma estrada, de uma pequena
barragem, de um pequeno açude. Geralmente são
muito pressionados pelo Prefeito para que aprovem
as suas contas na Câmara Municipal, ou rejeitem as
de ex-Prefeitos que não rezam a sua cartilha.
Aliás, esse Prefeito não foi cassado em virtude de
acordo político. Havia quatro ações no Tribunal Regional
Eleitoral, as mais graves acusações de abuso de poder
econômico feitas numa eleição. No Piauí foram cassados
mais de 50 Prefeitos. Do acordo que ele fez, com muita
sabedoria, constou a desistência dessas ações, à falta
de alegações finais. Imaginava-se que, por exemplo, o
Ministério Público Estadual pudesse fazê-las. Mas, tudo
bem, foi um acordo político, e ele se aproveitou desse
acordo. É um descalabro, do ponto de vista financeiro,
essa administração. Por isso não podemos permitir que
suas contas sejam analisadas, no caso da saúde, somente pelo Tribunal de Contas do Estado.
Vou solicitar ao Ministério da Saúde que peça
ao Tribunal de Contas da União que também o faça,
para evitar que o Prefeito, pressionando a Câmara,
consiga a aprovação de suas contas, rejeitadas pelo
TCE e pela Câmara Municipal. É uma forma de que
ele fique inelegível para sempre, porque São João do
Piauí não merece que prefeitos metidos a sabidinhos
venham a dirigir os seus destinos, com empáfia, com
arrogância, com orgulho e com insensibilidade para
com as pessoas.
Eu vou, Sr. Presidente, passo a passo, fazer da
tribuna da Câmara as denúncias, vou tomar providências, como advogado, junto às autoridades federais.
Estou analisando esses vários recibos, escandalosos,
referentes ao lixão e a outras questões da administração municipal.
Também quero dizer, Sr. Presidente, que lamento
ocupar a tribuna em um horário tão importante como
este para tratar de temas menores. Quem conhece
minha atuação nesta Casa, há 27 anos, sabe que eu
sempre ocupo a tribuna para tratar de problemas nacionais, de problemas do meu Estado ou de assuntos
que envolvam a exaltação de figuras públicas de destaque, a serviço dos interesses do Brasil.
Mas eu não posso deixar de atender aos reclamos da população, sobretudo no caso de ambição po-
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lítica desenfreada desse Prefeito, que está cometendo
abusos políticos. Estou providenciando petição junto à
Justiça Eleitoral para denunciar as demissões políticas
que ele tem feito. Chama as pessoas em seu gabinete
e as demite, pelo simples fato de elas não quererem
votar em seu candidato a Prefeito.
É um absurdo. Chega de intolerância com absurdos, sobretudo pela desfaçatez e pela arrogância
com que ele se refere às pessoas que mereceriam
mais respeito e mais atenção por parte do Prefeito de
uma cidade, Sr. Presidente, que eu só tenho ajudado,
dentro do possível, ao longo da minha vida pública.
Lá não existe uma obra importante que não tenha as
minhas digitais. Posso mencionar a sua grande barragem, que, infelizmente, não está toda aproveitada
ainda; a BR-020, que já estava apagada do mapa do
Piauí, e é um grande ponto de ligação da nossa cidade com várias partes do Estado, que vai ser, um dia,
ligado diretamente a esse Município, propiciando grande transformação social e econômica; a instalação de
agências bancárias.
São inúmeras as obras, Sr. Presidente, eu poderia
citar várias delas, mas quero apenas dizer que estarei vigilante. A população de São João do Piauí terá,
da minha parte, sempre, se preciso, semanalmente,
um defensor intransigente das obrigações do Prefeito,
dos seus deveres funcionais, dos seus deveres com a
retidão, com a dignidade, com a honestidade no trato
da coisa pública.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTADO PAES LANDIM NO PERÍODO
DESTINADO AO GRANDE EXPEDIENTE
DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS Nº 048, REALIZADA EM 20 DE
MARÇO DE 2012 – RETIRADO PELO ORA‑
DOR PARA REVISÃO:
O SR. PAES LANDIM (Bloco/PTB-PI. Pela ordem.)
– Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mais do que
um agente de intermediação financeira, o Banco do
Nordeste é a maior instituição da América do Sul voltada para o desenvolvimento regional e opera como
órgão executor de políticas públicas por meio de projetos de grande impacto naquela região.
Nesse sentido, na condição de agente catalisador
do desenvolvimento sustentável do Nordeste e preocupado em executar uma política de desenvolvimento
ágil e seletiva, capaz de contribuir de forma decisiva
para a superação dos desafios e para a construção de
um padrão de vida compatível com os recursos, potencialidades e oportunidades da região, venho solicitar à
Casa atenção para o seguinte fato: em uma conversa
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informal com um dos microempresários do Município
de Barra Grande no Piauí, a amiga Aury Lessa, falávamos sobre os programas de financiamento do BNB.
Revelou-me ela que, certa feita, pediu um empréstimo
àquela instituição para a construção de uma pousada
na referida cidade do litoral piauiense, uma das principais da região, que tem como carro-chefe o turismo.
Ocorre que tal empréstimo, segundo essa batalhadora, só foi concedido após longo e burocrático
período de 11 meses, tempo em que ela pensou, por
diversas vezes, em rescindir o contrato que acabou
firmando. Após ter findado o pagamento de todas as
prestações, honradas rigorosamente em dia, foi visitada por funcionários do Banco, que lhe ofereceram
novo empréstimo. Por conta do fato de, nessa ocasião,
ter sido o próprio Banco quem lhe oferecera o crédito,
pensou que não fosse passar por todo um tortuoso
procedimento burocrático mais uma vez. No entanto,
passaram-se 6 meses para que recebesse o dinheiro,
e ainda em parcelas. Com esse episódio, mostrou-se
ela insatisfeita com toda a burocracia, além dos juros
que considerou exorbitantes.
Eventos como esse, ilustre Presidente, prejudicam o esforço continuado do Banco do Nordeste do
Brasil por resultados, mediante expansão, diversificação e melhoria da qualidade dos negócios, maior
eficiência e aumento da produtividade. As iniciativas
do Banco no sentido de fornecer financiamento com
o acompanhamento técnico e gerencial dos recursos
concedidos garantem o sucesso do agente produtivo,
conquanto não seja só. É necessário facilitar o atendimento a quem se propõe a realizar investimentos tanto
na região do Delta do Rio Parnaíba, quanto na região
do semiárido, de maneira que o desenvolvimento se
estenda eficazmente, melhorando as oportunidades
de financiamento para os grandes e microempresários.
Ademais, o que tenho a acrescentar é perceptível
a todo espírito empreendedor. O litoral piauiense tem
grande potencial turístico, podendo vir a se tornar um
dos principais destinos não só dos amantes da natureza, mas também da arquitetura e da gastronomia.
Dessa maneira, contamos com o apoio do Banco
do Nordeste, que deve ir além da intermediação financeira, possibilitando maior aproximação com o cliente,
para cumprir a missão de desenvolvimento em uma região com muitas potencialidades ainda não exploradas.
Concluindo, Sr. Presidente, aproveito o ensejo
para protestar mais uma vez contra o BNB, por ter
discriminado Parnaíba na construção de um centro
cultural, uma vez que faz parte das ações desse Banco a construção de centros culturais no interior e não
nas Capitais, como ocorreu no Piauí.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Ata da 68ª Sessão, Extraordinária, Vespertina, da
2ª Sessão Legislativa Ordinária, da
54ª Legislatura, em 3 de abril de 2012
Presidência dos Srs.: Marco Maia, Presidente, Inocêncio Oliveira, 3º Secretário
Às 17 horas e 22 minutos comparecem
à casa os srs.:
Marco Maia
Rose de Freitas
Eduardo Gomes
Jorge Tadeu Mudalen
Inocêncio Oliveira
Júlio Delgado
Geraldo Resende
Manato
Carlos Eduardo Cadoca
Partido Bloco
RORAIMA
Jhonatan de Jesus PRB
Paulo Cesar Quartiero DEM
Total de Roraima 2
AMAPÁ
Dalva Figueiredo PT
Evandro Milhomen PCdoB PsbPcdob
Janete Capiberibe PSB PsbPcdob
Luiz Carlos PSDB
Sebastião Bala Rocha PDT
Total de Amapá 5
PARÁ
Arnaldo Jordy PPS PvPps
Asdrubal Bentes PMDB
Beto Faro PT
Cláudio Puty PT
Dudimar Paxiúba PSDB
Giovanni Queiroz PDT
Josué Bengtson PTB
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Miriquinho Batista PT
Wandenkolk Gonçalves PSDB
Zé Geraldo PT
Zequinha Marinho PSC
Total de Pará 12
AMAZONAS
Carlos Souza PSD
Francisco Praciano PT
Henrique Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb

Pauderney Avelino DEM
Rebecca Garcia PP
Total de Amazonas 5
RONDÔNIA
Carlos Magno PP
Marcos Rogério PDT
Marinha Raupp PMDB
Mauro Nazif PSB PsbPcdob
Moreira Mendes PSD
Nilton Capixaba PTB
Padre Ton PT
Total de Rondônia 7
ACRE
Gladson Cameli PP
Henrique Afonso PV PvPps
Perpétua Almeida PCdoB PsbPcdob
Sibá Machado PT
Taumaturgo Lima PT
Total de Acre 5
TOCANTINS
Ângelo Agnolin PDT
Júnior Coimbra PMDB
Laurez Moreira PSB PsbPcdob
Lázaro Botelho PP
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM
Total de Tocantins 5
MARANHÃO
Alberto Filho PMDB
Cleber Verde PRB
Costa Ferreira PSC
Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Domingos Dutra PT
Edivaldo Holanda Junior PTC PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Nice Lobão PSD
Pedro Novais PMDB
Sarney Filho PV PvPps
Total de Maranhão 10
CEARÁ
André Figueiredo PDT
Ariosto Holanda PSB PsbPcdob
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Chico Lopes PCdoB PsbPcdob
Danilo Forte PMDB
Domingos Neto PSB PsbPcdob
Eudes Xavier PT
Gera Arruda PMDB
João Ananias PCdoB PsbPcdob
José Guimarães PT
José Linhares PP
Mauro Benevides PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Total de Ceará 12
PIAUÍ
Assis Carvalho PT
Iracema Portella PP
Jesus Rodrigues PT
Marcelo Castro PMDB
Marllos Sampaio PMDB
Nazareno Fonteles PT
Osmar Júnior PCdoB PsbPcdob
Paes Landim PTB
Total de Piauí 8
RIO GRANDE DO NORTE
Felipe Maia DEM
Henrique Eduardo Alves PMDB
João Maia PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rogério Marinho PSDB
Sandra Rosado PSB PsbPcdob
Total de Rio Grande do Norte 5
PARAÍBA
Benjamin Maranhão PMDB
Damião Feliciano PDT
Efraim Filho DEM
Hugo Motta PMDB
Leonardo Gadelha PSC
Luiz Couto PT
Manoel Junior PMDB
Romero Rodrigues PSDB
Wellington Roberto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Wilson Filho PMDB
Total de Paraíba 10
PERNAMBUCO
Augusto Coutinho DEM
Fernando Coelho Filho PSB PsbPcdob
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB PsbPcdob
José Augusto Maia PTB
Mendonça Filho DEM
Pastor Eurico PSB PsbPcdob
Paulo Rubem Santiago PDT
Pedro Eugênio PT
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Raul Henry PMDB
Roberto Teixeira PP
Severino Ninho PSB PsbPcdob
Total de Pernambuco 12
ALAGOAS
Joaquim Beltrão PMDB
Renan Filho PMDB
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Alagoas 3
SERGIPE
Andre Moura PSC
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Márcio Macêdo PT
Mendonça Prado DEM
Valadares Filho PSB PsbPcdob
Total de Sergipe 5
BAHIA
Acelino Popó PRB
Afonso Florence PT
Antonio Brito PTB
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM
Antonio Imbassahy PSDB
Daniel Almeida PCdoB PsbPcdob
Fábio Souto DEM
Felix Mendonça Júnior PDT
Geraldo Simões PT
Jânio Natal PRP PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Carlos Bacelar PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Leão PP
José Nunes PSD
Josias Gomes PT
Jutahy Junior PSDB
Luiz Alberto PT
Luiz Argôlo PP
Márcio Marinho PRB
Marcos Medrado PDT
Mário Negromonte PP
Nelson Pellegrino PT
Oziel Oliveira PDT
Paulo Magalhães PSD
Roberto Britto PP
Sérgio Brito PSD
Valmir Assunção PT
Waldenor Pereira PT
Total de Bahia 27
MINAS GERAIS
Ademir Camilo PSD
Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Antônio Andrade PMDB

Abril de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Bonifácio de Andrada PSDB
Diego Andrade PSD
Dimas Fabiano PP
Domingos Sávio PSDB
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Eduardo Barbosa PSDB
Fábio Ramalho PV PvPps
Gabriel Guimarães PT
Geraldo Thadeu PSD
Gilmar Machado PT
Jairo Ataide DEM
Jô Moraes PCdoB PsbPcdob
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luiz Fernando Faria PP
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Montes PSD
Mauro Lopes PMDB
Odair Cunha PT
Padre João PT
Paulo Abi-Ackel PSDB
Paulo Piau PMDB
Reginaldo Lopes PT
Rodrigo de Castro PSDB
Saraiva Felipe PMDB
Toninho Pinheiro PP
Vitor Penido DEM
Weliton Prado PT
Zé Silva PDT
Total de Minas Gerais 33
ESPÍRITO SANTO
Audifax PSB PsbPcdob
Cesar Colnago PSDB
Dr. Jorge Silva PDT
Iriny Lopes PT
Lauriete PSC
Lelo Coimbra PMDB
Paulo Foletto PSB PsbPcdob
Sueli Vidigal PDT
Total de Espírito Santo 8
RIO DE JANEIRO
Alessandro Molon PT
Alfredo Sirkis PV PvPps
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Aureo PRTB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Benedita da Silva PT
Chico Alencar PSOL
Chico D`Angelo PT
Deley PSC
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Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Carlos Alberto PMN
Edson Santos PT
Eduardo Cunha PMDB
Glauber Braga PSB PsbPcdob
Hugo Leal PSC
Jair Bolsonaro PP
Jandira Feghali PCdoB PsbPcdob
Leonardo Picciani PMDB
Liliam Sá PSD
Luiz Sérgio PT
Marcelo Matos PDT
Miro Teixeira PDT
Nelson Bornier PMDB
Otavio Leite PSDB
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Romário PSB PsbPcdob
Vitor Paulo PRB
Walney Rocha PTB
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Rio de Janeiro 29
SÃO PAULO
Alexandre Leite DEM
Antonio Bulhões PRB
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Carlinhos Almeida PT
Carlos Sampaio PSDB
Delegado Protógenes PCdoB PsbPcdob
Devanir Ribeiro PT
Dr. Ubiali PSB PsbPcdob
Duarte Nogueira PSDB
Edinho Araújo PMDB
Eli Correa Filho DEM
Emanuel Fernandes PSDB
Gabriel Chalita PMDB
Guilherme Campos PSD
Ivan Valente PSOL
Janete Rocha Pietá PT
Jilmar Tatto PT
João Dado PDT
Jonas Donizette PSB PsbPcdob
José Mentor PT
Keiko Ota PSB PsbPcdob
Luiz Fernando Machado PSDB
Luiza Erundina PSB PsbPcdob
Marcelo Aguiar PSD
Milton Monti PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Missionário José Olimpio PP
Nelson Marquezelli PTB
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Newton Lima PT
Otoniel Lima PRB
Paulo Pereira da Silva PDT
Paulo Teixeira PT
Penna PV PvPps
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PSD
Ricardo Tripoli PSDB
Roberto de Lucena PV PvPps
Roberto Freire PPS PvPps
Roberto Santiago PSD
Salvador Zimbaldi PDT
Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Vanderlei Macris PSDB
Vanderlei Siraque PT
Vaz de Lima PSDB
Vicentinho PT
Walter Feldman PSDB
Total de São Paulo 48
MATO GROSSO
Cabo Juliano Rabelo PSB PsbPcdob
Carlos Bezerra PMDB
Homero Pereira PSD
Júlio Campos DEM
Nilson Leitão PSDB
Wellington Fagundes PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Mato Grosso 6
DISTRITO FEDERAL
Augusto Carvalho PPS PvPps
Erika Kokay PT
Izalci PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luiz Pitiman PMDB
Policarpo PT
Reguffe PDT
Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Distrito Federal 7
GOIÁS
Flávia Morais PDT
Íris de Araújo PMDB
Jovair Arantes PTB
Leandro Vilela PMDB
Magda Mofatto PTB
Marina Santanna PT
Roberto Balestra PP
Ronaldo Caiado DEM
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PMDB
Total de Goiás 11
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MATO GROSSO DO SUL
Antônio Carlos Biffi PT
Fabio Trad PMDB
Mandetta DEM
Marçal Filho PMDB
Reinaldo Azambuja PSDB
Vander Loubet PT
Total de Mato Grosso do Sul 6
PARANÁ
Abelardo Lupion DEM
Alex Canziani PTB
André Zacharow PMDB
Cida Borghetti PP
Dr. Rosinha PT
Eduardo Sciarra PSD
Fernando Francischini PSDB
Giacobo PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Hermes Parcianello PMDB
João Arruda PMDB
Leopoldo Meyer PSB PsbPcdob
Luiz Carlos Setim DEM
Luiz Nishimori PSDB
Nelson Meurer PP
Osmar Serraglio PMDB
Ratinho Junior PSC
Reinhold Stephanes PSD
Rosane Ferreira PV PvPps
Rubens Bueno PPS PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Zeca Dirceu PT
Total de Paraná 21
SANTA CATARINA
Carmen Zanotto PPS PvPps
Décio Lima PT
Edinho Bez PMDB
Esperidião Amin PP
Jorginho Mello PSDB
Mauro Mariani PMDB
Onofre Santo Agostini PSD
Rogério Peninha Mendonça PMDB
Ronaldo Benedet PMDB
Valdir Colatto PMDB
Total de Santa Catarina 10
RIO GRANDE DO SUL
Afonso Hamm PP
Henrique Fontana PT
Jeronimo Goergen PP
José Otávio Germano PP
José Stédile PSB PsbPcdob
Luis Carlos Heinze PP
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Paulo Pimenta PT
Ronaldo Nogueira PTB
Ronaldo Zulke PT
Total de Rio Grande do Sul 9

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A lista de
presença registra na Casa o comparecimento de 330
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

II – LEITURA DA ATA
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior.

III – EXPEDIENTE
(Não há expediente a ser publicado)

IV – ORDEM DO DIA
Presentes os seguintes srs. deputados:
Partido Bloco
RORAIMA
Jhonatan de Jesus PRB
Paulo Cesar Quartiero DEM
Total de Roraima 2
AMAPÁ
Dalva Figueiredo PT
Evandro Milhomen PCdoB PsbPcdob
Janete Capiberibe PSB PsbPcdob
Luiz Carlos PSDB
Sebastião Bala Rocha PDT
Total de Amapá 5
PARÁ
Asdrubal Bentes PMDB
Beto Faro PT
Cláudio Puty PT
Dudimar Paxiúba PSDB
Giovanni Queiroz PDT
Josué Bengtson PTB
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Miriquinho Batista PT
Wandenkolk Gonçalves PSDB
Zé Geraldo PT
Zequinha Marinho PSC
Total de Pará 11
AMAZONAS
Carlos Souza PSD
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Francisco Praciano PT
Henrique Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Pauderney Avelino DEM
Rebecca Garcia PP
Total de Amazonas 5
RONDÔNIA
Carlos Magno PP
Marcos Rogério PDT
Marinha Raupp PMDB
Mauro Nazif PSB PsbPcdob
Moreira Mendes PSD
Nilton Capixaba PTB
Padre Ton PT
Total de Rondônia 7
ACRE
Gladson Cameli PP
Henrique Afonso PV PvPps
Perpétua Almeida PCdoB PsbPcdob
Sibá Machado PT
Taumaturgo Lima PT
Total de Acre 5
TOCANTINS
Ângelo Agnolin PDT
Júnior Coimbra PMDB
Laurez Moreira PSB PsbPcdob
Lázaro Botelho PP
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM
Total de Tocantins 5
MARANHÃO
Cleber Verde PRB
Costa Ferreira PSC
Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Domingos Dutra PT
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Pedro Novais PMDB
Sarney Filho PV PvPps
Total de Maranhão 7
CEARÁ
André Figueiredo PDT
Ariosto Holanda PSB PsbPcdob
Chico Lopes PCdoB PsbPcdob
Danilo Forte PMDB
Domingos Neto PSB PsbPcdob
Eudes Xavier PT
Gera Arruda PMDB
João Ananias PCdoB PsbPcdob
José Guimarães PT
José Linhares PP
Mauro Benevides PMDB
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Raimundo Gomes de Matos PSDB
Total de Ceará 12
PIAUÍ
Assis Carvalho PT
Iracema Portella PP
Jesus Rodrigues PT
Marcelo Castro PMDB
Marllos Sampaio PMDB
Nazareno Fonteles PT
Osmar Júnior PCdoB PsbPcdob
Total de Piauí 7
RIO GRANDE DO NORTE
Felipe Maia DEM
João Maia PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rogério Marinho PSDB
Sandra Rosado PSB PsbPcdob
Total de Rio Grande do Norte 4
PARAÍBA
Benjamin Maranhão PMDB
Damião Feliciano PDT
Efraim Filho DEM
Hugo Motta PMDB
Leonardo Gadelha PSC
Luiz Couto PT
Romero Rodrigues PSDB
Wilson Filho PMDB
Total de Paraíba 8
PERNAMBUCO
Augusto Coutinho DEM
Carlos Eduardo Cadoca PSC
Fernando Coelho Filho PSB PsbPcdob
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB PsbPcdob
Inocêncio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Mendonça Filho DEM
Pastor Eurico PSB PsbPcdob
Paulo Rubem Santiago PDT
Raul Henry PMDB
Roberto Teixeira PP
Total de Pernambuco 11
ALAGOAS
Joaquim Beltrão PMDB
Renan Filho PMDB
Total de Alagoas 2
SERGIPE
Andre Moura PSC
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Márcio Macêdo PT
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Mendonça Prado DEM
Valadares Filho PSB PsbPcdob
Total de Sergipe 5
BAHIA
Acelino Popó PRB
Afonso Florence PT
Antonio Brito PTB
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM
Antonio Imbassahy PSDB
Daniel Almeida PCdoB PsbPcdob
Fábio Souto DEM
Felix Mendonça Júnior PDT
Geraldo Simões PT
Jânio Natal PRP PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Leão PP
José Nunes PSD
Jutahy Junior PSDB
Luiz Alberto PT
Luiz Argôlo PP
Márcio Marinho PRB
Marcos Medrado PDT
Mário Negromonte PP
Nelson Pellegrino PT
Oziel Oliveira PDT
Paulo Magalhães PSD
Roberto Britto PP
Valmir Assunção PT
Waldenor Pereira PT
Total de Bahia 24
MINAS GERAIS
Ademir Camilo PSD
Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Bonifácio de Andrada PSDB
Diego Andrade PSD
Dimas Fabiano PP
Domingos Sávio PSDB
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Eduardo Barbosa PSDB
Fábio Ramalho PV PvPps
Gabriel Guimarães PT
Geraldo Thadeu PSD
Gilmar Machado PT
Jairo Ataide DEM
Jô Moraes PCdoB PsbPcdob
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Júlio Delgado PSB PsbPcdob
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Márcio Reinaldo Moreira PP
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Marcos Montes PSD
Mauro Lopes PMDB
Odair Cunha PT
Paulo Abi-Ackel PSDB
Paulo Piau PMDB
Reginaldo Lopes PT
Rodrigo de Castro PSDB
Toninho Pinheiro PP
Vitor Penido DEM
Weliton Prado PT
Zé Silva PDT
Total de Minas Gerais 30
ESPÍRITO SANTO
Audifax PSB PsbPcdob
Cesar Colnago PSDB
Dr. Jorge Silva PDT
Iriny Lopes PT
Lauriete PSC
Lelo Coimbra PMDB
Manato PDT
Paulo Foletto PSB PsbPcdob
Rose de Freitas PMDB
Sueli Vidigal PDT
Total de Espírito Santo 10
RIO DE JANEIRO
Alessandro Molon PT
Alfredo Sirkis PV PvPps
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Aureo PRTB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Benedita da Silva PT
Chico Alencar PSOL
Chico D`Angelo PT
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Carlos Alberto PMN
Edson Santos PT
Eduardo Cunha PMDB
Glauber Braga PSB PsbPcdob
Hugo Leal PSC
Jair Bolsonaro PP
Jandira Feghali PCdoB PsbPcdob
Leonardo Picciani PMDB
Luiz Sérgio PT
Miro Teixeira PDT
Otavio Leite PSDB
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Romário PSB PsbPcdob
Vitor Paulo PRB
Walney Rocha PTB
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Rio de Janeiro 24
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SÃO PAULO
Alexandre Leite DEM
Antonio Bulhões PRB
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Carlinhos Almeida PT
Carlos Sampaio PSDB
Delegado Protógenes PCdoB PsbPcdob
Devanir Ribeiro PT
Dr. Ubiali PSB PsbPcdob
Duarte Nogueira PSDB
Edinho Araújo PMDB
Eli Correa Filho DEM
Emanuel Fernandes PSDB
Gabriel Chalita PMDB
Guilherme Campos PSD
Ivan Valente PSOL
Janete Rocha Pietá PT
Jilmar Tatto PT
João Dado PDT
Jonas Donizette PSB PsbPcdob
Jorge Tadeu Mudalen DEM
José Mentor PT
Keiko Ota PSB PsbPcdob
Luiz Fernando Machado PSDB
Luiza Erundina PSB PsbPcdob
Marcelo Aguiar PSD
Milton Monti PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Missionário José Olimpio PP
Nelson Marquezelli PTB
Newton Lima PT
Otoniel Lima PRB
Paulo Pereira da Silva PDT
Paulo Teixeira PT
Penna PV PvPps
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PSD
Roberto de Lucena PV PvPps
Roberto Freire PPS PvPps
Roberto Santiago PSD
Salvador Zimbaldi PDT
Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Vanderlei Macris PSDB
Vanderlei Siraque PT
Vaz de Lima PSDB
Vicentinho PT
Walter Feldman PSDB
Total de São Paulo 48
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MATO GROSSO
Cabo Juliano Rabelo PSB PsbPcdob
Carlos Bezerra PMDB
Homero Pereira PSD
Júlio Campos DEM
Nilson Leitão PSDB
Wellington Fagundes PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Mato Grosso 6
DISTRITO FEDERAL
Augusto Carvalho PPS PvPps
Erika Kokay PT
Izalci PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luiz Pitiman PMDB
Policarpo PT
Reguffe PDT
Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Distrito Federal 7
GOIÁS
Flávia Morais PDT
Íris de Araújo PMDB
Magda Mofatto PTB
Marina Santanna PT
Roberto Balestra PP
Ronaldo Caiado DEM
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PMDB
Total de Goiás 9
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Luiz Carlos Setim DEM
Luiz Nishimori PSDB
Nelson Meurer PP
Osmar Serraglio PMDB
Ratinho Junior PSC
Reinhold Stephanes PSD
Rosane Ferreira PV PvPps
Rubens Bueno PPS PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Zeca Dirceu PT
Total de Paraná 21
SANTA CATARINA
Carmen Zanotto PPS PvPps
Décio Lima PT
Edinho Bez PMDB
Esperidião Amin PP
Jorginho Mello PSDB
Mauro Mariani PMDB
Onofre Santo Agostini PSD
Ronaldo Benedet PMDB
Total de Santa Catarina 8
RIO GRANDE DO SUL

MATO GROSSO DO SUL
Antônio Carlos Biffi PT
Fabio Trad PMDB
Geraldo Resende PMDB
Mandetta DEM
Marçal Filho PMDB
Reinaldo Azambuja PSDB
Vander Loubet PT
Total de Mato Grosso do Sul 7
PARANÁ
Abelardo Lupion DEM
Alex Canziani PTB
André Zacharow PMDB
Cida Borghetti PP
Dr. Rosinha PT
Eduardo Sciarra PSD
Fernando Francischini PSDB
Giacobo PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Hermes Parcianello PMDB
João Arruda PMDB
Leopoldo Meyer PSB PsbPcdob

Afonso Hamm PP
Henrique Fontana PT
Jeronimo Goergen PP
José Otávio Germano PP
José Stédile PSB PsbPcdob
Luis Carlos Heinze PP
Marco Maia PT
Paulo Pimenta PT
Ronaldo Nogueira PTB
Ronaldo Zulke PT
Total de Rio Grande do Sul 10
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A lista de
presença registra o comparecimento de 300 Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Passa-se
à apreciação da matéria sobre a mesa e da constante
da Ordem do Dia.
Sobre a mesa os requerimentos de urgência,
que precisamos aprovar, das propostas que nós propusemos.
O primeiro deles requer urgência para apreciação
do Projeto de Lei nº 1.597, de 2011.
REQUERIMENTO Nº 3810, DE 2011
“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos
termos do art. 155 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, regime de urgência
para apreciação do Projeto de Lei nº 1597, de
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2011, que “Dispõe sobre a criação de estrutura permanente para as Turmas Recursais dos
Juizados Especiais Federais e cria os respectivos cargos de Juízes Federais.”
Sala das Sessões, em de de 2011. – Sandra
Rosado, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSB, PTB,
PCdoB; Antonio Carlos Magalhães Neto, Líder do
DEM; Pauderney Avelino, 1º Vice-Líder do DEM;
Rubens Bueno, 1º Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PV, PPS; Arnaldo Faria De Sá, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar PSB, PTB, PCdoB; Chico Alencar, Líder
do PSOL; Miro Teixeira, Vice-Líder do PDT; Henrique
Eduardo Alves, Líder do PMDB; Lincoln Portela,
Líder do Bloco Parlamentar PR, PTdoB, PRP, PHS,
PTC, PSL; Jaqueline Roriz, Representante do PMN;
Paulo Teixeira, Vice-Líder do PT; Aguinaldo Ribei‑
ro, Líder do PP; Guilherme Campos, Líder do PSD;
Duarte Nogueira , Líder do PSDB; Edmar Arruda,
Vice-Líder do PSC; Aureo, Representante do PRTB;
Luiz Pitiman, PMDB/DF.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – As Sras. e
os Srs. Parlamentares que forem favoráveis ao requerimento de urgência permaneçam como se encontram.
(Pausa)
APROVADO O REQUERIMENTO DE URGÊNCIA.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há outro
requerimento de urgência do Projeto de lei nº 1.597,
de 2011.
REQUERIMENTO Nº 4.266, DE 2012
‘‘Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos
termos do art. 155 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, urgência para apreciação do PL nº 1597, de 2011, que dispõe
sobre a criação de estrutura permanente para
as Turmas Recursais dos Juizados Especiais
Federais e cria os respectivos cargos de Juízes Federais.’’
Sala das Sessões, 7 de fevereiro de 2012. – An‑
tonio Carlos Magalhães Neto, Líder do DEM; Rubens
Bueno, 1º Vice-Líder do Bloco Parlamentar PV, PPS;
Sarney Filho, Líder do Bloco Parlamentar PV, PPS;
Arnaldo Faria de Sá, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PSB, PTB, PCdoB; Henrique Eduardo Alves, Líder do
PMDB; Lincoln Portela, Líder do Bloco Parlamentar
PR, PTdoB, PRP, PHS, PTC, PSL; Artur Lira, Líder
do PP; Guilherme Campos, Líder do PSD; Edmar
Arruda, Vice-Líder do PSC; AUREO, Representante
do PRTB; André Figueiredo, Líder do PDT; Arthur
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Lira, Líder do PP; Antonio Bulhões, Líder do PRB;
Dr. Carlos Alberto, Representante do PMN.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – As Sras. e
os Srs. Parlamentares que forem favoráveis ao requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa)
APROVADO O REQUERIMENTO DE URGÊNCIA.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Sobre a
mesa o Recurso nº 148, de 2008, que recorre contra
apreciação conclusiva da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público ao Projeto de Lei nº
7.528, de 2006.
RECURSO Nº 148, DE 2008
Senhor Presidente:
Os Deputados abaixo assinados, com base no
Art. 132, § 2º, do Regimento Interno, recorrem ao Ple‑
nário contra a apreciação conclusiva do Projeto de Lei
nº 7.528/2006, do Poder Executivo, que dispõe sobre o
conflito de interesses no exercício de cargo ou empre‑
go do Poder Executivo Federal e impedimentos pos‑
teriores ao exercício do cargo ou emprego, discutido
e votado nos termos do art. 58, § 2º, da Constituição
Federal, pela Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público, conforme anúncio publicado no Di‑
ário da Câmara dos Deputados, de 8 de fevereiro de
2008, Letra B, pelas seguintes razões:
a) a comissão de mérito não realizou audiência pública para debater assunto, apesar
da importância da proposição.
b) trata-se de matéria complexa que envolve a eficiência na prestação do serviços
públicos e a prevenção e combate à corrupção e, portanto, de alta relevância para a Administração Pública brasileira e deve ser, por
essa razão, exaustivamente analisada pela
composição plenária da Casa.
Sala das Sessões, 19 de fevereiro 2008. – Autor:
Rodrigo Maia e Outros.
Assinaturas Confirmadas
1-MARCIO JUNQUEIRA (DEM-RR)
2-RODRIGO MAIA (DEM-RJ)
3-PAULO BORNHAUSEN (DEM-SC)
4-ABELARDO LUPION (DEM-PR)
5-VIC PIRES FRANCO (DEM-PA)
6-ANDRÉ DE PAULA (DEM-PE)
7-JOSÉ MENDONÇA BEZERRA (DEM-PE)
8-CIRO PEDROSA (PV-MG)
9-RONALDO CAIADO (DEM-GO)
10-ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO (DEM-BA)
11-VITOR PENIDO (DEM-MG)
12-INDIO DA COSTA (DEM-RJ)
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13-LUIZ CARREIRA (DEM-BA)
14-JORGE KHOURY (DEM-BA)
15-FÁBIO SOUTO (DEM-BA)
16-DAVI ALCOLUMBRE (DEM-AP)
17-JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA)
18-JERÔNIMO REIS (DEM-SE)
19-EDMAR MOREIRA (DEM-MG)
20-ONYX LORENZONI (DEM-RS)
21-ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PSDB-SP)
22-FÉLIX MENDONÇA (DEM-BA)
23-LUCIANO PIZZATTO (DEM-PR)
24-EFRAIM FILHO (DEM-PB)
25-CLAUDIO CAJADO (DEM-BA)
26-LUIZ CARLOS SETIM (DEM-PR)
27-WALTER IHOSHI (DEM-SP)
28-LEONARDO VILELA (PSDB-GO)
29-ALFREDO KAEFER (PSDB-PR)
30-LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR)
31-JAIRO ATAIDE (DEM-MG)
32-MUSSA DEMES (DEM-PI)
33-ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB-SP)
34-ANDREIA ZITO (PSDB-RJ)
35-SILVIO TORRES (PSDB-SP)
36-CARLOS MELLES (DEM-MG)
37-PAULO RENATO SOUZA (PSDB-SP)
38-ROBERTO MAGALHÃES (DEM-PE)
39-PAULO MAGALHÃES (DEM-BA)
40-WANDENKOLK GONÇALVES (PSDB-PA)
41-DR. PINOTTI (DEM-SP)
42-NILMAR RUIZ (DEM-TO)
43-BETINHO ROSADO (DEM-RN)
44-SILVINHO PECCIOLI (DEM-SP)
45-AYRTON XEREZ (DEM-RJ)
46-MARCOS MONTES (DEM-MG)
47-MENDONÇA PRADO (DEM-SE)
48-JÚLIO CESAR (DEM-PI)
49-GERMANO BONOW (DEM-RS)
50-URZENI ROCHA (PSDB-RR)
51-FERNANDO DE FABINHO (DEM-BA)
52-SOLANGE AMARAL (DEM-RJ)
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação o recurso.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Aqueles que
forem pela aprovação do recurso permaneçam como
se encontram. (Pausa)
APROVADO O RECURSO.
A matéria virá à pauta nesta sessão.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Item 1 da
pauta.
Projeto de Lei nº 99, de 2007. A informação que
eu tive aqui é que se havia chegado a um entendimento para a votação desse projeto. Consulto se é esse o
entendimento. (Pausa.)
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Item 1.
PROJETO DE LEI N° 99-E, DE 2007
(Do Sr. Tarcísio Zimmermann)
Discussão, em turno único, do Substi‑
tutivo do Senado ao Projeto de Lei nº 99-C,
de 2007, que dispõe sobre o exercício da
profissão de Motorista. Pendente de pare‑
ceres das Comissões: de Viação e Trans‑
portes; de Trabalho, de Administração e
Serviço Público; e de Constituição e Justiça
e de Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para oferecer
parecer, pela Comissão de Viação e Transportes, ao
substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 99,
de 2007, concedo a palavra ao Deputado Mauro Lopes.
O SR. MAURO LOPES (PMDB-MG. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, é com muita honra que estou
aqui. Vou ler o relatório e conto com a sua aprovação.
É um trabalho dos motoristas, que há 40 anos estão
lutando para regulamentar sua profissão. Eu trabalhei
nas rodovias federais 35 anos, vivendo ao lado deles,
vendo o sofrimento nessa profissão penosa dos motoristas. Graças a Deus, com o substitutivo do Senado,
nós agora fizemos o relatório e conto com os companheiros para a sua aprovação.
Passo à leitura do relatório.
“Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 99, de 2007
Dispõe sobre o exercício da profissão de
motorista, altera a Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, a Lei nº 9. 503,
de 23 de setembro de 1997, a Lei nº 10.233,
de 5 de junho de 2001, a Lei nº 12.023, de 27
de agosto de 2009, para regular e disciplinar
a jornada de trabalho e o tempo de direção do
motorista profissional, e dá outras providências.
I – Relatório
Em revisão ao Projeto de Lei 99/2007
(Projeto de Lei da Câmara nº 319, de 2009),
ofereceu o Senado Federal um substitutivo à
matéria.
Ao examinar a proposta da Câmara dos
Deputados, o Senado Federal adotou quase em sua totalidade o conteúdo específico
da proposta legislativa em epígrafe aprovada
nesta Casa.
O Senado Federal, no entanto, incluiu,
em seu substitutivo, dispositivos com regras
de cunho genérico relativas ao exercício da
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atividade de motorista, bem como direitos além
dos previstos no Capítulo II, Título II e VIII da
Constituição Federal.
Além disso, foram estabelecidas alterações no Capítulo I, Título III, da Consolidação
das Leis do Trabalho – Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, na Lei n 9.503, de 23
de setembro de 1997 (Código Trânsito Brasileiro) e nas Leis nº 10. 233, de 5 de junho
de 2001, e de nº 12.023, de 27 de agosto de
2009, relacionadas com a jornada de trabalho
e o tempo de direção do motorista profissional.
A matéria retorna, portanto, a esta Casa
para se deliberar, nos termos do Regimento
Comum, sobre as mudanças processadas no
Projeto de Lei nº 99/2007 (Projeto de Lei da
Câmara nº 319, de 2009, no Senado Federal.
É o relatório.
II – Voto do Relator.
O art. 1º teve sua redação modificada de
forma a deixar claro que a lei regula a profissão
de motorista com vínculo de emprego e que
exerça sua profissão nas diversas atividades
ou categorias econômicas, inclusive como categoria diferenciada, de tal forma que não reste dúvida sobre a definição ou caracterização
desta importante categoria profissional, com
a qual concordamos.
O art. 2º estabelece os direitos do motorista profissional dando nova redação e formato
ao projeto aprovado na Câmara dos Deputados, sem mudança de conteúdo, esclarecendo e delimitando a obrigatoriedade de sua
formação e aperfeiçoamento profissional por
meio de cursos técnicos e ainda o seu direito
ao controle fidedigno da sua jornada de trabalho, tema da maior relevância na elaboração
do substitutivo, como se verá adiante.
Outro direito expresso nesse dispositivo
aperfeiçoado pelo Senado Federal (parágrafo
único do art. 2º) é com relação à garantia de
um seguro obrigatório para estes profissionais, custeado pelo empregador, destinado
à cobertura dos riscos pessoais inerentes às
suas atividades, no valor mínimo de 10 vezes o piso salarial de sua categoria ou do valor superior fixado em convenção ou acordo
coletivo. É certo que este seguro trará maior
tranquilidade para os motoristas profissionais
e suas respectivas famílias no desempenho
de suas atividades.
A alteração promovida pelo Senado Federal ao incluir na Consolidação das Leis do
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Trabalho uma Seção IV-A no Capítulo I do Título
III, tratando do serviço de motorista profissional, expresso no art. 3º, organizou de forma
clara e objetiva os direitos constantes na redação final do PL 99/2007, aprovada na Câmara
dos Deputados, o que certamente facilitará a
interpretação da lei e a sua aplicabilidade aos
casos concretos.
Na Seção IV-A, foram disciplinados direitos relacionados às peculiaridades no exercício da profissão de motorista de cada modo
de transporte, como os de carga e de passageiros. A separação por categoria profissional
conceituará as particularidades do trabalho
executado por esses trabalhadores e evitará
interpretações indevidas quanto aos direitos
desses profissionais.
A questão da jornada de trabalho do
motorista foi motivo de grande preocupação
do Substitutivo do Senado, sensibilizados os
Senadores com o verdadeiro clamor nacional
por regras que se fazem necessárias e visam
coibir excessos de jornada em atividade que
sabidamente envolve questões de segurança
no trânsito e questões de saúde do trabalhador. Ocorrem no País esse grande número de
acidentes exatamente pela carga excessiva
de trabalho desses motoristas.
Alguns dispositivos, inclusos na Seção
IV-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
merecem ser discorridos neste parecer, em
face da importância dessas alterações, as
quais contribuem para a modernização e flexibilização da legislação trabalhista brasileira.”
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado
Mauro Lopes.
O SR. MAURO LOPES – Pois não, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – V.Exa. pode
fazer uma leitura mais rápida do seu relatório, para que
possamos encaminhar a votação.
O SR. MAURO LOPES – Está bem, Sr. Presidente.
Então, quero dizer que esse relatório vem trazendo todas as necessidades da penosidade do trabalho
desses motoristas. Tenho certeza de que todos estão
conscientes. Os motoristas estão há 40 anos lutando
pela regulamentação da sua profissão.
Quero pedir aos Srs. Deputados, com esse relatório que acabo de concluir, já aprovado na Câmara, e
o substitutivo aprovado no Senado Federal...
Finalmente, é importante ressaltar que o substitutivo do Senado Federal é resultante de longa discussão e negociação entre a Confederação Nacional
dos Transportadores e a Confederação Nacional dos
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Trabalhadores, a primeira entidade sindical máxima
dos trabalhadores do setor e a segunda entidade maior
patronal, com a participação de representantes do
Ministério Público do Trabalho, que contribuíram de
forma democrática na discussão e análise ocorrida no
Senado Federal, o que acabou resultando no substitutivo ali aprovado.
O fato histórico merece ser prestigiado pelo Parlamento brasileiro, agora na Câmara dos Deputados,
como já o foi no Senado, para que sirva de exemplo a
outras categorias profissionais e a outras categorias
econômicas, enfim, a todos os demais setores e entidades da sociedade brasileira.
Assim, peço aos meus pares a aprovação. Em
face do exposto, o nosso voto é pela aprovação do
substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei nº
99, de 2007.
Esse é o relatório, Sr. Presidente. Peço aos nobres colegas que me acompanhem nesse relatório
para aprovação do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obrigado, Deputado Mauro Lopes, pela apresentação de
seu relatório pela Comissão de Viação e Transportes.
PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA
PARECER PROFERIDO EM PLENÁRIO EM
SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES
SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI N° 99, de 2007
Dispõe sobre o exercício da profissão
de motorista, altera a Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto‑
-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, a Lei
n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, a Lei
n° 10.233, de 5 de junho de 2001, a Lei n°
12.023, de 27 de agosto de 2009, para regu‑
lar e disciplinar a jornada de trabalho e o
tempo de direção do motorista profissional,
e dá outras providências.
Autor: Senado Federal
Relator: Deputado Mauro Lopes
I – Relatório
Em revisão ao Projeto de Lei n° 99/2007 (Projeto de Lei da Câmara n° 319, de 2009, SF), ofereceu o
Senado Federal um substitutivo à matéria.
Ao examinar a proposta da Câmara dos Deputados, o Senado Federal adotou quase em sua totali-
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dade o conteúdo específico da proposta legislativa em
epígrafe aprovada nesta Casa.
O Senado Federal, no entanto, incluiu, em seu
substitutivo, dispositivos com regras de cunho genéricas relativas ao exercício da atividade de motorista,
bem como direitos além dos previstos no capítulo II,
Título II e VIII da Constituição Federal.
Além disso, foram estabelecidos alterações no
Capítulo I, Título III da Consolidação das Leis do Trabalho – Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1.943,
na Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1.997 (Código
de Trânsito Brasileiro) e nas Leis n° 10.233, de 5 de junho de 2001, e de n° 12.023, de 27 de agosto de 2009,
relacionadas com a jornada de trabalho e o tempo de
direção do motorista profissional.
A matéria retorna, portanto, a esta Casa para se
deliberar, nos termos do Regimento Comum, sobre as
mudanças processadas no Projeto de Lei n° 99/2007
(Projeto de Lei da Câmara n° 319, de 2009, no Senado Federal).
É o relatório.
II – Voto do Relator
O art. 1° teve sua redação modificada de forma
a deixar claro que a lei regula a profissão de motorista
com vínculo de emprego e que exerça sua profissão
nas diversas atividades ou categorias econômicas, inclusive como categoria diferenciada, de tal forma que
não reste dúvida sobre a definição ou caracterização
desta importante categoria profissional, com a qual
concordamos.
O art. 2° estabelece os direitos do motorista profissional dando nova redação e formato ao projeto
aprovado na Câmara dos Deputados, sem mudança
de conteúdo, esclarecendo e delimitando a obrigatoriedade de sua formação e aperfeiçoamento profissional
por meio de cursos técnicos e ainda o seu direito ao
controle fidedigno da sua jornada de trabalho, tema da
maior relevância na elaboração do substitutivo, como
se verá adiante.
Outro direito expresso nesse dispositivo aperfeiçoado pelo Senado Federal (Parágrafo único do art.
2°) é com relação à garantia de um seguro obrigatório
para estes profissionais, custeado pelo empregador,
destinado à cobertura dos riscos pessoais inerentes às
suas atividades, no valor mínimo de dez vezes o piso
salarial de sua categoria ou do valor superior fixado
em convenção ou acordo coletivo. É certo que este
seguro trará maior tranqüilidade para os motoristas
profissionais e suas respectivas famílias no desempenho de suas atividades.
A alteração promovida pelo Senado Federal ao
incluir na Consolidação das Leis do Trabalho uma Seção
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IV – A no Capítulo I do Título III, tratando do serviço do
motorista profissional, expresso no art. 3º, organizou
de forma clara e objetiva os direitos constantes na
redação final do PL nº 99/2007, aprovada na Câmara
dos Deputados, o que certamente facilitará a interpretação da lei e a sua aplicabilidade aos casos concretos.
Na Seção IV – A, foram disciplinados direitos relacionados às peculiaridades no exercício da profissão
dos motoristas de cada modo de transporte, como os
de carga e de passageiros. A separação por categoria
profissional conceituará as particularidades do trabalho
executado por esses trabalhadores e evitará interpretações indevidas quanto aos direitos desses profissionais.
A questão da jornada de trabalho do motorista
foi motivo de grande preocupação no substitutivo do
Senado, sensibilizados os senadores com o verdadeiro
clamor nacional por regras que se fazem necessária e
visam coibir excessos de jornada em atividade que sabidamente envolve questões de segurança no trânsito
e questões de saúde do trabalhador. Exatamente por
isso, a jornada de trabalho abrange parte substancial
das alterações introduzidas no substitutivo e foram a
razão das demais alterações em outras leis como o
Código Brasileiro de Trânsito e legislação sobre concessões de rodovias.
Alguns dispositivos inclusos na nova “Seção IV –
A” da Consolidação das Leis do Trabalho, merecem ser
discorridos neste parecer, em face da importância dessas alterações, as quais contribuem para modernização
e a flexibilização da legislação trabalhista brasileira.
É certo que esses novos dispositivos não trazem
prejuízos para a classe trabalhadora, pois muitos já estavam previstos em acordos e convenções coletivas. A
diferença é que esses dispositivos passam a ser normas básicas da CLT, a serem respeitadas por todos,
empregados e empregadores, e acabam com o ani‑
mus negocial característico dos instrumentos citados.
Assim, o art. 3° do substitutivo estabelece novos
arts. 235–A até 235–H na Seção IV – A, com regras
específicas da jornada de trabalho do motorista profissional e seus deveres, considerando as diversas
especificidades do transporte rodoviário de cargas e
de passageiros, de curta e de longa distância, além
de intervalos de repouso e de descanso obrigatórios,
considerando-se a realidade dos serviços de transportes em nosso país de dimensões continentais, cujo
transporte de bens e pessoas em sua grande maioria é
feito por rodovia – 60% de tudo que se produz e consome no País é transportado pelo caminhão – obrigando
o motorista a realizar viagens de longa distância por
períodos que muitas vezes superam dias ou semanas
e até meses, quando se trata de viagem internacional
para o MERCOSUL, por exemplo.
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O art. 235-B – estabelece deveres para o motorista: dirigir com atenção e perícia, respeitar a legislação
de trânsito, zelar pela carga e pelo veículo, cumprir regras de tempo de direção e descanso e submeter-se a
programa de controle de uso de droga e bebida alcoólica, que se justifica tendo-se em conta que na direção
de veículo de grande porte nas rodovias e vias urbanas
o motorista é responsável pela segurança não só do
veículo, dos passageiros e da carga, mas responsável
pela segurança no trânsito. A disposição atende o apelo
e clamor da sociedade diante das constantes notícias
de acidentes provocados por motorista dirigindo sob
o efeito de drogas e bebida alcoólica.
O art. 235-C – estabelece a jornada normal de
trabalho, como sendo aquela prevista na Constituição
Federal ou mediante acordos ou convenção coletiva
admite a prorrogação da jornada por duas horas extraordinárias e assegura intervalo para refeição, intervalo de repouso diário e de descanso semanal, regula
o pagamento das horas extraordinárias e regramento
da hora noturna. Estas são as regras gerais da jornada
de trabalho do motorista.
Considerando-se as características especificas
da atividade de transporte, a sua dinâmica e as suas
dificuldades, principalmente em virtude de trânsito nas
grandes cidades, as restrições ao tráfego de veículos
de carga e nas operações de carga e de descarga, o
art. 235-C em seus parágrafos 6°, 7°, 8° e 9° estabelece regras diferenciadas para situações específicas
que são próprias da atividade de transporte: a possibilidade da compensação do excesso de horas de um
dia, em outro dia, e a redução do intervalo interjornada.
Em ambos os casos, isso seria feito mediante negociação com o respectivo Sindicato dos Empregados.
O parágrafo 8° estabelece como tempo de espera
as horas que excederem a jornada normal de trabalho do motorista rodoviário de cargas quando ele ficar
aguardando para carga e descarga, no embarcador ou
destinatário, para fiscalização da mercadoria em barreiras fiscais ou alfandegárias, não se computando como
horas extraordinárias o tempo de espera. Justifica-se
a criação do tempo de espera, pois nenhuma das partes – empregador ou motorista – tem o controle desse
tempo nas hipóteses aventadas.
sendo comum o veículo ficar parado por várias
horas para carga e descarga e por longas horas, e
mesmo dias, para a fiscalização nas barreiras fiscais e
alfandegárias. Se fosse considerado o tempo de espera
como hora extraordinária, haveria constante excesso
de horas extras submetendo o empregador a multas
e outras punições.
Esse “tempo de espera” não será considerado
hora extraordinária. Contudo o motorista do transpor-
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te de carga será indenizado com base no salário-hora
normal acrescido de 30 % (trinta por cento). Este novo
instituto foi inspirado em legislação de outros países
da Comunidade Europeia e do MERCOSUL, o qual
certamente deverá acabar com uma das principais
fontes de litígios entre o trabalhador e empregador no
setor de transporte rodoviário de cargas, servindo à
atualização e modernização da legislação brasileira.
O art. 235-D estabelece regras específicas para
viagens de longa distância, assim consideradas aquelas em que o motorista profissional deva permanecer
fora da base da empresa e da sua residência por mais
de vinte e quatro horas. São as regras: intervalo de
descanso de trinta minutos a cada quatro horas de
direção, admitindo-se o fracionamento do intervalo
de descanso; intervalo de uma hora para refeição e
repouso diário do motorista.
O art. 235-E estabelece outras regras para o transporte rodoviário de cargas de longa distância, de acordo com as especificidades da operação de transporte
realizada, assim: a obrigatoriedade de ser observado
descanso semanal de trinta e seis horas por semana
trabalhada; a possibilidade de acumular o descanso
semanal por até três semanas, a possibilidade do fracionamento do descanso semanal; a possibilidade de
dispensa do motorista fora da base da empresa, quando
o veículo fica parado por tempo superior ao da jornada de trabalho ou da determinação para que ele fique
junto ao veículo contando-se o tempo de permanência
como tempo de espera; a possibilidade de utilização de
motoristas em regime de revezamento, remunerando-se o motorista quando na reserva à razão de trinta por
cento da hora normal e assegurando-se aos motoristas
no regime de revezamento repouso diário de no mínimo seis horas com o veículo parado; a possibilidade
de pagamento indenizatório do pernoite ao motorista
fora da base quando não disponibilizado dormitório; a
possibilidade, em caso de força maior, de elevação da
jornada de trabalho pelo tempo necessário para sair
da situação assim considerada; a possibilidade do motorista e ajudante usufruírem do intervalo de repouso
diário e intervalos intrajornadas no veículo sem a caracterização desse tempo como jornada de trabalho
e sem ensejar qualquer remuneração; a possibilidade
do motorista acompanhar o veículo transportado por
outro meio onde ele siga embarcado, regulando-se na
hipótese o tempo que será considerado como jornada
de trabalho, intervalo de descanso e repouso e tempo de espera. Por fim, dispõem o parágrafo 12 que se
aplica ao transporte de passageiro de longa distância
as regras estabelecidas nos casos de revezamento
de motoristas.
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São regras todas muito específicas e aplicáveis
em situações pré-determinadas, introduzidas no substitutivo após amplo debate entre todos os setores interessados, apresentadas como sugestões para a solução
de problemas enfrentados no dia a dia por aqueles que
operam e trabalham no setor. São soluções emanadas
da experiência e aceitas pelas partes interessadas.
Os arts. 235-F e 235-H estabelecem a possibilidade de outras condições específicas de trabalho, inclusive de jornadas especiais, desde que não prejudiquem a saúde e a segurança do trabalhador, mediante
convenções e acordos coletivos de trabalho.
O art. 235-G proíbe a remuneração do motorista
através de vantagens que possam comprometer a segurança rodoviária, da coletividade ou que permitam
a violação da legislação aprovada.
O art. 4° do substitutivo, que acrescenta parágrafo 5° ao art. 71 da CLT, visa adequar a legislação
trabalhista ao entendimento do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho quanto ao fracionamento dos intervalos intrajornada para os motoristas e cobradores que
exercem a função nas empresas de transporte coletivo
de passageiros.
Em 16 de novembro de 2009, o Tribunal Superior
do Trabalho editou a Resolução n° 159, a qual altera
a Orientação Jurisprudencial nº 342 da Subseção I
Especializada de Dissídios Individuais, estabelecendo que ante a natureza do serviço e em virtude das
condições especiais de trabalho a que são submetidos estritamente os motoristas e cobradores em empresas de transporte coletivo de passageiros é válida
cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho
que contemple a redução do intervalo intrajornada e o
fracionamento dos intervalos, não sendo permitidos os
descontos na jornada e mantida a mesma remuneração. Dessa forma, o Senado Federal agiu sabiamente
ao inserir a presente alteração no art. 71, o que certamente atenderá empregado e empregadores desse
setor econômico, o qual possui peculiaridades na produção dos seus serviços bem distintas em relação a
outros segmentos econômicos.
Destaca-se dentre as regras incorporadas pelo
substitutivo à Consolidação das Leis do Trabalho, como
de grande importância para saúde do trabalhador e
para a segurança no trânsito, aquelas atinentes aos
intervalos de descanso, em especial o descanso obrigatório de trinta minutos a cada quatro horas de direção ininterrupta e o descanso intrajornada de onze
horas. Trata-se de regramento inspirado na legislação
de outros países que tem como objetivo coibir o tempo
excessivo de direção, causador de estafa, cansaço e
por via de consequência de acidentes graves pelo porte
dos veículos de transporte de carga e de passageiros.
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Como se trata de regra de segurança no trânsito
preocupou-se o substitutivo em introduzir um Capítulo
III-A e arts. 67-A até 67-D com modificações no Código
de Trânsito Brasileiro, objetivando tornar obrigatória a
observância de tempo de direção de veículos por motorista profissional, compatível com as necessidades e
condições físicas do indivíduo, a saúde do motorista e
a segurança no trânsito. A regra inserida no Código de
Trânsito obriga seja observada pelo motorista empregado, pelo motorista transportador autônomo que não
sendo empregado não estaria obrigado a seguir jornada
de trabalho da CLT e também o motorista estrangeiro
de veículo dos países vizinhos que rodam pelo Brasil.
A legislação inserida no Código de Trânsito é absolutamente necessária não só para assegurar idêntico
comportamento dos motoristas empregados, dos autônomos e dos estrangeiros, por questões de segurança.
Ela é necessária também para se dar tratamento isonômico aos diversos agentes e operadores de transporte,
evitando-se a concorrência desleal que poderia advir
de tratamento mais restritivo à atividade do motorista
brasileiro empregado, em comparação com a atividade livre e sem restrições do motorista autônomo e do
estrangeiro. Criar-se-ia um diferencial favorecendo a
contratação dos dois últimos em detrimento do motorista empregado, com graves consequências no mercado e fechamento de inúmeros postos de trabalho.
Assim, o art. 67-A, a ser inserido no CTB, veda
ao motorista profissional de caminhões e ônibus dirigir por mais de quatro horas ininterruptas, obriga que
seja observado intervalo de descanso de trinta minutos a cada quatro horas de direção, permitindo em
casos excepcionais para chegar à local seguro ou ao
seu destino, ao motorista em viagem, dirigir por mais
uma hora. Obriga o condutor a observar período de
descanso de onze horas diariamente, ou seja, dentro
do período de vinte quatro horas, permitindo flexibilização de nove horas mais duas, sempre no mesmo
dia. Veda ao condutor iniciar viagem longa de mais
de um dia sem ter cumprido o tempo de descanso
diário e responsabiliza o transportador, embarcador,
consignatário de cargas, operador de carga multimodal e agente de cargas se permitirem ou ordenarem
ao motorista o início de viagem de longa distância
sem que antes tenha observado o descanso diário. A
responsabilização desses agentes visa coibir prática
comum no mercado – de dizer o problema não é meu
– que coloca em risco não só o motorista, mas toda a
sociedade, em especial aqueles que com ele cruzam
no trânsito urbano e nas rodovias.
Os arts. 67-B e 67-C, incluídos no CTB, estabelecem o dever do motorista ou condutor de controlar o
tempo de direção e de observar os períodos de des-
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canso estabelecidos, sujeitando-o às penalidades do
Código de Trânsito. Dentre os meios de controle do
tempo de direção inclui-se o registrador instantâneo
inalterável de velocidade que o art. 67-D obriga seja
guardado e preservado pelo motorista até sua entrega
ao proprietário do veículo.
O art. 6° do substitutivo inclui no CTB dispositivos
com finalidade de estabelecer as penalidades para os
motoristas que deixarem de observar as novas regras
de tempo de direção e de descanso, mediante inclusão de incisos no art. 230 do referido Código e define
como crime de trânsito o ato de ordenar ao motorista o
início de viagem de longa distância sem que ele tenha
observado o descanso diário, isto mediante inclusão
de novo art. 310-A no Código. As alterações dos arts.
145, 259 e 261 do Código de Trânsito, trazidas pelo art.
60 do substitutivo, visam corrigir distorções existentes
no Código, quais sejam: eliminar a exigência de não ter
praticado nenhuma infração nos últimos doze meses
para participar de curso especializado objetivando a
mudança de categoria na sua Carteira de Habilitação;
evitar que seja atribuída responsabilidade e pontuação
ao motorista por infração cometida pelo passageiro;
estabelecer regra diferenciada para a suspensão do
direito de dirigir ao motorista profissional, dada a sua
super exposição no trânsito.
Observa-se do substitutivo que um dos pontos
centrais das inovações introduzidas, especialmente
na legislação de trânsito, é o controle do tempo de
direção do motorista, obrigando sejam observados
tempos de parada para descanso, no mínimo a cada
quatro horas, e ainda intervalos para almoço de uma
hora e de descanso diário de onze horas, que pode
ser de nove horas mais duas. Cria-se um conceito de
tempo máximo de direção ininterrupta de quatro horas.
Essas regras têm como objetivo primeiro trazer
maior segurança no trânsito, nas rodovias e nas vias
urbanas, impondo-se sua adoção ante as reiteradas
notícias de acidentes graves e fatais envolvendo veículos de grande porte, sendo um dos fatores apontados
na provocação de acidentes exatamente o excesso
de tempo de direção do motorista e suas consequências como a fadiga, o sono e a perda de reflexos.
Observar os intervalos de descanso trará certamente
maior segurança no trânsito. Além disso, as regras
visam também à preservação da saúde do motorista,
evitando excessos que são prejudiciais se praticados
de forma continuada.
O controle do tempo de direção e a imposição ao
motorista de intervalos obrigatórios de descanso, como
normas de trânsito, encontram precedentes já praticados na legislação de outros países, como Estados
Unidos, Comunidade Europeia e Austrália, tratando-se
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de conceitos modernos que merecem ser incluídos no
Código de Trânsito Brasileiro. Os parâmetros adotados
no substitutivo são adotados nesses países, apresentando resultados eficientes na redução de acidentes e
melhoria no controle da saúde dos motoristas.
O controle do tempo de direção pressupõe a imposição da obrigatoriedade ao motorista de não dirigir
por mais de quatro horas de forma ininterrupta e por
via de consequência a obrigatoriedade de parada para
descanso, que poderá ser de trinta minutos, uma hora
ou mais e até onze horas. Estas paradas nas rodovias
pressupõem a existência de infraestrutura para atender
a demanda dos caminhoneiros que estarão obrigados
a atender o comando da lei. É dever do Poder Público buscar equacionar meios para que seja cumprida
a lei, proporcionando a oferta de pontos de paradas
e de descanso que atendam requisitos mínimos de
segurança, saúde e sanitárias e para que o caminhoneiro não seja relegado a sua própria sorte e obrigado
a parar em lugares ermos, sem nenhuma segurança,
sujeito a roubos ou assaltos – colocando em riso sua
própria vida, além dos bens transportados.
Visando equacionar a oferta de pontos de parada
e de descanso nas rodovias, o substitutivo estabelece
a obrigatoriedade da sua construção nas rodovias sob
concessão, nas novas concessões, mediante previsão
no próprio edital, introduzindo a exigência conforme seu
art. 7º que modifica o art. 34-A da Lei nº 10.233 de 05
de junho de 2001 e nas concessões antigas conforme
o seu art. 100. É estabelecido o prazo de um ano para
adaptação nos respectivos contratos, dando atendimento à exigência de construção dos pontos de parada e
de descanso. Para a construção dos pontos de parada e de descanso nas rodovias não concessionadas,
a solução encontrada foi a de permitir sua construção
mediante parceria público-privada, incluindo o art. 8º
novo parágrafo no art. 2º da Lei nº 11.079, de 30 de
dezembro de 2004, de forma a viabilizar a celebração
dessas parcerias.
No art. 9º do substitutivo definiram-se as condições sanitárias e de conforto mínimas dos pontos de
parada e de descanso, a serem observadas quer nos
casos de sua construção nas rodovias concedidas, quer
para a celebração de parcerias público-privadas para
sua construção nas demais rodovias, evitando-se assim que postos de gasolina sejam reconhecidos como
tal, no caso de não apresentarem condições mínimas
de segurança, conforto e higiene.
O art. 11 do substitutivo revoga o art. 3º da Lei nº
12.9023 de agosto de 2009, porque este conflita com
as disposições do art. 1º, parágrafo único, que trata
da categoria profissional dos motoristas com vínculo
de emprego.
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A regra de vigência do art. 12 visa dar um prazo
de cento e oitenta dias para as adaptações necessárias ao cumprimento da lei.
Finalizando, é importante ressaltar que o substitutivo do Senado Federal é resultante de longa discussão e negociação entre a Confederação Nacional
dos Trabalhadores em Transportes Terrestres e a Confederação Nacional do Transporte, a primeira entidade
sindical máxima dos trabalhadores do setor e a segunda a entidade maior patronal, com a participação de
representantes do Ministério Público do Trabalho, as
quais contribuíram de forma democrática na discussão
e análise ocorrida no Senado Federal, o que acabou
resultando no substitutivo ali aprovado.
O fato histórico merece ser prestigiado pelo Parlamento Brasileiro, agora na Câmara dos Deputados,
como já o foi no Senado, para que sirva de exemplo
a outras categorias profissionais e outras categorias
econômicas, enfim a todos os demais setores de atividades da sociedade brasileira.
Em face do exposto, nosso voto é pela aprovação do Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de
Lei nº 99, de 2007.
Sala das Sessões, de de 2012. – Deputado
Mauro Lopes, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O Deputado ACM Neto pediu a palavra. Deputado, podemos só
encerrar a leitura dos relatórios? Depois passamos a
palavra a V.Exa. Poder ser, Deputado? (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo
a palavra ao Deputado Fernando Ferro, para oferecer
parecer ao Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei 99, de 2007, pela Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público.
O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, essa
é uma matéria importante para todos nós. De alguma
maneira, sempre há alguém de nossa família que faz
parte dessa categoria. Por isso, no mérito, a matéria
atende a uma reivindicação histórica desse segmento
e incorpora preocupações extremamente importantes
para uma categoria que carrega o progresso deste País
nas costas e que, sem sombra de dúvida, é merecedora desse assunto.
Então, sem mais delongas, somos pela aprovação na forma do substitutivo.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a
palavra ao Deputado Arnaldo Faria de Sá, para oferecer
parecer ao Substitutivo do Senado Federal ao Projeto
de Lei nº 99, de 2007, pela Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
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te, Sras. e Srs. Parlamentares, já havia anteriormente
apresentado relatório, quando o projeto passou pela
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
da Câmara dos Deputados. Agora, de acordo com a
proposta do Relator Mauro Lopes, da Comissão de
Viação e Transportes, e também de acordo com o relatório apresentado pelo Deputado Fernando Ferro,
apresentamos nosso relatório pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa do projeto, que
dispõe sobre o exercício da profissão de motorista. É
extremamente importante a regulamentação dessa
atividade. Vários motoristas, tanto de carga quanto de
transporte coletivo urbano e interestadual, esperam
esse projeto.
Queria cumprimentar o Festino, que se encontra
aqui, e o sindicato, por essa luta toda, que se traduz
numa realidade extremamente importante.
Nosso parecer é favorável à aprovação do texto
originário do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito bem,
Deputado.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Declaro
aberta a discussão. (Pausa.)
Não havendo ninguém inscrito para discutir a
matéria, declaro encerrada a discussão.
Passa-se à votação.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação
o substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei nº
99, de 2007, com parecer pela aprovação.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É livre o exercício da profissão de motorista profissional, atendidas as condições e qualificações
profissionais estabelecidas nesta Lei.
Parágrafo único. Integram a categoria profissional de que trata esta Lei os motoristas profissionais
de veículos automotores cuja condução exija formação profissional e que exerçam a atividade mediante
vínculo empregatício, nas seguintes atividades ou categorias econômicas:
I – transporte rodoviário de passageiros;
II – transporte rodoviário de cargas;
III – transporte executado por motoristas como
categoria diferenciada, que, de modo geral, atuem nas
diversas atividades ou categorias econômicas;
IV – operadores de trator de roda, de esteira
ou misto ou equipamento automotor e/ou destinado
à movimentação de cargas que atuem nas diversas
atividades ou categorias econômicas.
Art. 2º São direitos dos motoristas profissionais,
além daqueles previstos no Capítulo II do Título II e
no Capítulo II do Título VIII da Constituição Federal:
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I – ter acesso gratuito a programas de formação
e aperfeiçoamento profissional, em cooperação com
o poder público;
II – contar, por intermédio do Sistema Único de
Saúde (SUS), com atendimento profilático, terapêutico e
reabilitador, especialmente em relação às enfermidades
que mais os acometam, consoante levantamento oficial,
respeitado o disposto no art. 162 da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943;
III – não responder perante o empregador por
prejuízo patrimonial decorrente da ação de terceiro,
ressalvado o dolo ou a desídia do motorista, nesses
casos mediante comprovação, no cumprimento de
suas funções;
IV – receber proteção do Estado contra ações
criminosas que lhes sejam dirigidas no efetivo exercício da profissão;
V – jornada de trabalho e tempo de direção controlados de maneira fidedigna pelo empregador, que
poderá valer-se de anotação em diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo, nos termos do §
3° do art. 74 da CLT, ou de meios eletrônicos idôneos
instalados nos veículos, a critério do empregador.
Parágrafo único. Aos profissionais motoristas empregados, referidos nesta Lei, é assegurado o benefício de seguro obrigatório, custeado pelo empregador,
destinado à cobertura dos riscos pessoais inerentes
às suas atividades, no valor mínimo correspondente
a 10 (dez) vezes o piso salarial de sua categoria ou
em valor superior fixado em convenção ou acordo coletivo de trabalho.
Art. 3º O Capítulo I do Título III da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943, passa a vigorar
acrescido da seguinte Seção IV-A:
“TÍTULO III
...............................................................
CAPÍTULO I
...............................................................
Seção IV-A
Do serviço do motorista profissional
Art. 235-A. Ao serviço executado por motorista profissional aplicam-se os preceitos
especiais desta Seção.
Art. 235-B. São deveres do motorista
profissional:
I – estar atento às condições de segurança do veículo;
II – conduzir o veículo com perícia, prudência, zelo e com observância aos princípios
de direção defensiva;
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III – respeitar a legislação de trânsito e,
em especial, as normas relativas ao tempo de
direção e de descanso;
IV – zelar pela carga transportada e pelo
veículo;
V – colocar-se à disposição dos órgãos
públicos de fiscalização na via pública; 4
VI – cumprir regulamento patronal que
discipline o tempo de direção e de descanso;
VII – submeter-se a teste e a programa
de controle de uso de droga e de bebida alcoólica, instituído pelo empregador, com ampla
ciência do empregado.
Parágrafo único. A inobservância do disposto no inciso VI e a recusa do empregado
em submeter-se ao teste e a programa de
controle de uso de droga e de bebida alcoólica previstos no inciso VII serão consideradas
infração disciplinar, passível de penalização
nos termos da lei.
Art. 235-C. A jornada diária de trabalho do
motorista profissional será a estabelecida na
Constituição Federal ou mediante instrumentos
de acordos ou convenção coletiva de trabalho.
§ 1º Admite-se a prorrogação da jornada de trabalho por até 2 (duas) horas extraordinárias.
§ 2º Será considerado como trabalho efetivo o tempo que o motorista estiver à disposição do empregador, excluídos os intervalos
para refeição, repouso, espera e descanso.
§ 3º Será assegurado ao motorista profissional intervalo mínimo de 1 (uma) hora para
refeição, além de intervalo de repouso diário
de 11 (onze) horas a cada 24 (vinte e quatro)
horas e descanso semanal de 35 (trinta e cinco) horas.
§ 4º As horas consideradas extraordinárias serão pagas com acréscimo estabelecido
na Constituição Federal ou mediante instrumentos de acordos ou convenção coletiva de
trabalho.
§ 5º À hora de trabalho noturno, aplica-se o disposto no art. 73 desta Consolidação.
§ 6º O excesso de horas de trabalho realizado em um dia poderá ser compensado, pela
correspondente diminuição em outro dia, se
houver previsão em instrumentos de natureza
coletiva, observadas as disposições previstas
nesta Consolidação.
§ 7º O intervalo interjornada poderá ser
reduzido em até 2 (duas) horas, mediante previsão em convenção e acordo coletivo, desde

Abril de 2012

que compensado no intervalo intra ou interjornada subsequente.
§ 8º São consideradas tempo de espera as horas que excederem a jornada normal
de trabalho do motorista de transporte rodoviário de cargas que ficar aguardando para
carga ou descarga do veículo no embarcador
ou destinatário ou para fiscalização da mercadoria transportada em barreiras fiscais ou
alfandegárias, não sendo computadas como
horas extraordinárias.
§ 9º As horas relativas ao período do tempo de espera serão indenizadas com base no
salário-hora normal acrescido de 30% (trinta
por cento).
Art. 235-D. Nas viagens de longa distância, assim consideradas aquelas em que
o motorista profissional permanece fora da
base da empresa, matriz ou filial e de sua residência por mais de 24 (vinte e quatro) horas,
serão observados:
I – intervalo mínimo de 30 (trinta) minutos para descanso a cada 4 (quatro) horas de
tempo ininterrupto de direção, podendo ser
fracionados o tempo de direção e o de intervalo de descanso, desde que não completadas
as 4 (quatro) horas ininterruptas de direção;
II – intervalo mínimo de 1 (uma) hora
para refeição, podendo coincidir ou não com
o intervalo de descanso do inciso I;
III – repouso diário do motorista obrigatoriamente com o veículo estacionado, podendo ser feito em cabine leito do veículo ou em
alojamento do empregador, do contratante do
transporte, do embarcador ou do destinatário
ou em hotel, ressalvada a hipótese da direção
em dupla de motoristas prevista no § 6 º do
art. 235-E.
Art. 235-E. Ao transporte rodoviário de
cargas em longa distância, além do previsto
no art. 235-D, serão aplicadas regras conforme a especificidade da operação de transporte realizada.
§ 1º Nas viagens com duração superior
a 1 (uma) semana, o descanso semanal será
de 36 (trinta e seis) horas por semana trabalhada ou fração semanal trabalhada, e seu
gozo ocorrerá no retorno do motorista à base
(matriz ou filial) ou em seu domicílio, salvo se
a empresa oferecer condições adequadas para
o efetivo gozo do referido descanso.
§ 2º É permitido o acúmulo de descanso
semanal, desde que não ultrapasse 108 (cento
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e oito) horas, devendo, pelo menos uma vez
ao mês, coincidir com o domingo.
§ 3º É permitido o fracionamento do descanso semanal em 30 (trinta) horas mais 6
(seis) horas a serem cumpridas na mesma
semana e em continuidade de um período de
repouso diário.
§ 4º O motorista fora da base da empresa que ficar com o veículo parado por tempo
superior à jornada normal de trabalho fica
dispensado do serviço, exceto se for exigida
permanência junto ao veículo, hipótese em
que o tempo excedente à jornada será considerado de espera.
§ 5º Nas viagens de longa distância e
duração, nas operações de carga ou descarga e nas fiscalizações em barreiras fiscais ou
aduaneira de fronteira, o tempo parado que
exceder a jornada normal será computado
como tempo de espera e será indenizado na
forma do § 9º do art. 235-C.
§ 6º Nos casos em que o empregador
adotar revezamento de motoristas trabalhando em dupla no mesmo veículo, o tempo que
exceder a jornada normal de trabalho em que
o motorista estiver em repouso no veículo em
movimento será considerado tempo de reserva e será remunerado na razão de 30% (trinta
por cento) da hora normal.
§ 7º É garantido ao motorista que trabalha em regime de revezamento repouso diário
mínimo de 6 (seis) horas consecutivas 6 fora
do veículo em alojamento externo ou, se na
cabine leito, com o veículo estacionado.
§ 8º É previsto o pagamento, em caráter
indenizatório, de pernoite ao motorista fora da
base da empresa, matriz ou filial, ou de sua
residência, se não for disponibilizado dormitório pelo empregador, pelo embarcador ou
pelo destinatário.
§ 9º Em caso de força maior, devidamente
comprovado, a duração da jornada de trabalho
do motorista profissional poderá ser elevada
pelo tempo necessário para sair da situação
extraordinária e chegar a um local seguro ou
ao seu destino.
§ 10. Não será considerado como jornada de trabalho, nem ensejará o pagamento
de qualquer remuneração, o período em que
o motorista ou o ajudante ficarem espontaneamente no veículo usufruindo do intervalo
de repouso diário ou durante o gozo de seus
intervalos intrajornadas.
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§ 11. Nos casos em que o motorista tenha que acompanhar o veículo transportado
por qualquer meio onde ele siga embarcado,
e que a embarcação disponha de alojamento
para gozo do intervalo de repouso diário previsto no § 3º do art. 235-C, esse tempo não
será considerado como jornada de trabalho,
a não ser o tempo restante, que será considerado de espera.
§ 12. Aplica-se o disposto no § 6º deste
artigo ao transporte de passageiros de longa
distância em regime de revezamento.
Art. 235-F. Convenção e acordo coletivo
poderão prever jornada especial de 12 (doze)
horas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas
de descanso para o trabalho do motorista, em
razão da especificidade do transporte, de sazonalidade ou de característica que o justifique.
Art. 235-G. É proibida a remuneração
do motorista em função da distância percorrida, do tempo de viagem e/ou da natureza e
quantidade de produtos transportados, inclusive mediante oferta de comissão ou qualquer
outro tipo de vantagem, se essa remuneração
ou comissionamento comprometer a segurança rodoviária ou da coletividade ou possibilitar
violação das normas da presente legislação.
Art. 235-H. Outras condições específicas
de trabalho do motorista profissional, desde
que não prejudiciais à saúde e à segurança
do trabalhador, incluindo jornadas especiais,
remuneração, benefícios, atividades acessórias
e demais elementos integrantes da relação de
emprego poderão ser previstas em convenções
e acordos coletivos de trabalho, observadas
as demais disposições desta Consolidação.”
Art. 4º O art. 71 da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescido do
seguinte § 5º:
“Art. 71. .................................................
...............................................................
...............................................................
§ 5º Os intervalos expressos no caput e
no § 1º poderão ser fracionados quando compreendidos entre o término da primeira hora
trabalhada e o início da ultima hora trabalhada,
desde que previsto em convenção ou acordo
coletivo de trabalho, ante a natureza do serviço e em virtude das condições especiais do
trabalho a que são submetidos estritamente os
motoristas, cobradores, fiscalização de campo
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e afins nos serviços de operação de veículos
rodoviários, empregados no setor de transporte
coletivo de passageiros, mantida a mesma remuneração e concedidos intervalos para descanso menores e fracionados ao final de cada
viagem, não descontados da jornada.” (NR)
Art. 5º A Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997
(Código de Trânsito Brasileiro), passa a vigorar acrescida do seguinte Capítulo III-A:
“CAPÍTULO III-A
Da Condução de Veículos por
Motoristas Profissionais
Art. 67-A. É vedado ao motorista profissional, no exercício de sua profissão e na
condução de veículo mencionado no inciso II
do art. 105 deste Código, dirigir por mais de 4
(quatro) horas ininterruptas.
§ 1º Será observado intervalo mínimo de
30 (trinta) minutos para descanso, a cada 4 (quatro) horas ininterruptas na condução de veículo
referido no caput, sendo facultado o fracionamento do tempo de direção e do intervalo de
descanso, desde que não completadas 4 (quatro) horas contínuas no exercício da condução.
§ 2º Em situações excepcionais de inobservância justificada do tempo de direção
estabelecido no caput e desde que não comprometa a segurança rodoviária, o tempo de
direção poderá ser prorrogado por até 1 (uma)
hora, de modo a permitir que o condutor, o veículo e sua carga cheguem a lugar que ofereça
a segurança e o atendimento demandados.
§ 3º O condutor é obrigado a, dentro do
período de 24 (vinte e quatro) horas, observar
um intervalo de, no mínimo, 11 (onze) horas de
descanso, podendo ser fracionado em 9 (nove)
horas mais 2 (duas), no mesmo dia.
§ 4º Entende-se como tempo de direção
ou de condução de veículo apenas o período
em que o condutor estiver efetivamente ao volante de um veículo em curso entre a origem e
o seu destino, respeitado o disposto no § 1º,
sendo-lhe facultado descansar no interior do
próprio veículo, desde que este seja dotado de
locais apropriados para a natureza e duração
do descanso exigido.
§ 5º O condutor somente iniciará viagem
com duração maior que 1 (um) dia, isto é, 24
(vinte e quatro) horas, após o cumprimento integral do intervalo de descanso previsto no § 3º.
§ 6º Entende-se como início de viagem,
para os fins do disposto no § 5º, a partida do
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condutor logo após o carregamento do veículo,
considerando-se como continuação da viagem
as partidas nos dias subsequentes até o destino.
§ 7º Nenhum transportador de cargas
ou de passageiros, embarcador, consignatário de cargas, operador de terminais de carga,
operador de transporte multimodal de cargas
ou agente de cargas permitirá ou ordenará a
qualquer motorista a seu serviço, ainda que
subcontratado, que conduza veículo referido no
caput sem a observância do disposto no § 5º.
§ 8º Respondem solidariamente com o
transportador os agentes mencionados no § 7º,
com exceção feita àqueles identificados como
embarcadores e/ou passageiros, pelas obrigações civis, criminais e outras previstas em lei,
decorrentes da inobservância dos horários de
descanso previstos neste artigo.
Art 67-B. O tempo de direção, de que
trata o art. 67-A, será rigorosamente controlado pelo condutor do veículo, mediante anotação em diário de bordo ou por equipamento registrador, instalado no veículo conforme
regulamentação do Contran ou de órgão com
a delegada competência legal.
Parágrafo único. O equipamento de que
trata este artigo deverá funcionar de forma
independente de qualquer interferência do
condutor.
Art. 67-C. O motorista profissional, na
condição de condutor, é responsável por controlar o tempo de condução estipulado no art.
67-A, com vistas à sua estrita observância.
Parágrafo único. O condutor do veículo
responderá pela não observância dos períodos de descanso estabelecidos no art. 67-A,
ficando sujeito às penalidades daí decorrentes,
previstas neste Código.
Art. 67-D. A guarda e a preservação das
informações contidas no equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e
tempo são de responsabilidade do condutor
até que o veículo seja entregue ao proprietário,
ressalvada a hipótese de transporte de passageiros em viagens urbanas e semiurbanas
em que a chave do equipamento estiver sob
a guarda do empregador.’’
Art. 6º A Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997
(Código de Trânsito Brasileiro), passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 145. ...............................................
...............................................................
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...............................................................
Parágrafo único. A participação em curso
especializado previsto no inciso IV independe
da observância do disposto no inciso III.” (NR)
“Art. 230. ...............................................
...............................................................
...............................................................
XXIII – em desacordo com as condições
estabelecidas no art. 67-A, relativamente ao tempo de permanência do condutor ao volante e aos
intervalos para descanso, quando se tratar de veículo de transporte de carga ou de passageiros:
Infração – grave;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – retenção do veículo para cumprimento do tempo de descanso aplicável;
XXIV – sem equipamento ou livro, papeleta ou ficha de trabalho externo de controle de
tempo de direção previsto no art. 67-B, quando
se tratar de veículo de transporte de carga ou
de passageiros:
Infração – grave;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – retenção do veículo para regularização.” (NR)
“Art. 259.................................................
...............................................................
...............................................................
§ 3º Ao condutor identificado no ato da
infração será atribuída pontuação pelas infrações de sua responsabilidade, nos termos
previstos no § 3º do art. 257, excetuando-se
aquelas praticadas por passageiro sob sua
condução.” (NR)
“Art. 261. ...............................................
...............................................................
...............................................................
§ 3º No caso de motorista no exercício da
atividade profissional, a suspensão do direito
de dirigir somente será aplicada quando o infrator atingir a contagem de 30 (trinta) pontos.
§ 4º Ao atingirem a contagem de 20 (vinte) pontos, os condutores de que trata o § 3º
deverão submeter-se a curso de reciclagem,
sem o qual a penalidade de suspensão do direito de dirigir será aplicada de imediato.” (NR)
“Art. 310-A. Ordenar ou permitir o início
de viagem de duração maior que 1 (um) dia,
estando ciente de que o motorista não cumpriu o período de descanso diário, conforme
previsto no § 3º do art. 67-A.
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Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 1
(um) ano e multa.
Parágrafo único. Incorrerá na mesma
pena aquele que, na condição de transportador
de cargas, consignatário de cargas, operador
de terminais de carga, operador de transporte multimodal de cargas ou agente de cargas,
concorrer para a prática do delito.”
Art. 7º O § 2º do art. 34-A da Lei nº 10.233, de
5 de junho de 2001, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VI:
“Art. 34-A. ..............................................
...............................................................
...............................................................
§ 2º ........................................................
...............................................................
...............................................................
VI – nos casos de concessões de rodovias, a exigência da construção de locais seguros, destinados a estacionamento de veículos e descanso para os motoristas, situados a
intervalos menores que 200 (duzentos) quilômetros entre si, incluindo área isolada para os
veículos que transportem produtos perigosos,
e em consonância com o volume médio diário
de tráfego na rodovia.” (NR)
Art. 8º O art. 2º da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, passa a vigorar acrescido do seguinte § 5º:
“Art. 2º ...................................................
...............................................................
...............................................................
§ 5º Não se aplicam as vedações do § 4º
quando a celebração de contrato de parceria
público-privada tiver por objeto a construção
ou a implantação de pontos de parada em
rodovias sob administração direta da União,
dos Estados ou do Distrito Federal, para o
estacionamento de veículos e descanso dos
motoristas, na forma prevista no inciso VI do
§ 2º do art. 34-A da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001.” (NR)
Art. 9º As condições sanitárias e de conforto
nos locais de espera dos motoristas de transporte de
cargas em pátios do transportador de carga, embarcador, consignatário de cargas, operador de terminais
de carga, operador intermodal de cargas ou agente de
cargas, aduanas, portos marítimos, fluviais e secos, e
locais para repouso e descanso, para os motoristas de
transporte de passageiros em rodoviárias, pontos de
parada, de apoio, alojamentos, refeitórios das empresas ou de terceiros terão que obedecer ao disposto nas
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Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho
e Emprego, dentre outras.
Art. 10. Os contratos de concessões de rodovias
outorgadas anteriormente à entrada em vigor desta Lei
deverão se adequar às disposições contidas no inciso
VI do § 2º do art. 34-A da Lei nº 10.233, de 5 de junho
de 2001, no prazo de 1 (um) ano, inclusive em relação
ao seu consequente reequilíbrio econômico-financeiro.
Art. 11. Revoga-se o art. 3º da Lei nº 12.023, de
27 de agosto de 2009.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, ressalvadas as disposições do art. 5º, que
entrarão em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a
data da publicação.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Aqueles
que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. (Pausa.)
APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há sobre a
mesa e vou submeter a votos a seguinte
REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE LEI Nº 99-E, DE 2007
Dispõe sobre o exercício da profissão
de motorista; altera a Consolidação das Leis
do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto‑
-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as
Leis nºs 9.503, de 23 de setembro de 1997,
10.233, de 5 de junho de 2001, 11.079 de 30
de dezembro de 2004, e 12.023, de 27 de
agosto de 2009, para regular e disciplinar
a jornada de trabalho e o tempo de dire‑
ção do motorista profissional; e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É livre o exercício da profissão de motorista profissional, atendidas as condições e qualificações
profissionais estabelecidas nesta Lei.
Parágrafo único. Integram a categoria profissional de que trata esta Lei os motoristas profissionais
de veículos automotores cuja condução exija formação profissional e que exerçam a atividade mediante
vínculo empregatício, nas seguintes atividades ou categorias econômicas:
I – transporte rodoviário de passageiros;
II – transporte rodoviário de cargas;
III – transporte executado por motoristas como
categoria diferenciada que, de modo geral, atuem nas
diversas atividades ou categorias econômicas;
IV – operadores de trator de roda, de esteira
ou misto ou equipamento automotor e/ou destinado
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à movimentação de cargas que atuem nas diversas
atividades ou categorias econômicas.
Art. 2º São direitos dos motoristas profissionais,
além daqueles previstos no Capítulo II do Título II e
no Capítulo II do Título VIII da Constituição Federal:
I – ter acesso gratuito a programas de formação
e aperfeiçoamento profissional, em cooperação com
o poder público;
II – contar, por intermédio do Sistema Único de
Saúde – SUS, com atendimento profilático, terapêutico e
reabilitador, especialmente em relação às enfermidades
que mais os acometam, consoante levantamento oficial,
respeitado o disposto no art. 162 da Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943;
III – não responder perante o empregador por prejuízo patrimonial decorrente da ação de terceiro, ressalvado o dolo ou a desídia do motorista, nesses casos mediante comprovação, no cumprimento de suas funções;
IV – receber proteção do Estado contra ações
criminosas que lhes sejam dirigidas no efetivo exercício da profissão;
V – jornada de trabalho e tempo de direção controlados de maneira fidedigna pelo empregador, que
poderá valer-se de anotação em diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo, nos termos do § 3°
do art. 74 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, ou de meios eletrônicos idôneos instalados nos
veículos, a critério do empregador.
Parágrafo único. Aos profissionais motoristas empregados referidos nesta Lei é assegurado o benefício de seguro obrigatório, custeado pelo empregador,
destinado à cobertura dos riscos pessoais inerentes
às suas atividades, no valor mínimo correspondente
a 10 (dez) vezes o piso salarial de sua categoria ou
em valor superior fixado em convenção ou acordo coletivo de trabalho.
Art. 3º O Capítulo I do Título III da Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943, passa a vigorar
acrescido da seguinte Seção IV-A:
“TÍTULO III
CAPÍTULO I
Seção IV-A
Do Serviço do Motorista Profissional
Art. 235-A. Ao serviço executado por motorista profissional aplicam-se os preceitos
especiais desta Seção.
Art. 235-B. São deveres do motorista
profissional:
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I – estar atento às condições de segurança do veículo;
II – conduzir o veículo com perícia, prudência, zelo e com observância aos princípios
de direção defensiva;
III – respeitar a legislação de trânsito e,
em especial, as normas relativas ao tempo de
direção e de descanso;
IV – zelar pela carga transportada e pelo
veículo;
V – colocar-se à disposição dos órgãos
públicos de fiscalização na via pública;
VI – cumprir regulamento patronal que
discipline o tempo de direção e de descanso;
VII – submeter-se a teste e a programa
de controle de uso de droga e de bebida alcoólica, instituído pelo empregador, com ampla
ciência do empregado.
Parágrafo único. A inobservância do disposto no inciso VI e a recusa do empregado
em submeter-se ao teste e ao programa de
controle de uso de droga e de bebida alcoólica previstos no inciso VII serão consideradas
infração disciplinar, passível de penalização
nos termos da lei.
Art. 235-C. A jornada diária de trabalho do
motorista profissional será a estabelecida na
Constituição Federal ou mediante instrumentos
de acordos ou convenção coletiva de trabalho.
§ 1º Admite-se a prorrogação da jornada de trabalho por até 2 (duas) horas extraordinárias.
§ 2º Será considerado como trabalho efetivo o tempo que o motorista estiver à disposição do empregador, excluídos os intervalos
para refeição, repouso, espera e descanso.
§ 3º Será assegurado ao motorista profissional intervalo mínimo de 1 (uma) hora para
refeição, além de intervalo de repouso diário
de 11 (onze) horas a cada 24 (vinte e quatro)
horas e descanso semanal de 35 (trinta e cinco) horas.
§ 4º As horas consideradas extraordinárias serão pagas com acréscimo estabelecido
na Constituição Federal ou mediante instrumentos de acordos ou convenção coletiva de
trabalho.
§ 5º À hora de trabalho noturno aplica-se o disposto no art. 73 desta Consolidação.
§ 6º O excesso de horas de trabalho realizado em um dia poderá ser compensado, pela
correspondente diminuição em outro dia, se
houver previsão em instrumentos de natureza
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coletiva, observadas as disposições previstas
nesta Consolidação.
§ 7º O intervalo interjornada poderá ser
reduzido em até 2 (duas) horas, mediante previsão em convenção e acordo coletivo, desde
que compensado no intervalo intra ou interjornada subsequente.
§ 8º São consideradas tempo de espera as horas que excederem à jornada normal
de trabalho do motorista de transporte rodoviário de cargas que ficar aguardando para
carga ou descarga do veículo no embarcador
ou destinatário ou para fiscalização da mercadoria transportada em barreiras fiscais ou
alfandegárias, não sendo computadas como
horas extraordinárias.
§ 9º As horas relativas ao período do tempo de espera serão indenizadas com base no
salário-hora normal acrescido de 30% (trinta
por cento).
Art. 235-D. Nas viagens de longa distância, assim consideradas aquelas em que
o motorista profissional permanece fora da
base da empresa, matriz ou filial e de sua residência por mais de 24 (vinte e quatro) horas,
serão observados:
I – intervalo mínimo de 30 (trinta) minutos para descanso a cada 4 (quatro) horas de
tempo ininterrupto de direção, podendo ser
fracionados o tempo de direção e o de intervalo de descanso, desde que não completadas
as 4 (quatro) horas ininterruptas de direção;
II – intervalo mínimo de 1 (uma) hora
para refeição, podendo coincidir ou não com
o intervalo de descanso do inciso I;
III – repouso diário do motorista obrigatoriamente com o veículo estacionado, podendo ser feito em cabine leito do veículo ou em
alojamento do empregador, do contratante do
transporte, do embarcador ou do destinatário
ou em hotel, ressalvada a hipótese da direção em dupla de motoristas prevista no § 6º
do art. 235-E.
Art. 235-E. Ao transporte rodoviário de
cargas em longa distância, além do previsto
no art. 235-D, serão aplicadas regras conforme a especificidade da operação de transporte realizada.
§ 1º Nas viagens com duração superior
a 1 (uma) semana, o descanso semanal será
de 36 (trinta e seis) horas por semana trabalhada ou fração semanal trabalhada, e seu
gozo ocorrerá no retorno do motorista à base
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(matriz ou filial) ou em seu domicílio, salvo se
a empresa oferecer condições adequadas para
o efetivo gozo do referido descanso.
§ 2º É permitido o acúmulo de descanso
semanal, desde que não ultrapasse 108 (cento
e oito) horas, devendo, pelo menos uma vez
ao mês, coincidir com o domingo.
§ 3º É permitido o fracionamento do descanso semanal em 30 (trinta) horas mais 6
(seis) horas a serem cumpridas na mesma
semana e em continuidade de um período de
repouso diário.
§ 4º O motorista fora da base da empresa que ficar com o veículo parado por tempo
superior à jornada normal de trabalho fica
dispensado do serviço, exceto se for exigida
permanência junto ao veículo, hipótese em
que o tempo excedente à jornada será considerado de espera.
§ 5º Nas viagens de longa distância e
duração, nas operações de carga ou descarga e nas fiscalizações em barreiras fiscais ou
aduaneira de fronteira, o tempo parado que
exceder a jornada normal será computado
como tempo de espera e será indenizado na
forma do § 9º do art. 235-C.
§ 6º Nos casos em que o empregador
adotar revezamento de motoristas trabalhando em dupla no mesmo veículo, o tempo que
exceder a jornada normal de trabalho em que
o motorista estiver em repouso no veículo em
movimento será considerado tempo de reserva e será remunerado na razão de 30% (trinta
por cento) da hora normal.
§ 7º É garantido ao motorista que trabalha em regime de revezamento repouso diário
mínimo de 6 (seis) horas consecutivas fora do
veículo em alojamento externo ou, se na cabine leito, com o veículo estacionado.
§ 8º É previsto o pagamento, em caráter
indenizatório, de pernoite ao motorista fora da
base da empresa, matriz ou filial, ou de sua
residência, se não for disponibilizado dormitório pelo empregador, pelo embarcador ou
pelo destinatário.
§ 9º Em caso de força maior, devidamente
comprovado, a duração da jornada de trabalho
do motorista profissional poderá ser elevada
pelo tempo necessário para sair da situação
extraordinária e chegar a um local seguro ou
ao seu destino.
§ 10. Não será considerado como jornada de trabalho nem ensejará o pagamento
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de qualquer remuneração o período em que
o motorista ou o ajudante ficarem espontaneamente no veículo usufruindo do intervalo
de repouso diário ou durante o gozo de seus
intervalos intrajornadas.
§ 11. Nos casos em que o motorista tenha que acompanhar o veículo transportado
por qualquer meio onde ele siga embarcado,
e que a embarcação disponha de alojamento
para gozo do intervalo de repouso diário previsto no § 3º do art. 235-C, esse tempo não
será considerado como jornada de trabalho,
a não ser o tempo restante, que será considerado de espera.
§ 12. Aplica-se o disposto no § 6º deste
artigo ao transporte de passageiros de longa
distância em regime de revezamento.
Art. 235-F. Convenção e acordo coletivo
poderão prever jornada especial de 12 (doze)
horas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas
de descanso para o trabalho do motorista, em
razão da especificidade do transporte, de sazonalidade ou de característica que o justifique.
Art. 235-G. É proibida a remuneração
do motorista em função da distância percorrida, do tempo de viagem e/ou da natureza e
quantidade de produtos transportados, inclusive mediante oferta de comissão ou qualquer
outro tipo de vantagem, se essa remuneração
ou comissionamento comprometer a segurança rodoviária ou da coletividade ou possibilitar
violação das normas da presente legislação.
Art. 235-H. Outras condições específicas
de trabalho do motorista profissional, desde
que não prejudiciais à saúde e à segurança
do trabalhador, incluindo jornadas especiais,
remuneração, benefícios, atividades acessórias e demais elementos integrantes da relação de emprego, poderão ser previstas em
convenções e acordos coletivos de trabalho,
observadas as demais disposições desta Consolidação.”
Art. 4º O art. 71 da Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescido do
seguinte § 5º:
“Art. 71. .................................................
§ 5º Os intervalos expressos no caput e
no § 1º poderão ser fracionados quando compreendidos entre o término da primeira hora
trabalhada e o início da última hora trabalhada,
desde que previsto em convenção ou acordo
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coletivo de trabalho, ante a natureza do serviço e em virtude das condições especiais do
trabalho a que são submetidos estritamente os
motoristas, cobradores, fiscalização de campo
e afins nos serviços de operação de veículos
rodoviários, empregados no setor de transporte
coletivo de passageiros, mantida a mesma remuneração e concedidos intervalos para descanso menores e fracionados ao final de cada
viagem, não descontados da jornada.”(NR)
Art. 5º A Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997
– Código de Trânsito Brasileiro, passa a vigorar acrescida do seguinte Capítulo III-A:
“CAPÍTULO III-A
Da Condução de Veículos por
Motoristas Profissionais
Art. 67-A. É vedado ao motorista profissional, no exercício de sua profissão e na
condução de veículo mencionado no inciso II
do art. 105 deste Código, dirigir por mais de 4
(quatro) horas ininterruptas.
§ 1º Será observado intervalo mínimo
de 30 (trinta) minutos para descanso a cada
4 (quatro) horas ininterruptas na condução de
veículo referido no caput, sendo facultado o
fracionamento do tempo de direção e do intervalo de descanso, desde que não completadas 4 (quatro) horas contínuas no exercício
da condução.
§ 2º Em situações excepcionais de inobservância justificada do tempo de direção
estabelecido no caput e desde que não comprometa a segurança rodoviária, o tempo de
direção poderá ser prorrogado por até 1 (uma)
hora, de modo a permitir que o condutor, o veículo e sua carga cheguem a lugar que ofereça
a segurança e o atendimento demandados.
§ 3º O condutor é obrigado a, dentro do
período de 24 (vinte e quatro) horas, observar
um intervalo de, no mínimo, 11 (onze) horas de
descanso, podendo ser fracionado em 9 (nove)
horas mais 2 (duas), no mesmo dia.
§ 4º Entende-se como tempo de direção
ou de condução de veículo apenas o período
em que o condutor estiver efetivamente ao volante de um veículo em curso entre a origem
e o seu destino, respeitado o disposto no §
1º, sendo-lhe facultado descansar no interior
do próprio veículo, desde que este seja dotado de locais apropriados para a natureza e a
duração do descanso exigido.
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§ 5º O condutor somente iniciará viagem
com duração maior que 1 (um) dia, isto é, 24
(vinte e quatro) horas após o cumprimento integral do intervalo de descanso previsto no § 3º.
§ 6º Entende-se como início de viagem,
para os fins do disposto no § 5º, a partida do
condutor logo após o carregamento do veículo, considerando-se como continuação da
viagem as partidas nos dias subsequentes
até o destino.
§ 7º Nenhum transportador de cargas
ou de passageiros, embarcador, consignatário de cargas, operador de terminais de carga,
operador de transporte multimodal de cargas
ou agente de cargas permitirá ou ordenará a
qualquer motorista a seu serviço, ainda que
subcontratado, que conduza veículo referido no
caput sem a observância do disposto no § 5º.
§ 8º Respondem solidariamente com o
transportador os agentes mencionados no § 7º,
com exceção feita àqueles identificados como
embarcadores e/ou passageiros, pelas obrigações civis, criminais e outras previstas em lei,
decorrentes da inobservância dos horários de
descanso previstos neste artigo.
Art 67-B. O tempo de direção de que trata
o art. 67-A será rigorosamente controlado pelo
condutor do veículo, mediante anotação em diário de bordo ou por equipamento registrador,
instalado no veículo conforme regulamentação
do Contran ou de órgão com a delegada competência legal.
Parágrafo único. O equipamento de que
trata este artigo deverá funcionar de forma
independente de qualquer interferência do
condutor.
Art. 67-C. O motorista profissional na
condição de condutor é responsável por controlar o tempo de condução estipulado no art.
67-A, com vistas na sua estrita observância.
Parágrafo único. O condutor do veículo
responderá pela não observância dos períodos de descanso estabelecidos no art. 67-A,
ficando sujeito às penalidades daí decorrentes,
previstas neste Código.
Art. 67-D. A guarda e a preservação das
informações contidas no equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e
tempo são de responsabilidade do condutor
até que o veículo seja entregue ao proprietário,
ressalvada a hipótese de transporte de passageiros em viagens urbanas e semiurbanas
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em que a chave do equipamento estiver sob
a guarda do empregador.”
Art. 6º A Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997
– Código de Trânsito Brasileiro, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 145. ...............................................
Parágrafo único. A participação em curso
especializado previsto no inciso IV independe
da observância do disposto no inciso III.”(NR)
“Art. 230. ...............................................
XXIII – em desacordo com as condições
estabelecidas no art. 67-A, relativamente ao
tempo de permanência do condutor ao volante e aos intervalos para descanso, quando se
tratar de veículo de transporte de carga ou de
passageiros:
Infração – grave;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – retenção do veículo para cumprimento do tempo de descanso aplicável;
XXIV – sem equipamento ou livro, papeleta ou ficha de trabalho externo de controle de
tempo de direção previsto no art. 67-B, quando
se tratar de veículo de transporte de carga ou
de passageiros:
Infração – grave;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – retenção do veículo para regularização.”(NR)
“Art. 259. ...............................................
§ 3º Ao condutor identificado no ato da
infração será atribuída pontuação pelas infrações de sua responsabilidade, nos termos
previstos no § 3º do art. 257, excetuando-se
aquelas praticadas por passageiro sob sua
condução.”(NR)
“Art. 261. ...............................................
§ 3º No caso de motorista no exercício da
atividade profissional, a suspensão do direito
de dirigir somente será aplicada quando o infrator atingir a contagem de 30 (trinta) pontos.
§ 4º Ao atingirem a contagem de 20 (vinte) pontos, os condutores de que trata o § 3º
deverão submeter-se a curso de reciclagem,
sem o qual a penalidade de suspensão do direito de dirigir será aplicada de imediato.”(NR)
“Art. 310-A. Ordenar ou permitir o início
de viagem de duração maior que 1 (um) dia,
estando ciente de que o motorista não cumpriu o período de descanso diário, conforme
previsto no § 3º do art. 67-A.
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Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 1
(um) ano e multa.
Parágrafo único. Incorrerá na mesma
pena aquele que, na condição de transportador
de cargas, consignatário de cargas, operador
de terminais de carga, operador de transporte multimodal de cargas ou agente de cargas,
concorrer para a prática do delito.”
Art. 7º O § 2º do art. 34-A da Lei nº 10.233, de
5 de junho de 2001, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VI:
“Art. 34-A. ..............................................
§ 2º ........................................................
VI – nos casos de concessões de rodovias, a exigência da construção de locais seguros destinados a estacionamento de veículos e descanso para os motoristas, situados a
intervalos menores que 200 (duzentos) quilômetros entre si, incluindo área isolada para os
veículos que transportem produtos perigosos,
e em consonância com o volume médio diário
de tráfego na rodovia.”(NR)
Art. 8º O art. 2º da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, passa a vigorar acrescido do seguinte § 5º:
“Art. 2º ...................................................
§ 5º Não se aplicam as vedações previstas no § 4º quando a celebração de contrato
de parceria público-privada tiver por objeto a
construção ou a implantação de pontos de
parada em rodovias sob administração direta
da União, dos Estados ou do Distrito Federal,
para o estacionamento de veículos e descanso
dos motoristas, na forma prevista no inciso VI
do § 2º do art. 34-A da Lei nº 10.233, de 5 de
junho de 2001.”(NR)
Art. 9º As condições sanitárias e de conforto
nos locais de espera dos motoristas de transporte de
cargas em pátios do transportador de carga, embarcador, consignatário de cargas, operador de terminais
de carga, operador intermodal de cargas ou agente de
cargas, aduanas, portos marítimos, fluviais e secos e
locais para repouso e descanso, para os motoristas de
transporte de passageiros em rodoviárias, pontos de
parada, de apoio, alojamentos, refeitórios das empresas ou de terceiros terão que obedecer ao disposto nas
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho
e Emprego, dentre outras.
Art. 10. Os contratos de concessões de rodovias
outorgadas anteriormente à entrada em vigor desta Lei
deverão adequar-se às disposições contidas no inciso
VI do § 2º do art. 34-A da Lei nº 10.233, de 5 de junho
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de 2001, no prazo de 1 (um) ano, inclusive em relação
ao seu consequente reequilíbrio econômico-financeiro.
Art. 11. Revoga-se o art. 3º da Lei nº 12.023, de
27 de agosto de 2009.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, ressalvadas as disposições do art. 5º, que
entrarão em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta)
dias da data de sua publicação oficial.
Câmara dos Deputados, de abril de 2012. – Marco
Maia, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Os Srs.
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
APROVADA.
A matéria vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a
palavra ao Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto,
para uma Comunicação de Liderança, pelo Democratas, pelo tempo de 5 minutos, acrescido de mais 3,
conforme eu havia prometido na sessão anterior. Tem
a palavra V.Exa., por 8 minutos.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO
(DEM-BA. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje vivemos um dia importante na construção da história do
nosso partido, o Democratas. E a construção da história de um partido forte, sólido e robusto se dá também
pela superação de momentos difíceis, de obstáculos
que se colocam no caminho da vida partidária, com
coragem, com firmeza e tomando as decisões que
precisam ser tomadas.
No dia de hoje, o Democratas decidiu abrir processo para expulsão do Senador Demóstenes Torres
pelo seu notório envolvimento com a Operação Monte
Carlo e com o contraventor Carlos Cachoeira.
Antes que o processo fosse distribuído para o
Relator já escolhido, o Deputado Mendonça Prado, o
partido recebeu um comunicado do Senador Demóstenes solicitando a sua desfiliação. O Senador Demóstenes solicitou a desfiliação porque sabia que o seu
destino estava traçado no Democratas. Fatalmente, o
Senador seria expulso da nossa agremiação.
Entendo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
que os exemplos falam muito mais do que as palavras.
O Democratas sai maior desse processo do que quando entrou exatamente porque reafirma o seu compromisso com os princípios da ética na vida pública. O
Democratas dá uma demonstração clara de que não
passa a mão na cabeça de quem comete erros, seja
do único Governador – e o Brasil sabe do rigor com
que enfrentamos o episódio de José Roberto Arruda
–, seja de um Líder importante que coordenou a ban-
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cada no Senado e que era um Parlamentar destacado
no Senado Federal, o Senador Demóstenes Torres.
Para o Democratas, não existem duas éticas:
aquela ética que vale para os aliados e a ética que
vale para os adversários. Para nós, do Democratas, a
ética é uma só. Os princípios que devem nortear a vida
pública do nosso País são os mesmos, independente
da figura e da coloração partidária.
E é exatamente com esses exemplos, que são
difíceis, que às vezes levam ao sacrifício de relações
pessoais, que são construídas ao longo do tempo, mas
sobretudo que reforçam uma linha clara do nosso partido, de ter compromisso com as aspirações maiores
da sociedade brasileira.
O Democratas, com a decisão que tomou de
abrir processo de expulsão do Senador Demóstenes,
se diferenciou mais uma vez de grande parte dos partidos políticos no Brasil, que não agem com rigor, com
firmeza, que não dão demonstrações e exemplos de
que não compactuam com a corrupção e o desvio da
ética. O Democratas, não! O Democratas mostrou que
age com rapidez e com firmeza. O mesmo não podemos dizer de muitos partidos neste País.
Eu faço questão de provocar o debate de hoje com
o Partido dos Trabalhadores. Aqui trouxe uma relação
de escândalos que envolveram o Partido dos Trabalhadores na política recente do Brasil. Por exemplo, o caso
do ex-Prefeito Celso Daniel; o caso do Waldomiro Diniz;
o mensalão, que foi o maior escândalo de corrupção
da história recente do Brasil; o caso que ensejou a CPI
dos Bingos; o escândalo grave dos aloprados; o desvio
de recursos do Fundo Partidário do PT. Mas não para
por aí: o caso do Ministro Fernando Pimentel; o caso
do ex-Ministro Palocci, recentemente nessa Operação
Monte Carlo e em outros tantos escândalos; o caso do
Governador do Distrito Federal Agnelo Queiroz.
Eu poderia aqui passar a tarde inteira falando de
uma sucessão de escândalos que maculam a imagem
do PT, que comprometem a história do partido e que
levam a corrupção para muito próxima de membros
importantes do PT.
E o que esse partido fez? Qual foi o grande resultado? Uma festa para celebrar e comemorar a filiação,
o reingresso de Delúbio Soares nos quadros do partido.
Está aí para o Brasil julgar. O exemplo do Democratas é expulsar o ex‑Governador Arruda, é abrir
processo de expulsão contra o Senador Demóstenes;
o exemplo do PT é de passar a mão na cabeça daqueles que erram, daqueles que cometem desvio de
conduta e que não agem de forma ética.
E repito: o maior de todos os resultados dessa
bandeira do PT é exatamente celebrar Delúbio Soares
como um dos seus principais dirigentes.
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Mas, Sr. Presidente Marco Maia, hoje, a minha
bancada, unanimemente, os 27 Deputados que a compõem, fizeram-me um apelo, que traduzo a V.Exa.: o
Democratas defende a imediata instalação da CPI que
procura investigar a Operação Monte Carlo – CPI cujo
requerimento foi apresentado pelo Deputado Delegado
Protógenes, que já tem número de assinaturas suficientes e que aguarda o despacho de V.Exa.
Nós queremos que tudo seja apurado, nós queremos que toda a extensão desses malfeitos seja revelada, nós queremos ver qual vai ser a postura dos outros
partidos com os seus quadros que estão envolvidos em
denúncias tão graves quanto aquelas que apareceram
contra o Senador Demóstenes Torres.
Nós queremos fazer um debate aberto, para que
a sociedade acompanhe e possa julgar o comportamento, a postura e a decisão de cada partido.
E, repito, saímos todos de cabeça erguida, porque conseguimos preservar o nosso discurso, a nossa biografia. E não tem preço – não tem preço – que
possa compensar a preservação da moral, da história
e da ética que o Democratas tanto preza.
Encerro aqui fazendo um registro da condução
de todos os Deputados, sobretudo do meu querido
amigo Deputado Ronaldo Caiado, que, com tranquilidade, com firmeza, com discernimento, especialmente
com espírito público, contribuiu para que o Democratas pudesse chegar a essa decisão que nos permite
virar mais uma página de um momento difícil da nossa
história, mas que sobretudo nos autoriza a sair muito
maiores, de cabeça erguida e com o orgulho de dizer
que trabalhamos neste partido e que vamos construir
o futuro do Democratas e o futuro do Brasil. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obrigado, Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a
palavra ao nobre Deputado Chico Alencar, para uma
Comunicação de Liderança, pelo PSOL.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, já que estamos no início da Semana
Santa vale dizer que o pecado do pregador é muito
mais grave do que o pecado do pecador. Estamos
diante desse quadro, dessa situação.
Vejam só, como me disse um popular, ontem, na
Av. Presidente Vargas – que me reconheceu: “Olha, o
meu descrédito na política é absoluto, é total porque
lá em casa nós víamos no Senador Demóstenes um
arauto da moralidade, um homem intimorato, e ago‑
ra se vê que tudo era mentira”. Talvez Freud explique
essas duas personas num indivíduo só.
Gregório de Matos: “Neste mundo é mais rico o
que mais rapa;/ quem mais limpo se faz, tem mais ca‑
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repa;/ com sua língua ao nobre o vil decepa. O velhaco
maior sempre tem capa.”
“Não bastasse o histórico conhecido de corrup‑
ção patrocinado pelo banqueiro – suponho que não é
o banqueiro do bicho – na última década, que precisa
ser devidamente apurado, iríamos corroborar para que
as falcatruas prosperassem, caso mantivéssemos a
cumplicidade do silêncio.” (6/08/2008)
“Temos problemas não só de vícios. Temos a prá‑
tica clara de delitos aqui dentro. Se há crimes contra a
Administração Pública, tem de ir para a cadeia quem
os cometeu.” (25/06/2009)
“Para que existe o Congresso Nacional?
Somos um bando de fouchés, figuras menores;
figuras que vêm aqui com o único objetivo do
enriquecimento pessoal e não para defender
os interesses da sociedade.”
“Cada qual pague pelo seu erro, cada qual pague
pelo crime cometido, cada qual pague pela improbida‑
de.” (25/08/2009)
“Sem espírito público não se pode sentar
numa cadeira dessas.”
“A resposta não pode ser arquivamento sumário,
esquecimento, desmoralização. Repito: basta! Basta! O
Brasil não merece esse espetáculo. Basta!” (25/08/2009)
Sr. Presidente, essas palavras que quero deixar
aqui para os Anais da Casa são de um cidadão chamado Demóstenes Torres, talvez do “ex-Demóstenes”,
ou alguém que foi tomado pelo demo anos e anos a
fio, enganando a boa-fé da população.
Vamos aplicar a este Senador, agora sem partido – mas não sei se ele adquiriu DNA desse tipo de
procedimento no seu partido de origem –, as sanções
que ele pediu sempre em relação à política no Brasil.
Vamos ser fieis às exortações desse cidadão.
E também todos nós, aqui na Casa – dissemos
isso hoje ao Presidente Marco Maia, que nos acolheu
prontamente, e sabe da gravidade da situação –, e
nós, da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção,
presidida pelo Deputado Francisco Praciano, não podemos ter a postura do Senado, que nem Conselho de
Ética tem, talvez porque a ética não seja uma questão
importante para muitos de lá.
Mas nós temos os órgãos de correição: a Corregedoria, o Conselho, a Mesa Diretora, a Procuradoria
da Casa. O Presidente já nos garantiu que solicitou
ao Supremo Tribunal Federal e à Procuradoria-Geral
da República mais elementos das investigações em
curso para saber todos os Parlamentares, eventual ou
propositadamente, envolvidos nesse esquema, essa
cachoeira do molhar a mão, essa cachoeira de indí-
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cios perniciosos para a vida pública brasileira e para
este Parlamento.
A Câmara não pode ter a leniência do Senado.
À medida que surjam nomes, a exemplo do que fez o
Senador “ex-Demóstenes”, que peça que sejam investigados. Não solicitando isso, que é palmar e elementar,
é claro que muitos de nós aqui e os nossos partidos
o farão, como nós já fizemos, junto à Corregedoria,
posteriormente ao Conselho de Ética.
Enfim, para fazermos a boa política, no que interessa à população, nós temos que limpar esse terreno
basicamente e tirar, extirpar daqui todos aqueles que
só pensam nos seus próprios interesses e não no interesse público, com autenticidade, sem a hipocrisia
galopante, violenta, reverberante desse Senador, que
caiu como uma torre mal construída pela sua própria
história de vida, cínica, mentirosa e decepcionante.
Ainda que discordássemos profundamente da
postura e visão do seu partido, é evidente que ele
parecia ser alguém que fazia política com ética. Na
verdade, era tudo jogo de cena, uma cena muito deprimente da história brasileira.
Que a Câmara também não acolha gente desse tipo!
Obrigado, Presidente.

“Aviso ao Brasil: nesta nau eu não vou embarcar!
Este é o meu primeiro mandato e pode ser o último,
caso o parlamento compartilhe da proposta imoral de
se encerrar com a marca do simulacro as investiga‑
ções de corrupção.” (01/08/2005)
“Não bastasse o histórico conhecido de corrupção
patrocinado pelo banqueiro na última década, que pre‑
cisa ser devidamente apurado, iríamos corroborar para
que as falcatruas prosperassem caso mantivéssemos
a cumplicidade do silêncio.” (06/08/2008)
“Temos problemas não só de vícios. Temos a prá‑
tica clara de delitos aqui dentro. Se há crimes contra a
Administração Pública, têm de ir para a cadeia quem
os cometeu.” (25/06/2009)

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR

“Ninguém está preocupado com o que vai acon‑
tecer, com o que a população está pensando de nós.
Qual é a imagem que temos? É isso que é o Senado
Federal? O que penso é que temos de dar um basta
nessa história. Basta! Já não podemos ficar nesse cli‑
ma e nessa situação.” (06/08/2009)
“Tudo o que acontecer de agora para frente nós
teremos uma Casa desmoralizada, com homens des‑
moralizados à sua frente. Desmoralizados pelos fatos,
desmoralizados pelas circunstâncias.” (06/08/2009)
“Cada qual pague pelo seu erro, cada qual pague
pelo crime cometido, cada qual pague pela improbida‑
de.” (25/08/2009)
“Sem espírito público não se pode sentar numa
cadeira dessas. Não é conhecimento, não é inteligên‑
cia, não é preparo só. Não é voto. O eleitor quantas
vezes errou? O eleitor quantas vezes corrigiu o erro?”
(25/08/2009)
“A resposta não pode ser arquivamento sumá‑
rio, tropa de choque, desmoralização. Repito: basta!
Basta! O Brasil não merece esse espetáculo. Basta!”
(25/08/2009)
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, essas frases não são minhas, são trechos de pronunciamentos do Senador Demóstenes Torres, na tribuna do
Senado Federal.
Agradeço a atenção.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. “Neste
mundo é mais rico o que mais rapa;/ quem mais limpo
se faz, tem mais carepa./ Com sua língua, ao nobre o
vil decepa./ O velhaco maior sempre tem capa”. (Gregório de Mattos)
“As instituições brasileiras passam por um mo‑
mento delicado, não propriamente pela estabilidade
institucional que adquirimos e que a crise ou as crises
não conseguiram abalar, mas porque vários membros,
especialmente do Congresso Nacional, têm sido sis‑
tematicamente atingidos pelos mais variados escân‑
dalos.” (01/08/2005)
“...como não aconteceu nada da primeira vez,
não aconteceu nada da segunda vez, não aconteceu
nada da terceira vez...” (17/05/2005)
“Não vou participar de ‘acordão’, das conversas
secretas, dos argumentos da calada da noite, da in‑
decência sussurrada e das tratativas inconfidentes. O
meu mandato não está a serviço das manobras enga‑
nadoras.” (01/08/2005)
“Eu não vou aceitar o indulto privilegiado, a cor‑
reição parcial ou o perdão formidável em nome da
falsa preservação das instituições e da tal governabi‑
lidade. Isso no politiquês tem a significação da trapa‑
ça.” (01/08/2005)

“Eu acho que nós chegamos a um ponto
extraordinariamente baixo. Nós temos que dar
um basta a isso. Para que existe o Senado Federal? Para que existe o Congresso Nacional?
Somos um bando de fouchés, figuras menores;
figuras que vêm aqui com o único objetivo do
enriquecimento pessoal e não para defender
os interesses da sociedade; figuras que trabalham nos bastidores; figuras que querem, sim,
a desmoralização da Casa.”
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O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Reclamação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
quero apenas fazer a V.Exa. uma reclamação.
Neste final de semana, a revista ISTOÉ cita indevidamente a participação de alguns Parlamentares
– os Deputados Lincoln Portela, Sandro Mabel e eu –
no caso que envolve Carlinhos Cachoeira.
Nós já entramos em contato com a revista, que
disse que houve um equívoco. Mas é um equívoco
que já está lançado. Lamentavelmente, pede desculpas o repórter depois de ter feito a matéria, dizendo
que não houve tempo de checar com os Deputados a
informação. É lamentável que a revista ISTOÉ tenha
feito isso. Eu quero deixar a reclamação registrada, em
meu nome e no nome dos Deputados Sandro Mabel,
Lincoln Portela e Cândido Vaccarezza.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito bem.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para fazer
uso da palavra, Deputado Jilmar Tatto.
V.Exa. quer falar agora, neste momento, Deputado Jilmar Tatto? (Pausa.)
Vamos votar antes de V.Exa. falar.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Item 2.
PROJETO DE LEI Nº 1.597-A DE 2011
(Do Tribunal Superior do Trabalho)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nº 1.597-A, de 2011, que dispõe sobre
a criação de estrutura permanente para as
Turmas Recursais dos Juizados Especiais
Federais e cria os respectivos cargos de
Juízes Federais; tendo pareceres: da Co‑
missão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, pela aprovação (Relator:
Deputado Alex Canziani); da Comissão de
Finanças e Tributação, pela compatibilidade
e adequação financeira e orçamentária, com
emenda (Relator: Deputado Luiz Pitiman);
e da Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania, pela constitucionalidade, ju‑
ridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação deste e da emenda da Co‑
missão de Finanças e Tributação (Relator:
Deputado Paes Landim).
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Inscrito para
discutir a matéria só está o Deputado Arnaldo Faria de
Sá, que vai abrir mão.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero só cumprimentar V.Exa., porque, numa semana que se diz de
pouca produtividade, já aprovamos a regulamentação
da profissão de motorista e agora criamos as Turmas
Recursais – que, sem dúvida nenhuma, vão desafogar
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todos os Juizados Especiais Federais –, permitindo
que cada Turma Recursal tenha três juízes próprios, o
que, sem dúvida nenhuma, vai acelerar o andamento
dos processos.
Parabéns, Presidente Marco Maia.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Declaro
encerrada a discussão.
Passa-se à votação.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação a emenda adotada pela Comissão de Finanças e
Tributação.
Dê-se ao artigo 5º do projeto a seguinte redação:
Art. 5º A criação dos cargos prevista nesta Lei
fica condicionada à sua expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual com a respectiva
dotação suficiente para seu primeiro provimento, nos
termos do § 1º do art. 169 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Se a autorização e os respectivos recursos orçamentários forem suficientes somente
para provimento parcial dos cargos, o saldo da autorização e das respectivas dotações para seu provimento
deverá constar de anexo da lei orçamentária correspondente ao exercício em que forem considerados
criados e providos.
Sala da Comissão, de de 2011. – Luiz Piti‑
man, PMDB/DF Relator.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Aqueles que
forem pela aprovação permaneçam como se acham.
(Pausa.)
APROVADA.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação
o Projeto de Lei nº 1.597-A, de 2011.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1° Ficam criadas na Justiça Federal de primeiro grau setenta e cinco Turmas Recursais dos Juizados
Especiais Federais permanentes, assim distribuídas:
I – vinte e cinco Turmas Recursais dos Juizados
Especiais Federais na Primeira Região;
II – dez Turmas Recursais dos Juizados Especiais
Federais na Segunda Região;
III – dezoito Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais na Terceira Região;
IV – doze Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais na Quarta Região;
V – dez Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais na Quinta Região.
Art. 2° As Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais das Seções Judiciárias, com sede nas
respectivas capitais dos Estados, são formadas, cada
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uma, por três juízes federais titulares dos cargos de Juiz
Federal de Turmas Recursais e por um juiz suplente.
Art. 3° Ficam criados na Justiça Federal de primeiro grau duzentos e vinte e cinco cargos de Juiz
Federal de Turma Recursal dos Juizados Especiais
Federais, assim distribuídos:
I – setenta e cinco cargos na Primeira Região;
II – trinta cargos na Segunda Região;
III – cinquenta e quatro cargos na Terceira Região;
IV – trinta e seis cargos na Quarta Região;
V – trinta cargos na Quinta Região.
Art. 4° Os cargos de juiz federal de Turmas Recursais serão providos por concurso de remoção entre
Juízes Federais, observado, no que couber, o disposto nas alíneas “a”, “b”, “c” e “e” do inciso II do art. 93
da Constituição Federal ou, na falta de candidatos a
remoção, por promoção de Juízes Federais Substitutos, alternadamente pelos critérios de antiguidade e
merecimento.
Art. 5° As nomeações para os cargos de juiz federais especificados no art. 30 far-se-ão em duas etapas; em 2012, cento e vinte cargos, e em 2013, cento
e cinco cargos, observada a disponibilidade de recursos orçamentários, em consonância com a norma do
§ 1° do art. 169 da Constituição Federal, e respeitada
o disposto no parágrafo único.
Parágrafo único. As nomeações de que trata o
caput estão condicionadas à existência de candidatos
aprovados em concurso público em número correspondente ao dos cargos vagos de juiz federal substituto.
Art. 6° Será indicado como suplente pelo Presidente do Tribunal Regional Federal de cada Região o
juiz federal, titular ou substituto, mais antigo que tenha
manifestado interesse em integrar uma das Turmas
Recursais, nessa qualidade.
§ 1° O juiz suplente não receberá distribuição
ordinária e atuará nas férias, afastamentos ou impedimentos dos Juízes Federais de Turmas Recursais.
§ 2° O juiz suplente será designado para atuar
sem prejuízo de suas atribuições normais.
Art. 7° As despesas decorrentes da aplicação
desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias consignadas à Justiça Federal de primeiro grau.
Art. 8º Revogam-se os §§ 1° e 2° do art. 21 da
Lei nº 10.259/2001.
Art. 9° Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, de de 2011; 190a da Independência e
123 da República. – Dilma Vana Rousseff.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Aqueles que
forem pela aprovação permaneçam como se acham.
(Pausa.)
APROVADO.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há sobre a
mesa e vou submeter a votos a seguinte
REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE LEI Nº 1.597-B DE 2011
Dispõe sobre a criação de estrutu‑
ra permanente para as Turmas Recursais
dos Juizados Especiais Federais; cria os
respectivos cargos de Juízes Federais; e
revoga dispositivos da Lei nº 10.259, de 12
de julho de 2001.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam criadas na Justiça Federal de primeiro grau 75 (setenta e cinco) Turmas Recursais dos
Juizados Especiais Federais permanentes, assim distribuídas:
I – 25 (vinte e cinco) Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais na Primeira Região;
II – 10 (dez) Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais na Segunda Região;
III – 18 (dezoito) Turmas Recursais dos Juizados
Especiais Federais na Terceira Região;
IV – 12 (doze) Turmas Recursais dos Juizados
Especiais Federais na Quarta Região;
V – 10 (dez) Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais na Quinta Região.
Art. 2º As Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais das Seções Judiciárias, com sede nas
respectivas capitais dos Estados, são formadas, cada
uma, por 3 (três) juízes federais titulares dos cargos
de Juiz Federal de Turmas Recursais e por 1 (um) juiz
suplente.
Art. 3º Ficam criados na Justiça Federal de primeiro grau 225 (duzentos e vinte e cinco) cargos de
Juiz Federal de Turma Recursal dos Juizados Especiais
Federais, assim distribuídos:
I – 75 (setenta e cinco) cargos na Primeira Região;
II – 30 (trinta) cargos na Segunda Região;
III – 54 (cinquenta e quatro) cargos na Terceira
Região;
IV – 36 (trinta e seis) cargos na Quarta Região;
V – 30 (trinta) cargos na Quinta Região.
Art. 4º Os cargos de Juiz Federal de Turmas Recursais serão providos por concurso de remoção entre
Juízes Federais, observado, no que couber, o disposto
nas alíneas a, b, c e e do inciso II do art. 93 da Constituição Federal ou, na falta de candidatos a remoção,
por promoção de Juízes Federais Substitutos, alternadamente pelos critérios de antiguidade e merecimento.
Art. 5º A criação dos cargos prevista nesta Lei
fica condicionada à sua expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual com a respectiva
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dotação suficiente para seu primeiro provimento, nos
termos do § 1º do art. 169 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Se a autorização e os respectivos
recursos orçamentários forem suficientes somente para
provimento parcial dos cargos, o saldo da autorização e
das respectivas dotações para seu provimento deverá
constar de anexo da lei orçamentária correspondente ao
exercício em que forem considerados criados e providos.
Art. 6º Será indicado como suplente pelo Presidente do Tribunal Regional Federal de cada Região o
juiz federal, titular ou substituto, mais antigo que tenha
manifestado interesse em integrar uma das Turmas
Recursais, nessa qualidade.
§ 1º O juiz suplente não receberá distribuição
ordinária e atuará nas férias, afastamentos ou impedimentos dos Juízes Federais de Turmas Recursais.
§ 2º O juiz suplente será designado para atuar
sem prejuízo de suas atribuições normais.
Art. 7º As despesas decorrentes da aplicação
desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias consignadas à Justiça Federal de primeiro grau.
Art. 8º Revogam-se os §§ 1º e 2º do art. 21 da
Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Deputado
Paes Landim, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Aqueles que
forem pela aprovação permaneçam como se acham.
(Pausa.)
APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de cumprimentar V.Exa. e todo o Colégio de Líderes por terem pautado esta matéria, que, a meu
ver, é uma das matérias mais importantes que nós
aprovamos este ano nesta Casa. Isso vai desafogar a
Justiça Federal e vai levar aos jurisdicionados, àquelas
pessoas humildes o acesso à Justiça por meio dessas
225 Turmas Recursais.
Registro daqui, portanto, a minha solidariedade.
Parabenizo V.Exa., o Colégio de Líderes e o Plenário
desta Casa.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero apenas registrar o voto favorável do PSOL a esta matéria.
Tudo o que somar para a agilização da Justiça, para
que a sua proverbial lentidão não permaneça, desde
que provido com a austeridade que o serviço público
merece e pela via do concurso público, como essas
Varas Federais Recursais, merece o nosso voto. Isso
interessa à população. É bom para o povo que a justiça,
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que tarda e falha neste País, afinal possa acontecer
com um pouco mais de celeridade.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obrigado, Deputado.
O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o
Bloco PV/PPS também quer se somar às manifestações. Aliás, na semana passada – V.Exa. não estava
presente –, nós já tínhamos aprovado no Colégio de
Líderes a indicação da votação. Mas nunca é tarde.
Foi de uma semana para a outra.
De qualquer maneira, o Bloco PV/PPS quer registrar daqui o apoio a este importante pleito da Justiça Federal.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A Mesa
está aguardando o pedido de regime de urgência para
a votação do próximo item, o Projeto de Lei nº 7.528,
de 2006, que trata dos impedimentos posteriores ao
exercício do cargo ou emprego – quarentena.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar
pela Liderança do PT, com a palavra o Deputado Jilmar Tatto.
O SR. JILMAR TATTO (PT-SP. Como Líder. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje a Presidenta Dilma Rousseff lançou novas
medidas do Plano Brasil Maior.
Confesso que, quando assistia – e estava presente no Palácio do Planalto – ao anúncio dessas medidas, de imediato eu disse: “Vou à tribuna hoje falar em
nome da Liderança do PT e repercutir essas medidas,
porque elas são fundamentais para a defesa da indús‑
tria brasileira, são fundamentais para garantir o pleno
emprego, são fundamentais para que o Brasil possa
crescer 4,5% e são fundamentais para as empresas,
no sentido de terem a desoneração”.
Mas o Líder do DEM, Deputado ACM Neto, veio
à tribuna para tentar se defender de uma situação política imoral envolvendo o Senador, do DEM de Goiás,
chamado Demóstenes Torres. Ele se envolveu numa
rede de crime organizado com ramificações não só em
Goiás, como também em outros Estados.
Essa rede está introjetada no Estado brasileiro. A
Polícia Federal investigou o caso e o enviou ao Ministério
Público. A denominada Operação Monte Carlo envolve
empresários, policiais militares e civis, políticos, membros do Ministério Público e de setores do Judiciário.
Não é a primeira vez que um membro do DEM de
alto coturno se envolve nesse tipo de maracutaia no Brasil. Chama a atenção o fato de esse Senador sempre ter
sido um algoz do PT. Era impressionante a vontade que
tinha, a sede que tinha de falar das chamadas “irregularidades do PT”. Esse Senador, que tem o dom da palavra,
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a aura de ser um promotor, mantinha uma relação muito
estreita com a mídia, com um setor da mídia que também
me parece adequado apurar se está envolvido com Carlinhos Cachoeira, se é citado na Operação Monte Carlo.
Além disso, é aquela história: a melhor defesa é
o ataque. O Líder do DEM vem à tribuna e, em vez de
se explicar quanto ao paladino da moralidade no Senado, que tinha espaço, dia e noite, na mídia nacional
para atacar o PT, para atacar o Governo, vai no viés
de atacar o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores.
Da nossa casa a gente cuida. O povo está acompanhando e sabe do compromisso do PT com a ética,
sabe do compromisso do PT com a administração pública e com a correção na ação, na atividade pública.
Agora, sobre o DEM, eu fico imaginando, com a
licença dos Deputados e das Deputadas de bem do
DEM, dos Senadores e das Senadoras de bem do
DEM, como é sair na rua e dizer: “Eu sou do DEM, eu
sou do Democratas”. Ou: “Eu sou do DEM, do qual
era membro o Governador Arruda. Eu sou do DEM,
do qual era membro o Senador Demóstenes Torres”.
Portanto, eu sei que é muito difícil. E não foi à toa
que o DEM se elegeu com quarenta e poucos Deputados e tem aqui, talvez, uma ou duas dezenas. Do ponto
de vista político, o partido está definhando; do ponto de
vista moral, está tendo sérias dificuldades. E abro exceção, não jogo todos no mesmo balaio porque há gente
de bem no DEM. Eu tenho dúvidas: não sei se, depois
das eleições municipais, o DEM vai acabar ou se fundir.
Mas eu digo tudo isso porque é elogiável a posição
do Líder do DEM, Deputado ACM Neto, de vir à tribuna
dizer que é favorável à CPI da Operação Monte Carlo. É
louvável. Está de parabéns! Nós temos que apurar, até
porque Demóstenes é a ponta do iceberg. As ramificações dessa operação que a Polícia Federal investigou e
mandou para o Ministério Público têm que vir à tona. Não
podemos ter medo da verdade, não podemos ter medo,
até porque não podemos aceitar, numa democracia, que
o crime organizado se instale no aparelho do Estado.
E onde está o mérito deste Governo? Vamos dar
mérito a este Governo porque a Polícia Federal é do
Estado brasileiro, porque ela está aí para apurar, doa
a quem doer. Acho inclusive que o ideal seria aprovarmos uma CPMI, seria juntar o Senado e a Câmara e
criar uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.
Mas isso não foi possível no Senado, que é mais moroso nessas questões ligadas a CPMIs. Não sei se é
porque o Senador está instalado lá. Mas o fato é que
conseguimos aqui as assinaturas, por iniciativa do
Deputado Delegado Protógenes, do PCdoB. S.Exa.
colheu todas as assinaturas para que instalemos a
CPI aqui na Câmara.
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Quero dizer, portanto, que a bancada do PT é favorável à instalação da CPMI, é favorável à instalação
da CPI e acha importante todos os partidos se posicionarem. Vamos fazer essa instalação, vamos apurar
o que está por trás do envolvimento de Demóstenes
Torres, o que é a Operação Monte Carlo, que envolve caça-níqueis, que envolve, na verdade, a relação
promíscua entre o privado e o público, que envolve
inclusive relações com políticos, mas também com
promotores e juízes. É disso que se trata.
Portanto, a melhor maneira de se defender é atacando. O PT não tem dificuldade nenhuma de trabalhar
e de fazer o debate político no terreno da ética. Nós não
temos dificuldade nenhuma, até porque, para nós, transparência, democracia, fortalecimento das polícias, fortalecimento do Ministério Público, independência do Judiciário, para nós, são temas vitais, nos quais apostamos
e que fortalecemos cada vez mais. É disso que se trata.
Portanto, no lançamento do Plano Brasil Maior,
para o Brasil continuar crescendo, nós também temos
de passar a limpo o crime organizado, que ainda está
introjetado no Estado brasileiro. E, desta vez, o DEM
está na berlinda.
Está de parabéns o DEM por tomar a iniciativa
imediata de afastar o seu Senador, que era o paladino
da ética e que tinha o PT como algoz.
Portanto, à instalação da CPI!
O SR. LINCOLN PORTELA – Sr. Presidente,
pela Liderança do PR.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado,
espere um pouco. Vou colocar em votação o requerimento do próximo projeto.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há sobre
a mesa um requerimento para a tramitação do PL nº
7.528, de 2006, em regime de urgência.
REQUERIMENTO Nº 4843, DE 2012
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 155, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, urgência para
apreciação do Projeto de Lei 7528/2006 “que dispõe
sobre o conflito de interesses no exercício de cargo ou
emprego do Poder Executivo Federal e impedimentos
posteriores ao exercício do cargo ou emprego”.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Antonio
Carlos Mendes Thame, Líder da Minoria; César Col‑
nago, 1º Vice-Líder do PSDB; Lincoln Portela, Líder
do Bloco Parlamentar PR, PTdoB, PRP, PHS, PTC,
OS, PRTB; André Figueiredo, Líder do PDT; Antonio
Carlos Magalhães Neto, Líder do Democratas; Gui‑
lherme Campos, Líder do PSD; Jilmar Tatto, Líder
do PT; Jovair Arantes, Líder do PTB.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – As Sras. e
os Srs. Deputados que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. (Pausa.)
APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pela Liderança do PR – já havia pedido a palavra –, tem a palavra o Deputado Lincoln Portela.
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Marco Maia, respondendo ao apelo do nobre
Líder Jilmar Tatto, do Partido dos Trabalhadores, o Partido da República faz coro com o seu pronunciamento.
Particularmente, tenho sempre procurado assinar
todas as CPIs que nos apresentam. A CPI de Carlinhos
Cachoeira também foi por mim assinada, logo no início – meu nome está entre as primeiras assinaturas. E
penso, Sr. Presidente, que a Mesa, que a Casa deve
dar, sim, celeridade à instalação dessa CPI.
Quero dizer, como pastor batista que sou há 38
anos, que nunca fui favorável a nenhum jogo de azar, a
despeito do que às vezes um ou outro jornalista, uma ou
outra revista possam dizer. Deixo bem claro que, caso eu
fosse favorável a jogos como o de bingo, não seria eleito
nem mesmo a síndico de prédio. Além disso, a minha
convicção cristã é radicalmente contra jogos de azar.
Esta Casa sabe muito bem dos meus posicionamentos.
Portanto, o Partido da República se coloca favorável à instalação dessa CPI. Os membros do Partido
da República não têm nenhum relacionamento com
nada, não têm nada a ver com esse problema que vem
do Senado. Nada temos a ver com o Senador Demóstenes. Pensamos que ele deve se defender, é claro,
pois estamos numa democracia, em que o contraditório é de fundamental importância, por ser a essência
da democracia. Que ele então se defenda na CPI, que
ele se defenda com toda a legalidade que tiver à sua
disposição. Mas, repito, o Partido da República não tem
nenhum membro envolvido nisso, o Partido da República é plenamente favorável à CPI e entende que esta
Câmara deve examinar isso a fundo.
Sr. Presidente, quero aproveitar estes 2 minutos
e meio que ainda me restam para parabenizar V.Exa.,
a Deputada Rose de Freitas, Vice-Presidente, e os demais Líderes pela aprovação do requerimento de minha
autoria e do projeto sobre as Turmas Recursais, que
foi muito bem relatado pelo Deputado Paes Landim.
Quero parabenizar a AJUFE. Quero parabenizar
esta Casa por ter aprovado projeto de tamanha relevância para o Brasil, pois mais de 30 milhões de pessoas,
mais de 30 milhões de brasileiros já foram assistidos
pelos Tribunais Regionais Federais. Nós precisamos
trabalhar neste sentido: de dar celeridade a todo tipo
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de projeto que beneficie, como este, e muito, o povo
brasileiro.
Esta Casa está de parabéns. A Presidência, a 1ª
Vice-Presidência, o Deputado Inocêncio Oliveira, que
sempre tem trabalhado, estão de parabéns. Parabéns
a todos e ao Brasil. Nós só temos a ganhar com isso.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obrigado, Deputado Lincoln Portela.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vou passar
a palavra ao Deputado Cesar Colnago, que vai falar
pela Liderança do PSDB.
Depois vamos votar o Projeto de Lei nº 7.528,
de 2006.
O SR. RUBENS BUENO – Sr. Presidente, inscreva-me como Líder, em seguida.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não,
Deputado Rubens Bueno.
O SR. CESAR COLNAGO (PSDB-ES. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós
assumimos esta tribuna para dizer que requeremos,
através da Comissão de Fiscalização e da Comissão
de Agricultura, a convocação do Ministro Marcelo Crivella, para prestar esclarecimentos sobre a compra e
a utilização de 28 lanchas, por parte do Ministério da
Pesca e Aquicultura, no valor de 31 milhões.
Mais uma denúncia veiculada através dos meios de
comunicação apontou esse desvio. Com certeza, o Tribunal de Contas da União, no seu papel de fiscalização,
está prestando um grande serviço à população brasileira.
O fato em si já é grave, mas se torna ainda mais
grave quando temos a informação de que a empresa
beneficiada pelo contrato, que vendeu as 28 lanchas
por 31 milhões, a Intech Boating, doou 150 mil ao Comitê do PT que bancou parte da candidatura de Ideli
Salvatti ao Governo catarinense, em 2010. A auditoria do tribunal aponta desperdícios de recursos pelo
Ministério da Pesca. As 28 lanchas compradas pelo
Ministério estão inoperantes, paralisadas, e há o risco
de entrarem em processo de sucateamento.
Compraram equipamentos caros, importantes,
sim, para a vigilância da Marinha, das Capitanias dos
Portos, mas compraram para pesca, para nenhuma utilidade. Foram 28 lanchas. O desperdício dos recursos
públicos mostrou que foram compradas lanchas para
fazer patrulhamento, para uso em atividades que não
são de competência legal daquele Ministério. Fizeram
uma compra que não foi por pouco dinheiro.
Nós vimos agora os cortes feitos pela Presidente
Dilma Rousseff, de 4 bilhões, na área da saúde. Temos
problemas estruturais e importantíssimos no Estado
brasileiro e vemos esse tipo de desperdício acontecer
diante dos nossos olhos.
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O relatório de auditoria mostra graves falhas no
planejamento para a aquisição dessas lanchas, ocorrida
em dezembro de 2008. Em março de 2011, o Ministério
deixou de negociar previamente parcerias necessárias
para garantir a operacionalização das embarcações.
Não considerou alternativas menos onerosas para realizar a fiscalização da pesca ilegal e superestimou o
quantitativo a ser adquirido.
Até parece que não há problemas no País. Há problemas na área da saúde e na área de segurança. Faltam
equipamentos, falta UTI neonatal, falta UTI em hospitais
especializados, para realizarem melhor atendimento, e
vamos comprar algo sem nenhum tipo de programação,
sem nenhum tipo de articulação com o setor de pesca,
para fazer um trabalho também da pesca ilegal?
Os equipamentos, pela denúncia e pelo relatório
do Tribunal de Contas, estão completamente abandonados, sem utilização e estragando. Os pagamentos
foram feitos antecipadamente à empresa que participou do caixa das candidaturas do PT ao Governo de
Santa Catarina. Isso mostra muito bem o compromisso do Governo, não de atacar os principais problemas
brasileiros, mas de usar os recursos públicos de forma
indevida, em algo que não vai servir para nada, que
não vai levar nenhum benefício à população. São 31
milhões por 28 embarcações que não estão tendo
utilidade porque não houve planejamento, não houve entendimento, não houve preparação para colocar
esses barcos na mão de quem tem competência para
executar esse tipo de ação.
Aliás, o ex-Ministro da Pasta disse que foi um
malfeito. Estamos convocando o Ministro da Pesca,
Marcelo Crivella, porque ele mesmo disse: “Essa do‑
ação ao PT nunca deveria ter ocorrido”. Entre aspas.
Palavras dele, do Ministro da Pesca. Por isso queremos
esclarecimentos do Ministro, que acabou de chegar e
que não tem nada a ver com esta história. Mas precisamos saber por que foram compradas as lanchas,
por que estão abandonadas, por que não estão sendo
utilizadas, qual é o interesse público nessa matéria e,
principalmente, qual é o vínculo come essa empresa
beneficiária, que recebeu na hora, antecipadamente,
e que fez contribuições para a candidata do PT lá no
seu Estado.
Por isso, Sr. Presidente, nós estamos convocando
o Ministro, para que possa esclarecer, para que mais
um malfeito seja esclarecido a esta Casa, à Comissão
de Fiscalização, à Comissão de Agricultura, que, com
certeza, têm papel importante na investigação dos
atos malfeitos.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para fazer
uso da palavra pela Liderança do PPS, Deputado Rubens Bueno.
O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, hoje, numa reunião da Frente Parlamentar Mista de Combate à Corrupção – o Deputado
Francisco Praciano, os Parlamentares do PSOL, do PV
e do PDT, o Deputado Paulo Rubem Santiago, enfim,
Deputados de vários partidos estavam lá presentes –,
fizemos questão de levar ao Presidente a preocupação
com a denúncia envolvendo a Operação Monte Carlo.
Da forma como está, ela está contaminando todo
o Poder Legislativo. Não é só o Senado que não age,
é a Câmara dos Deputados também – e aqui estamos
fazendo discurso. O que vamos fazer? Como fazer?
Quando fazer? Temos que responder à sociedade que
há denúncias gravíssimas contra Parlamentares que
precisam ser apuradas, para o bem dos Parlamentares
denunciados que não devem nada e para aqueles que
devem ser efetivamente punidos, dando-lhes o direito
à ampla defesa. É isso o que tem que ocorrer. A Casa
não pode ficar calada diante deste escabroso fato que
chama a atenção da Nação inteira.
No nosso caso, no caso do PPS, aparece o nome
do Deputado Stepan Nercessian. Isso no sábado pela
manhã. No sábado pela manhã, ele mandou uma carta ao partido pedindo licença, colocando-se à disposição do Conselho de Ética. E mais: dizendo à Casa, ao
Parlamento, à Câmara dos Deputados, que não quer
ser convocado, que ele vem para dizer: “Eu quero ser
investigado porque não devo nada e não temo nada.”
Agindo assim, nós vamos, de forma cabal e definitiva, colocar os pingos nos is. Não é possível que,
diante de tamanha denúncia, da gravidade dela, não
se encontre um paradeiro para dizer: “Olha, aqui todo
mundo está sob suspeição”. Os fatos desta denúncia
mexem com todo mundo. Com todos. Mesmo com os
que não devem, que não estão na lista, que não fazem parte das gravações. Mesmos esses estão sendo
atingidos nesta situação.
Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
o PPS, o Partido Popular Socialista, a bancada do
PPS vem de público falar do caso do Deputado Stepan Nercessian – e o partido confia nele, por sua história, por sua trajetória dentro do partido – e também
dizer à Casa que avance e dê uma resposta cabal à
sociedade brasileira sobre a gravidade deste fato que
envolve Senadores e Deputados Federais.
Durante o discurso do Sr. Rubens Bueno,
o Sr. Marco Maia, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ino‑
cêncio Oliveira, 3º Secretário.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O
projeto foi emendado.
EMENDA DE PLENÁRIO N°1
Dê-se ao inciso II do art. 6° a seguinte redação:
Art.6° .....................................................
...............................................................
II – no período de cinco meses, contado
da data da dispensa, exoneração, destituição,
demissão ou aposentadoria, salvo quando
expressamente autorizado, conforme o caso,
pela Comissão de Ética Pública ou pela Controladoria Geral da União:
.......................................................”(NR)
Justificação
A presente emenda tem por objetivo permitir que
aquele que for dispensado, exonerado, destituído, demitido ou aposentado, possa num prazo menor exercer
atividades conforme tratado no projeto, sem necessidade de autorização pela Comissão de Ética Pública
ou pela Controladoria Geral da União.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Antonio
Carlos Mendes Thame, Líder da Minoria Sibá Ma‑
chado, Vice-Líder do PT Wandenkolk Gonsalves,
Vice-Líder do PSDB.
EMENDA DE PLENÁRIO N°2
Altere-se o inciso IV do art. 2° do Projeto de Lei
nº 7.528/2006, nos seguintes termos:
“IV – do Grupo Direção e Assessoramento Superiores – DAS, níveis 6, 5, e 4 ou
equivalentes”.
Brasília, 3 de abril de 2012. – Pauderney Aveli‑
no, Vice-Líder do Democratas César Colnago, Vice-Líder do PSDB, Esperidião Amin, Vice-Líder do PP.
EMENDA DE PLENÁRIO N°3
Modifique-se o parágrafo único do art. 8º do Projeto de Lei nº 7.528/2006, nos seguintes termos:
“Parágrafo único – a Controladoria Ge‑
ral da União e a Comissão de Ética Pública
atuarão nos casos que envolvam os agentes
públicos mencionados no art. 2º”.
Brasília, 3 de abril de 2012. – Pauderney Aveli‑
no, Vice-Líder do Democratas César Colnago, Vice-Líder do PSDB, Esperidião Amin, Vice-Líder do PP.
EMENDA DE PLENÁRIO N°4
Inclua-se o inciso III ao art. 6° do Projeto de Lei
n° 7.528/2006, nos seguintes termos:
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“III – a qualquer tempo, em caso de li‑
cenças ou afastamentos do cargo ou emprego
público, qualquer que seja o motivo, com ou
sem remuneração”.
Brasília, 3 de abril de 2012. – Pauderney Aveli‑
no, Vice-Líder do Democratas César Colnago, Vice-Líder do PSDB, Esperidião Amin, Vice-Líder do PP.
EMENDA DE PLENÁRIO N°5
Modifique-se o inciso I do art. 9º do Projeto de
Lei nº 7.528/2006, nos seguintes termos:
“I – enviar à Controladoria Geral da União,
conforme o caso, anualmente, declaração com
informações sobre situação patrimonial, participações societárias, atividades econômicas
ou profissionais e indicação sobre a existência de cônjuge, companheiro ou parente, por
consanguinidade ou afinidade, em linha reta
ou colateral, até o terceiro grau, no exercício
de atividades que possam suscitar conflito de
interesses”.
Brasília, 3 de abril de 2012. – Pauderney Aveli‑
no, Vice-Líder do Democratas César Colnago, Vice-Líder do PSDB, Esperidião Amin, Vice-Líder do PP.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em
discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo oradores para falar nem contra nem
a favor, declaro encerrada a discussão.
HÁ SOBRE A MESA OS SEGUINTES:
REQUERIMENTOS DE
DESTAQUE DE BANCADA
‘‘Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos
termos do art. 161 e § 2º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado da Emenda nº 02,
apresentada ao PL 7528/2006.
Sala das Sessões, – Pauderney Aveli‑
no, Vice-Líder do Democratas.’’
‘‘Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos
termos do art. 161 e § 2º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado da Emenda nº 03,
apresentada ao PL 7528/2006.
Sala das Sessões, – Pauderney Avelino,
Vice-Líder do Democratas.’’
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para
uma Comunicação de Liderança, pela Liderança da
Minoria, concedo a palavra ao ilustre Líder Mendes
Thame. S.Exa. dispõe de 6 minutos na tribuna.
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O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME
(PSDB-SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o déficit na balança
comercial da indústria de transformação em 2011 foi de
44 bilhões – 44 bilhões! Cinco anos atrás, em 2006, a
balança comercial da mesma indústria de transformação tinha registrado um superávit de 30 bilhões. Como
é que pode ocorrer uma coisa tão fantástica: de 30 bilhões positivos, em 5 anos, passa-se para 44 bilhões
negativos? Ou seja, uma deterioração, em apenas um
quinquênio, de 74 bilhões.
Isso ocorreu porque, nos últimos 10 anos, a indústria de transformação brasileira vem passando por
um inegável, por um indiscutível processo de desindustrialização.
A indústria encolhe em relação ao PIB. É cada
vez menor a participação da indústria brasileira em
relação a nossa economia.
Em segundo lugar, fenômeno que também é percebido a olhos vistos, ocorre uma desintegração das
cadeias produtivas. O que é essa desintegração? Parte do processo produtivo é importado, boa parte das
indústrias se transformam em maquiadoras, como no
México, ou em outras empresas, como aqui no Brasil, que importam o coração daquilo que vão vender e
apenas fazem as partes menos complicadas, menos
sofisticadas aqui no Brasil, importando o que mais
agrega valor do exterior.
Para se ter uma ideia dessa desindustrialização,
10 anos atrás, de cada 10 produtos industriais produzidos no País, um era importado; hoje, de cada cinco
produtos, um é importado. E estima-se que, em mais
5 anos, de cada quatro produtos, um será importado.
O que significa isso? Desindustrialização. Não dá para
negar esse processo.
Quais são as causas de tudo isso? Em primeiro
lugar, o câmbio completamente distorcido, com uma
sobrevalorização de 70% – segundo o economista
Armando Castelar, 70%. Enquanto isso, outros países
fazem o contrário, desvalorizam artificialmente a sua
moeda para aumentar a competitividade. Em segundo
lugar, os altos juros e o custo do capital. Em terceiro
lugar, a logística. E, em quarto lugar, o Custo Brasil:
impostos diretos e indiretos altíssimos.
Para se ter uma ideia, no custo da energia elétrica, de cada 1 real que se paga por quilowatt de energia
elétrica, 52 centavos são tributos e encargos setoriais.
Tudo isso redunda em perda de competitividade.
Para enfrentar esse problema, o que teria que
fazer o Governo? Atacar as razões da perda de competitividade. E o que vemos? Essas medidas, esse pacote. É um pacote de medidas pontuais para beneficiar
alguns poucos setores da economia e um conjunto de
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medidas protecionistas também para proteger alguns
poucos setores da economia brasileira.
Vamos analisar estes dois pontos, os benefícios
para alguns setores e as medidas protecionistas. Para
proteger alguns setores, apenas alguns, cria‑se um
tratamento desigual, que estimula o compadrio, a necessidade de ser um acólito do Governo. Quem não
faz lobby fica fora, é condenado à falência, porque não
conseguiu estar incluído naqueles setores que são beneficiados por aquelas benesses. São os apaniguados
do Governo. As demais empresas todas continuam
condenadas à falência, à bancarrota.
Quanto às medidas protecionistas, quem paga
a conta? O consumidor. O que é uma medida protecionista? O importado paga impostos; o produto daqui
continua na mesma. Deveria ser o contrário, deveria
diminuir os impostos daqueles que estão aqui para
que eles pudessem competir. Isso o Governo não faz.
E, por isso, quem acaba pagando a conta, o grande
prejudicado acaba sendo o consumidor.
O que, na verdade, interessa à indústria nacional?
Interessa essa proteção? Sim, a curto prazo. Mas a médio prazo o que ela quer é condições de isonomia. Quer
isto: condições de isonomia. Ela quer ter o mesmo...
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para concluir, Deputado.
O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME –
...tratamento que os importados. Quer o fim da guerra
dos portos, que dá uma vantagem de, no mínimo, 9%
de ICMS para os produtos importados. E quer, aqui,
Sr. Presidente Marco Maia, rapidez na aprovação do
projeto de lei originário desta Casa, de nº 717/03, que
hoje à tarde, em momento histórico, acaba de ser aprovado no Senado com o nº 176/08.
Que projeto é esse? É um projeto aqui da Casa,
de nossa autoria, e que diz que todos os produtos importados têm de se submeter às mesmas normas de
qualidade e de segurança a que estão sujeitos os produtos nacionais. É incrível que isso ainda não exista.
Agora o projeto foi aprovado no Senado com o apoio
do Senador Suplicy.
(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obrigado, Deputado. Já concedi mais 1 minuto a V.Exa.
O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME –
Posso encerrar, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Peço que
V.Exa. conclua.
O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME –
Está certo. Muito obrigado.
O projeto teve o apoio também do Senador Aloysio Nunes. Esse projeto diz que tudo aquilo que for im-
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portado tem que se submeter às normas de qualidade
a que estão submetidos os produtos nacionais, o que
evita a entrada no País de produtos sem qualidade e
que não protejam o trabalhador e o consumidor.
Esse projeto recebeu emendas...
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para concluir, Deputado.
O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME –
...e vem para esta Casa agora. Contamos com o apoio
de V.Exa., Sr. Presidente, para que ele seja rapidamente
aprovado e ajude a indústria nacional, o trabalhador
nacional a proteger o seu emprego.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
Durante o discurso do Sr. Antonio Car‑
los Mendes Thame, o Sr. Inocêncio Oliveira,
3º Secretário, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pela o Sr. Marco Maia.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Então, já
foi encerrada a discussão do Projeto de Lei nº 7.528,
de 2006, que trata do conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo Federal
e impedimentos posteriores ao exercício do cargo ou
emprego.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A matéria
recebeu cinco emendas. Peço ao Deputado Fernando
Ferro para oferecer parecer às emendas de Plenário,
pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público.
O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Parlamentares, este projeto de lei estabelece procedimentos para o afastamento de exercício
do cargo de servidores que detenham informações
privilegiadas na gestão da coisa pública.
No curso do debate, foi apresentada uma subemenda de Relator, de autoria do Deputado Antonio Carlos Mendes Thame. E concordamos que ela aumenta
o período de dispensa para 6 meses e que, de certa
maneira, compatibiliza e permite que esse procedimento
garanta ao servidor público os seus direitos trabalhistas e, ao mesmo tempo, o mantenha resguardado de
qualquer possibilidade de interferência na sequência
das atividades do órgão de que se afasta, garantindo-lhe, portanto, a probidade, a iniciativa e a lisura da sua
participação nesse cargo do qual se afasta.
Com essas considerações, nós somos pela aprovação da subemenda do Relator, que é a Emenda nº
1, de autoria do Deputado Antonio Carlos Mendes
Thame, e rejeitamos as demais, na forma do texto que
apresentamos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para oferecer parecer às emendas de Plenário, pela Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania, concedo a
palavra ao Deputado Fabio Trad.
O SR. FABIO TRAD (PMDB-MS. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, a análise é feita sob a perspectiva
formal. Não há vício e inconstitucionalidade formal ou
material, há juridicidade na matéria, que é consistente. Redação final provida de todos os predicados que
garantem legitimidade à forma de Direito emprestada
à matéria.
Portanto, com relação ao aspecto formal – e somente formal – o parecer é pela aprovação da emenda subscrita pelo Deputado Antonio Carlos Mendes
Thame, rejeitando-se as demais.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Então, passa-se à votação.
HÁ SOBRE A MESA OS SEQUINTES
REQUERIMENTOS DE DESTAQUE
“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos
termos do art. 161 e § 2º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado da Emenda nº 02,
apresentada ao PL 7528/2006.”
Sala das Sessões, Pauderney Avelino, Vice‑
-Líder do Democratas.
“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos
termos do art. 161 e § 2º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado da Emenda nº 03,
apresentada ao PL 7528/2006.”
Sala das Sessões, Pauderney Avelino, Vice‑
-Líder do Democratas.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação
a Emenda de Plenário nº 1, com parecer favorável,
ressalvados os destaques.
Dê-se ao inciso II do art. 6º a seguinte redação:
Art. 6º ....................................................
II – no período de cinco meses, contado
da data da dispensa, exoneração, destituição,
demissão ou aposentadoria, salvo quando
expressamente autorizado, conforme o caso,
pela Comissão de Ética Pública ou pela Controladoria-Geral da União:
.......................................................... (NR)
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Aqueles que
forem pela aprovação permaneçam como se acham.
(Pausa.)
APROVADA.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação
as Emendas de Plenário de nºs 2 a 5, com parecer
contrário, ressalvados os destaques.
EMENDA Nº 2
Altere-se o inciso IV do art. 2º do Projeto de Lei
nº 7.528/2006, nos seguintes termos:
“IV – do Grupo Direção e Assessoramento Superiores – DAS, níveis 6, 5 e 4 ou
equivalentes.”
EMENDA Nº 3
Modifique-se o parágrafo único do art. 8º do Pro‑
jeto de Lei n 7.528/2006, nos seguintes termos:
“Parágrafo único. a Controladoria-Geral
da União e a Comissão de Ética Pública atuarão nos casos que envolvam os agentes públicos mencionados no art. 2º.”
EMENDA Nº 4
Inclua-se o inciso III ao art. 6º do Projeto de Lei
nº 7.528/2006, nos seguintes termos:
“III – a qualquer tempo, em caso de licenças ou afastamentos do cargo ou emprego
público, qualquer que seja o motivo, com ou
sem remuneração.”
EMENDA Nº 5
Modifique-se o inciso I do art. 9º do Projeto de
Lei nº 7.528/2006, nos seguintes termos:
“I – enviar à Controladoria-Geral da
União, conforme o caso, anualmente, declaração com informações sobre situação patrimonial, participações societárias, atividades
econômicas ou profissionais e indicação sobre a existência de cônjuge, companheiro ou
parente, por consaguinidade ou afinidade, em
linha reta ou colateral, até o terceiro grau, no
exercício de atividades que possam suscitar
conflito de interesses.”
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Aqueles que
forem pela aprovação permaneçam como se acham.
(Pausa.)
APROVADO O PARECER.
O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, contra o
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voto da bancada do PPS. Nós somos pela quarentena
de 1 ano, e não por diminuir para 5 meses.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Ressalvados os
destaques.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A Mesa
deixa de submeter a votos a emenda aparentada na
Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania por
ter recebido parecer pela inconstitucionalidade.
O SR. PAUDERNEY AVELINO – Sr. Presidente...
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação
a subemenda do Relator à Emenda nº 1.
COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
SUBEMENDA DO RELATOR À EMENDA DE
PLENÁRIO Nº 1 AO PROJETO DE LEI
Nº 7.528, DE 2006
Dê-se ao inciso II do art. 6° a seguinte redação:
Art.6. .....................................................
...............................................................
II – No período de seis meses, contado
da data da dispensa, exoneração, destituição,
demissão ou aposentadoria, salvo quando
expressamente autorizado, conforme o caso,
pela Comissão de Ética Pública ou pela Controladoria-Geral da União;
Fernando Ferro, Vice-Líder do PT
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Os Srs.
Deputados que a aprovam permaneçam como se
acham. (Pausa.)
APROVADA.
O SR. FABIO TRAD (PMDB-MS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para
registro, a minha posição pessoal é no sentido de que
a quarentena deve se estender a 1 ano.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, uma informação ao plenário, porque há dúvidas aqui.
Nós também defendemos a quarentena de 1 ano,
mas o que está sendo aprovado aqui, pela maioria, é
a quarentena de 6 ou de 5 meses?
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Seis meses.
O SR. CHICO ALENCAR – Seis.
O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Mesmo assim, nós
somos contra, Sr. Presidente.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – A emenda é de 5
meses, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação o Projeto de Lei nº 7.528, de 2006, ressalvados
os destaques.
O Congresso Nacional Decreta:
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
Art. 1º As situações que configuram conflito de
interesses envolvendo ocupantes de cargo ou emprego
no âmbito do Poder Executivo Federal, os requisitos
e restrições a ocupantes de cargo ou emprego que
tenham acesso a informações privilegiadas, os impedimentos posteriores ao exercício do cargo ou emprego e as competências para fiscalização, avaliação e
prevenção de conflitos de interesses regulam-se pelo
disposto nesta Lei.
Art. 2º Submetem-se ao regime desta Lei os ocupantes dos seguintes cargos e empregos:
I – de ministro de Estado;
II – de natureza especial ou equivalentes;
III – de presidente, vice-presidente e diretor,
ou equivalentes, de autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista; e
IV – do Grupo Direção e Assessoramento Superiores – DAS, níveis 6 e 5 ou equivalentes.
Parágrafo único. Além dos agentes públicos mencionados nos incisos I a IV, sujeitam-se ao disposto
nesta Lei os ocupantes de cargos ou empregos cujo
exercício proporcione acesso a informação privilegiada, capaz de trazer vantagem econômica ou financeira
para o agente público ou para terceiro, conforme definido em regulamento.
Art. 3º Para os fins desta Lei, considera-se:
I – conflito de interesses: a situação gerada pelo
confronto entre interesses públicos e privados, que
possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função
pública; e
II – informação privilegiada: a que diz respeito a
assuntos sigilosos ou aquela relevante ao processo
de decisão no âmbito do Poder Executivo Federal que
tenha repercussão econômica ou financeira e que não
seja de amplo conhecimento público.
Art. 4º O ocupante de cargo ou emprego no Poder
Executivo Federal deve agir de modo a prevenir ou a
impedir possível conflito de interesses e a resguardar
informação privilegiada.
§ 1º No caso de dúvida sobre como prevenir ou
impedir situações que configurem conflito de interesses,
o agente público deverá consultar a Comissão de Ética
Pública, criada no âmbito do Poder Executivo Federal,
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ou a Controladoria-Geral da União, conforme o disposto
no parágrafo único do art. 8º desta Lei.
§ 2º A ocorrência de conflito de interesses independe da existência de lesão ao patrimônio público,
bem como do recebimento de qualquer vantagem ou
ganho pelo agente público ou por terceiro.
CAPÍTULO II
Das Situações que Configuram Conflito de
Interesses no Exercício do Cargo ou Emprego
Art. 5º Configura conflito de interesses, no exercício de cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo Federal:
I – divulgar ou fazer uso de informação privilegiada, em proveito próprio ou de terceiro, obtida em
razão das atividades exercidas;
II – exercer atividade que implique a prestação
de serviços ou a manutenção de relação de negócio
com pessoa física ou jurídica que tenha interesse em
decisão do agente público ou de colegiado do qual
este participe;
III – exercer, direta ou indiretamente, atividade
que em razão da sua natureza seja incompatível com
as atribuições do cargo ou emprego, considerando-se
como tal, inclusive, a atividade desenvolvida em áreas
ou matérias correlatas;
IV – atuar, ainda que informalmente, como procurador, consultor, assessor ou intermediário de interesses privados junto aos órgãos ou entidades da
Administração Pública direta ou indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
V – praticar ato em benefício de interesse de
pessoa jurídica de que participe o agente público, seu
cônjuge, companheiro ou parentes, consangüíneos ou
afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, e
que possa ser por ele beneficiada ou influir em seus
atos de gestão;
VI – receber presente de quem tenha interesse
em decisão do agente público ou de colegiado do qual
este participe, fora dos limites e condições estabelecidos em regulamento; e
VII – prestar serviços, ainda que eventuais, a
empresa cuja atividade seja controlada, fiscalizada
ou regulada pelo ente ao qual o agente público está
vinculado.
Parágrafo único. As situações que configuram
conflito de interesses estabelecidas neste artigo aplicam-se aos ocupantes dos cargos ou empregos mencionados no art. 2º ainda que em gozo de licença ou
em período de afastamento.
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CAPÍTULO III
Das Situações que Configuram Conflito de Inte‑
resses Após o Exercício Do Cargo ou Emprego
Art. 6º Configura conflito de interesses, após o
exercício de cargo ou emprego no âmbito do Poder
Executivo Federal:
I – a qualquer tempo, divulgar ou fazer uso de
informação privilegiada obtida em razão das atividades exercidas; e
II – no período de um ano, contado da data da
dispensa, exoneração, destituição, demissão ou aposentadoria, salvo quando expressamente autorizado,
conforme o caso, pela Comissão de Ética Pública ou
pela Controladoria-Geral da União:
a) prestar, direta ou indiretamente, qualquer tipo de serviço a pessoa física ou jurídica
com quem tenha estabelecido relacionamento
relevante em razão do exercício do cargo ou
emprego;
b) aceitar cargo de administrador ou conselheiro, ou estabelecer vínculo profissional
com pessoa física ou jurídica que desempenhe
atividade relacionada à área de competência
do cargo ou emprego ocupado;
c) celebrar, com órgãos ou entidades do
Poder Executivo Federal, contratos de serviço,
consultoria, assessoramento ou atividades similares, vinculados, ainda que indiretamente,
ao órgão ou entidade em que tenha ocupado
o cargo ou emprego; ou
d) intervir, direta ou indiretamente, em
favor de interesse privado perante órgão ou
entidade em que haja ocupado cargo ou emprego ou com o qual tenha estabelecido relacionamento relevante em razão do exercício
do cargo ou emprego.
Art. 7º Durante o período de impedimento de que
trata o inciso II do art. 6º não será devida por órgão ou
entidade do Poder Executivo Federal qualquer remuneração compensatória.
§ 1º Os agentes públicos referidos nos incisos I
a IV do art. 2o, não ocupantes de cargos efetivos, poderão ser autorizados pela Comissão de Ética Pública a receber valor equivalente ao da remuneração do
cargo, quando caracterizada, a juízo da Comissão, a
impossibilidade do exercício de atividade não conflitante com o desempenho das atribuições do cargo ou
emprego por eles ocupado.
§ 2º O pagamento de que trata o parágrafo anterior será de responsabilidade do órgão ou entidade ao
qual o agente público se encontrava vinculado.
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§ 3º Os agentes que sejam servidores públicos
ocupantes de cargos de provimento efetivo ou emprego público, se não tiverem assumido outro cargo ou
se aposentado, reassumirão o exercício do cargo ou
emprego de origem.
§ 4º A autorização referida no § 1º será concedida
mediante requerimento do agente público, que deverá ser apreciado pela Comissão no prazo de até trinta
dias, com efeitos financeiros, em caso de deferimento,
a contar da data do pedido.
CAPÍTULO IV
Da Fiscalização e da Avaliação do
Conflito de Interesses
Art. 8º Sem prejuízo de suas competências institucionais, compete à Comissão de Ética Pública,
instituída no âmbito do Poder Executivo Federal, e à
Controladoria-Geral da União, conforme o caso:
I – estabelecer normas, procedimentos e mecanismos que objetivem prevenir ou impedir eventual
conflito de interesses;
II – avaliar e fiscalizar a ocorrência de situações
que configuram conflito de interesses e determinar
medidas para a prevenção ou eliminação do conflito;
III – orientar e dirimir dúvidas e controvérsias acerca da interpretação das normas que regulam o conflito
de interesses, inclusive as estabelecidas nesta Lei;
IV – manifestar-se sobre a existência ou não de
conflito de interesses nas consultas a elas submetidas;
V – autorizar o ocupante de cargo ou emprego no
âmbito do Poder Executivo Federal a exercer atividade
privada, quando verificada a inexistência de conflito de
interesses ou sua irrelevância;
VI – dispensar a quem haja ocupado cargo ou
emprego no âmbito do Poder Executivo Federal de
cumprir o período de impedimento a que se refere o
inciso II do art. 6º, quando verificada a inexistência de
conflito de interesses ou sua irrelevância;
VII – dispor, em conjunto com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, sobre a comunicação,
pelos ocupantes de cargo ou emprego no âmbito do
Poder Executivo Federal, de alterações patrimoniais
relevantes, exercício de atividade privada ou recebimento de propostas de trabalho, contrato ou negócio
no setor privado; e
VIII – fiscalizar a divulgação da agenda de compromissos públicos, conforme prevista no art. 11.
Parágrafo único. A Comissão de Ética Pública
atuará nos casos que envolvam os agentes públicos
mencionados nos incisos I a IV do art. 2º e a Controladoria-Geral da União nos casos que envolvam os demais agentes, observado o disposto em regulamento.
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Art. 9º Os agentes públicos mencionados no art.
2º desta Lei, inclusive aqueles que se encontram em
gozo de licença ou em período de afastamento, deverão:
I – enviar à Comissão de Ética Pública ou à Controladoria-Geral da União, conforme o caso, anualmente, declaração com informações sobre situação patrimonial, participações societárias, atividades econômicas
ou profissionais e indicação sobre a existência de cônjuge, companheiro ou parente, por consangüinidade
ou afinidade, em linha reta ou colateral, até o terceiro
grau, no exercício de atividades que possam suscitar
conflito de interesses; e
II – comunicar por escrito, à Comissão de Ética
Pública ou à unidade de recursos humanos do órgão
ou entidade respectivo, conforme o caso, o exercício
de atividade privada ou o recebimento de propostas
de trabalho que pretende aceitar, contrato ou negócio
no setor privado, ainda que não vedadas pelas normas
vigentes, estendendo-se esta obrigação ao período a
que se refere o inciso II do art. 6º.
Parágrafo único. As unidades de recursos humanos, ao receber a comunicação de exercício de
atividade privada ou de recebimento de propostas de
trabalho, contrato ou negócio no setor privado, deverão informar ao servidor e à Controladoria-Geral da
União as situações que suscitem potencial conflito de
interesses entre a atividade pública e a atividade privada do agente.
CAPÍTULO V
Das Disposições Finais
Art. 10. As disposições contidas nos arts. 4º e 5º
e no art. 6º, inciso I, estendem-se a todos os agentes
públicos no âmbito do Poder Executivo Federal.
Art. 11. Os agentes públicos mencionados nos
incisos I a IV do art. 2º deverão, ainda, divulgar, diariamente, por meio da rede mundial de computadores
– internet, sua agenda de compromissos públicos.
Art. 12. O agente público que praticar os atos previstos nos arts. 5º e 6º desta Lei incorre em improbidade
administrativa, na forma do art. 11 da Lei nº 8.429, de 2
de junho de 1992, quando não caracterizada qualquer
das condutas descritas nos arts. 9º e 10 daquela Lei.
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no
caput e da aplicação das demais sanções cabíveis,
fica o agente público que se encontrar em situação de
conflito de interesses sujeito à aplicação da penalidade
disciplinar de demissão, prevista no art. 127, inciso III,
e no art. 132 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, ou medida equivalente.
Art. 13. O disposto nesta Lei não afasta a aplicabilidade da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
especialmente no que se refere à apuração das respon-
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sabilidades e possível aplicação de sanção em razão
de prática de ato que configure conflito de interesses
ou ato de improbidade nela previstos.
Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 15. Ficam revogados o art. 8º da Lei nº 9.986,
de 18 de julho de 2000, o art. 16 da Medida Provisória
nº 2.216-37, de 31 de agosto de 2001, e os art. 6º e
7º da Medida Provisória nº 2.225, de 4 de setembro
de 2001.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Aqueles que
forem pela aprovação permaneçam como se acham.
(Pausa.)
APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Dois destaques: o Destaque de nº 1, apresentado pelo Deputado
Antonio Carlos Magalhães Neto, Líder do Democratas.
O SR. PAUDERNEY AVELINO – Eu representando.
DESTAQUE A QUE SE REFERE O
SR. PRESIDENTE
“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos
termos do art. 161 e § 2º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado da Emenda nº 02,
apresentada ao PL 7528/2006.”
Sala das Sessões, Pauderney Avelino, Vice‑
-Líder do Democratas.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar
a favor, tem a palavra o Deputado Pauderney Avelino.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na realidade, seria
a Emenda nº 2, porque a Emenda nº 1 já foi aprovada...
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Número 2.
O SR. PAUDERNEY AVELINO – A Emenda nº 2.
Nós entendemos que a lei deve alcançar servidores e agentes até o DAS 4. É isso que diz essa
emenda: que essa posição inclui acesso a informações
importantes e que podem ter grande repercussão, do
ponto de vista financeiro e dos interesses do Poder
Executivo Federal.
Por isso, nós estamos destacando essa matéria
e gostaríamos de obter o apoio do Plenário para a
sua aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não há oradores inscritos para falar contrários à matéria.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação.
“Altere-se o inciso IV do art. 22 do Projeto
de Lei n2 7.528/2006, nos seguintes termos:
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‘IV – do Grupo Direção e Assessoramento Superiores – DAS, níveis 6, 5, e 4 ou
equivalentes’”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Os Srs.
Deputados que forem favoráveis ao destaque permaneçam como se encontram. (Pausa.)
O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – O PT vota contra.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O DESTAQUE FOI REJEITADO.
Mantido o texto.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Destaque
nº 2, também do Democratas, que requer a votação
em separado da Emenda nº 3 ao PL 7.528, de 2006.
O SR. PAUDERNEY AVELINO – É o número 3.
DESTAQUE A QUE SE REFERE O
SR. PRESIDENTE
“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos
termos do art. 161 e § 2º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado da Emenda nº 03,
apresentada ao PL 7528/2006.”
Sala das Sessões, Pauderney Avelino, Vice‑
-Líder do Democratas.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a palavra o Deputado Pauderney Avelino, para falar a favor.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Sem
revisão do orador.) – Esse destaque, Sr. Presidente,
prevê que, a qualquer tempo, em caso de licença ou
afastamento do cargo ou emprego público, qualquer
que seja o motivo da licença ou do afastamento... dispõe sobre as situações que configuram conflito de
interesse, e essa regra que está no projeto de lei não
fica clara com relação à quarentena.
O SR. FABIO TRAD – A regra alcança quem foi
demitido ou quem saiu do serviço público.
O SR. PAUDERNEY AVELINO – Exatamente.
A regra alcança quem foi demitido ou quem saiu do
serviço público. Por isso é que estamos apresentando essa emenda, e peço ao Plenário apoio para a sua
aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não há
oradores para falar contra.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação
a emenda destacada.
“Modifique-se o parágrafo único do art.
8° do Projeto de Lei n° 7.52812006, nos seguintes termos:
“Parágrafo único – a Controladoria-Geral da União e a Comissão de Ética Pública
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atuarão nos casos que envolvam os agentes
públicos mencionados no art. 2º.”
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Aqueles
que forem pela aprovação da emenda permaneçam
como se acham. (Pausa.)
A EMENDA FOI REJEITADA.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Essa foi aprovada, não?
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Olhando
só para o lado de cá, para os Deputados que têm do
lado de cá.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há sobre a
mesa e vou submeter a votos a seguinte
REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE LEI Nº 7.528-C DE 2006
Dispõe sobre o conflito de interesses
no exercício de cargo ou emprego do Poder
Executivo federal e impedimentos poste‑
riores ao exercício do cargo ou emprego;
e revoga dispositivos da Lei nº 9.986, de 18
de julho de 2000, e das Medidas Provisó‑
rias nºs 2.216-37, de 31 de agosto de 2001,
e 2.225-45, de 4 de setembro de 2001.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 1º As situações que configuram conflito de
interesses envolvendo ocupantes de cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo federal, os requisitos
e restrições a ocupantes de cargo ou emprego que
tenham acesso a informações privilegiadas, os impedimentos posteriores ao exercício do cargo ou emprego e as competências para fiscalização, avaliação e
prevenção de conflitos de interesses regulam-se pelo
disposto nesta Lei.
Art. 2º Submetem-se ao regime desta Lei os ocupantes dos seguintes cargos e empregos:
I – de ministro de Estado;
II – de natureza especial ou equivalentes;
III – de presidente, vice-presidente e diretor, ou
equivalentes, de autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista; e
IV – do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS, níveis 6 e 5 ou equivalentes.
Parágrafo único. Além dos agentes públicos mencionados nos incisos I a IV, sujeitam-se ao disposto
nesta Lei os ocupantes de cargos ou empregos cujo
exercício proporcione acesso a informação privilegiada capaz de trazer vantagem econômica ou financeira
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para o agente público ou para terceiro, conforme definido em regulamento.
Art. 3º Para os fins desta Lei, considera-se:
I – conflito de interesses: a situação gerada pelo
confronto entre interesses públicos e privados, que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de
maneira imprópria, o desempenho da função pública; e
II – informação privilegiada: a que diz respeito a
assuntos sigilosos ou aquela relevante ao processo
de decisão no âmbito do Poder Executivo federal que
tenha repercussão econômica ou financeira e que não
seja de amplo conhecimento público.
Art. 4º O ocupante de cargo ou emprego no Poder
Executivo federal deve agir de modo a prevenir ou a
impedir possível conflito de interesses e a resguardar
informação privilegiada.
§ 1º No caso de dúvida sobre como prevenir ou
impedir situações que configurem conflito de interesses,
o agente público deverá consultar a Comissão de Ética
Pública, criada no âmbito do Poder Executivo Federal,
ou a Controladoria-Geral da União, conforme o disposto
no parágrafo único do art. 8º desta Lei.
§ 2º A ocorrência de conflito de interesses independe da existência de lesão ao patrimônio público,
bem como do recebimento de qualquer vantagem ou
ganho pelo agente público ou por terceiro.
CAPÍTULO II
Das Situações que Configuram Conflito de
Interesses no Exercício do Cargo ou Emprego
Art. 5º Configura conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo federal:
I – divulgar ou fazer uso de informação privilegiada, em proveito próprio ou de terceiro, obtida em
razão das atividades exercidas;
II – exercer atividade que implique a prestação
de serviços ou a manutenção de relação de negócio
com pessoa física ou jurídica que tenha interesse em
decisão do agente público ou de colegiado do qual
este participe;
III – exercer, direta ou indiretamente, atividade
que em razão da sua natureza seja incompatível com
as atribuições do cargo ou emprego, considerando-se
como tal, inclusive, a atividade desenvolvida em áreas
ou matérias correlatas;
IV – atuar, ainda que informalmente, como procurador, consultor, assessor ou intermediário de interesses privados nos órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios;
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V – praticar ato em benefício de interesse de
pessoa jurídica de que participe o agente público, seu
cônjuge, companheiro ou parentes, consanguíneos ou
afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, e
que possa ser por ele beneficiada ou influir em seus
atos de gestão;
VI – receber presente de quem tenha interesse
em decisão do agente público ou de colegiado do qual
este participe fora dos limites e condições estabelecidos em regulamento; e
VII – prestar serviços, ainda que eventuais, a
empresa cuja atividade seja controlada, fiscalizada
ou regulada pelo ente ao qual o agente público está
vinculado.
Parágrafo único. As situações que configuram
conflito de interesses estabelecidas neste artigo aplicam-se aos ocupantes dos cargos ou empregos mencionados no art. 2º ainda que em gozo de licença ou
em período de afastamento.
CAPÍTULO III
Das Situações que Configuram Conflito de Inte‑
resses Após o Exercício do Cargo ou Emprego
Art. 6º Configura conflito de interesses após o
exercício de cargo ou emprego no âmbito do Poder
Executivo federal:
I – a qualquer tempo, divulgar ou fazer uso de
informação privilegiada obtida em razão das atividades exercidas; e
II – no período de 6 (seis) meses, contado da
data da dispensa, exoneração, destituição, demissão
ou aposentadoria, salvo quando expressamente autorizado, conforme o caso, pela Comissão de Ética
Pública ou pela Controladoria-Geral da União:
a) prestar, direta ou indiretamente, qualquer tipo de serviço a pessoa física ou jurídica
com quem tenha estabelecido relacionamento
relevante em razão do exercício do cargo ou
emprego;
b) aceitar cargo de administrador ou conselheiro ou estabelecer vínculo profissional
com pessoa física ou jurídica que desempenhe
atividade relacionada à área de competência
do cargo ou emprego ocupado;
c) celebrar com órgãos ou entidades do
Poder Executivo federal contratos de serviço,
consultoria, assessoramento ou atividades similares, vinculados, ainda que indiretamente,
ao órgão ou entidade em que tenha ocupado
o cargo ou emprego; ou
d) intervir, direta ou indiretamente, em
favor de interesse privado perante órgão ou
entidade em que haja ocupado cargo ou em-
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prego ou com o qual tenha estabelecido relacionamento relevante em razão do exercício
do cargo ou emprego.
Art. 7º Durante o período de impedimento de que
trata o inciso II do art. 6º, não será devida por órgão
ou entidade do Poder Executivo federal qualquer remuneração compensatória.
§ 1º Os agentes públicos referidos nos incisos I
a IV do art. 2º não ocupantes de cargos efetivos poderão ser autorizados pela Comissão de Ética Pública a receber valor equivalente ao da remuneração do
cargo, quando caracterizada, a juízo da Comissão, a
impossibilidade do exercício de atividade não conflitante com o desempenho das atribuições do cargo ou
emprego por eles ocupado.
§ 2º O pagamento de que trata o § 1º será de responsabilidade do órgão ou entidade ao qual o agente
público se encontrava vinculado.
§ 3º Os agentes que sejam servidores públicos
ocupantes de cargos de provimento efetivo ou emprego público, se não tiverem assumido outro cargo ou
se aposentado, reassumirão o exercício do cargo ou
emprego de origem.
§ 4º A autorização referida no § 1º será concedida mediante requerimento do agente público, que
deverá ser apreciado pela Comissão no prazo de até
30 (trinta) dias, com efeitos financeiros, em caso de
deferimento, a contar da data do pedido.
CAPÍTULO IV
Da Fiscalização e da Avaliação do
Conflito de Interesses
Art. 8º Sem prejuízo de suas competências institucionais, compete à Comissão de Ética Pública,
instituída no âmbito do Poder Executivo federal, e à
Controladoria-Geral da União, conforme o caso:
I – estabelecer normas, procedimentos e mecanismos que objetivem prevenir ou impedir eventual
conflito de interesses;
II – avaliar e fiscalizar a ocorrência de situações
que configuram conflito de interesses e determinar
medidas para a prevenção ou eliminação do conflito;
III – orientar e dirimir dúvidas e controvérsias acerca da interpretação das normas que regulam o conflito
de interesses, inclusive as estabelecidas nesta Lei;
IV – manifestar-se sobre a existência ou não de
conflito de interesses nas consultas a elas submetidas;
V – autorizar o ocupante de cargo ou emprego no
âmbito do Poder Executivo Federal a exercer atividade
privada, quando verificada a inexistência de conflito de
interesses ou sua irrelevância;
VI – dispensar a quem haja ocupado cargo ou
emprego no âmbito do Poder Executivo Federal de
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cumprir o período de impedimento a que se refere o
inciso II do art. 6º, quando verificada a inexistência de
conflito de interesses ou sua irrelevância;
VII – dispor, em conjunto com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, sobre a comunicação pelos ocupantes de cargo ou emprego no âmbito
do Poder Executivo federal de alterações patrimoniais
relevantes, exercício de atividade privada ou recebimento de propostas de trabalho, contrato ou negócio
no setor privado; e
VIII – fiscalizar a divulgação da agenda de compromissos públicos, conforme prevista no art. 11.
Parágrafo único. A Comissão de Ética Pública
atuará nos casos que envolvam os agentes públicos
mencionados nos incisos I a IV do art. 2º e a Controladoria-Geral da União, nos casos que envolvam os
demais agentes, observado o disposto em regulamento.
Art. 9º Os agentes públicos mencionados no art.
2º desta Lei, inclusive aqueles que se encontram em
gozo de licença ou em período de afastamento, deverão:
I – enviar à Comissão de Ética Pública ou à Controladoria-Geral da União, conforme o caso, anualmente, declaração com informações sobre situação patrimonial, participações societárias, atividades econômicas
ou profissionais e indicação sobre a existência de cônjuge, companheiro ou parente, por consanguinidade
ou afinidade, em linha reta ou colateral, até o terceiro
grau, no exercício de atividades que possam suscitar
conflito de interesses; e
II – comunicar por escrito à Comissão de Ética
Pública ou à unidade de recursos humanos do órgão
ou entidade respectivo, conforme o caso, o exercício
de atividade privada ou o recebimento de propostas
de trabalho que pretende aceitar, contrato ou negócio
no setor privado, ainda que não vedadas pelas normas
vigentes, estendendo-se esta obrigação ao período a
que se refere o inciso II do art. 6º.
Parágrafo único. As unidades de recursos humanos, ao receber a comunicação de exercício de
atividade privada ou de recebimento de propostas de
trabalho, contrato ou negócio no setor privado, deverão informar ao servidor e à Controladoria-Geral da
União as situações que suscitem potencial conflito de
interesses entre a atividade pública e a atividade privada do agente.
CAPÍTULO V
Disposições Finais
Art. 10. As disposições contidas nos arts. 4º e 5º
e no inciso I do art. 6º estendem-se a todos os agentes
públicos no âmbito do Poder Executivo federal.
Art. 11. Os agentes públicos mencionados nos
incisos I a IV do art. 2º deverão, ainda, divulgar, dia-
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riamente, por meio da rede mundial de computadores
– internet, sua agenda de compromissos públicos.
Art. 12. O agente público que praticar os atos previstos nos arts. 5º e 6º desta Lei incorre em improbidade
administrativa, na forma do art. 11 da Lei nº 8.429, de 2
de junho de 1992, quando não caracterizada qualquer
das condutas descritas nos arts. 9º e 10 daquela Lei.
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no
caput e da aplicação das demais sanções cabíveis,
fica o agente público que se encontrar em situação de
conflito de interesses sujeito à aplicação da penalidade
disciplinar de demissão, prevista no inciso III do art.
127 e no art. 132 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, ou medida equivalente.
Art. 13. O disposto nesta Lei não afasta a aplicabilidade da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
especialmente no que se refere à apuração das responsabilidades e possível aplicação de sanção em razão
de prática de ato que configure conflito de interesses
ou ato de improbidade nela previstos.
Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 15. Ficam revogados o art. 8º da Lei nº 9.986,
de 18 de julho de 2000, o art. 16 da Medida Provisória
nº 2.216-37, de 31 de agosto de 2001, e os arts. 6º e
7º da Medida Provisória nº 2.225-45, de 4 de setembro de 2001.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Deputado Fábio Trad, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Aqueles que
forem pela aprovação permaneçam como se acham.
APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Feito isso,
está encerrada a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Quero agradecer a V.Exas., a todas as Sras. Deputadas e aos Srs.
Deputados, aos Líderes partidários, que propiciaram
que nós hoje pudéssemos fazer três votações importantíssimas para o País e para a sociedade brasileira:
o projeto de lei que estabeleceu a regulamentação da
profissão de motorista; o projeto de lei que criou as novas Varas Recursais do País na Justiça Federal, o que
vai auxiliar enormemente na tramitação dos processos
e no funcionamento da Justiça Federal no Brasil; e esse
terceiro projeto, aprovado agora, o projeto da quarentena, que estabelece as regras que irão orientar o trabalho e o serviço dos servidores públicos depois que
esses forem afastados do setor e do serviço público.
Portanto, nós demos hoje aqui uma grande demonstração de que com debate, com discussão política,
com acordo entre todos nós é possível votar matérias
importantes ao País, matérias que dialoguem com o
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interesse da sociedade brasileira e que são fundamentais para o funcionamento democrático do nosso
Brasil, da nossa Nação.
Parabéns a todos os Líderes, a todos os Deputados, à Liderança do Governo, ao Deputado Arlindo
Chinaglia, que soube compreender a necessidade de
votação desses projetos e deu o.k. para a sua votação
na integralidade.
Uma boa noite a todas as Sras. e os Srs. Parlamentares.
Nós vamos seguir a sessão para que os nobres
Deputados possam fazer as suas intervenções, os
seus discursos, com aquilo que pretenderem informar
à sociedade brasileira.
Vai continuar, sob a coordenação do Deputado
Inocêncio Oliveira, a lista de inscritos que já havia sido
feita anteriormente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pela ordem,
tem a palavra o Deputado João Pizzolatti.
O SR. JOÃO PIZZOLATTI (PP-SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria
apenas de dar como lida manifestação parabenizando a Rádio Clube de Blumenau pelos seus 80 anos.
Foi a primeira rádio cultura da cidade, destacando pessoas históricas que participaram da história
do Município de Blumenau e do Vale do Itajaí, como
Manoel Pereira Junior, Reinaldo de Oliveira Ferreira,
Braga MulIer, Nelson e José Reinoldo Rosembrock,
José Gonçalves, Tesoura Junior, Rodolfo Sestren,
Enei Mendes.
Na pessoa do atual Diretor da Rádio, Sr. Edélcio
Vieira, eu gostaria de deixar o carinho da Câmara dos
Deputados a esse grande, o primeiro instrumento de
comunicação do Município de Blumenau. Foi importante e continua com a sua grandeza, levando a voz
do povo para que nós, representantes, possamos nos
reorientar e melhorar as nossas ações parlamentares
e de gestão, como é o caso das Prefeituras.
Então, deixo como lido meu pronunciamento, parabenizando a RCB. Gostaria que essa manifestação
não fosse apenas do Deputado João Pizzolatti, mas
também da Mesa da Câmara dos Deputados, através
de V.Exa., de sua Presidência, pela importância desse instrumento de comunicação para Santa Catarina
e para o Vale do Itajaí.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, este ano,
estão sendo comemorados os 80 anos de fundação da
Rádio Clube de Blumenau, a mais antiga emissora de
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rádio do Estado de Santa Catarina e uma das primeiras do País. Esta é a razão do meu pronunciamento.
Com o prefixo RCB (Rádio Cultura de Blume‑
nau), João Medeiros Junior inaugurava, em 19 de
março de 1932, não só uma tecnologia inovadora,
mas um estilo de comunicação. Com os programas
de variedades, onde se destacavam os animadores
de rádio, começava um novo tempo em Blumenau. As
vozes, conduzidas pelas ondas de rádio, chegavam
aos lares, levando informação, música, brincadeiras,
alcançando pessoas que, até então, viviam à margem
dos acontecimentos e sequer imaginavam um mundo
além dos limites domésticos.
Logo, a emissora foi-se fazendo parte da vida
dos moradores da cidade e da região e, 4 anos depois,
passou a chamar-se Rádio Clube de Blumenau, identificada pelo prefixo PRC-4, denominação que se mantém até hoje. Com programação vanguardista, pautada
pela alegria, a rádio seguiu conquistando os ouvintes,
com programas de auditório, humorísticos, informativos,
musicais, novelas e transmissões esportivas.
A opção pela comunicação popular e interativa
fez com que seus comunicadores logo ficassem conhecidos como amigos que falavam direto com o ouvinte,
levando até cada um deles entretenimento e cultura.
Nomes como os de Manoel Pereira Junior, Reinaldo
de Oliveira Ferreira, Braga Muller, Nelson e José Reinoldo Rosembrock, José Gonçalves, Tesoura Junior,
Rodolfo Sestren e Enei Mendes ficaram cravados na
história da comunicação catarinense.
Hoje, passadas 8 décadas, o princípio que norteia a Rádio é o mesmo. A programação começa às 5
horas da manhã, com A Hora do Trabalhador, levando aos ouvintes as manchetes do dia, a hora certa, a
temperatura e a previsão do tempo; a seguir, começa
o Bom Dia Cidade, o radiojornal matutino mais tradicional do Vale do Itajaí, com as notícias do trânsito, da
política, da economia, da polícia e do esporte; no Show
da Manhã, o som da Clube invade os lares e ruas para
levar descontração e prestar serviços à comunidade.
Notícias, música, interação e variedades dão o tom do
programa; na hora do almoço, em A Hora do Povo, a
comunidade reivindica, sugere, reclama e pede solidariedade através de telefone, carta ou e-mail, além
de tomar conhecimento das principais notícias do dia
e de descobrir fatos interessantes e curiosos; no Show
da Tarde, diversão, interação, música, informação, brincadeiras e prestação de serviços; mais tarde, atenta
aos valores culturais, a Rádio leva ao ar o Blumenau‑
fest, com o intuito de valorizar, resgatar e preservar a
cultura germânica, elementar na formação da cidade;
já no fim do dia, o programa Sucessos da Clube contempla os ouvintes com música, informação, classifi-
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cados e oportunidades de emprego; e, à noite, o tom
romântico do Clube da Noite, com seleção musical
da maior qualidade, recados, hora certa e os sempre
bons de ouvir “classificados do coração” embala sonos
e sonhos dos ouvintes.
Fiz questão de falar um pouquinho dessa programação, Sr. Presidente, para que se veja que a história
longeva da Rádio Clube de Blumenau tem suas raízes plantadas na interação e no respeito ao público e
que essa tradição se mantém, hoje, quando a empresa
completa 80 anos.
Na pessoa do eminente Diretor, Edélcio Vieira,
cumprimento todos aqueles e aquelas que fizeram e
fazem parte desta história, por certo, orgulho não só
de Santa Catarina, mas de todo o Brasil.
Em particular, cumprimento os comunicadores e
as comunicadoras que, diariamente, se incumbem de
honrar essa saga e dar continuidade a ela.
Parabéns a todos e a todas!
Durante o discurso do Sr. João Pizzolatti,
o Sr. Marco Maia, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ino‑
cêncio Oliveira, 3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pela
ordem, concedo a palavra ao ilustre Líder André Moura. S.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna.
O SR. ANDRÉ MOURA (PSC-SE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero deixar
registrada a posição do PSC aqui, a importância e o
papel que cumpriu neste Parlamento na noite de hoje
ao apreciar, votar e aprovar três projetos de importância para a sociedade brasileira.
O Parlamento, a Câmara Federal mais uma vez
cumpre seu papel, e o PSC está feliz porque também
se somou nesta luta dos motoristas, com a aprovação do Projeto nº 99/2009, que garante e dá direito a
eles ao reconhecimento da categoria como profissão,
aqueles que transportam as riquezas do nosso País
pelas estradas, que cortam este nosso rincão tão rico
de norte a sul. Então, o PSC fica satisfeito com esse
papel mais uma vez cumprido pelo Parlamento.
Da mesma forma, ficamos satisfeitos com a questão dos Juizados Especiais Federais, que foram criados
para atender principalmente, Sr. Presidente, a população mais carente do nosso País. A grande preocupação
do PSC é assistir as famílias, assistir as pessoas que
realmente precisam do apoio do poder público, e este
Parlamento, também, da mesma forma como fez com
os motoristas, cumpriu com o seu papel. A demanda
hoje não pode ser atendida, porque é muito grande.
Como foi dito no relatório, havia uma estimativa de 200
mil atendimentos, mas em 10 anos esses 200 mil che-
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garam a 10,5 milhões. Isso é prova da importância dos
Juizados Especiais. Por outro lado, foram contemplados
todos os Estados, inclusive o meu Estado de Sergipe.
Igualmente, na questão do conflito de interesses
no exercício de cargo e emprego, pela questão da moralidade e da importância da aprovação desse projeto, tenho certeza de que todos nós não temos dúvida
de que cumprimos, Sr. Presidente, com nosso papel.
Então, quero trazer aqui a manifestação do nosso partido, que tem uma preocupação principalmente
com as famílias, com as pessoas mais carentes, com
toda a tramitação e o encaminhamento dos projetos
sociais que esta Casa precisa implantar na sua pauta
de votação cada vez mais.
O PSC entende a importância das matérias encaminhadas pelo Governo, mas tem uma preocupação
muito grande com as matérias sociais de interesse da
população.
Da mesma forma, quero também aqui registrar
que, no dia de hoje, no Senado da República, o Senador Lauro Antônio, de Sergipe, que exercia o mandato
como suplente nesses últimos 4 meses, substituindo,
com muita competência, o Senador Eduardo Amorim,
fez um pronunciamento de despedida naquela Casa.
Quero aqui enaltecer e dizer o quanto foi grande
a passagem do Senador Lauro Antônio pelo Senado durante esses 4 meses, substituindo um membro
do nosso partido, o PSC, mas acima de tudo dando
continuidade ao grande trabalho do Senador Eduardo Amorim.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Quem
quiser falar pode ficar.
Com a palavra, pela ordem, o Deputado Carlos
Souza.
O SR. CARLOS SOUZA (PSD-AM. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, há dias, tanto esta Casa, a Câmara Federal, quanto o Senado Federal tomaram uma
posição bastante louvável quando aprovaram o projeto
de lei em que estabeleceram o piso nacional para os
professores da educação do ensino médio.
Esse era o anseio dessa classe trabalhadora tão
desprestigiada no Brasil. Como sempre eu penso, não
existe, Sr. Presidente, nenhuma nação desenvolvida
onde a educação não seja prioridade.
Mas o lado que me entristece, porque eu também
sou professor, é que, dos mais de 5 mil Municípios que
temos no Brasil, mais de 1.500 Municípios não estão
pagando o piso salarial – que virou lei –, estabelecido
por esta Casa e pelo Senado. Mais de 1.500 Municípios! E o que chama a atenção também, Sr. Presidente, é que, dos 27 Estados da Federação, incluído
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o Distrito Federal, somente 8 Estados estão pagando
o piso nacional dos professores. Isso é uma vergonha!
Nós devemos, como Parlamentares, já que votamos e prestigiamos a classe de professores do nosso
País, buscar caminhos, junto ao Ministério da Fazenda,
à Presidência da República, ao Ministério da Educação, para que esses Municípios, que alegam não ter
recursos para pagar o piso salarial, possam ser subsidiados pelo Governo Federal.
Portanto, Sr. Presidente, deixo aqui minha reivindicação para que prestigiemos os professores do
nosso País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Fabio Trad,
do PMDB de Mato Grosso do Sul.
O SR. FABIO TRAD (PMDB-MS. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
A Câmara dos Deputados está de parabéns pela
aprovação dos três projetos, em especial do projeto que
cria as turmas recursais no âmbito da Justiça Federal.
E a razão é simples: tão importante quanto o acesso à
Justiça é a prestação jurisdicional em tempo razoável.
A criação dessas turmas recursais fará com que as
sentenças, os acórdãos sejam prolatados em tempo
compatível com o que determina a Constituição Federal.
Registro, pela pertinácia, sobretudo pela obstinação cívica, os Diretores da AJUFE, Presidente, Gabriel
Wedy; Vice-Presidente, Fabrício Fernandes; Diretor,
Desembargador Reynaldo Fonseca, e o Juiz Federal
Roberto Veloso, pelo desprendimento cívico, como eu
disse, em defesa do aperfeiçoamento dos mecanismos
da Justiça brasileira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Missionário
José Olimpio.
O SR. MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIO (PP-SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o que me traz nesta tarde à
tribuna? Quero deixar registrado que recebi, na porta da minha casa, o jornal Folha da Cidade, que é
distribuído em Itu, nas portas das casas. Esse jornal,
que deve ser fácil conseguir, até porque é gratuito, faz
uma crítica ao embate que houve entre Rede Record
e a Igreja Mundial, da qual sou membro. O jornal disse que eu sou fiador de alguns templos dessa Igreja.
Quero responder ao jornal Folha da Cidade que
eu posso ser fiador de qualquer pessoa física ou de
qualquer entidade e que o problema é exclusivamente
meu. Quero dizer que esse jornal deveria trazer realmente a verdade, os fatos verídicos, para as pessoas
mais humildes.
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Sr. Presidente, para concluir, quero deixar registrado também que esse jornal sempre declarou que
este Deputado não é ituano, porém, a verdade tarda,
mas não falha. Tanto é que hoje reconhece que sou
realmente da cidade de Itu – inclusive meu filho, que
é o Deputado mais jovem da cidade – e reconhece o
nosso trabalho.
Então, quero deixar registrado esse fato e também
parabenizar o jornal Periscópio, com mais de 40 anos,
o mais popular da cidade, por relatar o fato verídico.
Sr. Presidente, com mais de 25 anos de vida
pública, jamais deixei que manchassem meu nome,
sendo eu hoje Deputado Federal com mais de 160 mil
votos por São Paulo, representando todo o Estado e
levando verba para as regiões de Indaiatuba, Itu, Salto, Jundiaí, Cabreúva, Porto Feliz. Então, nós temos
realmente produzido, porque as cidades precisam.
Era preciso também que o Prefeito da cidade, que
tem vínculo com esse jornal, viesse a reconhecer o
trabalho que este Deputado tem realizado pela cidade.
Quero ainda dizer que tivemos uma reunião com
o Governador Geraldo Alckmin, o meu filho Rodrigo,
Deputado Estadual, e eu, reivindicando que o Hospital Pirapitingui, que atende os hansenianos, possa dar
atendimento tanto aos pacientes do hospital quanto nos
leitos hospitalares. O Governador assumiu o compromisso de atender todo o leprosário na parte da saúde
e no atendimento dos pavilhões, para que faça a reforma, beneficiando todos os internos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Agradeço e peço que o meu pronunciamento
seja divulgado nos órgãos de comunicação da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Edinho Bez.
Em seguida, Ronaldo Fonseca, Severino Ninho, Dr.
Ubiali, Zé Geraldo, Arnaldo Faria de Sá, Luiz Couto e
todos que quiserem utilizar da palavra.
O SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, meus colegas Parlamentares, uso a tribuna para falar sobre a Lei
Geral da Copa e a audiência pública ocorrida, semana
passada, com a presença do Ministro.
Na reunião, tive oportunidade de falar e recorri
inclusive ao Deputado Romário, ao Vice Presidente
da CBF, Weber Magalhães, e ao Ministro Aldo Rebelo. Disse que deveríamos cobrar providências da CBF
para que fizéssemos da Seleção Brasileira um time de
futebol. Hoje não temos.
Trocam-se jogadores constantemente. Sugiro que
se convoquem trinta jogadores. Nós temos verdadeiros craques, mas não temos time. Então, que fiquem
esses mesmos jogadores treinando, jogando 2 anos
até a Copa do Mundo, que o Brasil será campeão.
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Caso contrário, teremos dificuldades para provar aos
brasileiros, jogando em casa, que o Brasil tem o melhor futebol do mundo. E nós não vamos sequer nos
classificar porque não temos time de futebol, temos
jogadores. Precisamos selecionar trinta jogadores para
jogarem durante 2 anos, até a Copa do Mundo, para
sermos campeões.
Somos os melhores e jogaremos em casa.
Muito obrigado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tomo a
palavra nesta oportunidade para falar sobre a audiência pública ocorrida semana passada na Comissão
de Turismo e Desporto com a presença do Ministro do
Esporte Aldo Rebelo, para discutir a organização da
Copa do Mundo de 2014 e o projeto da Lei Geral da
Copa (PL 2.330, de 2011).
Almocei com o Ministro Aldo Rebelo, juntamente
com parte dos membros da Comissão, e, em seguida,
iniciamos a audiência pública no Plenário 5, oportunidade em que me manifestei alegando que as providências foram tomadas quanto à mobilidade urbana,
a construção dos estádios, a capacitação de mão de
obra, tais como: aeroportuários, taxistas, hotéis, etc.
Vale lembrar que se porventura alguns itens do
planejamento não estiverem 100% concluídos não
será por isso que não haverá Copa no Brasil em 2014,
até porque estamos acompanhando com o Governo
Federal, Tribunal de Contas da União, entre outros.
No entanto, na reunião, falei e fiz um apelo ao
Deputado Romário, ao Vice‑Presidente da CBF, Weber
Magalhães, e ao Ministro Aldo Rebelo, no sentido de
que deveríamos cobrar providências da CBF para que
fizéssemos da Seleção Brasileira um time de futebol.
Hoje não temos.
Há muito tempo não temos a mesma seleção
com os mesmos jogadores. Sugiro que a CBF, juntamente com a Comissão Técnica, convoque cerca de
trinta jogadores e que esses jogadores joguem juntos
até a Copa de 2014, porque temos grandes jogadores,
verdadeiros craques, mas não temos uma verdadeira
seleção e sim um agrupamento de bons jogadores.
Sendo o Brasil considerado o melhor futebol do
mundo e sendo a segunda Copa realizada no País,
todos nós teremos dificuldades em explicar para os
brasileiros, caso não sejamos campeões, que o Brasil é considerado o melhor e quem joga em casa leva
ligeira vantagem. Ainda dá tempo de prepararmos uma
seleção/time convincente.
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Reitero: o Brasil é considerado o melhor do mundo
em termos de futebol, aumentando a nossa responsabilidade perante o povo brasileiro e o mundo.
Em acordo com os Líderes, fechado semana
passada, foi colocado fim ao impasse que impediu as
votações nas últimas semanas, e, com o nosso apoio,
ocorreu a votação da Lei Geral da Copa, no plenário
desta Casa.
Aprovamos a Lei Geral da Copa (PL 2.330, de
2011), que disciplina os direitos comerciais da Federação Internacional de Futebol (FIFA) na realização
da Copa do Mundo de 2014 e que estabelece alguns
privilégios temporários para a entidade e seus associados durante o evento esportivo. As regras do projeto
valem também para a Copa das Confederações, que
o Brasil sediará em 2013.
Um dos pontos mais polêmicos foi a liberação
da venda de bebidas alcoólicas (somente cerveja) nos
estádios durante as partidas e terá de ser negociada
pela FIFA com cada Estado.
Nos Estados onde as leis estaduais apenas se
referem ao artigo suspendido, a bebida alcoólica está
liberada durante a Copa. Naqueles em que existir um
Termo de Ajuste de Conduta (TAC) com o Ministério
Público, que tem força de lei, a liberação terá de ser
negociada com o Ministério Público local.
Vale lembrar que o Presidente Lula, reiterado
pela Presidente Dilma, concordou com as exigências
da FIFA, entre os itens a liberação da venda de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol durante a Copa
de 2014.
Lembro que a Presidência da República fala em
nome do País e que a nossa desautorização não ficaria bem para o Brasil, com repercussão nos acordos
internacionais.
Em votação nominal, o Plenário rejeitou dois destaques sobre o tema – um do PSDB e outro do PSC.
Ambos pretendiam proibir a venda de bebida alcoólica
nos estádios durante os jogos.
Outro artigo do Estatuto que será suspenso durante a Copa do Mundo proíbe a prática de preços abusivos dos produtos alimentícios vendidos nos estádios.
Outro artigo aprovado foi o da cláusula que atribui à União a responsabilidade por danos causados
à FIFA por ação ou omissão, inclusive os decorrentes
de incidentes ou acidentes de segurança relacionados
aos eventos.
Se os danos forem causados por terceiros, a
União indenizará a FIFA e ficará sub‑rogada dos direitos contra quem causou os danos.
Não estamos medindo esforços para não prejudicar a viabilidade do maior evento do mundo.
Era o que tinha a dizer.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao ilustre Deputado Ronaldo Fonseca,
do PR do Distrito Federal.
O SR. RONALDO FONSECA (Bloco/PR-DF. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, em Brasília e nas cidades‑satélites
do Distrito Federal, há um impasse nas negociações
entre o Governo do Distrito Federal e o Sindicato dos
Professores.
Há quase 30 dias, os docentes dos colégios públicos do Distrito Federal estão em greve.
É lamentável que esse impasse continue, porque quem está sofrendo com essa situação são as
nossas crianças, que estão sem aula, e as nossas
famílias. Essa paralisação está trazendo um prejuízo
muito grande para a educação de nossas crianças no
Distrito Federal.
Quero fazer um apelo. O Sindicato dos Professores está reivindicando uma pauta muito justa. A pauta
de reivindicação dos professores é muito justa, repito, e
já deveria ter sido atendida pelo GDF. Portanto, faço um
apelo ao Sindicato e ao GDF: cheguem a um acordo.
Qual é o impasse? A pauta do Sindicato é justa,
mas o GDF está sem condições de atender por causa
da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o GDF quer
atender a pauta do Sindicato dos Professores, mas a
Lei de Responsabilidade Fiscal limita essa decisão.
Amanhã eles vão sentar-se à mesa de negociação
novamente. Peço que se instale uma mesa permanente de negociação, para que esse problema da greve
seja resolvido e as nossas crianças voltem às aulas.
A pauta de reivindicação dos professores é muito justa, mas o GDF também está sem condições de
atendê-la. Vamos resolver esse problema para que as
nossas crianças possam voltar para a sala de aula.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao ilustre Deputado Severino Ninho.
O SR. SEVERINO NINHO (Bloco/PSB-PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, assomo à tribuna para registrar o
aniversário do Jornal do Commercio de Pernambu‑
co, hoje completando 93 anos.
O Jornal do Commercio, como sabe V.Exa., é
um importante meio de comunicação, importante órgão da imprensa de nosso Estado, que divulga nossa
cultura, nossa história, as notícias, enfim, que difunde
o nosso Estado para todo o Brasil e para o mundo.
Então, nossos parabéns ao Jornal do Com‑
mercio.
E também hoje a Folha de Pernambuco completa 14 anos, a quem quero parabenizar. Há 14 anos,
esse jornal leva as notícias para todos os lares per-
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nambucanos e para o Brasil. Quero saudar o jornal por
intermédio do nosso amigo Inaldo Sampaio, que tem
a coluna diária Fogo Cruzado.
Um grande abraço aos que fazem o Jornal do
Commercio pelos 93 anos e à Folha de Pernambuco
pelos 14 anos hoje completados.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Quero fazer minhas as palavras de V.Exa., parabenizando
todos os que fazem o Jornal do Commercio pelos 93
anos de relevantes serviços prestados à imprensa brasileira, sobretudo ao Estado de Pernambuco, na pessoa
de João Carlos Paes Mendonça, que é o seu Diretor-Presidente. Esses serviços também são prestados
pelas suas cinco emissoras de rádio e uma de TV. O
Jornal do Commercio é um dos mais lidos do Estado.
Quero também parabenizar a Folha de Pernam‑
buco pelos 14 anos, na figura do seu Diretor-Presidente
Eduardo Monteiro, um grande empresário, um grande
amigo, uma pessoa muito correta e que tem prestado
grandes serviços não só pelo jornal, mas sobretudo
pela Rádio Folha.
O Estado de Pernambuco sente-se muito honrado pela presença desses dois grandes veículos de
comunicação da imprensa pernambucana e brasileira.
Meus parabéns, minhas homenagens.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra, pela ordem, aos ilustres Deputados Dr.
Ubiali, Zé Geraldo, Arnaldo Faria de Sá, Luiz Couto,
Jesus Rodrigues, nosso amigo Ivan Valente, Otávio
Leite e Josué Bengtson.
O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, hoje, o jornal Comércio da Franca traz
a notícia de que a Prefeitura de Franca irá iniciar a
construção de 2.211 casas populares. Se isso realmente ocorrer, será o dobro das moradias entregues
nos últimos 7 anos. Ou seja, desde que o Prefeito
Sidnei Franco da Rocha assumiu, somente agora nós
teremos o atendimento de uma grande demanda que
tem aquela cidade. Afinal, nós temos na lista de espera do CDHU 12.601 famílias. Esperamos que isso
realmente aconteça.
Está previsto que serão construídas 1.904 casas
por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida, do
Governo Federal. Também por meio da CDHU serão
construídas 307 casas, principalmente para as famílias
que ganham até três salários mínimos.
Quero destacar, Sr. Presidente, que nesta lista de 12.211 famílias que esperam casas populares,
94,4% ganham até três salários mínimos. Então, é
preciso que haja essa intervenção estatal para que
possamos, de fato, conseguir dar esse direito básico
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do cidadão que é ter a sua casa, o seu abrigo, o seu
castelo. Porque, para o cidadão comum, a sua casa é
um castelo. É uma aquisição que dá a ele a sensação
de poder, de segurança.
Por isso, cabe aos Governos Federal e Estadual,
principalmente às prefeituras criar esses projetos e permitir que as pessoas tenham o direito básico à moradia.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Zé
Geraldo.
O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a bancada do PT do Pará se reuniu, agora
à tarde, com a Ministra Miriam Belchior para fazer um
balanço das obras do PAC no Estado, registrar o atraso em algumas obras, como na Hidrovia Araguaia-Tocantins, no asfaltamento da Transamazônica, no
Programa Luz para Todos, que passa por dificuldade
com a falência da Rede CELPA.
Mas o balanço é muito positivo do Minha Casa,
Minha Vida, das rodovias, e S.Exa. garantiu dar atenção especial a essas obras.
A Hidrovia Araguaia-Tocantins terá o seu derrocamento no Pedral do Lourenço, para que realmente
seja viabilizada.
Uma notícia muito importante, principalmente
para a região urbana de Belém: o VLP, tão propagandeado pelo Prefeito daquela Capital, receberá mais de
400 milhões de reais para essa obra, que faz parte do
grande programa de mobilidade urbana lançado. Lá estavam brigando Prefeito e Governador, mas fizeram as
pazes. O Governo Federal vai fazer aquela obra para
o povo de Belém.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Arnaldo Faria de Sá.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Parlamentares, ontem, estivemos no IBGE, no
Rio de Janeiro, na rua Chile, com a comissão coordenada pelo Alckmin, com a companhia do Reginaldo,
do Valdir e representantes do Sindicato, para discutir
o Projeto nº 6.127, que trata da carreira de Estado dos
servidores do IBGE, extremamente importante. Apenas
lamentamos que a direção do IBGE não se tenha feito
presente para discutir projeto tão importante como esse.
Depois, à tarde, também no Rio de Janeiro, estivemos na sede do Banco Central, no SINAL, junto
com o pessoal ligado à SUSEPE e à CBN, para discutir a possibilidade de votação da PEC 555, já que foi
aprovado o FUNPRESP, acabando com a contribuição
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previdenciária do servidor já aposentado, e também
a PEC 443, das chamadas carreiras de Estado, sem
dúvida, extremamente importantes.
Quero saudar todos eles que estavam lá contentes
com a aprovação da antiga PEC 270, agora Emenda
Constitucional nº 70, garantindo a aposentadoria por
invalidez do servidor público federal, estadual e municipal, tendo os governos o prazo de 180 dias para
fazer a revisão dos benefícios. Fomos obrigados, eu,
que fui Relator, a retirar a retroatividade para poder
aprová-la em plenário. Mas, depois de feita a revisão,
é só entrar na Justiça e buscar essa retroatividade,
extremamente importante.
Quero cumprimentar esta Casa por ter aprovado,
na tarde de hoje, a regulamentação da profissão de
motorista, matéria da qual fui Relator na Comissão de
Constituição e Justiça, e o Projeto de Lei nº 1.597, do
STJ, que cria 75 novas turmas recursais, 225 cargos
para juízes, com 3 juízes para cada turma recursal,
acabando com o gargalo que existe no Juizado Especial Federal. Às vezes, o segurado ganha no juizado,
mas depois há recurso para a turma recursal, e fica
aguardando um tempo muito extenso para ser julgado.
Tenho certeza de que teremos 16 novas turmas
recursais em São Paulo. A nova Desembargadora
Marisa Santos, que é a coordenadora, dará conta do
recado e acabará chegando a um resultado positivo.
Muito obrigado, Sr. Presidente Inocêncio Oliveira.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Luiz
Couto.
O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje a Comissão
de Direitos Humanos criou a Subcomissão Parlamentar
Memória, Verdade e Justiça, que realizou uma audiência reservada, à qual estiveram presentes dois ex-sargentos do Exército e um agricultor, que trouxeram
informações muito importantes, para revelar a verdade
do que aconteceu na Guerrilha do Araguaia.
Por isso, reconhecemos a necessidade, sim, de
a Presidenta Dilma Rousseff indicar os nomes para
que essas informações cheguem à Comissão da Verdade. Muitos querem contribuir para a verdade vir à
tona. Saber a verdade pode gerar sofrimento, mas a
verdade nos liberta.
Nesse sentido, é importante que este Parlamento
solicite ao Ministro da Justiça que assegure a vida de
quem está ajudando a trazer a verdade à tona, pois
são pessoas que estão sofrendo ameaças veladas.
Assim, a justiça será realizada.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Jesus
Rodrigues, do PT do Piauí.
O SR. JESUS RODRIGUES (PT-PI. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, apresentei hoje nesta Casa o Projeto de
Lei nº 3.617, que tem o objetivo de estender aos mototaxistas os mesmos direitos dos taxistas no que diz
respeito à aquisição do seu ganha-pão, do seu instrumento de trabalho, a isenção do Importo sobre Produtos Industrializados – IPI e do Imposto sob Operações
Financeiras – IOF, hoje concedida aos taxistas.
Sabemos que, principalmente na Região Nordeste, esse meio de transporte está consagrado, é aceito
por toda a população. Não há por que não estender
aos mototaxistas esse mesmo direito. Sei que a motocicleta traz uma série de riscos, mas, com educação
e com incentivo à pilotagem defensiva, esse meio de
transporte, que está sendo consagrado no Nordeste,
também será utilizado em outras regiões. Um taxista,
por exemplo, transporta normalmente mais uma pessoa,
ocupando um espaço muito grande nas nossas vias.
O mototaxista também transporta mais uma pessoa.
Com isso, haveria a redução dos congestionamentos
nas grandes cidades.
É preciso, é claro, que a nossa sociedade consiga desenvolver mecanismos de proteção também
para os mototaxistas, para que possamos reduzir o
número de acidentes e a gravidade dos acidentes que
os envolvem. Os mototaxistas merecem toda a nossa
atenção no sentido de que, assim como os taxistas,
tenham o benefício da isenção do IPI e do IOF. Com
certeza, isso trará benefícios para as nossas cidades,
já muito congestionadas.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Otavio Leite.
O SR. OTAVIO LEITE (PSDB-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ontem foi
comemorado o Dia Mundial de Conscientização do
Autismo. Como sabemos, trata-se de uma patologia
que incide mais em homens do que em mulheres e
afeta todo o comportamento do ser humano.
Ontem, o Cristo Redentor recebeu iluminação azul
para chamar a atenção para essa causa. No domingo, aconteceu uma belíssima caminhada na Praia de
Ipanema, com centenas de pais, mães e profissionais
que atuam na área, autistas e pessoas em geral simpáticas à causa desses pais e mães que muito lutam
para que o poder público, cada vez mais, compreenda
a realidade do autismo.
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Há o Projeto de Lei nº 1.631, de 2011, que, se
Deus quiser, vamos aprovar na Câmara com urgência, para fazer jus aos direitos dos autistas brasileiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Ivan
Valente.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, queria comunicar a esta Casa que o Partido Socialismo e Liberdade não participou do acordo de votações que liberou a votação da Lei da Copa em troca da votação do
Código Florestal no mês de abril. Ao contrário, somos
contra votar esse Código Florestal e também éramos
contra a Lei da Copa, porque entendíamos que não
é necessária uma lei para tal evento entre o Estado
brasileiro e uma empresa privada suíça, que é a FIFA.
Em relação ao Código Florestal, queremos dizer
que o PSOL está preparado para o debate. O PSOL é
contra esse projeto, que é extremamente nocivo aos
interesses nacionais. Inclusive, o projeto que vem do
Senado e que esta Casa quer modificar para voltar a
Emenda nº 164 permanece com uma anistia ampla e
irrestrita ao desmatamento no nosso País; continua
liberando, para efeito de recuperação das reservas
legais, 94% das propriedades até 4 módulos fiscais
– que é isso o que representa; a invasão das Áreas
de Proteção Ambiental, que são as beiras de rio, as
matas ciliares, as nascentes, os topos de morro, para
qualquer atividade agrosilvopastoril, o que é um atentado contra o meio ambiente; a invasão das várzeas
e dos manguezais.
Por isso, nosso partido fará oposição ferrenha a
isso. No momento em que a Rio+20 acontece no Brasil, o País não pode envergonhar-se de contribuir ainda mais para a elevação dos gases do efeito estufa e
trabalhar contra a sua própria vantagem comparativa,
que é possuir a maior biodiversidade e a maior reserva
de água doce do mundo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Josué
Bengtson.
O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB-PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero dar
como lido pronunciamento em que abordo o problema
da dengue no Brasil.
O Ministério da Saúde detectou 91 Municípios
brasileiros com alto risco de epidemia de dengue; no
Pará, 5 Municípios estão incluídos.
Além do problema da dengue, lembro que apresentei pedido, em nome da Prefeitura de Anajás, no
Estado do Pará, para a tomada de providências urgen-
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tes por parte do Ministério da Saúde para resolver o
problema crônico da malária.
Anajás é conhecida como a Capital brasileira da
malária, tendo, em média, nos primeiros 3 meses de
2012, mais de mil casos de malária por mês. Fizemos
um pedido ao Ministério da Saúde, em nome da Secretaria Municipal de Saúde de Anajás, em que solicitamos o envio de produtos de emergência para ajudar
o nosso povo ribeirinho do Marajó, especificamente de
Anajás, a se livrar da malária.
Muito obrigado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Ministério da Saúde divulgou uma lista com 91 Municípios
brasileiros que correm o risco de enfrentar surto de
dengue nos próximos meses, e o Pará ligou o sinal
amarelo: cinco cidades paraenses foram incluídas
nessa relação – Parauapebas, Belém, Ourilândia do
Norte, Ananindeua e Marituba.
No último balanço divulgado pela Secretaria de
Estado de Saúde Pública (SESPA), desde o início do
ano foram notificados 10.091 casos da doença e, desse total, 3.277 foram confirmados. Os Municípios de
Parauapebas (1.905), Belém (1.660), Marabá (892),
Ananindeua (590) e Marituba (416) lideram o ranking
de notificações da doença.
Além do aumento do número de casos, a SESPA
alerta para a circulação do tipo 4 do vírus, que pode
aumentar as chances de propagação da dengue, uma
vez que a maioria da população não tem imunidade
contra esse sorotipo da doença.
Outro motivo requer nossa atenção: o Ministério
da Saúde confirmou surto de dengue no Estado de
Tocantins. Nossos vizinhos têm alta incidência de notificações e elevado número de domicílios com focos
de infestação.
Diante desse cenário, é importante redobrar os
esforços no combate ao Aedes aegypti. Por isso,
nunca é demais lembrar algumas das recomendações
feitas pelo Ministério da Saúde e pela SESPA para eliminar os focos do mosquito transmissor, como evitar
o acúmulo de água de chuva em recipientes e manter
a caixa d’água sempre bem fechada, além de cuidar
do lixo em quintais e jardins.
A responsabilidade é de todos. Portanto, os cidadãos e os governos locais devem agir para evitar a
proliferação da dengue não só no Pará, mas em todo
o País.
Quem quiser obter mais informações sobre as
formas de combate ao mosquito da dengue, visite o
meu perfil no Twitter. Publiquei um link para a cartilha
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do Ministério da Saúde contendo recomendações para
evitar a propagação da doença. O endereço é twitter.
com/josuebengtson.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Agradeço a oportunidade e solicito a divulgação
deste pronunciamento nos órgãos de comunicação da
Casa e do programa A Voz do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Jutahy
Junior, do PSDB da Bahia.
O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB-BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o Brasil passa, indiscutivelmente, por um
processo de desindustrialização. Nossa indústria vive
problemas com o câmbio, juros, preço da energia e encargos tributários. Além disso, há um quadro de competição desleal em relação aos produtos importados.
O Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, um
dos mais brilhantes Deputados da bancada do PSDB,
apresentou, em 2003, o Projeto de Lei nº 717, aprovado aqui na Câmara dos Deputados em 2008, que
estabelece que os produtos importados têm que ter os
mesmos componentes de segurança exigidos para a
nossa indústria produzir aqui no Brasil.
Hoje o Senado aprovou esse projeto, com emendas – terá que voltar para a Câmara dos Deputados.
O nosso apelo, o nosso desejo é que essa proposta
seja aprovada, de forma rápida, para dar tranquilidade
ao consumidor brasileiro. Quando o produto é feito no
Brasil, há controle de qualidade. Mas, quando vem de
fora, o nosso cidadão corre risco em relação a esse
produto, porque não se exigem os mesmos padrões
de qualidade e segurança.
Eu vou dar um exemplo, só para concluir: um elevador produzido no Brasil tem padrão de qualidade e
de segurança para quem o utiliza. Se esse elevador
vem do exterior, não tem nenhum controle de qualidade.
Por isso, temos que aprovar rapidamente esse
projeto, porque é muito importante para a nossa indústria em todas as áreas do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Paulo Feijó,
do PR do Rio de Janeiro.
O SR. PAULO FEIJÓ (Bloco/PR-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, por sugestão
do Presidente Regional do Partido da República, o Deputado Garotinho, estou coordenando a campanha dos
Prefeitos e Vereadores nas eleições de 7 de outubro
na região noroeste do Estado do Rio de Janeiro, em
15 importantes Municípios daquele Estado.
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Ontem, estive em Porciúncula, Italva e Itaperuna. Em todos esses Municípios o PR vai apresentar
candidaturas viáveis.
Itaperuna é o Município mais importante do noroeste do Estado. Não tenho dúvidas de que vamos dar
conta dessa responsabilidade e de que o PR vai ter
um excelente desempenho nas próximas eleições, em
7 de outubro. Com certeza, vamos eleger um grande
número de Prefeitos e de Vereadores.
Sr. Presidente, o PR tem como objetivo contribuir
para que a qualidade da representação política melhore no Estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, por mais
que o eleitor reclame, a cada eleição a qualidade piora,
seja nas Câmaras de Vereadores, nas Assembleias,
no Congresso Nacional.
Ao atingirmos esse objetivo de eleger um grande
número de Prefeitos e Vereadores, obviamente vamos
pavimentar, viabilizar ainda mais o retorno de Garotinho como Governador em 2014.
Este é o grande objetivo do Partido da República
no Estado Rio de Janeiro: trabalhar para que Garotinho
volte a ser Governador daquele Estado.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Delegado Protógenes, do PCdoB de São Paulo.
O SR. DELEGADO PROTÓGENES (Bloco/
PCdoB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, colegas Deputados, colegas Deputadas,
no dias 28, 29 e 30, compareci ao Congresso Nacional em Buenos Aires, na Argentina, representando a
Câmara dos Deputados para uma discussão sobre um
Tratado de Comércio de Armas.
Estavam presentes Parlamentares da Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Peru, Colômbia,
Equador, Caribe e México.
Foi convergente e recebeu aprovação unânime a
pauta apresentada pelo Brasil, pela Câmara dos Deputados, sobre o combate à corrupção, para ter, neste
Tratado de Comércio de Armas, uma eficácia no controle das armas negociadas ilicitamente no mercado
clandestino desses países, principalmente dos países
sofridos da América do Sul, para levar a mensagem
desse tratado que será aprovado pela Organização
das Nações Unidas ainda no mês de julho deste ano.
Sr. Presidente, a experiência do Brasil, principalmente da Câmara dos Deputados, destes últimos
momentos vividos pela Câmara dos Deputados, com
pedido da CPI da Privataria Tucana, com pedido da
CPI do Cachoeira, para analisarmos o envolvimento
de órgãos e poderes da República com a criminalidade, levou o Brasil a essa condição de respeito e responsabilidade ao apontar esse tema como importante
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para ser incluído no Tratado de Comércio de Armas. E
foi aprovado por unanimidade.
O único tema convergente entre os países, Sr.
Presidente, foi esse tema apresentado pelo Brasil. E,
com muita honra e com muita gratidão, nós saímos
dessa reunião com a proposta inicial da construção
desse Tratado de Comércio de Armas, pois o comércio
de armas ilícitas já é maior do que o de tráfico de drogas no Brasil, fato esse comprovado estatisticamente
pelas operações policiais brasileiras.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Padre
João, do PT de Minas Gerais.
O SR. PADRE JOÃO (PT-MG. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu não poderia
deixar de destacar, nesta noite, o grande evento que
tivemos pela manhã para o lançamento, pela nossa
Presidenta, do Plano Brasil Maior. O evento contou com
a presença do Ministro da Fazenda, Guido Mantega, e
do Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, Fernando Pimentel.
Não se trata, como a própria Presidente disse,
de protecionismo à indústria brasileira. Mas, sem dúvida, o plano estabelece uma série de medidas que, em
muito, fortalecem a nossa indústria, com ganhos para
empregadores e trabalhadores. O Governo assumiu
compromisso com a desoneração tributária de vários
setores, inclusive da folha de pagamento.
O Brasil toma medidas totalmente diferentes dos
chamados países de Primeiro Mundo, que vêm sacrificando conquistas trabalhistas, colocando-as em xeque.
Aqui, pelo contrário, as grandes conquistas dos trabalhadores são fortalecidas, sem comprometimento dos
direitos adquiridos e ainda possibilitando a geração de
empregos, deixando a nossa indústria mais competitiva
em todos os setores, inclusive o setor automobilístico.
O Brasil tem de exportar menos matéria-prima,
tem de agregar valor à grande riqueza que nós temos
para se tornar de fato um país competitivo. Então, as
medidas do Plano Brasil Maior vieram para viabilizar
essa linha.
Portanto, cumprimento a nossa Presidenta Dilma.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Domingos Dutra, do PT do Maranhão.
O SR. DOMINGOS DUTRA (PT-MA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero,
desta tribuna, na condição de maranhense e de Presidente da Comissão de Direitos Humanos desta Casa,
solicitar ao Secretário de Segurança do Estado do Maranhão, Dr. Aluísio Mendes, segurança e garantia de
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vida ao blogueiro Cesar Bello, que teria sido ameaçado
de morte pelo blogueiro Caio Hostilio, que, acompanhado do seu filho, teria perseguido o Sr. Cesar Bello
até o quartel da Polícia Militar.
Não quero entrar no mérito do conteúdo dessas
redes sociais e desses blogs, porque em muitos casos
há um abuso da liberdade de imprensa, com conteúdos
parciais. Não quero entrar no mérito das acusações que
o Sr. Caio faz ao Cesar Bello por conta do seu blog.
Eu também já pedi segurança de vida para um
outro blogueiro, o Luis Cardoso, que também estaria
sendo ameaçado de morte. A qualquer brasileiro, a
qualquer maranhense que sofra ameaças a sua integridade física, que sofra ameaças ao exercício da
sua profissão, desta tribuna eu serei solidário e pedirei
providências aos órgãos de segurança.
No entanto, eu gostaria de refletir e gostaria que
os dois blogueiros refletissem sobre o que colocam em
seus espaços. Gostaria que o próprio Caio refletisse,
pois muitas vezes tem feito acusações inverídicas em
relação a mim, tem usado palavras não condizentes
com o respeito à integridade moral das pessoas. Mas
se algum dia ele vier a ser ameaçado, eu também, desta tribuna, pedirei providências para garantir sua vida.
Portanto, eu quero aqui solicitar à Secretaria de
Segurança que garanta a vida de Cesar Bello, abra os
procedimentos criminais necessários para isso. Cesar
Bello alega que sofreu tentativa de homicídio, foi perseguido e teve arma de fogo apontada para ele. Solicito
ao Secretário de Segurança que abra os procedimentos jurídicos necessários para evitar a consumação
de um fato que vai desagradar a todos, pois ofende a
integridade física de um profissional.
Encerro solicitando a todos os blogueiros deste
País que façam uma reflexão sobre o conteúdo de suas
matérias, que ouçam, sempre que possível, a parte
contrária. Espero que os dois blogueiros encontrem
um bom caminho e evitem o confronto físico.
Esse é o registro que quero fazer. Espero que
haja garantia de vida a Cesar Bello.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra, pela ordem, à ilustre Deputada Liliam
Sá, do PSD do Rio de Janeiro.
A SRA. LILIAM SÁ (PSD-RJ. Pela ordem. Sem
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje foi instalada a CPI da Exploração Sexual
de Crianças e Adolescentes.
Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar,
e a todos os Deputados e Deputadas que assinaram
o requerimento de minha autoria para a instalação de
tão importante CPI, para a qual fui escolhida Relatora.
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São 937 Municípios em que há casos de exploração sexual de crianças e adolescentes comprovados, o
que representa quase 17% de todas as cidades do País.
A exploração sexual de crianças e adolescentes
é crime previsto no art. 244 do Estatuto da Criança e
do Adolescente. Quem cometer o crime está sujeito
à pena de 4 a 10 anos de reclusão, além de multa. O
rufianismo tem que ser combatido com mais rigor. Aliciadores movimentam um mercado rendoso, milionário,
com lágrimas e sonhos de milhares de brasileirinhos
e brasileirinhas.
Sr. Presidente, eu gostaria que V.Exa. considerasse lido o meu pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa.
será atendida.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELA ORADORA
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a exploração sexual infantil é um mal que está espalhado por
todo o país.
São 937 Municípios com casos de exploração sexual de crianças e adolescentes comprovados, o que
representa quase 17% de todas as cidades do País.
A exploração sexual de crianças e adolescentes é
crime previsto no art. 244 do Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA. Quem cometer o crime está sujeito à pena de 4 a 10 anos de reclusão, além da multa.
A violência sexual muitas vezes fica guardada
em segredo pela criança, o que a leva a vivenciar angústia, culpa, depressão e dificuldades no relacionamento interpessoal e afetivo. Os casos de exploração
sexual podem ser de conhecimento da família ou não.
A violência sexual é hoje uma grande preocupação
em todos setores da sociedade, porque afeta, como um
todo, os grupos, as famílias e o próprio indivíduo, seja
ele criança, adolescente, seja adulto. Caracteriza-se
como um problema de saúde pública que precisa ser
controlado para não se tornar endêmico e banalizado
em suas estatísticas e formas preventivas.
As rodovias federais brasileiras têm 1.820 pontos
de risco para exploração sexual de crianças e adolescentes. Os pontos estão espalhados em 66 mil quilômetros de estradas, sendo 67,5% deles localizados em
áreas urbanas. Os dados fazem parte da quarta edição
do Mapeamento de Pontos Vulneráveis à Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes nas Rodovias Federais 2009/2010. A exploração está quase sempre
associada a outras práticas criminosas.
Nessa CPI também poderemos investigar se o desaparecimento de crianças e adolescentes pode estar
ligado à exploração sexual. Vamos buscar relatórios,
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solicitar um telefone para receber denúncias e realizar
diligências em todas as partes do País.
Oro para que o Senhor Jesus nos abençoe, no
sentido de encontrarmos as melhores soluções para
esse problema tão grave que é a violência que continua
assolando a vida de nossas crianças e adolescentes.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Anthony Garotinho, do PR do Rio de Janeiro.
O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, meu amigos que assistem a esta sessão no Brasil
inteiro pela TV Câmara, especialmente os cidadãos
do Estado do Rio de Janeiro: há cerca de 60 dias, eu
recebi documentação de um mandado de busca e
apreensão feito pelo Ministério Público do Estado do
Rio de Janeiro na empresa chamada Boi Bom, situada
no Município de Cabo Frio. Sr. Presidente, aquilo que
parecia ser uma briga entre sócios, na disputa comercial, está se revelando o maior escândalo político do
interior do Estado do Rio de Janeiro.
Já surgiram até agora denúncias comprovadas
pelo Ministério Público de que o Prefeito da cidade de
Cabo Frio, Marquinho Mendes, lavava e esquentava
dinheiro através do frigorífico do Sr. Hugo Cecílio, Presidente do PMDB naquela cidade. Grave!
A denúncia também atinge outro Prefeito, da cidade de Três Rios, Vinicius Farah, cujo pai é o fiscal
estadual da Receita naquela região, responsável pela
fiscalização e arrecadação dos tributos estaduais junto
ao Frigorífico Boi Bom – é um escândalo, Sr. Prefeito,
um escândalo! –, dezenas de Vereadores, Deputados
Estaduais, Prefeitos de todos os partidos.
Com a documentação nas mãos, o que fiz? Tornei públicos, no meu blog, blogdogarotinho.com.br,
capítulos, um atrás do outro.
Sr. Presidente, é de chocar. Para que V.Exa. tenha uma ideia, foi apreendida a agenda, com a anotação pessoal, do Sr. Hugo Cecílio, do dinheiro que
ele distribuía aos políticos de Três Rios, de Cabo Frio,
de Búzios, de São Pedro da Aldeia. É uma coisa impressionante. E não tem como sair porque está tudo
anotado com a letra dele.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para
concluir.
O SR. ANTHONY GAROTINHO – Envolve o
Governo Federal, porque há sonegação de recursos
federais. Há um auditor federal citado, que recolhia
propina, além do Sr. Farah, que era o fiscal estadual.
Então, a situação está deixando em ebulição o
interior do Estado do Rio de Janeiro.

Abril de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Eu quero dizer que vou apresentar, logo após a
Semana Santa, na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, requerimento para que a Fiscalização
possa ter acesso a todos os documentos. O que eu já
tenho é muita coisa que me chegou às mãos e que eu
estou tornando público.
Mas envolve desvio de recursos federais. O auditor federal está citado ali com uma mesada, assim
como o fiscal estadual, assim como o Prefeito, assim
como metade da Câmara de Vereadores de Cabo Frio,
assim como o atual Prefeito de Búzios, o ex‑Prefeito
de São Pedro da Aldeia, o atual Prefeito de Arraial do
Cabo, o atual Prefeito de Três Rios.
É uma farra! É Boi Bom o nome do negócio, o
nome do frigorífico. Na verdade, foi um churrasco com
o dinheiro do povo.
Então, eu espero que, diante de tantas denúncias... Essas denúncias não foram apuradas por mim,
eu apenas estou sendo o meio para divulgá-las, já que,
com o poder financeiro adquirido através da sonegação, lavagem de dinheiro, agiotagem, tudo o que se
pode imaginar de errado, o Sr. Hugo Cecílio, grande
empresário da Região dos Lagos, conseguiu comprar
toda a mídia para silenciar.
Repito, Sr. Presidente, porque é importante que
fique claro, que toda a documentação foi apreendida
em mandado de busca e apreensão, na sede do frigorífico, pelo Ministério Público.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para
concluir, nobre Deputado.
O SR. ANTHONY GAROTINHO – Portanto, não
se trata de uma denúncia do Garotinho, não se trata
de uma acusação do Garotinho, como amanhã alguém
pode tentar falar. Se há alguém que está acusando o
Prefeito de Cabo de Frio, o Prefeito de Três Rios, dezenas de Vereadores da Região dos Lagos, dezenas
de ex-Prefeitos, Deputados Estaduais com mandato na
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro,
não é o Garotinho. Eu estou apenas verbalizando, tendo
a coragem de divulgar o material que foi apreendido
no Frigorífico Boi Bom através do Ministério Público
do Estado do Rio de Janeiro. E espero que medidas
sejam tomadas, porque, se o boi é bom, a verdade é
melhor ainda.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Claudio Cajado.
Em seguida, vai falar o ilustre Deputado Reguffe;
depois, Alessandro Molon e todos aqueles que desejarem utilizar da palavra.
O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
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Deputados, eu queria aqui, primeiro, registrar minha
alegria com a permanência no cargo do Prefeito Tito,
de Riacho de Santana, onde a Oposição ao Prefeito
tenta fazer eleição antecipada, brutalmente o acusando de ilícitos eleitorais que não praticou.
Tive oportunidade de estar com ele aqui em Brasília, ao lado do Vice-Prefeito Daniel e do Vereador
Alexandre. Através de liminar, permanece no cargo o
Prefeito Tito, de Riacho de Santana. Que os opositores do Prefeito possam tentar demovê-lo da condição
de Prefeito democraticamente, nas urnas, já que as
eleições irão, a partir do mês de junho, iniciar o seu
processo.
Portanto, democraticamente eu espero que as
oposições tentem pelo voto direto, porque a democracia exige esse procedimento.
Quero também mandar aqui um abraço ao Vereador Zé do Rádio, do Município de Itiúba, que teve
as contas aprovadas no dia de ontem pelo Tribunal de
Contas do Município e poderá, portanto, permanecer
na vida pública concorrendo a novos cargos eletivos
nessa eleição.
Já que tenho uma viagem agendada para esse
próximo fim de semana com minha família, eu quero
antecipar que não poderei estar no Município de Maiquinique no sábado, quando se realizará uma grande
festa em homenagem à Rádio Maiquinique FM, que
muito bem conduz, não só informativamente, mas também de forma prazerosa, os diletos ouvintes.
Sr. Presidente, eu gostaria de fazer mais algumas
referências, se V.Exa. me permitir mais 1 ou 2 minutos.
Quero me referir à divulgação do pacote industrial da
Presidente Dilma para o setor produtivo brasileiro. Não
que sejamos contra. Pelo contrário, mais uma vez, o
Governo Federal insiste em paliativamente resolver os
graves problemas macroestruturantes do nosso País.
Essas medidas vão amenizar a competitividade
danosa que está sendo prejudicada pelas empresas
estrangeiras? Vão. Os empregos vão ser gerados? Vão,
mas vai resolver, a longo prazo, o problema? Não vai,
Presidente, porque as medidas são paliativas, não são
medidas que consideramos econômicas, que possam
favorecer o setor industrial a médio e longo prazo.
Queremos que o Governo rediscuta o pacto federativo com a reforma tributária, com uma legislação
que venha incentivar o setor produtivo nacional, mas
de forma permanente, não de forma paliativa. Se há
uma crise como a que estamos presenciando agora,
ela passa e fica o quê? Fica um vazio de política pública industrial neste País.
Queríamos que o Governo pudesse planejar as
suas ações de forma efetiva, de forma abrangente,
de forma decenal ou multidecenal, para que os se-
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tores produtivos no Brasil, em especial o industrial,
pudessem ter a produtividade com qualidade, através
de metas estabelecidas de incentivos, sim, mas não
apenas provisoriamente, como nós assistimos hoje a
esse pacotaço do Governo Federal.
Que ajuda, ajuda! Mas não é política industrial
de que o Brasil precisa frente não apenas a crises
circunstanciais, mas para projetar a nossa economia
como a sexta do planeta, mas principalmente para dar
densidade ao crescimento industrial que o povo e a
Nação brasileira desejam.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Reguffe, do PDT do Distrito Federal.
Em seguida será Alessandro Molon.
O SR. REGUFFE (PDT-DF. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, quero fazer menção a esse pacote que
a Presidente da República baixou hoje de benefícios
fiscais para a indústria brasileira. Considero isso positivo. Na minha concepção, deveria, sim, reduzir a carga
tributária, incentivar a geração de empregos, ter uma
política pública de favorecimento à geração de emprego e renda neste País. Agora, Sr. Presidente, eu não
posso concordar com o fato de o Governo fazer esse
pacote para beneficiar a indústria e não isentar de impostos os medicamentos.
No ano passado, o Governo editou uma medida
provisória que concedeu um benefício fiscal, a título
de renúncia fiscal, de 20 bi para as montadoras de automóveis. Vinte bi para as montadoras de automóveis
pode, mas 3 bi para que a população possa comprar,
na hora em que estiver sentindo dor, um remédio por
um preço menos caro, não pode? Eu apresentei nesta
Casa um projeto de lei para isentar todos os medicamentos de todos os impostos.
Fiz um requerimento de informações ao Ministério da Fazenda para saber o custo disso. Resposta do
Ministério da Fazenda: “Três bi por ano”. Ora, 3 bi no
Orçamento da União de 2011 de 2 trilhões e 73 bilhões
é 0,11% desse Orçamento, 0,1% do Orçamento. Ou
seja, 3 bi para isentar os remédios de impostos não
pode; agora, dar 20 bi para as montadoras de automóveis, aí pode?
Então, sou favorável a esse pacote de hoje. Tem
que reduzir, sim, a carga tributária, para incentivar a
geração de emprego, a geração de renda. Agora, o
Governo tinha que ter prioridade. Não pode nem argumentar que essa isenção de impostos nos remédios vai
ser apropriada pelos gananciosos laboratórios e pelas
farmácias, porque o Governo faz controle de preço e
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medicamento. É só reduzir o preço máximo que pode
ser cobrado ao consumidor de cada remédio. Com
isso, toda essa isenção de impostos vai ser revertida
para o consumidor final. Há família que gasta mais de
2 mil reais por mês com medicamento de uso contínuo.
Isso é um absurdo!
Então, Sr. Presidente, quero agradecer a benevolência do tempo e concluir dizendo que considero
positivo esse pacote. Agora, o Governo tinha que ter
prioridade. Na minha opinião, há uma corrupção de
prioridades, um mau uso desse dinheiro, a escolha
errada de onde se gastar o dinheiro público. Tão grave
quanto o desvio do dinheiro público, em si, é a escolha
errada de onde se gastar esse dinheiro.
Não posso concordar que o Governo dê 20 bi
de isenção para montadoras de automóveis enquanto não pode dar 3 bi de isenção fiscal para remédios,
para que a população, na hora em que estiver sentindo
dor, possa comprar remédio por um preço menos caro.
Isso, na minha opinião, não é justo. Tenho de deixar,
desta tribuna, a minha indignação e o meu protesto.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro.
O SR. ALESSANDRO MOLON (PT-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, venho a esta tribuna, de onde falei
a respeito da Campanha da Fraternidade, que tem
como tema Fraternidade e Saúde Pública, para tratar
de um tema extremamente triste para o nosso Estado:
já foram confirmadas sete mortes por dengue só neste
ano, seis delas na Capital.
Esse fato nos preocupa muito, porque mostra
que, de fato, a saúde pública tem enfrentado graves
problemas no Rio de Janeiro. Há pouco tempo, um
relatório do Ministério da Saúde foi amplamente divulgado, mostrando que o Rio é a pior capital do País
em saúde pública. A reação do Prefeito foi de agredir
o Ministro da Saúde, chamando-o de fanfarrão, como
se ele não pudesse divulgar aquele relatório.
Sr. Presidente, está claro que era preciso divulgar
o relatório e outros relatórios que alertem as autoridades
públicas municipais e estaduais para a gravidade da
situação da saúde pública no Estado do Rio de Janeiro.
Infelizmente, aquele relatório, pelo visto, não
bastou. É fundamental que outros relatórios, outros
estudos acordem as autoridades públicas municipais
e estaduais, no campo da saúde pública, para evitar
que tenhamos mais e mais mortes por dengue no Rio
de Janeiro, como já tivemos em outros anos, o que tememos ocorrer ainda neste ano, depois dessas sete
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mortes já confirmadas, seis delas na Capital do Rio de
Janeiro, a pior do Brasil em termos de saúde pública.
Deixo aqui o nosso apelo para que o Governo
do Estado e o Governo Municipal tenham o mínimo de
sensibilidade, respeito e seriedade no trato da saúde
pública no Rio de Janeiro.
Muito obrigado, Presidente.
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA‑
DOS À MESA PARA PUBLICAÇÃO
O SR. SANDES JÚNIOR (PP-GO. Pronuncia o
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no mês em que nossa sociedade comemora
os 5 anos de vigor da Lei Maria da Penha, podemos
celebrar outros dados igualmente favoráveis à melhoria
das condições da parcela feminina de nossa sociedade. Falo de um investimento de quase 74 milhões de
reais que foi realizado pela Secretaria de Políticas para
as Mulheres a fim de fortalecer a rede de atendimento
para implementação da Lei Maria da Penha.
As ações fazem parte do Pacto Nacional pelo
Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, lançado
em agosto do ano de 2007, ano de promulgação da
mencionada lei. Para tanto, há cooperação entre o
Governo Federal e os Governos Estaduais e Municipais brasileiros.
No ano passado, todos os 27 Estados da Federação já haviam assinado o Acordo de Cooperação Federativa do Pacto, que prevê a integração de políticas
públicas em todo o território nacional com o objetivo
de consolidar a Política Nacional pelo Enfrentamento
à Violência contra as Mulheres.
Esse é um sinal inequívoco de que avançamos
no enfrentamento à violência contra as mulheres. Além
disso, a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, pela constitucionalidade da Lei Maria da Penha,
coloca toda a estrutura do Poder Judiciário ao lado
das mulheres, legitimando de maneira inquestionável
as políticas desenvolvidas pelo Estado brasileiro para
sua implementação.
Além disso, foram investidos mais de 2 milhões
de reais para aplicação em Delegacias Especializadas
de Atendimento à Mulher e criados 12 serviços de responsabilização do agressor, todas iniciativas sob responsabilidade do Ministério da Justiça. Estão em funcionamento, também, 464 Delegacias Especializadas
de Atendimento à Mulher, 165 Centros de Referência
de Atendimento à Mulher e 72 Casas Abrigo.
Outro fator importante para a consolidação da
rede de enfrentamento à violência contra mulheres
é a capacitação de profissionais. Até o ano passado,
a Secretaria de Políticas para as Mulheres capacitou
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quase 42 mil profissionais, com investimento de quase
22 milhões de reais.
O Ministério da Justiça somou impressionantes
530 mil profissionais de segurança pública treinados,
enquanto o Ministério da Saúde contabiliza mais de 2
mil técnicos e gestores municipais capacitados para
atuar nas redes de atenção à saúde das mulheres em
situação de violência, com investimentos de quase 5
milhões de reais.
A Secretaria de Políticas para as Mulheres, o
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome e o Ministério da Justiça investiram, juntos, 10
milhões de reais na qualificação de mais de 7 mil e
800 profissionais, entre psicólogos, assistentes sociais
e advogados dos CRAS e CREAS.
Levando em conta todas as iniciativas, mais de
meio milhão de profissionais já foram capacitados para
o atendimento na rede de enfrentamento à violência
contra a mulher, o que resulta em um aumento na qualidade dos serviços prestados.
Desde 2011, o pacto tem priorizado a aplicação
da Lei Maria da Penha como promotora dos direitos
das mulheres em situação da violência, fortalecendo
os serviços da rede e garantindo direitos e autonomia
econômica.
Trouxe todos estes dados, senhoras e senhores,
para reforçar a tese de que estamos construindo um
Brasil melhor, mais justo e mais igualitário. Ao praticamente finalizar o mês em que comemoramos o Dia
Internacional da Mulher, ao explicitar todos estes números, creio que estamos ajudando o Brasil a ser um
pais de homens e mulheres com igualdade de direitos.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. JOVAIR ARANTES (PTB-GO. Pronuncia o
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria de felicitar o Atlético Clube Goianiense,
que, no dia 2 de abril, completou 75 anos de fundação. No último domingo, dia 1º, diversas festividades
alusivas ao aniversário do Atlético foram realizadas, e
a programação foi toda voltada para animar os torcedores e resgatar a história desse que é o clube mais
querido dos goianos.
Fundado em 2 de abril de 1937, com raízes no
Bairro Campinas e tendo um dragão como mascote,
o Atlético Goianiense é pioneiro no futebol de Goiânia
e foi o primeiro clube a conquistar um título estadual,
o Campeonato Goiano de 1944. O mesmo título foi
conquistado também nos anos de 1947, 1949, 1955,
1957, 1964, 1970, 1985, 1988, 2007, 2010 e 2011,
perfazendo um total de 12 campeonatos.
Outros títulos foram vencidos ao longo dos anos,
em âmbito nacional. O primeiro deles veio com o Tor-
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neio da Integração Nacional, disputado por 16 equipes
de diferentes Estados brasileiros, em 1971. O Atlético
ainda foi bicampeão nacional, com o título da série C
em 1990 e 2008. Em 2008, o time passou à série B e,
em 2009, passou à série A, na qual permanece até a
atual temporada.
Parabéns ao querido Atlético Clube Goianiense!
Parabéns aos torcedores que acompanham, pacificamente, aos jogos de nosso guerreiro Dragão!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO DE OLIVEIRA (PSC-MG. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho à tribuna falar sobre as comunidades tradicionais da Amazônia, esta porção imensa
do território nacional, com 4 milhões de quilômetros
quadrados, atravessada pelo rio com maior volume de
água do mundo.
Contrariando o imaginário da maior parte da população brasileira, a Amazônia não é um território homogêneo, nem ecológica nem culturalmente. Do ponto de
vista ecológico, a região é um mosaico ecossistêmico.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, existem 10 regiões ecológicas na área, marcadas por diferentes tipos vegetacionais. A Floresta
Ombrófila Densa estende-se na zona central do bioma,
na calha dos Rios Solimões, Amazonas e afluentes; a
Floresta Ombrófila Aberta abrange os Estados do Acre
e Rondônia, o leste e o sul do Estado do Amazonas,
o norte dos Estados do Mato Grosso e do Maranhão
e a bacia do Rio Iriri, no Estado do Pará; a Floresta
Estacional Semidecidual abarca o sul do Estado de
Rondônia e o sudoeste do Estado do Mato Grosso; a
Floresta Estacional Decidual ocorre na Serra do Cachimbo, no sudoeste do Estado do Pará; a Campinarana
estende-se no Estado de Roraima e norte do Estado
do Amazonas, ao longo dos Rios Negro e Branco; a
Savana insere-se nos Estados de Rondônia, Roraima e
Amapá, no norte do Estado do Pará, na Ilha do Marajó
e no sul do Estado do Amazonas; a Savana Estépica
ocorre no norte do Estado de Roraima; o Manguezal
está presente no litoral dos Estados do Amapá, Pará
e Maranhão; a vegetação de influência flúvio-lacustre
estende-se ao longo dos cursos médio e baixo do Rio
Amazonas e afluentes e na Ilha do Marajó; e, por fim,
o Refúgio Vegetacional ocorre no norte do Estado do
Amazonas e no sudoeste do Estado do Pará.
Trata-se, comprovadamente, de diversidade biológica incomparável no planeta. A Amazônia é o único
grande remanescente de floresta tropical do mundo.
Do ponto de vista cultural, a Amazônia é também
um grande mosaico. A densidade demográfica é, de
modo geral, baixa, pois a população concentra-se nas
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cidades ao longo dos rios. Mas seria totalmente ilusório
pensar que se trata de um território vazio.
É do conhecimento comum que a Amazônia é
habitada por diversas etnias indígenas, e elas estão
em estágios muito diferenciados de convivência com
a população não indígena. Algumas ainda estão isoladas e têm um padrão de exploração dos recursos naturais baseado em seus próprios mitos. Mas a maioria
mantém relações comerciais com a sociedade local e
está sofrendo mudanças profundas que comprometem a manutenção de seus conhecimentos ecológicos.
As etnias que moram em terras indígenas pequenas,
próximas de centros urbanos, praticamente perderam
a capacidade de autossustentação baseada na exploração dos recursos naturais e dependem do comércio
e do trabalho assalariado para sobreviver.
Além das populações indígenas, existem os grupos oriundos das sucessivas levas de migrantes que
chegaram à região desde o período colonial. Ao longo
do processo migratório, alguns aprenderam a lidar com
a floresta e se adaptaram a ela. Hoje, são populações
extrativistas que coletam, caçam, pescam e permanecem na terra por sua condição histórica, mas sem
a propriedade legal.
Dadas as pressões de grileiros, pescadores e madeireiros, tais extrativistas organizaram-se e ligaram-se
ao movimento ambientalista. A delimitação de reservas extrativistas tem por fim garantir-lhes o território.
As populações tradicionais buscam o reconhecimento
de seu papel no desenvolvimento de um novo modelo
de exploração dos recursos da Amazônia.
Esse movimento opõe-se às estratégias governamentais de desenvolvimento da Amazônia instituídas
nos últimos 40 anos. O modelo de desenvolvimento
implantado a partir de 1970 deu incentivos fiscais às
grandes empresas brasileiras e estrangeiras interessadas em explorar os recursos naturais da Amazônia.
Essa medida teve início com a abertura das grandes
estradas e levou ao desenvolvimento de projetos intensivos em capital, que visam dinamizar o crescimento
econômico da região.
A nova economia amazônica prioriza a exploração madeireira e mineral e o agronegócio voltados
para os mercados nacional e internacional, mas ignora
a economia extrativista e deixa de lado as populações
tradicionais, indígenas e não indígenas, as quais foram – e em muitos lugares continuam sendo – expulsas de suas terras.
Nas últimas décadas, o PIB regional cresceu sete
vezes, e alguns eixos econômicos se consolidaram,
como a Zona Franca de Manaus, os polos minerais do
Pará e a frente de expansão da atividade madeireira
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e da agropecuária, que se estende ao longo de Mato
Grosso, Rondônia, Tocantins e Pará.
No entanto, esse crescimento é regionalmente
muito desigual. A Amazônia continua apresentando
índices socioeconômicos muito baixos e enfrenta dificuldades decorrentes da falta de serviços adequados
de educação e saúde e carência de infraestrutura de
transporte, saneamento, energia e comunicação.
Essas deficiências têm reflexo direto na economia extrativista, que se ressente da falta de oportunidades para agregar valor a seus produtos e também
para escoá-los. As novas atividades econômicas foram
estimuladas sem que o seu impacto sobre os ecossistemas e as comunidades fosse previamente avaliado.
As recentes fronteiras de ocupação trazem desmatamento, ocupação desordenada da terra, violência e
outras ameaças.
Como, então, construir um modelo de desenvolvimento que valorize a conservação dos ecossistemas
nativos e confira poder às populações tradicionais?
Como integrar tais populações ao mercado, garantir
a sustentabilidade ecológica de suas atividades, promover-lhes condições adequadas de vida, conservar
o conhecimento tradicional e proteger as florestas e
demais formas vegetacionais?
Tais perguntas não têm resposta simples. Mas
podemos ressaltar alguns aspectos. Primeiro, precisamos reconhecer a heterogeneidade ecológica, cultural,
social e econômica da Amazônia.
Em segundo lugar, devemos aprofundar a ideia
de que é justo que toda a sociedade arque com o pagamento dos serviços ambientais proporcionados pela
manutenção dos ecossistemas nativos, na prática das
atividades de baixo impacto pelas comunidades tradicionais. O pagamento por serviços ambientais é uma
estratégia ainda mal discutida no Brasil. Uma política
nesse sentido deverá beneficiar primeiramente as populações indígenas e os pequenos produtores tradicionais.
Em terceiro lugar, é preciso estabelecer critérios
de sustentabilidade para as atividades extrativistas
tradicionais. A exploração acima da capacidade de
suporte dos ecossistemas pode ocorrer em vista do
crescimento populacional e do incremento do comércio.
Critérios precisam ser definidos, com a participação
das populações tradicionais e da comunidade científica, pois a sobre-exploração comprometeria as bases
de uma política de pagamento por serviços ambientais.
Em quarto lugar, é preciso desenvolver uma política de educação para as populações tradicionais,
que poderia estar atrelada à política de pagamento
por serviços ambientais.
Por fim, o Parlamento brasileiro precisa discutir,
com urgência, a política de repartição de benefícios
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por acesso ao conhecimento tradicional que resulta no
desenvolvimento de produtos industriais. A matéria é
regulada pela Medida Provisória nº 2.186-16, de 2001,
mas essa norma não se tem mostrado eficaz no combate à apropriação indébita dos conhecimentos dos
povos indígenas e não indígenas sobre os recursos
biológicos nacionais.
Trago tais considerações a esta tribuna, Sras. e
Srs. Deputados, porque considero que a Amazônia
pertence a todos os brasileiros, mas é dever da Nação
zelar pelos direitos daqueles que vivem há séculos na
região. Não é justo que, em nome do bem comum, essas populações sejam negligenciadas.
A Amazônia é palco de inúmeros interesses. Cabe
ao Estado zelar especialmente pela qualidade de vida
daqueles que são mais vulneráveis. Proteger essas populações deverá ser considerado uma estratégia para
garantir a soberania brasileira sobre a região.
Para concluir, Sr. Presidente, solicito a V.Exa.
seja este pronunciamento divulgado pelos meios de
comunicação da Casa e no programa A Voz do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. JEFFERSON CAMPOS (PSD-SP. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero destacar que estive, entre os dias
27 e 29 de março do corrente ano, no Estado de Santa Catarina participando da 61º Convenção Nacional
da Igreja do Evangelho Quadrangular, que teve como
tema Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor.
A convenção deste ano foi a maior convenção já
realizada pela nossa denominação no Brasil, contando com a participação de mais de 12 mil pastores e
pastoras vindos de todos os Estados da Federação,
inclusive deste Deputado, que é pastor quadrangular
há 23 anos em Sorocaba.
Na oportunidade, tratamos de assuntos administrativos e eclesiásticos, mas um dos fatos mais importantes da Convenção Nacional da Igreja do Evangelho
Quadrangular foi a reeleição do Pastor Mário de Oliveira,
que também é Deputado desta Casa, representando
o povo de Minas Gerais. Nesta oportunidade, nobres
Deputados, o Deputado Mário de Oliveira foi reeleito de forma expressiva como presidente nacional da
nossa instituição, contando com um total de 59,48%
dos votos válidos.
O Pastor Mário de Oliveira, que vem-se dedicando
desde os 18 anos de idade à expansão do Evangelho
Quadrangular no Brasil, traz consigo uma história de
amor e dedicação pelas pessoas. Na sua administração, nossa denominação tem passado por uma época
de grande crescimento e expansão, hoje somando 3
milhões de membros e quase 50 mil pastores divididos nas 17 mil igrejas espalhadas pelo País. É uma
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igreja que, além do cunho religioso, também mantém
programas sociais com pessoas de todas as idades,
mantendo asilos, creches, centro de recuperação de
dependentes químicos e programas assistenciais para
erradicação da pobreza.
Quero registrar meus parabéns ao Pastor Mário
de Oliveira pela sua reeleição como presidente nacional e desejar que sejam mais 4 anos de crescimento
qualitativo e quantitativo da Igreja do Evangelho Quadrangular.
Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que autorize a
divulgação deste meu pronunciamento nos meios de
comunicação da Casa e no programa A Voz do Brasil.
Muito obrigado.
A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB-AC. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o maior bem que Deus pode
dar a uma família são os filhos, tesouro que impulsiona
os pais a vencerem todos os desafios e a darem de si
o máximo para fazer o melhor. Além de nos preocuparmos com sua saúde e educação, procuramos com
todas as forças garantir o bem-estar das nossas crias.
Digo isso, nobres colegas, registrando desta tribuna uma amputação irreparável que sofreu o meu
amigo pessoal, companheiro de jornadas e camarada
partidário Flávio Dino. Dos melhores Parlamentares
que passaram por esta Casa, jurista qualificado e pai
exemplar, Flávio Dino tem hoje uma dor no coração que
somente ele é capaz de dizer o tamanho. Nós apenas
imaginamos e, por isso, somos solidários.
Seu filho, como alguns filhos deste Brasil, teve
um atendimento questionável em um hospital da Capital da República. Um jovem de 13 anos que, por ser
asmático, foi buscar tratamento médico e saiu do hospital sem vida.
Senhoras e senhores, esse é um debate que
precisamos fazer de cabeça erguida e com a coragem
necessária. Se houve erro médico, se houve irresponsabilidade ou até mesmo negligência profissional de
quem o atendeu, as investigações vão apontar, e os
culpados pagarão o preço mais caro.
Temos de avaliar a qualidade do serviço de atendimento médico no nosso País, seja ele público ou privado. Não é mais possível vermos manchetes de jornais
sobre falta de atendimento, longas filas de espera e
profissionais que precisam ser mais estruturados e terem carga horária correspondente aos desafios postos.
Esse tema é delicado, mexe diretamente com a
vida humana e nos remete aos nossos parentes, amigos e à população em geral.
Portanto, é válida a urgente necessidade de aprofundarmos a legislação que fiscaliza e regulamenta
esses serviços.
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Em entrevista recente a uma revista, que aqui
transcrevo, Flávio Dino trata com propriedade desse
assunto:
“Flávio Dino: ‘É uma amputação irreparável’
O ex-deputado viu o filho morrer de asma
dentro de um hospital privado de Brasília. Diz
que o menino foi vítima de um sistema ganancioso e desumano
Marcelo Rocha
Na manhã de 14 de fevereiro, uma terça-feira, pouco depois das 6 horas, o ex-deputado
federal Flávio Dino (PCdoB-MA), de 43 anos
e pai de dois filhos, recebeu uma ligação da
mulher, Deane Maria. Ela falava do Hospital
Santa Lúcia, um dos maiores de Brasília, para
informar que Marcelo, o caçula, sofria uma
nova crise de asma depois de 16 horas de internação. Dino pegou o carro e, por ruas ainda
vazias, chegou ao hospital em poucos minutos.
No trajeto, o ex-deputado se manteve calmo.
Previu que Marcelo passaria por uma sessão
de nebulização e logo estaria bom de novo.
Ao entrar na unidade de tratamento intensivo (UTI), deparou com uma cena bem
diferente da que imaginara. Marcelo ocupava
uma das cinco camas, cercado por três médicos – uma mulher e dois homens –, visivelmente tensos. O filho estava inconsciente, com o
rosto roxo, e parecia não respirar. ‘Adrenalina’,
disse um dos médicos, enquanto fazia massagens cardíacas. Poucos minutos depois, viram
os dois médicos deixarem a sala. A médica
ficou inerte em frente a Marcelo por alguns
instantes. Em seguida, dirigiu-se ao casal: ‘O
Marcelo não resistiu’.
O destino de Marcelo gera consternação
porque, apenas dois dias antes, era um adolescente ativo. No domingo, Dino e Marcelo
pedalaram 10 quilômetros pelo Eixão, principal avenida de Brasília. Na segunda-feira, de
volta à rotina, Dino viajou a trabalho para São
Paulo. Desde junho do ano passado, preside a
Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR).
Marcelo foi para o colégio, onde cursava o 9º
ano do ensino fundamental. No final da manhã,
o flamenguista Marcelo teve uma crise aguda
de asma durante uma partida de futebol de
salão. Sentiu falta de ar, vomitou e desmaiou.
Foi socorrido e levado para o Santa Lúcia. Por
volta das 14 horas, foi internado na UTI adulta do hospital e, mais tarde, transferido para
a pediátrica. O prontuário médico registrou
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que seu quadro exigia monitoramento e que
o menino necessitava de oxigenação. A mãe,
Deane, fazia companhia.
No início daquela noite, quem assumiu
o plantão do Santa Lúcia foi a médica Izaura Emídio. Aos 39 anos, especializada em
pediatria e terapia intensiva, ela já vinha de
uma jornada de 12 horas de plantão no Hospital Regional de Taguatinga. Ao chegar, foi
informada sobre as condições de saúde dos
três pacientes da UTI: dois bebês e Marcelo.
‘Ele estava conversando normalmente. Estava
ansioso. Não estava cansado’, disse Izaura à
polícia. A situação parecia tão tranquila que
Deane aconselhou o marido, que pousava em
Brasília de volta de São Paulo, a nem seguir
para o hospital. Marcelo dormia em paz e,
possivelmente, teria alta no dia seguinte, logo
cedo. Durante a madrugada, a médica Izaura
visitou a UTI pediátrica duas vezes. Avaliou que
Marcelo e os demais pacientes apresentavam
‘saúde estável’.
Tudo seguia bem até as 4 horas, quando
o menino deveria receber dois remédios para
asma. Isso não aconteceu. Aí começaram as
complicações. Às 5h30, a médica Izaura foi
chamada para ajudar num parto no centro
obstétrico, ao lado da UTI pediátrica. Marcelo
só foi tomar o remédio às 6 horas. Em seguida,
começou a passar mal. A mãe, Deane, pediu à
auxiliar de enfermagem que chamasse a médica. Izaura não chegou. Depois de terminar
o parto, ela foi trocar o uniforme. Enquanto
isso, a crise de Marcelo se agravou. ‘Ele disse
que não estava conseguindo respirar’, afirmou
Deane. Segundo a mãe, os lábios já estavam
roxos. A médica, finalmente, chegou e pediu
equipamento para colocar um tubo de oxigênio
no menino. O material veio, segundo o hospital, mas o procedimento não foi executado
naquele momento. A médica pediu à auxiliar
de enfermagem que chamasse o anestesista,
que trabalha com entubação. Ele estava no
centro cirúrgico, em outra área do hospital. A
essa altura, já alertado pela mulher, Dino corria para o Santa Lúcia. O anestesista chegou
à UTI pediátrica às 6h20. Pouco depois, pediu
à equipe de enfermagem que substituísse o
equipamento de entubação. Às 7 horas, Marcelo foi considerado morto.
Procurada por ÉPOCA, Izaura afirmou
que qualquer informação sobre o caso compete à direção do hospital. ‘O paciente rece-
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beu todo o atendimento que a situação exigia
e no tempo adequado’, diz o médico Cícero
Dantas Neto, diretor técnico do Santa Lúcia.
Segundo ele, havia uma situação de risco. ‘A
asma é uma doença extremamente grave’. Mas,
segundo especialistas, casos fatais são incomuns. ‘Com os medicamentos e tratamentos
modernos, esses eventos (mortes em hospitais
por asma) são muito raros’, afirma o médico
Adalberto Sperb Rubin, diretor de Comunicação da Sociedade Brasileira de Pneumologia
e Tisiologia (SBPT) e pneumologista da Santa
Casa de Porto Alegre.
Sinto muita indignação nos momentos em
que racionalizo o que aconteceu. Os últimos
30 dias não existiram para mim.
O menino foi enterrado no dia seguinte
em Brasília. No velório, passaram o vice-presidente da República, Michel Temer, o ministro
Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal,
o governador de Brasília, Agnelo Queiroz, e o
ex-presidente José Sarney (PMDB), principal
adversário político de Dino no Maranhão. No
dia 19 de março, acompanhado de Deane,
Dino recebeu ÉPOCA num hotel de Brasília
e deu a primeira entrevista com detalhes sobre a morte do filho. Desde a tragédia, está
licenciado da EMBRATUR. Com experiência
de juiz federal aposentado, Dino é comedido
quando fala do inquérito policial que apura
o caso, sob a responsabilidade do delegado
Anderson Espíndola. Só então decidirá o que
fazer para que a morte prematura de Marcelo
ajude a mostrar as falhas do sistema de saúde brasileiro. Apesar da tristeza, Flávio Dino
falou com firmeza por mais de uma hora. No
final, cedeu à emoção e sucumbiu ao choro.
ÉPOCA – Como o senhor enfrenta a
morte de seu filho?
Flávio Dino – Estou tentando organizar
a vida. Marcelo é insubstituível. Ele era muito
amoroso, carinhoso, afetuoso com a gente e na
escola. Sinto muita indignação nos momentos
em que racionalizo o que ocorreu. Os últimos
30 dias não existiram para mim. O que existe é 14 de fevereiro às 7 horas da manhã. É
onde estou. Marcelo foi uma vítima indefesa
de um sistema desumano e ganancioso. Foi
uma tragédia de proporções inimagináveis. É
uma amputação irreparável de uma parte de
nossa vida. É uma dor incurável, que vai nos
acompanhar sempre. É a negação do direito
de Marcelo viver, de ser feliz.
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ÉPOCA – Que explicação o hospital deu
à família?
Dino – Eles não responderam às perguntas principais. O hospital soltou uma nota.
Deram a entender que o Marcelo chegou do
colégio e morreu. Não. Se ele tivesse chegado
do colégio muito mal e tivesse morrido na recepção, eu não estaria aqui. O prontuário diz
que Marcelo estava bem, falando, mandando
e-mail, com oxigênio lá acima de 95% o tempo todo. O que mudou entre as 6 horas e as
6h30 da manhã do dia 14 de fevereiro é o que
a gente não sabe.
ÉPOCA – O que o senhor pretende fazer
em relação ao hospital?
Dino – Não quero um centavo do hospital.
Não recebo dinheiro da indústria da morte. Só
quero a verdade. O hospital, em vez de nos
trazer a verdade, fica querendo esconder, para
não ter de pagar indenização.
ÉPOCA – O senhor está próximo de saber a verdade?
Dino – Prefiro aguardar o que as autoridades vão dizer. Se você me perguntar se
houve crime, vou dizer que não sei. Quem vai
dizer isso é a polícia e o Ministério Público.
Pelo fato de ser juiz, prefiro aguardar o desfecho das investigações para falar sobre elas.
ÉPOCA – O que ocorreu durante o período em que seu filho ficou internado?
Dino – É uma longa sequência de má
conduta. Meu filho chegou ao Santa Lúcia
consciente, andando, tomou banho sozinho.
No período em que lá esteve, nenhum exame
específico foi feito. Sequer um pneumologista
o avaliou. Eles minimizaram o quadro do Marcelo e, por isso, não se deram conta de que
ele poderia ter outra crise. Outra questão são
as condições de trabalho da médica, Izaura
Emídio. Ela assumiu o plantão na noite anterior
depois de 12 horas de outro plantão. Ela não
tinha plenas condições de trabalho por uma
questão óbvia, orgânica.
ÉPOCA – O que foi feito para tentar salvar Marcelo?
Dino – Quando ele teve a crise, a Deane
(mãe), que o acompanhava no hospital, chamou a auxiliar de enfermagem. A auxiliar de
enfermagem foi chamar a médica. A médica
não veio. Passado algum tempo, meu filho tinha parado de respirar. Começou a ficar roxo.
A auxiliar de enfermagem voltou a chamar a
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médica. A médica relatou à polícia que demorou porque fora se trocar.
ÉPOCA – Quanto tempo transcorreu até
ela chegar?
Dino – Uns quatro minutos. Quando a
médica chegou, o Marcelo estava roxo nos
lábios e começou a ficar roxo no rosto também. O que a literatura médica diz? Só existe
uma conduta absoluta: entubar na hora, porque significa que o paciente está em parada
respiratória. Um pneumologista que está me
assistindo diz que são quatro ou cinco minutos
para você salvar uma vida nessas condições.
ÉPOCA – Como exigir transparência dos
hospitais privados?
Dino – Esse é um papel do Poder Público. Faço analogia com a educação. Se existe
um sistema público de avaliação das faculdades, deve existir para os hospitais também.
No caso específico de erros, de crimes, deve
haver regras específicas que hoje não existem,
de preservação da cena do crime. O hospital
tem uma relação com seu corpo profissional
e outra com seus pacientes. Eles só olham a
relação com o corpo profissional. Tanto que os
advogados dos médicos são os advogados do
hospital. Eles não veem que existe um paciente
que pagou pelo serviço que não foi prestado.
ÉPOCA – O que existe do outro lado
do balcão?
Dino – Existe um sistema que se caracteriza pela impenetrabilidade e pela desumanidade. Quem domina todas as informações
é o hospital. É preciso haver transparência no
controle dessas informações, e esse direito do
paciente deve ser respeitado.
ÉPOCA – O consumidor brasileiro tem a
quem recorrer numa hora como essa?
Dino – Você tem de recorrer à polícia e
ao Ministério Público. Por isso, defendo o fortalecimento da ANVISA (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária) e dos órgãos do Sistema
Único de Saúde. Há os Conselhos Regionais,
das próprias profissões. Nos hospitais privados,
médicos e enfermeiros são obrigados, segundo eles, a se submeter a situações desumanas porque também não têm quem os proteja.
ÉPOCA – Numa situação de emergência, onde buscar socorro: no hospital público
ou privado?
Dino – No caso dos hospitais particulares,
o mais grave é a ganância. A busca do lucro
máximo impede a prestação adequada dos
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serviços. Afinal, um hospital é uma empresa
como outra qualquer, feita para lucrar, ou tem
compromisso com a qualidade? E quem fiscaliza essa qualidade? Na rede pública, temos
o debate sobre verbas e sobre a corrupção.
Por cima de tudo, existe a desumanidade, a
coisificação da vida humana. É como se fosse
produção de estatística. Nos hospitais públicos,
é uma dificuldade histórica, que não distingue
governos. Nos particulares, o problema é empresarial, que chamo de indústria da morte.
ÉPOCA – O senhor pretende fazer alguma campanha?
Dino – A morte dele (de Marcelo) tem de
servir para alguma coisa, para dar sentido à
vida dele. Não sou movido por sentimento de
vingança. Luto por justiça. Nesse caso, existe
uma singularidade, que é a justiça para o meu
filho, mas tenho a esperança de que a morte
dele sirva para a adoção de medidas que previnam ocorrências similares.
ÉPOCA – No que essa campanha pode
ajudar?
Dino – Por exemplo: hoje existe o sistema de avaliação de qualidade das faculdades.
O Ministério da Educação vai lá, inspeciona,
atribui nota, verifica o currículo dos profissionais e, no limite, se a instituição não preencher determinados parâmetros de qualidade,
ela poderá deixar de funcionar. Nos hospitais
não existe isso. É como se fosse um comércio
qualquer. Não é hora de existir um sistema de
avaliação de qualidade, conduzido pelo SUS,
pela ANVISA, para que os consumidores possam afinal saber o que os hospitais oferecem?”
A vida, senhoras e senhores, nos traz desafios
que nem sempre entendemos.
Nesse sentido, amigo e irmão Flávio Dino, estou
ao seu lado, apoio a sua causa, e o seu coração está
no meu também.
Minha total e irrestrita solidariedade, conte comigo para o que for necessário.
Um carinhoso abraço.
O SR. ANDRÉ ZACHAROW (PMDB-PR. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a violência no trânsito é, sem dúvida, hoje uma das maiores tragédias sociais do Brasil,
agravada pela combinação entre direção e ingestão
de bebidas alcoólicas.
Segundo dados do DPVAT, 160 pessoas morrem
todo dia no trânsito brasileiro. Na maioria dos casos,
as vítimas são os próprios condutores, que têm entre
21 e 30 anos de idade.
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Dados do Ministério da Saúde apontam que,
somente no ano de 2010, mais de 40 mil brasileiros
perderam a vida por conta de acidentes de trânsito.
São números superiores ao total de soldados norte-americanos mortos nos 10 anos da guerra do Vietnã.
Os jovens estão morrendo mais no trânsito do que
qualquer outra faixa etária da população. Do total de
mortes ocorridas em 2009 por esse tipo de violência,
45,6% correspondem a pessoas entre 20 e 39 anos.
Quando somados àqueles que têm entre 15 e 19, esse
número sobe para 53,4%. E grande parte dessas mortes está relacionada ao uso do álcool.
Uma pesquisa realizada por uma equipe do Programa Acadêmico sobre Álcool e outras Drogas da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) com
vítimas fatais de acidentes de trânsito mostrou que o
álcool estava presente em cerca de 75% dos casos.
Por tudo isso, a adoção da chamada Lei Seca,
aprovada por esta Casa em 2009, representou um
avanço significativo na luta para reduzir essas tristes
estatísticas.
Em alguns Estados, os dados apontam que houve queda de até 30% no número de mortes após a
entrada em vigor da lei. Entretanto, divergências na
interpretação da lei e até propostas de mudanças em
discussão no Congresso Nacional ameaçam colocar
por terra esse esforço para salvar vidas humanas.
É o caso, por exemplo, da recente decisão do
Superior Tribunal de Justiça segundo a qual somente
o teste do bafômetro ou o exame de sangue podem
comprovar a embriaguez de motoristas ao volante em
processo criminal.
Na prática, essa decisão ameaça invalidar a aplicação da Lei Seca, já que tais testes não são obrigatórios, pois a Constituição prevê que o cidadão não é
obrigado a produzir provas contra si.
Além disso, o Tribunal também recusou outros
tipos de provas, como, por exemplo, o depoimento de
testemunhas ou sintomas de embriaguez indisfarçáveis registrados por agente fiscalizador. Ou seja, basta
ao motorista alcoolizado recusar‑se a fazer o teste do
bafômetro ou o exame de sangue para livrar-se das
consequências de sua conduta irresponsável, que coloca em risco a sua própria vida e a de terceiros.
Além disso, preocupa-nos particularmente uma
discussão que se trava entre os especialistas sobre
uma pontual proposta de reforma do Código Penal
brasileiro na atual Comissão instituída pelo Senado.
A proposta rompe com a definição tradicional do dolo
eventual, constante do art. 18 do Código Penal, sugerindo uma nova que a torna confusa e inaplicável na
prática. Acena, ainda, com redução de pena, de 1/6
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(um sexto) a 1/3 (um terço), para os criminosos que
agem com dolo eventual.
Na nossa avaliação, trata-se de uma proposta absolutamente temerária, que vai na contramão daquilo
que a sociedade brasileira clama hoje.
Veja-se que, pela preocupante proposta, a redação seria: “Diz-se crime: I- doloso, quando o agente
quis o resultado ou assumiu o risco consentindo em
produzi-lo”.
A adição do verbo “consentir” fará com que todos os criminosos digam que “não consentiram” ou
que o resultado se deu por “mero acidente”, tornando
impossível fazer prova contrária em situação jurídica
parecida com a do “bafômetro”.
E, ainda, as pessoas alcoolizadas ou sob o efeito
de drogas poderão alegar em defesa que em tal estado não teriam condições legais de “consentir” com o
resultado, contribuindo ainda mais para a impunidade.
Aqueles que conhecem bem a realidade do trânsito de nosso País e as implicações sociais e jurídicas
desse afrouxamento, vêm alertando para as graves
consequências que essa mudança na legislação pode
trazer para a vida dos brasileiros.
Segundo o advogado Elias Mattar Assad, ex-presidente da Associação Brasileira dos Advogados
Criminalistas, “a nova definição proposta é redundan‑
te, inoperante e premia a embriaguez. Redundante
pelo fato de o art. 18 do Código Penal já estabelecer:
‘quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco
de produzi-lo’. A incursão ou não, por óbvio, depende
sempre da análise do caso concreto pelos operadores
do direito. Inoperante pela barreira do subjetivismo.
Ainda vai-se poder alegar que pessoas sob efeito de
álcool e afins não têm capacidade de consentir, esti‑
mulando o consumo dessas substâncias”.
Para o criminalista, o Senado, o Ministério da
Justiça e os membros da Comissão de Reforma do
Código Penal precisam ficar atentos para o fato de
que essa mudança, na prática, acaba com o instituto
do dolo eventual.
Segundo ele, “é urgente uma conscientização
nacional a respeito do conteúdo dessa proposta, que
premia o criminoso com redução de pena e resulta em
texto legal confuso e gerador de impunidade”.
Na avaliação de Assad, “levada ao pé da letra, vai
ser preciso sempre que o acusado confesse esponta‑
neamente que consentiu em produzir morte. Também
será beneficiado se estiver embriagado ou sob efeito
de drogas com a desculpa de que ‘estes não podem
consentir validamente’”.
E “se aprovado o texto proposto, melhor carregar,
ao lado do extintor de incêndio do veículo, um garrafão
de bebida alcoólica, para em caso de acidentes gra‑
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ves o motorista, de pronto, se embriagar para obter os
benefícios propostos”.
Srs. Deputados e Sras. Deputadas, é muito importante este alerta, pois caso a proposta de reforma
do Código Penal seja aprovada no Senado, virá para
votação nesta Casa e esse detalhe não pode passar
despercebido, sob pena de sermos cobrados futuramente por esse retrocesso e pelas vidas que serão
ceifadas em consequência dele.
Da nossa parte, apoiamos a decisão do Presidente desta Casa, Deputado Marco Maia, do PT do Rio
Grande do Sul, de agilizar a votação do endurecimento
da Lei Seca. Ao invés de abrandarmos, precisamos,
ao contrário, reforçar a chamada “tolerância zero”, aumentando as penalidades para crime cometido após
consumo de álcool para quem dirige depois de beber.
Não podemos permitir que se alastre a sensação de impunidade daqueles que abusam do álcool e
transformam o ato de dirigir em uma ameaça à vida
de pessoas inocentes.
A população brasileira espera de nós, seus representantes no Congresso Nacional, uma resposta
imediata para a tragédia em que se transformou nosso trânsito, pois a vida é o nosso maior bem, e como
dádiva divina, deve ser protegida de todas as formas.
Somente uma legislação rigorosa e eficiente poderá garantir segurança e paz no trânsito para todos
os brasileiros.
Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a divulgação do meu pronunciamento no programa A Voz
do Brasil.
O SR. WALTER FELDMAN (PSDB-SP. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, visando estimular a pluralidade dos problemas metropolitanos, considerando que a essência
da legitimidade dos Parlamentos é exatamente o seu
caráter democrático, no qual a diversidade encontra
espaço para expressar-se, e buscando difundir a comunicação, os Parlamentos devem buscar justamente
a potencializarão desta visão plural, em vez da imposição de uma vontade unificadora.
É com esse espírito que anuncio que a Câmara
de São Paulo assinou convênio de cooperação técnica
com a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e a
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para
a expansão do sistema de transmissão de tevê aberta
digital pela TV Metropolitana.
Hoje, os 20 milhões de habitantes da Região Metropolitana de São Paulo só têm acesso ao conteúdo
produzido pelos Legislativos através de canais pagos.
A partir da assinatura desse convênio, com apoio da
Assembleia Legislativa e da Câmara Federal, essa
informação será universalizada e a população pode-
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rá acompanhar os debates das 39 Câmaras de seus
Municípios.
O convênio repartirá as quatro vias digitais do
Canal 61: o Canal 61.1 será utilizado pela própria TV
Câmara (dos Deputados); o Canal 61.3 será utilizado
pela TV ALESP (Assembleia Legislativa de São Paulo);
e o Canal 61.4 será utilizado pela TV Metropolitana.
A Câmara Municipal de São Paulo decidiu dividir
com as 38 outras Câmaras Municipais da Região Metropolitana de São Paulo a oportunidade de usufruir
de um canal aberto digital de TV.
Os sinais dos quatro subcanais digitais abertos
serão distribuídos por um transmissor de 18 quilowatts
da TV Câmara (dos Deputados), já instalado no nicho
da antena da TV Cultura SP, com ampla capacidade
de cobertura para toda a Região Metropolitana de São
Paulo – e até bem mais que isso.
Para se ter uma ideia da potência dessa antena,
basta dizer que o transmissor da Rede Globo na cidade de São Paulo tem 15 quilowatts (7,5+7,5).
A proposta é que a programação da TV Metro‑
politana seja produzida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), estatal federal de televisão.
Cada uma das Câmaras Municipais definirá que
modalidade de programa pretende ter na grade da TV
Metropolitana. Esses programas serão inseridos em
dias e horários fixos na grade, de modo a facilmente
permitir sua divulgação para as populações locais.
A TV Metropolitana não será uma colcha de retalhos e sim uma visão coletiva da metrópole paulista.
Na oportunidade, cumprimento pela iniciativa
o Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado
Marco Maia, o Presidente da Assembleia Legislativa
de São Paulo, Deputado Barros Munhoz, e o Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Vereador
José Police Neto.
Muito obrigado.
A SRA. IRACEMA PORTELLA (PP-PI. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, apresentei à Câmara dos Deputados o
Requerimento nº 4.841, de 2012, para que seja constituída uma Comissão Externa para verificar as dificuldades relativas à gestão do Parque Nacional Serra
da Capivara.
O Parque Nacional Serra da Capivara está localizado no sudeste do Estado do Piauí, ocupando áreas
dos Municípios de São Raimundo Nonato, João Costa,
Brejo do Piauí e Coronel José Dias. A superfície do
parque é de 129.140 hectares e seu perímetro é de
214 quilômetros.
A criação do Parque Nacional Serra Capivara
teve múltiplas motivações, ligadas à preservação de
um meio ambiente específico e de um dos mais im-
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portantes patrimônios culturais pré-históricos. As características que mais pesaram na decisão da criação
do Parque Nacional são de natureza diversa.
Na unidade acha-se uma densa concentração de
sítios arqueológicos, a maioria com pinturas e gravuras
rupestres, nos quais se encontram vestígios extremamente antigos da presença do homem (100 mil anos
antes do presente). Atualmente estão cadastrados 912
sítios, entre os quais 657 apresentam pinturas rupestres, sendo os outros sítios ao ar livre (acampamentos
ou aldeias) de caçadores-coletores, aldeias de ceramistas-agricultores, ocupações em grutas ou abrigos,
sítios funerários e sítios arqueopaleontológicos.
É uma área semiárida, fronteiriça entre duas
grandes formações geológicas – a bacia sedimentar
Maranhão-Piauí e a depressão periférica do Rio São
Francisco –, com paisagens variadas nas serras, vales e planície, com vegetação de caatinga. A unidade
abriga fauna e flora específicas e pouco estudadas.
Trata-se, pois, de uma das últimas áreas do semiárido possuidoras de importante diversidade biológica.
Possui paisagens de uma beleza natural surpreendente, com pontos de observação privilegiados. Essa
área possui importante potencial para o desenvolvimento de um turismo cultural e ecológico, constituindo uma alternativa de desenvolvimento para a região.
Em 1991, a UNESCO, pelo seu valor cultural,
inscreveu o Parque Nacional na lista do Patrimônio
Cultural da Humanidade. Em 2002, foi oficializado o
pedido para que o mesmo seja declarado Patrimônio
Natural da Humanidade.
O Parque Nacional Serra da Capivara é gerido
pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, em parceria com a Fundação
Museu do Homem Americano – FUMDHAM.
A FUMDHAM foi criada no ano de 1986, em São
Raimundo Nonato, Estado do Piauí. Trata-se de uma
entidade científica, filantrópica, da sociedade civil (OSCIP), sem fins lucrativos, declarada de utilidade pública
estadual e federal e cadastrada no Conselho Nacional
de Assistência Social.
Foi criada pelos pesquisadores de uma cooperação científica binacional (França-Brasil). Uma equipe,
formada por cientistas de diversos países, faz pesquisas na região desde 1973. O tema principal do programa de trabalhos é “O Homem no Sudeste do Piauí: da
pré-história aos dias atuais. A interação Homem‑Meio”.
A FUMDHAM atua, formalmente, ligada às instituições dos Governos Federal, Estadual e Municipal.
No plano federal, a fundação assinou um contrato de
parceria com o IBAMA, visando à aplicação do Plano
de Manejo do Parque Nacional Serra da Capivara. A
fundação é responsável pela gestão técnico-científica

10194 Quarta-feira 4

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

da unidade de conservação e trabalha por sua defesa
e manutenção.
Na cidade de São Raimundo Nonato foi construído o Museu do Homem Americano, no qual são expostos os resultados das pesquisas. Junto ao museu
estão as reservas técnicas que abrigam as coleções
de material arqueológico, paleontológico, zoológico,
botânico, bem como os laboratórios e os serviços administrativos da FUMDHAM.
Diante de sua importância cultural e ecológica,
o Parque Nacional Serra da Capivara enfrenta graves
dificuldades para sua proteção e gestão, que demandam a atenção do Congresso Nacional.
Diante disto, estou propondo a criação de Comissão Externa, para a qual solicito o apoio deste Plenário, com o propósito de verificar no local, em conjunto
com as autoridades do Ministério do Meio Ambiente, do
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, do Ministério da Cultura e da Fundação Museu
do Homem Americano, a real situação da unidade e
as possíveis soluções para os problemas encontrados.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
A SRA. GORETE PEREIRA (Bloco/PR-CE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, desde o fim de semana, minha caixa
de e‑mails vem recebendo inúmeras manifestações
desesperadas de trabalhadores da acupuntura ameaçados de não poderem mais exercer a profissão.
Segundo divulgado na imprensa e informado nas
mensagens, na semana passada, o Tribunal Regional
Federal da 1ª Região decidiu anular resoluções dos
conselhos federais que permitiam aos fisioterapeutas,
psicólogos, farmacêuticos e terapeutas ocupacionais
exercerem a acupuntura. Para surtir efeito, o acórdão
precisa ser publicado.
A fim de tranquilizar essas categorias, é importante dizer que a decisão deverá ser questionada pelos
respectivos conselhos de classe e que, até segunda
ordem, os atendimentos devem continuar.
Todo esse embate foi motivado por uma ação ajuizada pelo Conselho Federal de Medicina, na qual os
desembargadores entenderam que a acupuntura trata
doença e diagnóstico, e que, portanto, tratamento de
doença, no Brasil, é atividade exclusiva da medicina.
Vou utilizar trechos de um dos e-mails recebidos em que a acupunturista Bianca Levita explica a
atividade:
“Um acupunturista sabe investigar e puntuar os pontos adequadamente, verificar em
que padrão energético a desarmonia se encontra, e, acima de tudo, cuidar da saúde do
paciente, e não de sua doença.
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Nossos fundamentos teóricos são em‑
basados em conceitos de Yin e Yang. Somos
treinados com anatomia, microbiologia, parasi‑
tologia, fisiopatologia e nosologia para termos
uma conexão com o padrão ocidental de saú‑
de, o que é complementar. Nós não fazemos
o diagnóstico ocidental.
A acupuntura é pura e simplesmente uma
das técnicas da Medicina Tradicional Chinesa,
que em nada se assemelha com a forma de
lidar com a saúde dos ocidentais.”
E a acupunturista conclui expressando o desejo
de todas as categorias:
“Não queremos passar por cima da me‑
dicina ocidental. Queremos ter nosso trabalho,
nosso ganha-pão e investimento acadêmico
reconhecidos dignamente.”
Sr. Presidente, na verdade, a preocupação de
todos nós é que a decisão do TRF favorece a reserva de mercado. Na legislatura passada, lutamos para
garantir a autonomia de muitas profissões da área de
saúde durante a votação do Projeto de Lei nº 7.703,
de 2006, que trata do exercício da medicina. Mas os
representantes dos médicos insistem em estabelecer
uma relação de subordinação com outros profissionais
como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, farmacêuticos, acupunturistas. Não aceitamos
submissão!
A Comissão de Trabalho aprovou o Requerimento
nº 113, de 2012, de minha iniciativa, para realizarmos
audiência pública a fim de debater o Projeto de Lei nº
1.549, de 2003, que disciplina o exercício da acupuntura. Vamo-nos empenhar para aperfeiçoá-lo e garantir
o direito de exercício de todas as categorias que atuam
na acupuntura e, com isso, evitar que o Judiciário continue usurpando nosso papel de legisladores.
Muito obrigada.
O SR. AUGUSTO CARVALHO (Bloco/PPS-DF.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, assim que assumiu, o Governo de
Dona Dilma se deparou com a pesada herança de uns
“restos a pagar” que chegavam perto dos 120 bilhões
de reais. Um volume, portanto, bem elevado de pagamentos não feitos a obras possivelmente realizadas.
Em seu primeiro ano de mandato, a situação não
parece ter apresentado qualquer folga, tanto que esses
mesmos “restos a pagar”, para este ano, ultrapassaram os 200 bilhões. Pior: ainda houve a necessidade
de fazer cortes de pelo menos 55 bilhões de reais num
orçamento que, afinal, acabara de ser aprovado pelo
Congresso.
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A carência de recursos não se mostra apenas
nestes números, de si bastante elevados. Basta que
se viaje pelo País para se dar conta da imensidão das
obras em andamento ou, melhor dizendo, paradas e
até mesmo abandonadas.
Para não ir mais longe: a impressão que decorre
apenas desses números já está demonstrando que a
União carece de recursos para levar adiante o atendimento das necessidades mais básicas exibidas pelo
povo brasileiro.
Mas tais recursos existem. Vamos a apenas um
dado. A dívida ativa da União, ou seja, o que o empresariado deve ao Governo, beirou o trilhão de reais
– exatamente 998 bilhões de reais – no ano passado,
com aumento de 13,4% sobre o mesmo saldo devedor de 2010.
E o que faz o Planalto diante de tal absurdo? Parece até se movimentar. Já foram aprovados 4 planos
de refinanciamento desses débitos, o REFIS, o que,
nada obstante a insistência do Governo, só fez com
que se recebesse mísero 1,37% do total devido. E isto
é, ao mesmo tempo, risível e revoltante.
Para concluir, Sr. Presidente, me ocorreu agora
que os assalariados do País não têm a mesma oportunidade de salvar seus ganhos diante do Imposto de
Renda. Tanto que, como já vimos, no ano passado,
sua arrecadação superou em mais de 100% a inflação medida num prazo de 10 anos. O trabalho paga. E
paga na fonte, sem sonegação, portanto. Já o capital
continua ganhando mais e mais.
Muito obrigado.

VI – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – COM‑
PARECEM MAIS OS SRS.:
Partido Bloco
PARÁ
Arnaldo Jordy PPS PvPps
Total de Pará 1
AMAZONAS
Sabino Castelo Branco PTB
Total de Amazonas 1
RONDÔNIA
Natan Donadon PMDB
Total de Rondônia 1
ACRE
Flaviano Melo PMDB
Total de Acre 1
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MARANHÃO
Alberto Filho PMDB
Nice Lobão PSD
Pinto Itamaraty PSDB
Waldir Maranhão PP
Total de Maranhão 4
CEARÁ
Gorete Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Ceará 2
PIAUÍ
Paes Landim PTB
Total de Piauí 1
PARAÍBA
Armando Abílio PTB
Manoel Junior PMDB
Wellington Roberto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Paraíba 3
PERNAMBUCO
Pedro Eugênio PT
Sergio Guerra PSDB
Severino Ninho PSB PsbPcdob
Vilalba PRB
Wolney Queiroz PDT
Total de Pernambuco 5
ALAGOAS
Givaldo Carimbão PSB PsbPcdob
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rui Palmeira PSDB
Total de Alagoas 3
SERGIPE
Almeida Lima PPS PvPps
Total de Sergipe 1
BAHIA
Claudio Cajado DEM
Fernando Torres PSD
João Carlos Bacelar PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
José Carlos Araújo PSD
José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Josias Gomes PT
Sérgio Brito PSD
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia 8
MINAS GERAIS
Antônio Andrade PMDB
Eros Biondini PTB
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Jaime Martins PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luis Tibé PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luiz Fernando Faria PP
Mário de Oliveira PSC
Miguel Corrêa PT
Padre João PT
Walter Tosta PSD
Total de Minas Gerais 9
RIO DE JANEIRO
Brizola Neto PDT
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Felipe Bornier PSD
Jean Wyllys PSOL
Liliam Sá PSD
Marcelo Matos PDT
Neilton Mulim PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Rio de Janeiro 7
SÃO PAULO
Bruna Furlan PSDB
Jefferson Campos PSD
William Dib PSDB
Total de São Paulo 3
MATO GROSSO
Eliene Lima PSD
Total de Mato Grosso 1
GOIÁS
Jovair Arantes PTB
Leandro Vilela PMDB
Leonardo Vilela PSDB
Pedro Chaves PMDB
Total de Goiás 4
PARANÁ
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Edio Lopes PMDB
Francisco Araújo PSD
Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Raul Lima PSD
Teresa Surita PMDB
Total de Roraima 6
AMAPÁ
Davi Alcolumbre DEM
Fátima Pelaes PMDB
Vinicius Gurgel PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Amapá 3
PARÁ
Elcione Barbalho PMDB
José Priante PMDB
Lira Maia DEM
Wladimir Costa PMDB
Zenaldo Coutinho PSDB
Total de Pará 5
AMAZONAS
Átila Lins PSD
Silas Câmara PSD
Total de Amazonas 2
ACRE
Antônia Lúcia PSC
Marcio Bittar PSDB
Total de Acre 2
TOCANTINS
César Halum PSD
Eduardo Gomes PSDB
Irajá Abreu PSD
Total de Tocantins 3
MARANHÃO

Angelo Vanhoni PT
Takayama PSC
Total de Paraná 2
SANTA CATARINA
João Pizzolatti PP
Valdir Colatto PMDB
Total de Santa Catarina 2
RIO GRANDE DO SUL
Assis Melo PCdoB PsbPcdob
Total de Rio Grande do Sul 1
Deixam de comparecer os srs.:
Partido Bloco
RORAIMA
Berinho Bantim PSDB

Carlos Brandão PSDB
Edivaldo Holanda Junior PTC PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Francisco Escórcio PMDB
Hélio Santos PSD
Professor Setimo PMDB
Simplício Araújo PPS PvPps
Zé Vieira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Maranhão 7
CEARÁ
Aníbal Gomes PMDB
Antonio Balhmann PSB PsbPcdob
Arnon Bezerra PTB
Artur Bruno PT
Genecias Noronha PMDB
José Airton PT
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MINAS GERAIS

Manoel Salviano PSD
Mário Feitoza PMDB
Total de Ceará 8
PIAUÍ
Hugo Napoleão PSD
Júlio Cesar PSD
Total de Piauí 2
RIO GRANDE DO NORTE
Fábio Faria PSD
Fátima Bezerra PT
Henrique Eduardo Alves PMDB
Paulo Wagner PV PvPps
Total de Rio Grande do Norte 4
PARAÍBA

Antônio Roberto PV PvPps
Aracely de Paula PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Carlaile Pedrosa PSDB
Eduardo Azeredo PSDB
George Hilton PRB
João Bittar DEM
João Magalhães PMDB
Lael Varella DEM
Leonardo Monteiro PT
Leonardo Quintão PMDB
Marcus Pestana PSDB
Newton Cardoso PMDB
Renzo Braz PP
Saraiva Felipe PMDB
Total de Minas Gerais 14
RIO DE JANEIRO

Ruy Carneiro PSDB
Total de Paraíba 1
PERNAMBUCO
Anderson Ferreira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Bruno Araújo PSDB
Eduardo da Fonte PP
João Paulo Lima PT
Jorge Corte Real PTB
José Augusto Maia PTB
José Chaves PTB
Luciana Santos PCdoB PsbPcdob
Silvio Costa PTB
Total de Pernambuco 9
ALAGOAS
Arthur Lira PP
Celia Rocha PTB
João Lyra PSD
Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Alagoas 4
SERGIPE
Heleno Silva PRB
Rogério Carvalho PT
Total de Sergipe 2
BAHIA
Alice Portugal PCdoB PsbPcdob
Amauri Teixeira PT
Arthur Oliveira Maia PMDB
Edson Pimenta PSD
Erivelton Santana PSC
Lucio Vieira Lima PMDB
Maurício Trindade PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Bahia 7

Adrian PMDB
Alexandre Santos PMDB
Andreia Zito PSDB
Arolde de Oliveira PSD
Deley PSC
Dr. Paulo César PSD
Edson Ezequiel PMDB
Fernando Jordão PMDB
Filipe Pereira PSC
Francisco Floriano PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Nelson Bornier PMDB
Rodrigo Maia DEM
Simão Sessim PP
Stepan Nercessian PPS PvPps
Washington Reis PMDB
Total de Rio de Janeiro 15
SÃO PAULO
Abelardo Camarinha PSB PsbPcdob
Alberto Mourão PSDB
Aline Corrêa PP
Arnaldo Jardim PPS PvPps
Beto Mansur PP
Cândido Vaccarezza PT
Carlos Zarattini PT
Dimas Ramalho PPS PvPps
Eleuses Paiva PSD
Guilherme Mussi PSD
João Paulo Cunha PT
José De Filippi PT
Junji Abe PSD
Mara Gabrilli PSDB
Pastor Marco Feliciano PSC
Paulo Freire PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Maluf PP
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Ricardo Tripoli PSDB
Vicente Candido PT
Total de São Paulo 19
MATO GROSSO
Pedro Henry PP
Total de Mato Grosso 1
DISTRITO FEDERAL
Jaqueline Roriz PMN
Total de Distrito Federal 1
GOIÁS
Armando Vergílio PSD
Carlos Alberto Leréia PSDB
Heuler Cruvinel PSD
João Campos PSDB
Total de Goiás 4
MATO GROSSO DO SUL
Giroto PMDB
Total de Mato Grosso do Sul 1
PARANÁ
Alfredo Kaefer PSDB
André Vargas PT
Assis do Couto PT
Dilceu Sperafico PP
Edmar Arruda PSC
Nelson Padovani PSC
Odílio Balbinotti PMDB
Total de Paraná 7
SANTA CATARINA
Celso Maldaner PMDB
Jorge Boeira PSD
Luci Choinacki PT
Marco Tebaldi PSDB
Pedro Uczai PT
Rogério Peninha Mendonça PMDB
Total de Santa Catarina 6
RIO GRANDE DO SUL
Alceu Moreira PMDB
Alexandre Roso PSB PsbPcdob
Bohn Gass PT
Danrlei De Deus Hinterholz PSD
Darcísio Perondi PMDB
Eliseu Padilha PMDB
Enio Bacci PDT
Fernando Marroni PT
Giovani Cherini PDT
Luiz Noé PSB PsbPcdob
Manuela D`ávila PCdoB PsbPcdob
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Marcon PT
Nelson Marchezan Junior PSDB
Onyx Lorenzoni DEM
Osmar Terra PMDB
Paulo Ferreira PT
Renato Molling PP
Sérgio Moraes PTB
Vieira da Cunha PDT
Vilson Covatti PP
Total de Rio Grande do Sul 20
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Encerro a sessão, antes convocando para amanhã, quarta-feira, dia 4 de abril, às 9 horas, sessão extraordinária
e, às 14 horas, sessão ordinária com as seguintes

ORDENS DO DIA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
URGÊNCIA
(Artigo 151, I, “j” do Regimento Interno)
Discussão
1
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 474-A, DE 2011
(Da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 474-A, de 2011, que
aprova o texto do Tratado entre a República
Federativa do Brasil e a República Popular da
China sobre Auxílio Judicial em Matéria Civil
e Comercial, assinado em Pequim, em 19 de
maio de 2009; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania,
pela constitucionalidade, juridicidade, téc‑
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação
(Relator: Dep. Evandro Milhomen).
2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 493-A, DE 2011
(Da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 493-A, de 2011, que
aprova o texto do Acordo Básico de Coope‑
ração Econômica e Técnica entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Gover‑
no da República Popular e Democrática da
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Coreia, assinado em Pyongyang, em 28 de
outubro de 2010; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa (Relator: Dep. Evandro Milhomen).
PRIORIDADE
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2006, que altera o § 1º do art. 46 da Lei nº
6.015 de 31 de dezembro de 1973, para es‑
tender a isenção do despacho judicial à hi‑
pótese de assento consular de nascimento
de filho de mãe ou pai brasileiro no exterior,
antes da maioridade.
ORDINÁRIA

Discussão
3
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 121, DE 2012
(Da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 121, de 2012, que dispõe
sobre jornada de trabalho dos servidores
da Câmara dos Deputados em órgãos cujos
serviços exigem atividades ininterruptas.
4
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 122, DE 2012
(Da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 122, de 2012, que institui a
Comissão Permanente de Disciplina.
5
PROJETO DE LEI Nº 1.972-A, DE 2003
(Da Comissão de Legislação Participativa)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nº 1.972-A, de 2003, que regulamenta
o inciso X do art. 52, da Constituição Federal,
que trata da suspensão da execução, no todo
ou em parte, de lei declarada inconstitucional
por decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal; tendo parecer da Comissão de Cons‑
tituição e Justiça e de Cidadania, pela consti‑
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
e, no mérito, pela aprovação, com emendas
(Relator: Dep. Aloysio Nunes Ferreira).
MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES ESPECIAIS
(Art 143 do Regimento Comum)
Discussão
6
PROJETO DE LEI Nº 7.483, DE 2006
(Da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito)
Primeira sessão de discussão, em pri‑
meiro turno, do Projeto de Lei nº 7.483, de
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Discussão
7
PROJETO DE LEI Nº 5-A, DE 1999
(Do Sr. Silas Brasileiro)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei nº 5-A, de 1999, que estabelece dia da se‑
mana para realização de provas de concursos
públicos; tendo pareceres: da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público,
pela aprovação deste e dos de nºs. 1.413/99,
1.414/99, 1.427/99, 1.807/99, 2.176/99 e 2.177/99,
apensados, com substitutivo (Relator: Dep.
Babá); e da Comissão de Constituição e Jus‑
tiça e de Redação, pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa, e, no mérito,
pela aprovação deste, dos de nºs. 1413/99,
1414/99, 1427/99, 1807/99, 2176/99, 2177/1999,
e 5666/01, apensados, e do substitutivo da Co‑
missão de Trabalho, Administração e Serviço
Público (Relator: Dep. Geraldo Magela).
Tendo apensados (16) os PLs 1.413/99,
1.414/99, 1.427/99, 1.807/99, 2.176/99,
2.177/99, 5.666/01, 7.001/02, 7.030/02,
7.125/02, 2.664/03, 5.446/05, 6.304/05,
6.663/06, 6.809/06 e 605/11.
SESSÃO ORDINÁRIA
DEBATES E TRABALHO DE COMISSÕES
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS OU RECURSOS
EMENDAS
II. RECURSOS
1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE CO‑
MISSÃO – ART. 24, II, DO RICD
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, c/c o
art. 132, § 2º (PARECERES FAVORÁVEIS),
ou com o art. 133 (PARECERES CONTRÁRIOS), todos do RICD.
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Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art.
58, § 1° do RICD).
3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDA‑
DE – ART. 164, § 2º, DO RICD
(SUJEITO A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, APÓS
OUVIDA A CCJC, NOS TERMOS DO ART. 164, §§ 2º
e 3º DO RICD)
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (Art.
164, § 2º, do RICD).
PROJETO DE LEI
Nº 6608/2009 (Senado Federal – Valdir Raupp) –
Regulamenta a profissão de taxista e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11/4/2012
Nº 7366/2010 (Marcelo Itagiba) – Regulamenta a profissão de taxista transformando os motoristas auxiliares
de veículos de aluguel a taxímetro em empregados ou
em permissionários autônomos de veículos de aluguel
a taxímetro, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11/4/2012
Nº 1454/2011 (João Dado) – Altera o Decreto-lei nº 1.593,
de 21 de dezembro de 1977, a legislação do Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI sobre os produtos classificados no código 2402.20.00 da TIPI e dá outras providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 4/4/2012
Nº 1568/2011 (Senado Federal – Eunício Oliveira) – Regulamenta a profissão de taxista e dá outras providências
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11/4/2012
ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE
EXPEDIENTE DO MÊS DE ABRIL DE 2012
Dia 4, 4ª-feira
15:00 AUGUSTO COUTINHO (DEM – PE)
15:25 LUIZ CARLOS (PSDB – AP)
Dia 9, 2ª-feira
15:00 MARINHA RAUPP (PMDB – RO)
15:25 VALMIR ASSUNÇÃO (PT – BA)
15:50 ANDREIA ZITO (PSDB – RJ)
16:15 LELO COIMBRA (PMDB – ES)
16:40 ROSANE FERREIRA (PV – PR)
Dia 10, 3ª-feira
15:00 JEAN WYLLYS (PSOL – RJ)
15:25 WOLNEY QUEIROZ (PDT – PE)
Dia 11, 4ª-feira
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15:00 RONALDO CAIADO (DEM – GO)
15:25 NELSON MEURER (PP – PR)
Dia 12, 5ª-feira
15:00 LINCOLN PORTELA (PR – MG)
15:25 FELIPE BORNIER (PSD – RJ)
Dia 13, 6ª-feira
10:00 JANDIRA FEGHALI (PCdoB – RJ)
10:25 RONALDO ZULKE (PT – RS)
10:50 JOSÉ HUMBERTO (PHS – MG)
11:15 MARCOS MEDRADO (PDT – BA)
11:40 ROBERTO TEIXEIRA (PP – PE)
Dia 16, 2ª-feira
15:00 ALICE PORTUGAL (PCdoB – BA)
15:25 HEULER CRUVINEL (PSD – GO)
15:50 ALEXANDRE SANTOS (PMDB – RJ)
16:15 LAUREZ MOREIRA (PSB – TO)
16:40 JOÃO LEÃO (PP – BA)
Dia 17, 3ª-feira
15:00 HENRIQUE FONTANA (PT – RS)
15:25 MAURO MARIANI (PMDB – SC)
Dia 18, 4ª-feira
15:00 MENDONÇA PRADO (DEM – SE)
15:25 MARCOS ROGÉRIO (PDT – RO)
Dia 19, 5ª-feira
15:00 ARTUR BRUNO (PT – CE)
15:25 ROBERTO FREIRE (PPS – SP)
Dia 20, 6ª-feira
10:00 ARTHUR LIRA (PP – AL)
10:25 CABO JULIANO RABELO (PSB – MT)
10:50 FRANCISCO PRACIANO (PT – AM)
11:15 WELITON PRADO (PT – MG)
11:40 MAURÍCIO TRINDADE (PR – BA)
Dia 23, 2ª-feira
15:00 ANDRE MOURA (PSC – SE)
15:25 JOÃO CAMPOS (PSDB – GO)
15:50 GLADSON CAMELI (PP – AC)
16:15 NILSON LEITÃO (PSDB – MT)
16:40 RUBENS OTONI (PT – GO)
Dia 24, 3ª-feira
15:00 JÂNIO NATAL (PRP – BA)
15:25 PAULO PIMENTA (PT – RS)
Dia 25, 4ª-feira
15:00 JOAQUIM BELTRÃO (PMDB – AL)
15:25 OSMAR SERRAGLIO (PMDB – PR)
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Dia 26, 5ª-feira
15:00 DILCEU SPERAFICO (PP – PR)
15:25 EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG)
Dia 27, 6ª-feira
10:00 GIVALDO CARIMBÃO (PSB – AL)
10:25 PEDRO NOVAIS (PMDB – MA)
10:50 ALESSANDRO MOLON (PT – RJ)
11:15 REGUFFE (PDT – DF)
11:40 WALDENOR PEREIRA (PT – BA)
Dia 30, 2ª-feira
15:00 ROBERTO BRITTO (PP – BA)
15:25 DR. ALUIZIO (PV – RJ)
15:50 EDSON SANTOS (PT – RJ)
16:15 PAULO WAGNER (PV – RN)
16:40 CARLOS SOUZA (PSD – AM)
ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES
I – COMISSÕES PERMANENTES
COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA (DIA
09/04/2012)
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 6.477/09 – do Sr. Beto Faro – que
“altera o art. 2º da Lei nº 4.132, de 10 de setembro de
1962, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado GIOVANNI QUEIROZ.
PROJETO DE LEI Nº 3.366/12 – do Sr. Beto Faro – que
“inclui os §§ 1º e 2º, ao art. 14, da Lei nº 11.947, de 16
de junho de 2009, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado BOHN GASS.
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-04-12
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 1.974/11 – do Sr. Lucio Vieira
Lima – que “altera o inciso I, do art. 3º, da Lei nº 10.823,
de 19 de dezembro de 2003”
RELATOR: Deputado LUIS CARLOS HEINZE.
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COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 15
HORÁRIO: 10h
A – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 129/12 Do Sr. Arnaldo Jordy –
que “requer a realização de mesa redonda, no Estado
do Pará para debater a poluição ambiental causada
pelas empresas mineradoras instaladas no parque industrial do município de Barcarena, que compromete a
população local, bem como a biodiversidade da região”.
REQUERIMENTO Nº 131/12 Do Sr. Arnaldo Jordy –
que “requer a realização de mesa redonda, no Estado
do Pará, para discutir com representantes de entidades
governamentais e com representantes dos garimpeiros a respeito dos termos do acordo firmado entre a
Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de Serra
Pelada (Coomigasp) e a Colossus Geologia e Participações Ltda com a finalidade lavrar de forma mecanizada
minério de ouro, de paládio e de platina no Município
de Curionópolis, Estado do Pará”.
REQUERIMENTO Nº 132/12 Do Sr. Padre Ton – que
“requer a realização de audiência pública para debater
a necessidade de regulamentação pública da comercialização de crédito de carbono oriundos de áreas
institucionais, especialmente terras indígenas”.
REQUERIMENTO Nº 134/12 Do Sr. Henrique Afonso – que “requer a realização de audiência pública
para debater a Política de Regionalização da Saúde
na Amazônia”.
REQUERIMENTO Nº 135/12 Do Sr. Henrique Afonso
– que “requer a realização de audiência pública para
tratar das providências associadas ao programa “Luz
para Todos”, nos anos de 2013 e 2014, para prestação
do serviço público de energia elétrica à comunidades
na Região Amazônica que permanecem sem dispor
desse serviço público”.
REQUERIMENTO Nº 136/12 Do Sr. Henrique Afonso –
que “sugere transformar o Campus Floresta de Cruzeiro do Sul (UFAC) no Estado do Acre em Universidade
Federal da Floresta”.
REQUERIMENTO Nº 137/12 Do Sr. Henrique Afonso
– que “requer a realização de audiência pública para
tratar de alternativas econômicas sustentáveis para a
Amazônia brasileira”.
REQUERIMENTO Nº 139/12 Do Sr. Arnaldo Jordy – que
“requer a realização de audiência pública para debater
sobre a Medida Provisória 558/2012, que dispõe sobre
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alterações nos limites dos Parques Nacionais da Amazônia, dos Campos Amazônicos e Mapinguari, das Florestas
Nacionais de Itaituba I, Itaituba II e do Crepori e da Área de
Proteção Ambiental do Tapajós, e dá outras providências”.

REQUERIMENTO Nº 154/12 Do Sr. Arnaldo Jordy –
que “requer a realização de mesa redonda em Belém
para debater os serviços de telecomunicações no estado do Pará”.

REQUERIMENTO Nº 140/12 Do Sr. Arnaldo Jordy –
que “requer a realização de mesa redonda, em Belém,
para debater sobre a Medida Provisória 558/2012,
que dispõe sobre alterações nos limites dos Parques
Nacionais da Amazônia, dos Campos Amazônicos e
Mapinguari, das Florestas Nacionais de Itaituba I, Itaituba II e do Crepori e da Área de Proteção Ambiental
do Tapajós, e dá outras providências”.

REQUERIMENTO Nº 155/12 Da Sra. Marinha Raupp
– que “requer a realização de uma audiência pública
para discutir a PEC nº 556/2002 que “dá nova redação ao art. 54 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, da Constituição Federal,” concedendo
aos seringueiros “soldados da borracha” os mesmos
direitos concedidos aos ex-combatentes da Segunda
Guerra Mundial”.

REQUERIMENTO Nº 143/12 Do Sr. Arnaldo Jordy –
que “requer a realização de seminário para debater os
desafios para o desenvolvimento da Amazônia”.

REQUERIMENTO Nº 156/12 Do Sr. Wilson Filho – que
“requer a realização do VI Simpósio Amazônia, a ser
realizado no dia 6 de novembro de 2012, promovido
pela Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de
Desenvolvimento Regional, da Câmara dos Deputados”.

REQUERIMENTO Nº 145/12 Do Sr. Henrique Afonso – que
“requer a realização de audiência pública sobre o desenvolvimento de fontes renováveis e ecologicamente sustentáveis de produção de energia na Região Amazônica”.
REQUERIMENTO Nº 146/12 Do Sr. Henrique Afonso
– que “solicita a realização de audiência pública para
discussão sobre a situação da malária na Amazônia”.
REQUERIMENTO Nº 147/12 Do Sr. Henrique Afonso –
que “requer a realização de audiência pública, com a finalidade de discutir a situação da dengue na Região Norte”.
REQUERIMENTO Nº 149/12 Do Sr. Arnaldo Jordy –
que “requer a convocação da Ministra do Planejamento,
Orçamento e Gestão, Sua Excelência a Senhora Miriam
Belchior e da Ministra da Casa Civil, Sua Excelência
a Senhora Gleisi Hoffman, para prestar informações,
junto a esta Comissão, sobre a exclusão no Programa
de Aceleração do Crescimento das obras de derrocamento, dragagem e sinalização da Hidrovia do Tocantins, bem como das obras do porto público de Marabá”.
REQUERIMENTO Nº 150/12 Do Sr. Arnaldo Jordy –
que “requer a realização de mesa redonda, no Estado
do Pará, para discutir com representantes de entidades
governamentais, da sociedade a respeito da questão
da exploração dos recursos hídricos por empresas
mineradoras que atuam naquele estado”.
REQUERIMENTO Nº 151/12 Do Sr. Arnaldo Jordy – que
“requer a realização de audiência pública para prestar
esclarecimentos sobre a execução das obras do PAC
nos estados da Amazônia Legal, em especial no Pará”.
REQUERIMENTO Nº 152/12 Do Sr. Padre Ton – que
“requer, nos termos regimentais, a realização de audiência pública, em conjunto com a Comissão de Direitos
Humanos e Minorias, para debater os conflitos sociais,
econômicos e culturais nas unidades de conservação
ambiental e as soluções possíveis”.

REQUERIMENTO Nº 157/12 Do Sr. Gladson Cameli –
que “requer a realização de audiência pública para discutir a situação de abandono das comunidades indígenas no Estado do Acre pelas autoridades competentes”.
REQUERIMENTO Nº 158/12 Do Sr. Wilson Filho – que
“requer, ouvido o plenário desta Comissão, a realização
de seminário para tratar da Economia Verde no Nordeste
em um contexto de desenvolvimento sustentável (social, econômico e ambiental) e erradicação da pobreza”.
B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 2.351/11 – do Sr. Zé Silva e
outros – que “altera a Lei nº 6.088, de 16 de julho de
1974, que dispõe sobre a criação da Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco – CODEVASF, para incluir o Vale do Mucuri em sua jurisdição”.
RELATOR: Deputado GIOVANNI QUEIROZ.
PARECER: pela aprovação.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA (DIA
09/04/2012)
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 6.926/10 – do Sr. Ronaldo Caiado – que “dispõe sobre reserva de recurso do Fundo
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste –
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FCO para o desenvolvimento da Microrregião do Entorno do Distrito Federal”.
RELATOR: Deputado PAULO CESAR QUARTIERO.
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 13
HORÁRIO: 10h
A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 406/11 –
da Sra. Liliam Sá – que “susta os efeitos da Resolução
nº 2, de 2011, da Empresa Brasil de Comunicação,
que “dispõe sobre os programas de cunho religioso
nos veículos da EBC””.
RELATOR: Deputado PASTOR EURICO.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nº 691/07 – do Senado Federal –
Paulo Paim – (PLS 351/2004) – que “altera a Lei nº
9.998, de 17 de agosto de 2000, que institui o Fundo
de Universalização dos Serviços de Telecomunicações
para determinar a aplicação de recursos em educação
e em ciência e tecnologia”.
RELATOR: Deputado RATINHO JUNIOR.
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo.
Vista ao Deputado Pastor Eurico, em 28/03/2012.
PROJETO DE LEI Nº 5.657/09 – do Senado Federal
– Valdir Raupp – (PLS 74/2008) – que “altera o art. 19
do Regulamento a que se refere o Decreto n° 21.981,
de 19 de outubro de 1932, que regula a profissão de
Leiloeiro ao território da República, para incluir como
competência dos leiloeiros a venda em hasta pública
ou público pregão por meio da rede mundial de computadores”.
RELATOR: Deputado RATINHO JUNIOR.
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Pastor Eurico, em 28/03/2012.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 757/03 – do Sr. José Carlos
Martinez – que “proíbe as prestadoras dos serviços
móvel celular e móvel pessoal de utilizarem o serviço
de mensagem para a veiculação de propaganda comercial”. (Apensados: PL 2766/2003, PL 6593/2006, PL
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3159/2008 e PL 2387/2003 (Apensados: PL 2404/2003,
PL 866/2007, PL 3095/2008 e PL 3996/2008 (Apensados: PL 4414/2008, PL 4517/2008, PL 4954/2009 e
PL 4996/2009)))
RELATOR: Deputado PAULO ABI-ACKEL.
PARECER: pela aprovação deste, do PL 2387/2003,
do PL 2766/2003, do PL 6593/2006, do PL 3159/2008,
do PL 2404/2003, do PL 866/2007, do PL 3095/2008,
do PL 3996/2008, do PL 4414/2008, do PL 4517/2008,
do PL 4954/2009, e do PL 4996/2009, apensados, na
forma do substitutivo da Comissão de Defesa do Consumidor, com subemenda.
Vista ao Deputado Newton Lima, em 14/12/2011.
PROJETO DE LEI Nº 401/11 – da Sra. Nilda Gondim – que “acrescenta artigo à Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990, que “dispõe sobre a proteção ao
consumidor e dá outras providências””.
RELATORA: Deputada LUCIANA SANTOS.
PARECER: pela aprovação, com emenda.
PROJETO DE LEI Nº 768/11 – do Sr. Lincoln Portela –
que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990,
que dispõe sobre a proteção aos direitos do consumidor
e dá outras providências, para facilitar a localização de
anunciante de bens e serviços”.
RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR.
PARECER: pela aprovação, com emenda.
Vista ao Deputado Sandro Alex, em 14/12/2011.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE CIDADANIA
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 01
HORÁRIO: 10h
A – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 67/12 Do Sr. Ricardo Berzoini –
que “patrocínio da CCJC a evento produzido pela Frente
Parlamentar Mista para o Aperfeiçoamento da Justiça
Brasileira e da Associação dos Magistrados Brasileiros”. Durante a votação deste requerimento, a sessão
foi encerrada por falta de “quorum”, em 03/04/2012.
REQUERIMENTO Nº 68/12 Do Sr. Alessandro Molon
– (PL 393/2011) – que “requer a realização de Audiências Públicas para discutir acerca o Projeto de Lei
n° 393, de 2011”.
B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
PRAZO CONSTITUCIONAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.037/10
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – que “aprova o ato constante do Decre-
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to de 29 de março de 2010, que declara perempta a
concessão outorgada à Rádio Princesa do Vale Ltda.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em ondas médias no Município de
Itaobim, Estado de Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado DR. GRILO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 67/11 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 1948/2009) – que “aprova o ato
que declara perempta a concessão outorgada à Rádio
Progresso de Corrente Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média no Município de
Corrente, Estado do Piauí”.
RELATOR: Deputado NAZARENO FONTELES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 95/11 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 2624/2011) – que “aprova o ato
que declara perempta a concessão outorgada à Rádio
Difusora Vale do Uruçuí Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em ondas médias no Município de
Uruçuí, Estado do Piauí”.
RELATOR: Deputado NAZARENO FONTELES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 96/11 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 2629/2011) – que “aprova o ato
que declara perempta a concessão outorgada à Rádio
Cacique Bruenque Regeneração Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, no
Município de Regeneração, Estado do Piauí”.
RELATOR: Deputado NAZARENO FONTELES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 97/11 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 2630/2011) – que “aprova o ato
que declara perempta a concessão outorgada à Rádio Jornal de Nhandeara Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média no Município
de Nhandeara, Estado de São Paulo”.
RELATOR: Deputado PAULO MALUF.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nº 6.393/05 – do Sr. Sandes Júnior
– que “acrescenta o art. 40-A à Lei nº 9.504, de 30 de
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setembro de 1997, tipificando como crime eleitoral a
veiculação, em propaganda eleitoral, de escuta telefônica clandestina”.
RELATOR: Deputado ANTHONY GAROTINHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
Vista ao Deputado João Paulo Lima, em 16/11/2011.
PROJETO DE LEI Nº 7.292/06 – da Comissão de Legislação Participativa – (SUG 178/2005) – que “altera
a redação do § 3º do art. 10 da Lei nº 9.504, de 30 de
setembro de 1997, estabelecendo a reserva de vagas
para candidaturas de jovens com até trinta e cinco
anos”. (Apensados: PL 2408/2007 e PL 1666/2011)
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste,
com emenda, e pela rejeição do PL 2408/2007 e do
PL 1666/2011, apensados.
Aprovado Requerimento de Retirada de Pauta, apresentado pelos Deputados Gonzaga Patriota e Domingos Neto, em 16/11/2011.
PROJETO DE LEI Nº 4.597/09 – do Sr. Dr. Ubiali – que
“acrescenta o § 4º ao art. 281 da Lei nº 4.737, de 15 de
julho de 1965 – Código Eleitoral, dispondo sobre o impedimento dos Ministros do Supremo Tribunal Federal
para causas por eles decididas enquanto integrantes
do Tribunal Superior Eleitoral”.
RELATOR: Deputado ESPERIDIÃO AMIN.
PARECER: pela inconstitucionalidade.
O Deputado Luiz Noé apresentou voto em separado
em 27/03/2012.
PROJETO DE LEI Nº 5.749/09 – do Sr. Carlos Bezerra
– que “dispõe sobre as medidas necessárias à concretização do direito de voto do adolescente internado”.
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 6.302/09 – do Sr. Bonifácio de
Andrada – que “estabelece normas para decisões dos
Tribunais Regionais Eleitorais sobre data de eleições”.
RELATOR: Deputado EDSON SILVA.
PARECER: pela inconstitucionalidade.
PROJETO DE LEI Nº 6.719/09 – do Senado Federal
– CPI da Pedofilia – (PLS 234/2009) – que “altera o
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), com a finalidade de modificar as regras
relativas à prescrição dos crimes praticados contra
crianças e adolescentes”.
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO LIMA.
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
Vista ao Deputado Lourival Mendes, em 14/12/2011.
PROJETO DE LEI Nº 7.656/10 – do Senado Federal
– Aloizio Mercadante – (PLS 289/2005) – que “altera
os arts. 18 e 26 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro
de 1995, que “dispõe sobre partidos políticos, regulamenta os arts. 17 e 14, § 3º, inciso V, da Constituição
Federal”, para dispor sobre o tempo de filiação partidária para concorrer a cargo eletivo e sobre a perda
de mandato para o mandatário que deixar o partido”.
RELATOR: Deputado ESPERIDIÃO AMIN.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.
Vista ao Deputado Pedro Uczai, em 16/11/2011.
PROJETO DE LEI Nº 1.728/11 – do Sr. Alberto Mourão
– que “dispõe sobre o uso de cavaletes em campanhas
eleitorais”. (Apensado: PL 2183/2011)
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO LIMA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e
pela rejeição do PL 2183/2011, apensado.
DISPOSIÇÕES ESPECIAIS
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 573/06
– da Sra. Professora Raquel Teixeira e outros – que
“altera os arts. 40 § 5º e 201 § 8º da Constituição Federal, para dispor sobre os requisitos da aposentadoria
dos profissionais de educação básica”. (Apensados:
PEC 14/2007, PEC 266/2008, PEC 309/2008 e PEC
529/2010)
RELATOR: Deputado PASTOR MARCO FELICIANO.
PARECER: pela admissibilidade desta, da PEC
14/2007, da PEC 266/2008, da PEC 309/2008 e da
PEC 529/2010, apensadas.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 334/09
– do Sr. Gilmar Machado – que “dá nova redação ao
§ 5º do art. 40, e § 8º do art. 201 da Constituição Federal, para incluir o vigilante no requisito de redução
do tempo de contribuição para fins de aposentadoria”.
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.
PARECER: pela admissibilidade.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 345/09
– do Sr. Valadares Filho – que “altera o art. 40 da
Constituição Federal, para determinar que servidores
aposentados por invalidez permanente decorrente de
acidente em serviço, moléstia profissional ou doença
grave, contagiosa ou incurável, perceberão proventos
correspondentes à totalidade da remuneração ou do
subsídio percebidos no momento da aposentação”.
RELATOR: Deputado PASTOR MARCO FELICIANO.
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PARECER: pela admissibilidade.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 453/09
– do Sr. Vieira da Cunha – que “inclui parágrafo único ao
art. 21 da Constituição Federal, tratando da prestação
direta dos serviços e instalações de energia elétrica”.
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA.
PARECER: pela admissibilidade.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 506/10
– do Senado Federal – Arthur Virgílio – (PEC 17/2008)
– que “acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), para dispor sobre a
prorrogação dos beneficios para a Zona Franca de
Manaus, e dá outras providências”. (Apensados: PEC
439/2009 e PEC 103/2011)
RELATOR: Deputado HENRIQUE OLIVEIRA.
PARECER: pela admissibilidade desta, da PEC
439/2009 e da PEC 103/2011, apensadas.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 511/10
– do Sr. Alfredo Kaefer – que “altera a Constituição
Federal, estabelecendo limite máximo para a carga
tributária nacional”.
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA.
PARECER: pela admissibilidade.
Vista conjunta aos Deputados Luiz Couto e Mendonça
Filho, em 14/12/2011.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 7/11
– do Sr. Lourival Mendes – que “dá nova redação ao
art. 27 do ADCT da Constituição Federal”.
RELATOR: Deputado RONALDO FONSECA.
PARECER: pela admissibilidade.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 3.484/00 – do Sr. Lincoln Portela – que “proíbe a utilização de tubos flexíveis ou
recipientes de uso coletivo para o armazenamento de
molhos condimentados comestíveis”. (Apensado: PL
2158/2007)
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, com emenda, e do PL 2158/2007,
apensado.
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI
Nº 3.615/00 – que “dispõe sobre o fomento mercantil
especial de exportações ou “factoring” de exportação
e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA.
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade
e boa técnica legislativa do Substitutivo do Senado.
PROJETO DE LEI Nº 182/07 – do Sr. Takayama – que
“dispoe sobre bloqueio judicial de conta bancária”.
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA.
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
Vista ao Deputado Dr. Grilo, em 26/10/2011.
O Deputado Dr. Grilo apresentou voto em separado
em 08/11/2011.
Discutiram a matéria os Deputados Fábio Trad e Takayama. Mantida inscrições dos Deputados Pastor Marco
Feliciano, Nelson Marchezan Júnior, Sandro Mabel e
João Campos, em 26/10/2011.
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI
Nº 275/07 – que “estabelece normas de segurança a
serem seguidas pelos estabelecimentos que especifica”.
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR.
PARECER: pela inconstitucionalidade do Substitutivo
do Senado.
Vista conjunta aos Deputados Leonardo Picciani e
Maurício Quintella Lessa, em 30/11/2011.
PROJETO DE LEI Nº 402/11 – da Sra. Nilda Gondim –
que “proíbe a utilização de cerol ou produto industrializado nacional ou importado semelhante que possa ser
aplicado nos fios ou linhas utilizados para manusear os
brinquedos conhecidos como “pipas ou papagaios””.
RELATOR: Deputado DANILO FORTE.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, nos
termos do Substitutivo da Comissão de Segurança
Pública e Combate ao Crime Organizado.
PROJETO DE LEI Nº 1.821/11 – da Sra. Sandra Rosado – que “acrescenta inciso ao art. 4º do Decreto-lei
nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, que “dispõe sobre
a responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, e dá
outras providências””.
RELATOR: Deputado ANTONIO BULHÕES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 236/10 – do Sr. Alex
Canziani – que “institui o Prêmio José Mindlin de Promoção da Leitura”.
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e da Emenda da Mesa Diretora,
com substitutivo.
C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões:
PRAZO CONSTITUCIONAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 446/11 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 1853/2009) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação Cultural Jardim Represa
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
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exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de São Bernardo do Campo, Estado de
São Paulo”.
RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nº 4.219/01 – do Senado Federal –
Ramez Tebet – (PLS 170/2000) – que “altera dispositivo
da Lei nº 7.116, de 29 de agosto de 1983, para tornar
gratuita a emissão de carteira de identidade no caso
que menciona”. (Apensado: PL 1414/2011)
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, com
emenda, e do PL 1414/2011, apensado.
Vista conjunta aos Deputados Eduardo Cunha e Marcos Rogério, em 14/12/2011.
PROJETO DE LEI Nº 5.045/05 – do Senado Federal
– Marcelo Crivella – (OF 424/2004) – que “altera o
Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, que dispõe
sobre a organização das Polícias Militares e Corpos
de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e
do Distrito Federal”.
RELATOR: Deputado ANTONIO BULHÕES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, com emenda, e pela inconstitucionalidade, injuridicidade e má técnica legislativa dos
Substitutivos da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público e da Comissão de Segurança
Pública e Combate ao Crime Organizado.
PROJETO DE LEI Nº 6.073/05 – do Senado Federal
– Marcelo Crivella – (PLS 421/2003) – que “altera o
§ 1º do art. 1.331 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 – Código Civil, para restringir o poder de disposição dos proprietários de abrigos para veículos,
ressalvado o disposto em convenção de condomínio”.
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 7.222/06 – do Senado Federal
– Demostenes Torres – (PLS 140/2005) – que “altera
o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal, para disciplinar a reparação
de dano decorrente da prática de infração penal”.
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA.
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade,
má técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste
e do Substitutivo da Comissão de Segurança Pública
e Combate ao Crime Organizado.
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Vista conjunta aos Deputados Delegado Protógenes,
Marcos Rogério e Vieira da Cunha, em 14/12/2011.
PROJETO DE LEI Nº 7.329/06 – do Senado Federal –
Cristovam Buarque – (PLS 10/2006) – que “altera os
arts. 32 e 80 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
para dispor sobre o acesso do empregado às informações relativas ao recolhimento de suas contribuições
ao INSS, e dá outras providências”. (Apensados: PL
5135/2005, PL 7631/2006 e PL 3830/2008)
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, com emenda, do PL 7631/2006
e do PL 3830/2008, apensados; e pela constitucionalidade, juridicidade e má técnica legislativa do PL
5135/2005, apensado.
PROJETO DE LEI Nº 1.568/07 – do Senado Federal –
Gerson Camata – (PLS 99/2003) – que “dispõe sobre
requisitos para a concessão, por instituições públicas,
de financiamento, crédito e benefícios similares”.
RELATOR: Deputado FÁBIO RAMALHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emenda, da Emenda
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público e da Subemenda apresentada na Comissão de
Finanças e Tributação; e pela injuridicidade do Substitutivo da Comissão de Finanças e Tributação.
PROJETO DE LEI Nº 4.402/08 – do Senado Federal –
Demóstenes Torres – (PLS 38/2008) – que “altera o §
2º do art. 244-A da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente), para declarar,
como efeito da condenação, a perda de valores e bens
utilizados na prática ou exploração de prostituição de
criança ou adolescente”.
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 5.337/09 – do Senado Federal
– Jayme Campos – (PLS 249/2007) – que “institui o
Prêmio Frei Galvão do Mérito Social e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado EDSON SILVA.
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade.
PROJETO DE LEI Nº 5.736/09 – do Senado Federal
– Cristovam Buarque – (PLS 332/2008) – que “institui
o “Dia Nacional do Piso Salarial dos Professores””.
RELATOR: Deputado MARCOS MEDRADO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE LEI Nº 6.198/09 – do Senado Federal
– Kátia Abreu – (PLS 10/2009) – que “denomina Ferro-
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via Dorival Roriz Guedes Coelho o trecho da Ferrovia
Norte-Sul situado no Estado do Tocantins”.
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE LEI Nº 6.530/09 – do Senado Federal
– Francisco Dorneles – (PLS 411/2009) – que “altera
as Leis nºs 4.502, de 30 de novembro de 1964, 9.779,
de 19 de janeiro de 1999, 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 11.116,
de 18 de maio de 2005, e 11.457, de 16 de março de
2007, para estender o direito a crédito do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e da
Contribuição para o PIS/Pasep à aquisição dos bens
que especifica, para prever a incidência da taxa Selic
sobre valores objeto de ressarcimento e para permitir
que a pessoa jurídica exportadora compense créditos
dessas contribuições com a Contribuição para a Seguridade Social a seu cargo”.
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE LEI Nº 7.173/10 – do Senado Federal
– Garibaldi Alves Filho – (PLS 448/2009) – que “altera
a Lei nº 11.442, de 5 de janeiro de 2007, que “dispõe
sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de
terceiros e mediante remuneração e revoga a Lei nº
6.813, de 10 de julho de 1980”, para determinar, no
caso do transporte de produtos perigosos, a observância de legislação federal específica”.
RELATOR: Deputado DÉCIO LIMA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE LEI Nº 7.784/10 – do Poder Executivo
– que “cria cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores – DAS, Gratificações de
Representação, Gratificações de Exercício em Cargo
de Confiança devidas a militares e Gratificações de
Representação pelo Exercício de Função, destinados
ao Ministério da Defesa”.
RELATOR: Deputado DÉCIO LIMA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
Vista conjunta aos Deputados Alexandre Leite e Bonifácio de Andrada, em 14/12/2011.
PROJETO DE LEI Nº 612/11 – do Sr. Gonzaga Patriota – que “altera o art. 29 da Lei nº 8.935, de 18 de
novembro de 1994, que regulamenta o art. 236 da
Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro”.
RELATOR: Deputado EDSON SILVA.
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e
da Emenda da Comissão de Trabalho, Administração
e Serviço Público, e pela rejeição das emendas apresentadas nesta Comissão.
Vista conjunta aos Deputados Assis Carvalho e Mendonça Filho, em 14/12/2011.
O Deputado Eli Correa Filho apresentou voto em separado em 13/03/2012.
PROJETO DE LEI Nº 1.804/11 – TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação
de funções comissionadas no Quadro de Pessoal da
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª
Região e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão
de Finanças e Tributação.
PROJETO DE LEI Nº 1.805/11 – TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação
de cargos de provimento efetivo no Quadro de Pessoal
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª
Região e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado DR. GRILO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão
de Finanças e Tributação.
PROJETO DE LEI Nº 1.829/11 – TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação
de cargos de provimento efetivo no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho
da 6ª Região”.
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO LIMA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão
de Finanças e Tributação.
PROJETO DE LEI Nº 1.869/11 – TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação
de cargos de provimento efetivo no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho
da 14ª Região”.
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão
de Finanças e Tributação.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 2.282/96 – LIMA NETTO – que
“altera a redação do art. 88, inciso I, da Lei nº 8.981,
de 20 de janeiro de 1995, que “altera a legislação tri-
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butária federal e dá outras providências””. (Apensados:
PL 2550/1996 e PL 2361/1996)
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO.
PARECER: pela injuridicidade deste, do Substitutivo da
Comissão de Finanças e Tributação, do PL 2361/1996
e do PL 2550/1996, apensados.
PROJETO DE LEI Nº 4.547/98 – do Sr. Luiz Carlos
Hauly – que “isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados os preparados anti-solares”.
RELATOR: Deputado VILSON COVATTI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e da Emenda apresentada
na Comissão de Finanças e Tributação; e pela injuridicidade do Substitutivo da Comissão de Seguridade
Social e Família.
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 24/08/2011.
Durante a verificação de votação da votação do parecer, a reunião foi encerrada por falta quorum, em
30/11/2011.
PROJETO DE LEI Nº 1.263/03 – do Sr. Leonardo Monteiro – que “acrescenta alínea ao § 3º do art. 18 da Lei
nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, alterado pela
Lei nº 9.874, de 23 de novembro de 1999”.
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão
de Educação e Cultura, com subemenda.
PROJETO DE LEI Nº 1.526/03 – do Sr. Vicentinho –
que “proíbe a aquisição de veículos de procedência
estrangeira pelos órgãos públicos governamentais das
esferas federal, estadual e municipal”.
RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
Vista conjunta aos Deputados Arthur Oliveira Maia e
Domingos Neto, em 16/11/2011.
O Deputado Arthur Oliveira Maia apresentou voto em
separado em 30/11/2011.
PROJETO DE LEI Nº 2.285/03 – do Sr. Sandes Júnior
– que “dispõe sobre a organização de brigadas de incêndio voluntárias”.
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 3.847/04 – do Sr. Marcelino Fraga – que “dispõe sobre os órgãos de representação
estudantil , direitos de organização e participação dos
estudantes e dá outras providências”. (Apensado: PL
5697/2005)
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA.

Abril de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e do PL 5.697/05, apensado,
nos termos do substitutivo da Comissão de Educação
e Cultura, com subemenda; e pela antirregimentalidade
da emenda apresentada nesta Comissão.
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 23/11/2011.
PROJETO DE LEI Nº 4.097/04 – do Sr. Zenaldo Coutinho – que “dispõe sobre as condições para a realização
e análise de exames genéticos em seres humanos”.
(Apensado: PL 1497/2007 (Apensado: PL 1505/2007))
RELATOR: Deputado EVANDRO MILHOMEN.
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, Dep.
Evandro Milhomen (PCdoB-AP), pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação deste, do PL 1497/2007 e do PL 1505/2007,
apensados, nos termos do Substitutivo da Comissão
de Seguridade Social e Família, com subemenda.
PROJETO DE LEI Nº 4.228/04 – do Sr. Lincoln Portela – que “dispõe sobre as diretrizes gerais da política
pública para promoção da cultura de paz e dá outras
providências”.
RELATOR: Deputado RONALDO FONSECA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emendas.
Vista ao Deputado Pedro Uczai, em 14/12/2011.
PROJETO DE LEI Nº 4.448/04 – da Sra. Marinha
Raupp – que “dá nova redação aos arts. 71, 72 e 124
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para permitir
a concessão de salário-maternidade à segurada desempregada”.
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO.
PARECER: Parecer com Complementação de Voto,
Dep. Sandra Rosado (PSB-RN), pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 6.307/05 – do Sr. Eduardo Sciarra – que “determina que a Administração Tributária
Federal comunique ao sujeito passivo a ocorrência de
pagamento indevido de tributo”.
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE LEI Nº 6.338/05 – do Sr. Sandes Júnior
– que “dispõe sobre o peso da mochila e similares a
ser transportado pelo estudante”.
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e da emenda da Comissão
de Educação e Cultura.
PROJETO DE LEI Nº 6.740/06 – do Sr. Marco Maia –
que “acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de
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1º de maio de 1943, para dispor sobre o ritmo de trabalho e a prevenção da fadiga”.
RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público.
Vista ao Deputado Nelson Marchezan Junior, em
26/10/2011.
PROJETO DE LEI Nº 47/07 – do Sr. Lincoln Portela –
que “”Introduz alínea “d “ no art. 1º da Lei nº 91, de 28
de agosto de 1935””. (Apensado: PL 652/2007)
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e do PL
652/2007, apensado.
PROJETO DE LEI Nº 910/07 – da Sra. Sandra Rosado
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade dos laboratórios
farmacêuticos em procederem a diferenciação tátil nos
recipientes dos medicamentos injetáveis que possam
causar a morte e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado MÁRCIO MACÊDO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.
Vista ao Deputado Onyx Lorenzoni, em 30/11/2011.
PROJETO DE LEI Nº 1.922/07 – do Sr. Cleber Verde –
que “acrescenta parágrafo ao art. 57 da Lei nº 8.213,
de 24 de julho de 1991”.
RELATOR: Deputado DR. GRILO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, nos termos do Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Família.
PROJETO DE LEI Nº 2.590/07 – do Sr. Guilherme
Campos – que “cria o extrato tributário do contribuinte pessoa física ou jurídica e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE LEI Nº 3.079/08 – do Sr. Chico Lopes
– que “estabelece obrigatoriedade de divulgação de
normas de segurança no transporte terrestre e aquaviário de passageiros”.
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e do Substitutivo da Comissão de Viação e Transportes.
PROJETO DE LEI Nº 3.266/08 – do Sr. Dr. Adilson
Soares – que “dispõe sobre a criação das sociedades seguradoras especializadas em microsseguros,
dos corretores de seguros especializados e dá outras
providências”.
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, com emenda, e do Substitutivo

10210 Quarta-feira 4

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

da Comissão de Finanças e Tributação, nos termos da
emenda apresentada nesta Comissão.
PROJETO DE LEI Nº 3.545/08 – do Sr. Eduardo Cunha
– que “cria o programa de incentivo ao atendimento
voluntário para alunos com deficiência no aprendizado escolar”.
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, nos termos das Emendas da
Comissão de Educação e Cultura.
PROJETO DE LEI Nº 3.598/08 – do Sr. Davi Alcolumbre
– que “acrescenta o inciso VII, ao Art. 81, do Estatuto
da Criança e do Adolescente”.
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.
PROJETO DE LEI Nº 3.797/08 – do Sr. Valdir Colatto
– que “altera a Lei Geral de Telecomunicações, para
estabelecer a possibilidade de utilização das redes
de telefonia móvel para localização de pessoas desaparecidas”.
RELATOR: Deputado VIEIRA DA CUNHA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.
PROJETO DE LEI Nº 4.057/08 – do Sr. Leonardo Vilela
– que “altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003,
que institui o Estatuto do Idoso, para dispor sobre a
segurança do idoso nos procedimentos de embarque
e desembarque nos veículos de transporte coletivo e
sobre a prioridade nesse desembarque”.
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emenda, e da Emenda
da Comissão da Viação e Transportes.
PROJETO DE LEI Nº 4.152/08 – do Sr. Laercio Oliveira – que “revoga integralmente a Lei nº 11.382, de 6
de dezembro de 2006, que instituiu a modalidade de
penhora por meio eletrônico”.
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.
O Deputado Félix Mendonça Júnior apresentou voto
em separado em 13/03/2012.
PROJETO DE LEI Nº 5.169/09 – do Sr. Reginaldo Lopes – que “institui o Dia Nacional da Liberdade”.
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.
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PROJETO DE LEI Nº 5.290/09 – do Sr. Antônio Roberto
– que “institui o Dia Nacional dos Direitos Fundamentais da Pessoa com Transtornos Mentais”.
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.
PROJETO DE LEI Nº 5.436/09 – do Sr. Henrique Eduardo Alves – que “revoga o art. 10 da Lei nº 9.527, de
10 de dezembro de 1997, que veda o recebimento de
aposentoria ou pensão por intermédio de conta corrente conjunta”.
RELATOR: Deputado DR. GRILO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE LEI Nº 5.634/09 – do Sr. Henrique Afonso – que “institui o “Dia dos Irmãos” a ser comemorado
anualmente, no segundo domingo do mês de julho”.
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE LEI Nº 6.428/09 – do Sr. Eduardo Barbosa – que “institui o Dia Nacional da Língua Brasileira de
Sinais – LIBRAS, e dispõe sobre sua comemoração”.
RELATOR: Deputado GABRIEL GUIMARÃES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.
PROJETO DE LEI Nº 6.562/09 – do Sr. Carlos Bezerra – que “acrescenta o art. 76-A à Lei nº 8.245, de 18
de outubro de 1991, que “dispõe sobre as locações de
imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes””. (Apensado: PL 356/2011)
RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do
PL 356/2011, apensado, e aprovação parcial da subemenda apresentada nesta Comissão ao Substitutivo
do relator, com substitutivo; e pela rejeição da emenda
apresentada ao projeto.
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 15/12/2011.
PROJETO DE LEI Nº 7.091/10 – do Sr. Vicentinho –
que “institui o dia 15 de maio como dia nacional de
conscientização quanto à mucopolissacaridose”.
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE LEI Nº 7.130/10 – do Sr. Raimundo
Gomes de Matos – que “institui a Semana de Debates sobre Crianças e Adolescentes Desaparecidos”.
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO.
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, nos termos do Substitutivo da Comissão de Educação e Cultura.

e de pavimentação viária”. (Apensados: PL 2698/2007
e PL 6931/2010)
RELATOR: Deputado ALCEU MOREIRA.

PROJETO DE LEI Nº 7.185/10 – do Sr. Luiz Couto –
que “inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional de
Viação, o trecho rodoviário que especifica”
RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI Nº 6.103/05 – do Senado Federal
– Luiz Pontes – (PLS 217/2001) – que “dispõe sobre
a construção de prédio para funcionamento de creche
e pré-escola em assentamentos rurais”.
RELATOR: Deputado ALCEU MOREIRA.

PROJETO DE LEI Nº 7.491/10 – do Sr. Sandro Mabel
– que “inclui na Lei nº 5.917, de 10 de setembro de
1973, que aprova o Plano Nacional de Viação, o trecho
rodoviário que especifica”.
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-04-12
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida‑
de e Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 7.135/10 – do Sr. Hugo Leal –
que “altera a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, que
‘’dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB), para estipular que a
devolução dos autos pelo advogado dentro do prazo
determinado na intimação publicada no Diário Oficial
não constitui a infração disciplinar”.
RELATOR: Deputado FABIO TRAD.
PROJETO DE LEI Nº 1.153/11 – do Sr. Sandro Mabel
– que “acrescenta dispositivos à CLT (Decreto-Lei nº
5.452, de 01 de maio de 1943), dispondo sobre o procedimento conjunto de jurisdição voluntária na Justiça
do Trabalho, para possibilitar a homologação de acordo
extrajudicial firmado pelos interessados”.
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO.
B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici‑
dade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 4.607/04 – do Sr. Eduardo Sciarra – que “altera a redação do art. 120 da Lei nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro, para dispor sobre o registro dos veículos utilizados em trabalhos agrícolas, de construção

PROJETO DE LEI Nº 7.371/06 – do Senado Federal
– Juvêncio da Fonseca – (PLS 21/2006) – que “altera
a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, para dispor
sobre a divulgação das campanhas nacionais de vacinação pelas emissoras de rádio e televisão”.
RELATOR: Deputado ALCEU MOREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 6.543/09 – do Senado Federal
– Sibá Machado – (PLS 15/2008) – que “altera a Lei
nº 8.723, de 28 de outubro de 1993, que dispõe sobre
a redução de emissão de poluentes por veículos automotores e dá outras providências, para tornar obrigatória a divulgação da composição e da quantidade
de poluentes emitidos pelos veículos comercializados
no País”. (Apensado: PL 3533/2008 (Apensados: PL
5063/2009 e PL 5890/2009))
RELATOR: Deputado ALCEU MOREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 7.278/10 – do Senado Federal
– Eduardo Azeredo – (PLS 23/2010) – que “denomina “Avenida de Integração Prefeito Olavo de Matos” o
trecho da BR-259 que liga os Municípios de Curvelo
e Inimutaba, no Estado de Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA.
PROJETO DE LEI Nº 18/11 – dos Srs. Maurício Rands
e Weliton Prado – que “fomenta ações de reflorestamento em assentamentos rurais, áreas degradadas
ou desapropriadas pelo poder público, e dá outras
providências”.
RELATOR: Deputado PAULO TEIXEIRA.
PROJETO DE LEI Nº 364/11 – do Sr. William Dib – que
“altera o Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969,
que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de
Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do
Distrito Federal, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado CABO JULIANO RABELO.
PROJETO DE LEI Nº 2.134/11 – do Poder Executivo –
que “dispõe sobre a criação de cargos efetivos, cargos
de direção e funções gratificadas no âmbito do Ministério da Educação, destinados às Instituições Federais
de Ensino, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA.
PROJETO DE LEI Nº 2.188/11 – do Sr. Rogério Carvalho – que “altera a Lei nº 11. 771, de 17 de setembro de
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2008, que dispõe sobre a Política Nacional de Turismo,
para estabelecer a transparência e ampla publicidade
do Cadastro das Empresas de Turismo e perda do
acesso às linhas de crédito oficiais e ao Fundo Geral
do Turismo – FUNGETUR para os casos de infração
aos direitos do consumidor e à legislação ambiental”.
RELATOR: Deputado MÁRCIO MACÊDO.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida‑
de e Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 223/11 – do Sr. Sandes Júnior
– que “acresce o inciso XV ao art. 30 da Lei nº 8.935,
de 18 de novembro de 1994”.
RELATOR: Deputado HENRIQUE OLIVEIRA.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-04-12
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici‑
dade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 2.843/11 – do Poder Executivo
– (AV 842/2011) – que “altera a Lei nº 11.279, de 9 de
fevereiro de 2006, que dispõe sobre o ensino na Marinha, no que se refere aos requisitos para ingresso
nas carreiras da Marinha”.
RELATOR: Deputado PAULO TEIXEIRA.
PROJETO DE LEI Nº 2.844/11 – do Poder Executivo –
que “dispõe sobre os requisitos para ingresso nos cursos de formação de militares de carreira do Exército”.
RELATOR: Deputado PAULO TEIXEIRA.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-04-12
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida‑
de e Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 6.332/05 – do Poder Executivo –
que “dá nova redação aos arts. 20 e 123 do Decreto-Lei
nº 73, de 21 de novembro de 1966, que dispõe sobre
o Sistema Nacional de Seguros Privados e regula as
operações de seguros e resseguros”.
RELATOR: Deputado ARMANDO VERGÍLIO.
PROJETO DE LEI Nº 7.035/10 – do Senado Federal –
Gim Argello – (PLS 303/2009) – que “revoga o § 4º do
art. 107 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986
(Código Brasileiro de Aeronáutica)”.
RELATOR: Deputado RONALDO FONSECA.
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PROJETO DE LEI Nº 216/11 – do Sr. Sandes Júnior –
que “dispõe sobre a prescrição nos crimes de lavagem
ou ocultação de bens, Direitos e valores”.
RELATOR: Deputado PAULO TEIXEIRA.
PROJETO DE LEI Nº 246/11 – do Sr. Sandes Júnior
– que “acrescenta dispositivo ao art. 312 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de
Processo Penal”.
RELATOR: Deputado VIEIRA DA CUNHA.
PROJETO DE LEI Nº 803/11 – do Sr. Nelson Pellegrino
e outros – que “dispõe sobre modificação de registro
civil de afrodescendente”.
RELATORA: Deputada DALVA FIGUEIREDO.
B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici‑
dade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 3.249/00 – do Sr. Dr. Hélio – que
“obriga aos médicos e instituições credenciadas pelo
Sistema Único de Saúde a prescreverem medicamentos com sua denominação genérica”. (Apensados: PL
3333/2000, PL 3385/2000 e PL 4104/2001)
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA.
PROJETO DE LEI Nº 3.636/00 – do Sr. Lincoln Portela – que “obriga o uso de torneiras com dispositivo de
vedação automática de água em todos os banheiros
de uso coletivo”.
RELATOR: Deputado RONALDO FONSECA.
PROJETO DE LEI Nº 4.438/01 – do Sr. Lincoln Portela
– que “altera a redação do parágrafo único do art. 8º
da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código
de Defesa do Consumidor)”.
RELATOR: Deputado VINICIUS GURGEL.
PROJETO DE LEI Nº 5.259/01 – do Sr. Lincoln Portela – que “altera a redação do art. 39 da Lei nº 8.078,
de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do
Consumidor)”.
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PROJETO DE LEI Nº 7.140/02 – do Sr. Lincoln Portela
– que “altera o Código de Defesa do Consumidor de forma a garantir o acesso gratuito dos consumidores aos
serviços de atendimento”. (Apensados: PL 518/2003,
PL 743/2003, PL 1838/2003 e PL 2038/2003)
RELATOR: Deputado RONALDO FONSECA.
PROJETO DE LEI Nº 191/07 – do Sr. Sandes Júnior
– que “determina o lançamento obrigatório de dados
nas faturas dos serviços de telefonia”.
RELATOR: Deputado CÂNDIDO VACCAREZZA.
PROJETO DE LEI Nº 331/07 – do Sr. José Guimarães
– que “institui no âmbito da Administração Pública
Federal, a Semana da Consciência Negra, a ser realizada anualmente no mês de novembro, na semana
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que recair o 20 de novembro, “Dia Nacional da Consciência Negra”, data que lembra o dia em que foi assassinado, em 1695, o líder Zumbi, do Quilombo dos
Palmares, um dos principais símbolos da resistência
negra à escravidão”.
RELATORA: Deputada DALVA FIGUEIREDO.
PROJETO DE LEI Nº 725/07 – do Sr. Sandes Júnior –
que “acrescenta artigo à Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, para vedar a participação simultânea em licitações de empresas em que se evidencie a existência
de controle único”. (Apensado: PL 4829/2009)
RELATOR: Deputado GERALDO SIMÕES.
PROJETO DE LEI Nº 813/07 – do Sr. Sandes Júnior
– que “altera o art. 47 inserindo parágrafo único e dá
nova redação ao § 2º do art. 52 da Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990”. (Apensado: PL 2734/2008)
RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA.
PROJETO DE LEI Nº 814/07 – do Sr. Sandes Júnior –
que “acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT, para proibir o trabalho da gestante ou
lactante em atividades, operações ou locais insalubres”.
RELATOR: Deputado ANTHONY GAROTINHO.
PROJETO DE LEI Nº 2.245/07 – do Sr. Reginaldo Lopes – que “regulamenta a profissão de Tecnólogo e dá
outras providências”.
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA.
PROJETO DE LEI Nº 5.989/09 – do Sr. Nelson Meurer
– que “altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 11.959,
de 29 de junho de 2009, dispondo sobre a aquicultura
de espécies autóctones, alóctones ou exóticas e sobre
a obrigatoriedade de os proprietários ou concessionários de represas procederem à respectiva recomposição ambiental”.
RELATOR: Deputado GABRIEL GUIMARÃES.
PROJETO DE LEI Nº 7.654/10 – do Senado Federal –
Marcelo Crivella – (PLS 174/2005) – que “acrescenta
§ 2º ao art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para dispor sobre a matrícula do candidato de
renda familiar inferior a 10 (dez) salários mínimos nas
instituições públicas de ensino superior”.
RELATOR: Deputado RONALDO FONSECA.
PROJETO DE LEI Nº 1.515/11 – do Senado Federal
– Marcelo Crivella – (PLS 377/2005) – que “altera a
Lei nº 6.454, de 24 de outubro de 1977, para vedar
que pessoa condenada pela exploração de mão de
obra escrava seja homenageada na denominação de
bens públicos”.
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA.
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PROJETO DE LEI Nº 2.129/11 – do Sr. Vaz de Lima
– que “altera a Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998,
para coibir o bullying no esporte”.
RELATORA: Deputada BRUNA FURLAN.
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 05
HORÁRIO: 09h30min
A – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 61/12 Dos Srs. João Maia e Antonio Balhmann – que “requer a realização de Audiência Pública para debater sobre a criação do “Programa
Nacional de Substituição e Suprimento de Fontes de
Energia para Estabelecimentos Alimentares.””
REQUERIMENTO Nº 62/12 Do Sr. Ronaldo Zulke –
(PLP 11/2011) – que “requer a realização de Audiência Pública para discutir o PLP 11/2011, no âmbito da
CDEIC”.
REQUERIMENTO Nº 63/12 Do Sr. Zeca Dirceu – (PL
3995/2008) – que “requer audiência pública para discutir sob patentes de segundo uso e polimorfos”.
REQUERIMENTO Nº 64/12 Do Sr. Zeca Dirceu – (PL
353/2011) – que “requer a realização de Audiência
Pública na Comissão de Desenvolvimento Econômico,
Indústria e Comércio, a fim de discutir o Projeto de Lei
353/2011, que “dispõe sobre as atividades dos caixas
de supermercado””.
B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 2.045/11 – do Sr. Penna – que
“dispõe sobre a coleta e a destinação ambientalmente
adequada de resíduos tecnológicos”.
RELATOR: Deputado MANDETTA.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 353/11 – do Sr. Vicentinho – que
“dispõe sobre as atividades dos caixas de supermercado”. (Apensado: PL 2139/2011)
RELATOR: Deputado LUIS TIBÉ.
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 2139/2011,
apensado.
PROJETO DE LEI Nº 6.975/06 – do Sr. Nelson Pellegrino – que “dispõe sobre a formação compulsória de
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provisão, pelas empresas prestadoras de serviços, para
o pagamento de obrigações trabalhistas”.
RELATOR: Deputado LUIS TIBÉ.
PARECER: pela aprovação deste.
PROJETO DE LEI Nº 2.511/07 – do Sr. Fernando Coruja – que “altera a Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996
que “Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial””. (Apensado: PL 3995/2008)
RELATOR: Deputado MANDETTA.
PARECER: pela rejeição deste, do PL 3.995/2008,
apensado, e do Substitutivo apresentado na Comissão
de Seguridade Social e Família.
PROJETO DE LEI Nº 2.434/11 – do Sr. Paulo Foletto –
que “altera a Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997,
para obrigar as empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatização a aplicar cinco por cento do
seu lucro tributável nas microrregiões em que atuam”.
RELATOR: Deputado ANTONIO BALHMANN.
PARECER: pela rejeição.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA (DIA
09/04/2012)
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 2.400/11 – do Sr. Carlos Bezerra
– que “dispõe sobre a posse e a comercialização de
gás de pimenta e similares e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado JOSÉ AUGUSTO MAIA.
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-04-12
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 2.771/11 – do Sr. Eliseu Padilha
– que “altera a Lei nº 9.019, de 30 de março de 1995,
que dispõe sobre a aplicação dos direitos previstos no
Acordo Antidumping e no Acordo de Subsídios e Direitos Compensatório, e dá outras providências, para
dispor sobre produtos de empresas subsidiadas”
RELATOR: Deputado ESPERIDIÃO AMIN.
PROJETO DE LEI Nº 3.259/12 – do Sr. Carlos Sampaio
– que “dispõe sobre o descarte dos filtros de cigarro e
demais componentes de qualquer produto fumígero,
derivado ou não do tabaco, e dá outras providências”.
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RELATOR: Deputado DAMIÃO FELICIANO.
PROJETO DE LEI Nº 3.340/12 – do Sr. Marco Tebaldi – que “dispõe sobre a criação do Programa “Novos
Empreendedores” e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado WELLINGTON FAGUNDES.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-04-12
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 2.781/11 – do Senado FederalSérgio Zambiasi – (PLS 130/2009) – que “dispõe sobre
a criação de Zona de Processamento de Exportação
(ZPE) no Município de São Borja, no Estado do Rio
Grande do Sul”. (Apensado: PL 2262/2011)
RELATOR: Deputado RONALDO ZULKE.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-04-12
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 1.586/11 – do Sr. Manato – que
“acrescenta inciso XVII ao art. 51 da Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção
do consumidor e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado CLÁUDIO PUTY.
PROJETO DE LEI Nº 2.775/11 – do Sr. Penna – que
“dispõe que as empresas potencialmente poluidoras
e utilizadoras de recursos ambientais possuam responsável técnico em meio ambiente em seu quadro
de funcionários ou consultoria técnica equivalente”.
RELATOR: Deputado ZECA DIRCEU.
PROJETO DE LEI Nº 2.800/11 – do Sr. Nilson Leitão –
que “concede benefícios fiscais de tributos federais às
empresas que se instalarem em municípios com baixo
IDH – Índice de Desenvolvimento Humano”.
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS.
PROJETO DE LEI Nº 2.830/11 – do Sr. Alceu Moreira
– que “dispõe sobre a criação de Zona de Processamento de Exportação (ZPE) no Município de Jaguarão,
no Estado do Rio Grande do Sul”.
RELATOR: Deputado VINICIUS GURGEL.
PROJETO DE LEI Nº 2.831/11 – do Sr. Alceu Moreira
– que “dispõe sobre a criação de Zona de Processamento de Exportação (ZPE) no Município de São José
do Norte, no Estado do Rio Grande do Sul”.
RELATOR: Deputado VINICIUS GURGEL.
PROJETO DE LEI Nº 2.847/11 – do Sr. Manato – que
“proíbe a efetivação de qualquer pagamento em dinheiro em espécie nas quantidades que especifica”.
RELATOR: Deputado VINICIUS GURGEL.
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PROJETO DE LEI Nº 2.863/11 – da Sra. Lauriete –
que “acresce parágrafos ao art. 32 da Lei nº 12.305,
de 2010, que institui a Política de Resíduos Sólidos”.
RELATOR: Deputado OSMAR TERRA.
PROJETO DE LEI Nº 2.875/11 – do Sr. Carlos Bezerra –
que “altera o art. 56 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de
2005, que “Regula a recuperação judicial, a extrajudicial
e a falência do empresário e da sociedade empresária””.
RELATOR: Deputado ESPERIDIÃO AMIN.
PROJETO DE LEI Nº 2.876/11 – do Sr. Rogério Carvalho – que “altera a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro
de 1995, que “dispõe sobre o regime de concessão e
permissão da prestação de serviços públicos previstos
no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências” – Lei das Concessões e Permissões Públicas, para prever a submissão das concessionárias e
permissionárias de serviço público da União ao poder
de polícia municipal, estadual e distrital”.
RELATOR: Deputado VILSON COVATTI.
PROJETO DE LEI Nº 2.899/11 – do Sr. Reguffe –
que “efetua alterações no inciso II do art. 5º da Lei nº
12.153, de 22 de dezembro de 2009, para incluir no rol
de competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública as sociedades de economia mista dos Estados,
do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios”.
RELATOR: Deputado JOÃO MAIA.
PROJETO DE LEI Nº 2.917/11 – do Sr. Dr. Ubiali – que
“dispõe sobre as normas básicas aplicáveis às oficinas
mecânicas e estabelecimentos assemelhados”.
RELATOR: Deputado ANTONIO BALHMANN.
PROJETO DE LEI Nº 2.976/11 – do Sr. Felipe Bornier –
que “determina a realização do teste de impacto (crash
test) em modelos de veículos automotores fabricados
ou montados no País, e dá outras providências”
RELATOR: Deputado ANTONIO BALHMANN.
PROJETO DE LEI Nº 3.002/11 – do Sr. Aguinaldo Ribeiro – que “acrescenta artigo ao Código de Defesa do
Consumidor, obrigando as concessionárias de veículos
automotores a manterem em seus estoques as peças necessárias aos reparos dos veículos que comercializam”.
RELATOR: Deputado MARCO TEBALDI.
PROJETO DE LEI Nº 3.007/11 – do Sr. Aguinaldo Ribeiro – que “obriga as pessoas jurídicas inscritas no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério
da Fazenda – CNPJ/M.F – à contratação de seguro de
vida para seus empregados”.
RELATOR: Deputado ÂNGELO AGNOLIN.
PROJETO DE LEI Nº 3.062/11 – da Comissão de Seguridade Social e Família – que “altera a Lei nº 9.782,
de 26 de janeiro de 1999, para atualizar os valores das
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taxas cobradas para avaliação e reavaliação toxicológica para registro de produtos”.
RELATOR: Deputado DAMIÃO FELICIANO.
PROJETO DE LEI Nº 3.071/11 – do Senado Federal –
Jayme Campos – (PLS 353/2009) – que “dispõe sobre
a criação de Zona de Processamento de Exportação
(ZPE) no Município de Rondonópolis, no Estado de
Mato Grosso”.
RELATOR: Deputado AFONSO FLORENCE.
PROJETO DE LEI Nº 3.075/11 – do Senado Federal
– Gim Argello – PTB – DF – (PLS 159/2010) – que
“altera a Lei nº 11.265, de 3 de janeiro de 2006, que
“regulamenta a comercialização de alimentos para
lactentes e crianças de primeira infância e também a
de produtos de puericultura correlatos”, para proibir
a comercialização e a oferta de mamadeiras, bicos
e chupetas que contenham bisfenol-A (4,4’-isopropilidenodifenol) em sua composição”. (Apensado: PL
5831/2009 (Apensados: PL 6388/2009, PL 1197/2011,
PL 3222/2012 e PL 3221/2012))
RELATOR: Deputado DAMIÃO FELICIANO.
PROJETO DE LEI Nº 3.122/12 – do Sr. Onofre Santo
Agostini – que “proíbe a fabricação, a importação, a
distribuição e a comercialização de fraldas descartáveis que contenham em sua composição substância
ou matéria não biodegradável”.
RELATOR: Deputado FERNANDO TORRES.
PROJETO DE LEI Nº 3.182/12 – do Sr. Carlos Bezerra – que “altera o § 1º do art. 254-A da Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, introduzido pela Lei nº
10.303, 31 de outubro de 2001, que “Dispõe sobre as
Sociedades por Ações””.
RELATOR: Deputado CLÁUDIO PUTY.
PROJETO DE LEI Nº 3.185/12 – do Sr. Salvador Zimbaldi – que “proibição em todo Território Nacional de
caixas de papelão, para embalar compras de supermercados, mercearias, açougues, bares, restaurantes, padarias ou qualquer estabelecimento comercial”.
RELATOR: Deputado WELLINGTON FAGUNDES.
PROJETO DE LEI Nº 3.260/12 – do Sr. Manoel Junior –
que “isenta os produtos classificados na posição 15.09 r
22.04 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL, originários e procedentes de Portugal, do Imposto de Importação”.
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS.
PROJETO DE LEI Nº 3.298/12 – do Sr. Marcos Montes – que “altera o art. 980-A da Lei 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil), que trata da Empresa
Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI)”.
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS.
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PROJETO DE LEI Nº 3.299/12 – do Sr. Marcos Montes – que “acrescentam os §§ 5º, 6º e 7º ao art. 60 da
Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994 e cria-se a
Empresa na Hora”.
RELATOR: Deputado ZECA DIRCEU.
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A – Audiência Pública:
Tema: discutir as condições de vida da população em
situação de rua no Distrito Federal, bem como as medidas que estão sendo adotadas para o enfretamento
à violência praticada contra esta população.

Substitutivo (Art. 119, II e §1º)

Expositores:

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

– Sra. Ana Lúcia Andrade – Representante da Giração
– Crianças e Adolescentes em Situação de Rua no DF;
– Sr. Luiz Cláudio Roriz – Coordenador do Movimento
pela remoção do Albergue de Brasília;
– Sra. Rosangela Maciel – Representante do Ministério da Saúde, responsável pela equipe das políticas de
saúde da população em situação de rua; (a confirmar)
– Sra. Sandra Duarte – Coordenadora da Equipe de
Saúde da Família Sem Domicílio da Secretaria de
Saúde do Distrito Federal;
– Sr. Welington Pantaleão – Representante da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, responsável pela pauta sobre políticas públicas
relativas à população em situação de rua; (a confirmar)
– Sr. Daniel Seidel – Secretário da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho do Governo do Distrito Federal;
– Professora Maria Salete Kernin – Coordenadora do
Núcleo de Estudo da Paz e Direitos Humanos da UnB.
– Sra. Samia Rodrigues Ramos – Presidenta do Conselho Federal de Serviço Social.
– Sr. Jacinto Mateus – Representante do Fórum Nacional de Pessoas em Situação de Rua.

PROJETO DE LEI Nº 683/11 – do Sr. Weliton Prado –
que “estabelece condições para o comércio varejista
e da outras providências”.
RELATOR: Deputado ÂNGELO AGNOLIN.
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 16
HORÁRIO: 10h
A – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 70/12 Do Sr. William Dib – que
“requer a realização de audiência pública para debater o projeto de lei nº 619 de 2011, que dispõe sobre
a implantação de agrovilas”.
REQUERIMENTO Nº 71/12 Do Sr. William Dib – que
“requer a indicação da cidade de São Paulo para sediar o seminário de mobilidade urbana a ser promovido
pela Comissão de Desenvolvimento Urbano”.
REQUERIMENTO Nº 73/12 Do Sr. Leopoldo Meyer
– que “requer realização de Audiência Pública para
debater o PL 2404/2011”
B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 2.017/11 – do Sr. Nelson Bornier – que “dispõe sobre a instalação de itens de segurança nas escadas, rampas e ressaltos nos locais
que especifica”.
RELATOR: Deputado WILLIAM DIB.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E
MINORIAS
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
LOCAL: Anexo II, Plenário 09
HORÁRIO: 14h

Requerimentos nº 35/2012, de iniciativa da Deputada
Erika Kokay
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 10
HORÁRIO: 10h
A – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nº 6.630/02 – do Senado Federal
– (PLS 212/2001) – que “dá nova redação ao § 1º do
art. 19 da Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001 (dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao estudante do
Ensino Superior), para atribuir prioridade absoluta aos
alunos afrodescendentes e ameríndios”.
RELATOR: Deputado RAUL HENRY.
PARECER: pela rejeição.
O Deputado Raul Henry apresentou voto em separado
em 29/05/2007.
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PROJETO DE LEI Nº 6.162/09 – do Senado Federal –
Cristovam Buarque – (PLS 27/2008) – que “altera a Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), para dispor sobre inclusão
facultativa do ensino do Esperanto no ensino médio”.
RELATOR: Deputado JOÃO BITTAR.
PARECER: pela aprovação, com Emenda.
PROJETO DE LEI Nº 7.032/10 – do Senado Federal –
Roberto Saturnino – (PLS 337/2006) – que “altera os §§
2º e 6º do art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que fixa as diretrizes e bases da educação
nacional, para instituir, como conteúdo obrigatório no
ensino de Artes, a música, as artes plásticas e as artes cênicas”. (Apensado: PL 4/2011)
RELATOR: Deputado RAUL HENRY.
PARECER: pela aprovação deste, da Emenda 1/2011
da CEC, e do PL 4/2011, apensado, na forma do substitutivo anexo.
PROJETO DE LEI Nº 7.246/10 – do Senado Federal –
Lobão Filho – (PLS 370/2009) – que “autoriza o Poder
Executivo a criar a Universidade Federal do Centro-Norte Maranhense, com sede no município de Santa
Inês, no Estado do Maranhão”.
RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA.
PARECER: pela rejeição, com o envio de Indicação
ao Poder Executivo.
PROJETO DE LEI Nº 7.276/10 – do Senado Federal
– Rosalba Ciarlini – (PLS 298/2009) – que “autoriza
o Poder Executivo a implantar campus do Instituto
Federal do Rio Grande do Norte no Município de
Assú -RN”.
RELATOR: Deputado ALESSANDRO MOLON.
PARECER: pela rejeição, com envio de Indicação ao
Poder Executivo.
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PROJETO DE LEI Nº 1.370/07 – do Sr. Filipe Pereira
– que “dispõe sobre a criação de uma Universidade
Federal no Município de Itaperuna”.
RELATOR: Deputado PENNA.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 4.543/08 – do Sr. Vitor Penido –
que “autoriza a criação de Centro Federal de Educação
Tecnológica – CEFET, no município de Itapecerica, no
Estado de Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS SETIM.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 5.531/09 – do Sr. Geraldo Resende – que “autoriza o Poder Executivo a instituir Campus
em Naviraí, do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul,
criado pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008”.
RELATOR: Deputado TIRIRICA.
PARECER: pela rejeição, com envio de indicação ao
Poder Executivo.
PROJETO DE LEI Nº 5.690/09 – do Sr. Manoel Junior
– que “acrescenta § 2º ao art. 6º da Lei nº 11.947, de
16 de junho de 2009, dispondo sobre a correção anual
dos valores per capita do Programa Nacional de Alimentação Escolar”.
RELATOR: Deputado JOAQUIM BELTRÃO.
PARECER: pela aprovação deste, com Substitutivo e
pela rejeição da Emenda nº 1/10 CEC , apresentada
ao Substitutivo .
Vista conjunta aos Deputados Nazareno Fonteles e
Professora Dorinha Seabra Rezende, em 03/08/2011.

PROJETO DE LEI Nº 7.507/10 – do Senado Federal – Cristovam Buarque – (PLS 185/2008) – que
“acrescenta § 7º ao art. 26 da Lei nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes
e bases da educação nacional, para obrigar a exibição de filmes de produção nacional nas escolas de
educação básica”.
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO.
PARECER: pela aprovação deste, nos termos do substitutivo anexo.

PROJETO DE LEI Nº 6.478/09 – do Sr. Fábio Faria –
que “dispõe sobre a introdução do cargo de assistente
social nos quadros funcionais das escolas públicas de
ensino fundamental e médio de todo o país”. (Apensado: PL 6874/2010 (Apensados: PL 1104/2011, PL
956/2011 (Apensado: PL 3057/2011), PL 984/2011, PL
1270/2011 (Apensado: PL 1691/2011) e PL 2663/2011))
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI.
PARECER: pela rejeição deste, do PL 6874/2010, do
PL 956/2011, do PL 984/2011, do PL 1104/2011, do
PL 1270/2011, do PL 2663/2011, do PL 3057/2011, e
do PL 1691/2011, apensados.

PROJETO DE LEI Nº 7.786/10 – do Senado Federal – Inácio Arruda – (PLS 542/2009) – que “denomina “Dom Antônio Fragoso” a unidade do campus
do Instituto Federal do Ceará, no Município de Crateús – CE”.
RELATOR: Deputado PAULO FREIRE.
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 6.925/10 – do Sr. Aelton Freitas
– que “denomina “Rodovia Adelino Rufino Sampaio” o
trecho da rodovia BR-364, entre a cidade de Campina
Verde e o trevo de acesso à cidade de Gurinhatã, no
Estado de Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS SETIM.
PARECER: pela rejeição.
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PROJETO DE LEI Nº 7.484/10 – da Sra. Sueli Vidigal –
que “institui a Semana Nacional de Combate às Drogas”.
RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES.
PARECER: pela aprovação deste, na forma do Substitutivo da Comissão de Segurança Pública e Combate
ao Crime Organizado.
PROJETO DE LEI Nº 7.532/10 – do Sr. Otavio Leite
– que “institui o Dia 23 de Abril como o Dia Nacional
dos Escoteiros”
RELATOR: Deputado PINTO ITAMARATY.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 7.746/10 – do Sr. Ronaldo Caiado – que “inclui-se o inciso V ao art. 36 da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino de noções técnicas,
não partidárias, de Ciência Política no ensino médio”.
RELATOR: Deputado PINTO ITAMARATY.
PARECER: pela rejeição, com envio de Indicação ao
Poder Executivo.
PROJETO DE LEI Nº 7.834/10 – do Sr. Eduardo Barbosa – que “altera a Lei nº 8.313, de 23 de dezembro
de 1991, para acrescentar §§ 9° e 10 ao art. 4°”.
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO.
PARECER: pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nº 7.998/10 – do Sr. Homero Pereira
– que “denomina “Francisco Ferreira Mendes” o trecho
da rodovia BR-364 entre os Municípios de Diamantino e
Campo Novo dos Parecis, no Estado do Mato Grosso”.
RELATOR: Deputado ANTÔNIO ROBERTO.
PARECER: pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nº 220/11 – do Sr. Sandes Júnior –
que “determina a inclusão da disciplina Organização
dos Poderes em todas as Instituições de Ensino de
segundo grau e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado RAUL HENRY.
PARECER: pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nº 456/11 – da Sra. Andreia Zito –
que “alterar o art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional para incluir o Estudo das Normas
Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho, como disciplina obrigatória nos currículos do
ensino médio”.
RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA.
PARECER: pela rejeição, com envio de Indicação ao
Poder Executivo.
PROJETO DE LEI Nº 614/11 – do Sr. Marco Tebaldi
– que “autoriza o Poder Executivo a criar campus, no
Município de Joaçaba, no Estado de Santa Catarina,

Abril de 2012

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
(Instituto Federal) de Santa Catarina”.
RELATOR: Deputado RAUL HENRY.
PARECER: pela rejeição, com envio de Indicação ao
Poder Executivo.
PROJETO DE LEI Nº 706/11 – do Sr. Enio Bacci – que
“cria a Semana da Reciclagem e Meio Ambiente nas
escolas públicas e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado OZIEL OLIVEIRA.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 813/11 – do Sr. Roberto Dorner
– que “denomina “Arlindo Viccini” ao Viaduto na Rodovia BR-163, que interliga a Avenida Perimetral Sudoeste à Avenida Idemar Rieli, no Município de Sorriso
no Mato Grosso”.
RELATOR: Deputado PAULO FREIRE.
PARECER: pela aprovação deste, e da Emenda de
Relator da Comissão de Viação e Transportes.
PROJETO DE LEI Nº 853/11 – do Sr. Jonas Donizette – que “altera dispositivos da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996 e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado GABRIEL CHALITA.
PARECER: pela rejeição.
O Deputado Dr. Ubiali apresentou voto em separado
em 14/03/2012.
PROJETO DE LEI Nº 996/11 – do Sr. Neri Geller – que
“denomina “Viaduto Pedro Zordan” o trecho da BR163, Km 752,6, no perímetro urbano do município de
Sorriso, Mato Grosso”.
RELATOR: Deputado PAULO FREIRE.
PARECER: pela rejeição.
Vista ao Deputado Izalci, em 14/12/2011.
PROJETO DE LEI Nº 1.236/11 – do Sr. Ronaldo Fonseca – que “reconhece o Escotismo como método
complementar de educação no País e sua prática por
entidades legalmente constituídas segundo as leis
brasileiras e dá outras providências”. (Apensados: PL
1696/2011 e PL 2267/2011)
RELATOR: Deputado JOAQUIM BELTRÃO.
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do
PL 1696/2011, e do PL 2267/2011, apensados, com
envio de Indicação ao Poder Executivo.
PROJETO DE LEI Nº 1.303/11 – do Sr. Dr. Ubiali – que
“autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica
Federal de Batatais, no Estado de São Paulo”.
RELATOR: Deputado JOAQUIM BELTRÃO.
PARECER: pela rejeição, com envio de Indicação ao
Poder Legislativo.
PROJETO DE LEI Nº 1.727/11 – do Sr. Romero Rodrigues – que “declara o “Maior São João do Mundo”,
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realizado na cidade de Campina Grande, Estado da
Paraíba, Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil”.
RELATOR: Deputado PINTO ITAMARATY.
PARECER: pela rejeição, com envio de Indicação ao
Poder Executivo.

PROJETO DE LEI Nº 2.907/11 – do Sr. Onofre Santo Agostini – que “confere ao Município de Abelardo
Luz, no Estado de Santa Catarina, o título de Capital
Nacional da Semente de Soja”.
RELATOR: Deputado JORGINHO MELLO.

PROJETO DE LEI Nº 1.732/11 – do Sr. Walter Tosta –
que “dispõe sobre os cargos de direção e coordenação
de cursos nas instituições de ensino”.
RELATOR: Deputado BIFFI.
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 3.015/11 – do Sr. Artur Bruno
– que “institui o dia 7 de abril como Dia Nacional de
Combate ao Bullying e à Violência na Escola”.
RELATOR: Deputado JEAN WYLLYS.

PROJETO DE LEI Nº 2.172/11 – do Sr. Nelson Bornier
– que “confere ao Município de Nova Iguaçu, Estado
do Rio de Janeiro, o título de “Capital Nacional dos
Cosméticos””.
RELATOR: Deputado STEPAN NERCESSIAN.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 2.181/11 – do Sr. Homero Pereira – que “institui o Programa “Horta na Escola” e dá
outras providências”.
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS SETIM.
PARECER: pela rejeição, envio de Indicação ao Poder Executivo.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA (DIA
09/04/2012)
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 1.354/11 – do Sr. Daniel Almeida
– que “dispõe sobre a criação da Universidade Federal
do Extremo Sul da Bahia – UFESB, no Estado da Bahia
e dá outras providências”. (Apensado: PL 2207/2011)
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL.
PROJETO DE LEI Nº 1.901/11 – do Sr. Adrian – que
“denomina-se “Aeroporto de Macaé / Rio de Janeiro
– Benedito Lacerda” o aeroporto da cidade de Macaé,
Estado do Rio de Janeiro”.
RELATOR: Deputado STEPAN NERCESSIAN.
PROJETO DE LEI Nº 2.206/11 – do Poder Executivo –
que “dispõe sobre a criação da Universidade Federal
do Sul e Sudeste do Pará – UNIFESSPA, por desmembramento da Universidade Federal do Pará – UFPA, e
dá outras providências”.
RELATOR: Deputado MIRIQUINHO BATISTA.
PROJETO DE LEI Nº 2.469/11 – do Sr. Nelson Bornier
– que “dá a denominação de Rodovia Luiz Henrique
Rezende Novaes à BR-465/RJ, no Estado do Rio de
Janeiro”.
RELATOR: Deputado BIFFI.

PROJETO DE LEI Nº 3.085/12 – do Senado Federal
– José Sarney – (PLS 198/2010) – que “altera a Lei
nº 10.994, de 14 de dezembro de 2004, para conferir
à Biblioteca Nacional de Brasília e às bibliotecas públicas estaduais e do Distrito Federal a condição de
depositárias legais de publicações”.
RELATOR: Deputado IZALCI.
PROJETO DE LEI Nº 3.088/12 – do Senado Federal
– Paulo Bauer – (PLS 415/2011) – que “dispõe sobre
critérios e diretrizes a serem observados no âmbito dos
programas federais de seleção, aquisição e distribuição
de material didático-escolar para a educação básica”.
(Apensado: PL 2460/2011)
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI.
PROJETO DE LEI Nº 3.192/12 – da Sra. Luci Choinacki – que “institui 2013 como o Ano Nacional do Esporte Feminino”.
RELATOR: Deputado ACELINO POPÓ.
PROJETO DE LEI Nº 3.199/12 – do Sr. João Paulo
Lima – que “”Institui o Programa de Apoio e Incentivo
a Novos Escritores Brasileiros (PAINEB) e dá outras
providências.””
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI.
PROJETO DE LEI Nº 3.291/12 – do Senado Federal- Flexa Ribeiro – (PLS 153/2010) – que “denomina
“Eclusas Senador Gabriel Filho” as eclusas da Usina
Hidrelétrica de Tucuruì, no Estado do Pará”.
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES.
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-04-12
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 3.238/08 – do Senado Federal –
Sérgio Zambiasi – (PLS 604/2007) – que “altera a Lei
nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, para incluir, no
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art. 18, § 3º, alínea “c”, a doação e patrocínio para a
música regional”. (Apensado: PL 2948/2008)
RELATOR: Deputado OZIEL OLIVEIRA.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-04-12
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 4.398/08 – do Sr. Eliene Lima –
que “dispõe sobre a obrigatoriedade de que o requisito
para ministrar a disciplina de educação física na educação infantil e ensino fundamental seja a licenciatura
plena em educação física”. (Apensados: PL 6520/2009
e PL 7830/2010)
RELATOR: Deputado LELO COIMBRA.
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 04
HORÁRIO: 10h
A – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 70/11 Do Sr. Jerônimo Goergen
– que “requer a realização de Audiência Pública, na
Comissão de Finanças e Tributação, para tratar sobre
restos a pagar e acerca da situação dos convênios
para a realização de obras públicas”.
Retirado de pauta a pedido do autor, em 05/10/2011
Retirado de pauta em razão da ausência do autor, em
28/03/2012
REQUERIMENTO Nº 104/12 Do Sr. Alexandre Leite
– que “requer ao Ministro Presidente do Tribunal de
Contas da União – TCU a realização de fiscalização
nas obras de implantação do Trecho Norte do Rodoanel Mário Covas no Estado de São Paulo”.
REQUERIMENTO Nº 105/12 Do Sr. Alexandre Leite –
que “solicita informações ao Ministro de Estado Chefe
da Controladoria-Geral da União sobre auditorias e
fiscalizações realizadas nas obras de implantação do
Trecho Norte do Rodoanel Mário Covas no Estado de
São Paulo”.
B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 574/10 – do
Sr. Gonzaga Patriota – que “dá nova redação ao parágrafo único do art. 1º da Lei Complementar nº 113,
de 19 de setembro de 2001”.
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RELATOR: Deputado AUDIFAX.
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação.
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em
28/03/2012
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião por falta de quórum, em 21/03/2012 e 14/03/2012
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 38/11 – do Sr.
Onofre Santo Agostini – que “dispõe sobre condições
para a liquidação de créditos de precatórios a serem
pagos pelas Fazendas Públicas dos Estados, Distrito
Federal e Municípios”.
RELATOR: Deputado LUCIO VIEIRA LIMA.
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação.
Retirado de pauta em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Rui Costa, em 19/10/2011
Retirado de pauta em virtude da aprovação de requerimentos dos Deputados Rui Costa, Rui Palmeira e
Pauderney Avelino, em 09/11/2011
Retirado de pauta em virtude da aprovação de requerimentos dos Deputados Rui Costa, Vaz de Lima e Rui
Palmeira, em 23/11/2011
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em
26/10/2011 e 28/03/2012
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião por falta de quórum, em 21/03/2012 e 30/11/2011
PROJETO DE LEI Nº 7.619/10 – da Comissão de Legislação Participativa – (SUG 189/2009) – que “altera
a Lei nº 9.265, de 12 de fevereiro de 1996, que dispõe
sobre a gratuidade dos atos necessários ao exercício
da cidadania”.
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS.
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária.
Vista ao Deputado Cláudio Puty, em 28/03/2012.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 538/09 – do Sr.
Eleuses Paiva – que “altera a Lei Complementar nº 87,
de 13 de setembro de 1996, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELINO.
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à adequação
financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação, com emenda.
Retirado de pauta a pedido do Relator, em 03/08/2011
e 10/08/2011
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Retirado de pauta em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Pepe Vargas, em 15/06/2011
Retirado de pauta em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Rui Costa, contra os votos
dos Deputados Pauderney Avelino e Jean Wyllys, em
29/06/2011
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em
01/06/2011, 06/07/2011, 13/07/2011, 31/08/2011 e
28/03/2012
Não deliberado, em virtude do encerramento da reunião por falta de quórum, em 17/08/2011, 14/09/2011
e 28/09/2011
Não deliberado em virtude do início da ordem do dia
no Plenário, em 08/06/2011
O Deputado Rui Costa apresentou voto em separado
em 09/08/2011.
PROJETO DE LEI Nº 7.273/10 – do Senado Federal –
Maria do Carmo Alves – (PLS 256/2006) – que “autoriza
o Poder Executivo a criar a Universidade Federal para
o Desenvolvimento do Sertão Sergipano (Unisse), com
sede na cidade de Poço Redondo – SE”.
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO.
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária.
PROJETO DE LEI Nº 7.287/10 – do Senado Federal
– Leonel Pavan – (PLS 295/2005) – que “autoriza o
Poder Executivo a criar a Universidade Federal do Vale
do Itajaí (UFVI)”.
RELATOR: Deputado JOÃO DADO.
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária do Projeto e da Emenda da
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público.
PROJETO DE LEI Nº 7.419/10 – do Senado Federal
– Flexa Ribeiro – (PLS 360/2009) – que “autoriza o
Poder Executivo a criar campus do Instituto Federal
do Pará no Município de São Miguel do Guamá – PA”.
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO.
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 6.182/09 – do Sr. Mauro Nazif –
que “autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Seringueiras, no Estado de Rondônia”.
RELATOR: Deputado JOSÉ GUIMARÃES.
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária.
PROJETO DE LEI Nº 6.830/10 – do Sr. Átila Lins –
que “autoriza o Poder Executivo a criar a Universida-

Quarta-feira 4

10221

de Federal do Alto Solimões, com sede em Benjamin
Constant, Estado do Amazonas”.
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO.
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária.
C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nº 574/07 – do Senado Federal –
Paulo Paim – (PLS 298/2003) – que “dispõe sobre a
assistência gratuita aos filhos e dependentes dos trabalhadores urbanos e rurais, desde o nascimento até
5 (cinco) anos de idade, em creches e pré-escolas”.
RELATOR: Deputado JAIRO ATAÍDE.
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 574/07
e da Emenda nº 01/07 apresentada na CFT.
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião por falta de quórum, em 21/03/2012 e 14/03/2012
Vista ao Deputado Cláudio Puty, em 28/03/2012.
PROJETO DE LEI Nº 7.421/10 – do Senado Federal
– Expedito Júnior – (PLS 46/2008) – que “estabelece
a obrigatoriedade da neutralização das emissões de
gases de efeito estufa decorrentes da realização da
Copa do Mundo de Futebol no Brasil, em 2014”.
RELATORA: Deputada CARMEN ZANOTTO.
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à adequação
financeira e orçamentária do Projeto e do Substitutivo
da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável.
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em
28/03/2012
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião por falta de quórum, em 21/03/2012, 30/11/2011
e 14/03/2012
PROJETO DE LEI Nº 3.230/08 – do Senado Federal –
Francisco Dornelles – (PLS 9/2007) – que “acrescenta
§§ 1º e 2º ao art. 45 do Decreto nº 70.235, de 6 de
março de 1972, para vedar a propositura de ação judicial, pela União, contra decisão administrativa definitiva
em favor do contribuinte”. (Apensado: PL 1701/2007)
RELATOR: Deputado ANDRE VARGAS.
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 3.230/08
e do PL nº 1.701/07, apensado, e, no mérito, pela rejeição do PL nº 3.230/08 e do PL nº 1.701/07, apensado.
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Retirado de pauta em virtude da aprovação de requerimentos dos Deputados Toninho Pinheiro, Vaz de Lima
e Pauderney Avelino, em 28/03/2012
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião
por falta de quórum, em 21/03/2012
PROJETO DE LEI Nº 7.979/10 – do Poder Executivo
– que “altera o Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho
de 1941, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública”.
RELATOR: Deputado CLÁUDIO PUTY.
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação,
com Substitutivo.
Retirado de pauta em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Rodrigo Maia, em 23/11/2011
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em
28/03/2012
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião por falta de quórum, em 21/03/2012 e 30/11/2011
PROJETO DE LEI Nº 5.707/05 – do Senado Federal
– Augusto Botelho – (PLS 85/2005) – que “autoriza a
criação da Universidade Federal Rural de Roraima”.
(Apensado: PL 4956/2005)
RELATOR: Deputado ALFREDO KAEFER.
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à adequação
financeira e orçamentária do PL nº 5.707/05, do PL
nº 4.956/05, apensado, do Substitutivo da Comissão
de Educação e Cultura e da Emenda da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público.
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em
28/03/2012
PROJETO DE LEI Nº 950/07 – do Sr. Luiz Couto –
que “altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências”
RELATOR: Deputado JOÃO DADO.
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto e da Emenda nº 1/11
apresentada na Comissão de Finanças e Tributação
e, no mérito, pela aprovação do Projeto e da Emenda
nº 1/11 apresentada na CFT, com Substitutivo.
Retirado de pauta em virtude da ausência do Relator,
em 03/08/2011 e 09/11/2011
Retirado de pauta pelo Relator, em 29/06/2011
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Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em
06/07/2011, 13/07/2011, 10/08/2011, 24/08/2011,
31/08/2011 e 28/03/2012
Não deliberado, em virtude do encerramento da reunião por falta de quórum, em 17/08/2011, 23/11/2011,
14/09/2011, 28/09/2011 e 30/11/2011
Vista ao Deputado Pauderney Avelino, em 26/10/2011.
PROJETO DE LEI Nº 5.457/09 – do Senado Federal
– Aloizio Mercadante – (PLS 120/2003) – que “veda
a cobrança de qualquer valor em processos seletivos
de ingresso em cursos de graduação de instituições
públicas federais de educação superior para os candidatos que menciona”.
RELATOR: Deputado JÚNIOR COIMBRA.
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária.
Retirado de pauta em virtude da aprovação de requerimentos dos Deputados Claudio Puty, Vaz de Lima e
Pauderney Avelino, em 28/03/2012
PROJETO DE LEI Nº 411/07 – do Senado Federal –
Antônio Carlos Magalhães – (PLS 415/2005) – que
“estabelece normas gerais para a simplificação do
procedimento de registro de empresários e pessoas
jurídicas no âmbito da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios”.
RELATOR: Deputado ASSIS CARVALHO.
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à adequação
financeira e orçamentária do Projeto e das emendas
apresentadas na Comissão de Finanças e Tributação;
e, no mérito, pela rejeição do Projeto e das emendas
apresentadas na CFT.
Retirado de pauta em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Pauderney Avelino, em 09/11/2011
e 19/10/2011
Retirado de pauta em virtude da aprovação de requerimento dos deputados Jairo Ataíde e Pauderney Avelino, em 23/11/2011
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em
10/08/2011, 24/08/2011, 31/08/2011 e 26/10/2011
Não deliberado, em virtude do encerramento da reunião por falta de quórum, em 17/08/2011, 14/09/2011,
28/09/2011 e 30/11/2011
PROJETO DE LEI Nº 4.249/08 – do Senado Federal
– Garibaldi Alves Filho – (PLS 500/2007) – que “acrescenta os arts. 37-A, 37-B e 37-C à Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, para prever a criação de cadastro de
pessoas físicas ou jurídicas suspensas ou declaradas
inidôneas para participar de licitações e contratar com
a Administração Pública Direta e Indireta, bem como
para permitir a integração entre os cadastros mediante
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convênio firmado entre os entes federados”. (Apensados: PL 1948/2007, PL 4852/2009 e PL 4871/2009)
RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI.
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do PL nº 4.249/08 e dos
PL’s nºs 1.948/07, 4.852/09 e 4.871/09, apensados; e,
no mérito, pela aprovação do PL nº 4.249/08 e pela
rejeição dos PL’s nºs 1.948/07, 4.852/09 e 4.871/09,
apensados.
PROJETO DE LEI Nº 7.330/10 – do Poder Executivo
– que “dá nova redação ao art. 9º da Lei nº 11.803, de
5 de novembro de 2008”.
RELATOR: Deputado JÚNIOR COIMBRA.
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 175/07 – do Sr. Nelson Pellegrino
– que “altera a Lei nº 8.080, de 1990, a fim de inserir
capítulo sobre “Atenção à Saúde dos Dependentes
de Drogas””.
RELATOR: Deputado JOÃO DADO.
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à adequação
financeira e orçamentária do Projeto e do Substitutivo
da Comissão de Seguridade Social e Família.
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em
28/03/2012
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião por falta de quórum, em 21/03/2012, 30/11/2011
e 14/03/2012
PROJETO DE LEI Nº 5.752/05 – do Sr. Nelson Bornier
– que “concede isenção de pagamento de pedágio para
os veículos táxi”. (Apensado: PL 7272/2006)
RELATOR: Deputado ANDRE VARGAS.
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 5.752/05
e pela inadequação financeira e orçamentária do PL
nº 7.272/06, apensado, e, no mérito, pela rejeição do
PL nº 5.752/05.
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em
28/03/2012
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião
por falta de quórum, em 21/03/2012
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PROJETO DE LEI Nº 7.191/10 – do Sr. Dr. Ubiali –
que “regula o exercício da atividade de condução de
veículos de emergência”. (Apensados: PL 7895/2010
e PL 611/2011)
RELATOR: Deputado ALEXANDRE LEITE.
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 7.191/10, do PL nº 611/11,
apensado, e do Substitutivo da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, com emenda, e
pela inadequação financeira e orçamentária do PL nº
7.895/10, apensado.
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em
24/08/2011, 31/08/2011, 26/10/2011 e 28/03/2012
Não deliberado, em virtude do encerramento da reunião por falta de quórum, em 17/08/2011, 23/11/2011,
21/03/2012, 14/09/2011, 28/09/2011 e 30/11/2011
Vista ao Deputado Rui Costa, em 09/11/2011.
PROJETO DE LEI Nº 7.639/10 – da Sra. Maria do Rosário e outros – que “dispõe sobre a definição, qualificação, prerrogativas e finalidades das Instituições
Comunitárias de Educação Superior – ICES, disciplina
o Termo de Parceria e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado CLÁUDIO PUTY.
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à adequação
financeira e orçamentária do Projeto, da emenda da
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público e da emenda da Comissão de Educação e Cultura.
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em
28/03/2012
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião
por falta de quórum, em 21/03/2012
PROJETO DE LEI Nº 2.820/03 – do Sr. Antonio Carlos
Mendes Thame – que “institui a “Lei da Transparência
Tributária”, dispondo sobre fornecimento de informações relativas à arrecadação tributária federal”.
RELATOR: Deputado ALFREDO KAEFER.
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação.
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em
28/03/2012
PROJETO DE LEI Nº 6.287/09 – do Sr. Carlos Bezerra
– que “altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996,
para regular o registro de contrato de transferência de
tecnologia”.
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO.
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequa-
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ção financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº
6.287/09 e do Substitutivo da Comissão de Desenvolvimento Econômico Indústria e Comércio e, no mérito,
pela aprovação do PL nº 6.287/09 e do Substitutivo da
CDEIC, com Subemenda.
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em
28/03/2012
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião
por falta de quórum, em 30/11/2011
PROJETO DE LEI Nº 1.037/11 – do Sr. Dr. Ubiali – que
“institui forma especial de ressarcimento ou compensação financeira para os municípios que realizarem
despesas durante as eleições e para a manutenção de
órgãos integrantes da estrutura do Poder Judiciário”.
RELATOR: Deputado AUDIFAX.
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação.
Retirado de pauta em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Rui Costa, em 09/11/2011,
23/11/2011 e 19/10/2011
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em
26/10/2011 e 28/03/2012
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião
por falta de quórum, em 30/11/2011
O Deputado Rui Costa apresentou voto em separado
em 29/11/2011.
PROJETO DE LEI Nº 1.068/11 – do Sr. Ricardo Izar –
que “altera o § 1º do art. 35 da Lei nº 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, aumentando de 24 para 28 anos
o limite de idade para inclusão de dependente universitário para efeito de apuração da base de cálculo do
Imposto de Renda da Pessoa Física”.
RELATOR: Deputado JOÃO DADO.
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária.
Retirado de pauta em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Júnior Coimbra, em 28/03/2012
PROJETO DE LEI Nº 7.017/06 – do Sr. Ivo José – que
“dispõe sobre a dedutibilidade dos gastos com atividades
físicas na apuração da base de cálculo do Imposto de
Renda das pessoas físicas, nas condições que determina”. (Apensados: PL 7207/2006, PL 3705/2008 (Apensado: PL 935/2011), PL 4649/2009 e PL 2144/2011)
RELATOR: Deputado JOÃO DADO.
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária
do Projeto de Lei nº 7.017/06 e dos PL’s nºs 7.207/06,
3.705/08, 4.649/09, 935/11 e 2.144/11, apensados.
Retirado de pauta em virtude da aprovação de requerimento dos Deputados Rui Palmeira e Vaz de Lima,
em 27/04/2011
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Retirado de pauta em virtude da ausência do relator,
em 06/04/2011 e 13/04/2011
Vista ao Deputado André Figueiredo, em 04/05/2011.
PROJETO DE LEI Nº 324/07 – do Sr. Augusto Carvalho – que “institui o Programa Nacional de Qualidade
Ambiental e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELINO.
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à adequação
financeira e orçamentária do Projeto e das emendas
da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável; e, no mérito, pela aprovação do Projeto
e das emendas da CMADS, com Substitutivo.
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em
26/10/2011
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião por falta de quórum, em 23/11/2011 e 30/11/2011
Vista conjunta aos Deputados Edmar Arruda e Rui
Costa, em 09/11/2011.
O Deputado Vignatti apresentou voto em separado
em 27/04/2010.
PROJETO DE LEI Nº 996/07 – do Sr. Fernando Coelho Filho – que “institui a conta bancária familiar rural,
isenta de tarifas, destinada ao registro e ao controle
do fluxo de recursos por parte dos beneficiários que
especifica, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR.
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à adequação
financeira e orçamentária do Projeto e da emenda da
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e
Desenvolvimento Rural e, no mérito, pela rejeição do
Projeto e da emenda da CAPADR.
Retirado de pauta em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Audifax, em 09/11/2011
Retirado de pauta em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Rui Costa, em 19/10/2011
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em
24/08/2011, 31/08/2011 e 26/10/2011
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião por falta de quórum, em 23/11/2011, 14/09/2011,
28/09/2011 e 30/11/2011
PROJETO DE LEI Nº 3.500/08 – do Sr. Carlos Bezerra – que “dispõe sobre a execução de dívidas
originárias de operações de crédito rural, altera a
Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado JOÃO DADO.
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária.
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AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-04-12
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça‑
mentária e do Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 3.744/00 – do Poder Executivo
– (MSC 1658/2000) – que “institui o Conselho de Gestão Fiscal e dispõe sobre sua composição e forma de
funcionamento, nos termos do art. 67 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000”. (Apensados:
PL 4097/2008 e PL 3262/2008)
RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR.
PROJETO DE LEI Nº 7.655/10 – do Senado Federal
– Valdir Raupp – (PLS 288/2007) – que “altera os arts.
121, 126, 127 e 130 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, que “dispõe sobre as Sociedades por Ações”,
para autorizar que o acionista, à distância, por meio de
assinatura eletrônica e certificação digital, compareça
em assembléia-geral de acionistas de sociedade por
ações, bem como exerça direitos, inclusive o de voto,
por esse meio”.
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES.
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RELATOR: Deputado FERNANDO COELHO FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 3.320/12 – do Sr. Enio Bacci – que
“acrescenta parágrafo único ao art. 15 da Lei nº 8.383,
de 30 de dezembro de l991, dá outras providências”.
RELATOR: Deputado MANATO.
B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça‑
mentária (art. 54):
PROJETO DE LEI Nº 840/11 – do Sr. Chico Alencar
– que “altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001,
a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, e a Lei nº
12.340, de 1º de dezembro de 2010, tendo em vista
assegurar medidas de prevenção de enchentes, deslizamentos de terra e eventos similares”. (Apensado:
PL 1385/2011)
RELATOR: Deputado JOSÉ PRIANTE.
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
REUNIÃO ORDINÁRIA
CANCELADA
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

PROJETO DE LEI Nº 1.047/11 – do Sr. Dr. Ubiali –
que “dispõe sobre compensação tributária em caso de
requisição de funcionários e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado JOÃO DADO.

DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-04-12

PROJETO DE LEI Nº 3.160/12 – do Sr. Gilmar Machado – que “concede isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI aos representantes comerciais”.
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.207/12 – do Sr. Eliseu Padilha – que “dispõe sobre a isenção de IPI para móveis”
RELATOR: Deputado MÁRIO FEITOZA.
PROJETO DE LEI Nº 3.244/12 – do Senado Federal
– Francisco Dornelles – (PLS 721/2011) – que “altera
o art. 57 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, para reduzir e escalonar, por faixa de
receita bruta anual da pessoa jurídica, o valor das multas por descumprimento de obrigação acessória criada
com base no art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro
de 1999”. (Apensado: PL 5938/2001 (Apensados: PL
174/2003, PL 668/2003 (Apensados: PL 7389/2006 e
PL 4453/2008 (Apensado: PL 7503/2010)), PL 51/2003
(Apensado: PL 1143/2003), PL 764/2003, PL 989/2003,
PL 1085/2003, PL 2616/2003, PL 6185/2005, PL
2837/2008, PL 1374/2007 e PL 5398/2009))

Substitutivo (Art. 119, II e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 2.092/11 – do Sr. Irajá Abreu –
que “estabelece incentivos à fabricação e utilização
de veículos automóveis elétricos no Brasil e dá outras
providências”.
RELATOR: Deputado RONALDO BENEDET.
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE
DEFESA NACIONAL
REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA
LOCAL: Anexo II, Plenário 03
HORÁRIO: 10h
A – Eleição para 2º Vice-Presidente.
B – Requerimento:
REQUERIMENTO Nº 128/12 Do Sr. Francisco Praciano – requer a realização de audiência pública, com a
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presença de representante do Ministério da Educação, de representante do Ministério da Saúde e de
representante do Ministério das Relações Exteriores,
para expor os resultados alcançados, até o presente
momento, pelo Sistema de Acreditação Regional de
Cursos Universitários (Sistema ARCU-SUL), bem como
sobre a atual metodologia empregada para a avaliação/reconhecimento de diploma obtido em Universidade estrangeira e, em especial, sobre a avaliação/
reconhecimento dos diplomas de medicina.
C – Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário:
PRIORIDADE
MENSAGEM Nº 496/11 – do Poder Executivo – que “texto do Acordo Internacional de Madeiras Tropicais, 2006,
concluído em Genebra, em 27 de janeiro de 2006”.
RELATOR: Deputado FRANCISCO PRACIANO.
PARECER: pela aprovação.
REUNIÃO
LOCAL: Anexo II, Plenário 03
HORÁRIO: 11h
Tema: Discutir os 10 Anos dos Acordos de Paz em
Angola.
Participação: Grupo Parlamentar de Amizade BRASIL/ANGOLA.
Convidados:
– MARIO LISBOA THEODORO, Secretário Executivo
da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade
Racial.
– NELSON M. COSME, Embaixador de Angola.
– Conselheiro PEDRO CARDOSO, Chefe da Divisão da
África III e Diretor interino do Departamento da África.
Requerimento nº 121/12 da Deputada Janete Rocha
Pietá (PT/SP):
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-04-12
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 3.034/11 – do Sr. Aguinaldo Ribeiro – que “dispõe sobre a assistência internacional
prestada pelo Brasil sobre matéria de valoração aduaneira e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ROBERTO DE LUCENA.
PROJETO DE LEI Nº 3.228/12 – do Sr. Rubens Bueno
– que “proíbe a produção, a utilização, o armazena-
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mento e a comercialização de bombas de dispersão,
fragmentação, ou munições cluster, em todo o território nacional”.
RELATOR: Deputado CARLOS ZARATTINI.
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-04-12
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 1.450/11 – do Sr. Roberto Britto
– que “eleva a aliquota do IPI incidente sobre bebidas
alcoólicas, armas de fogo e munições em 5% e altera
a redação da Lei nº 10.201/2001 destinando a arrecadação decorrente ao Fundo Nacional de Segurança
Pública – FNSP”.
RELATOR: Deputado LOURIVAL MENDES.
PROJETO DE LEI Nº 1.966/11 – do Sr. Edson Pimenta
– que “altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de
2003, que “Dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema
Nacional de Armas – Sinarm, define crimes e dá outras
providências”, para permitir o porte de arma de fogo
pelos integrantes dos órgãos policiais das Assembleias
Legislativas dos Estados e da Câmara Legislativa do
Distrito Federal”.
RELATOR: Deputado EDIO LOPES.
PROJETO DE LEI Nº 2.561/11 – do Sr. Marcelo Aguiar
– que “acresce dispositivo à Lei nº 10.826, de 2003 –
Estatuto do Desarmamento”.
RELATOR: Deputado FABIO TRAD.
PROJETO DE LEI Nº 2.648/11 – do Sr. Jorginho Mello
– que “dispõe sobre a instalação de equipamentos de
vigilância nas arenas multiuso, ginásios e estádios de futebol, credenciados para a realização de jogos oficiais”.
RELATOR: Deputado ALEXANDRE LEITE.
PROJETO DE LEI Nº 2.658/11 – do Sr. Lindomar Garçon – que “dispõe sobre a obrigatoriedade dos órgãos
de comunicação social fornecerem coletes à prova de
bala, com as especificações técnicas descritas, para
os seus funcionários que façam cobertura jornalística
de operações policiais”.
RELATOR: Deputado LINCOLN PORTELA.
PROJETO DE LEI Nº 2.735/11 – do Sr. Dimas Fabiano – que “torna obrigatória a vigilância, pelos órgãos
de segurança pública estaduais e distrital ou pelas
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guardas municipais, das escolas públicas de Ensino
Infantil, Fundamental e Médio”.
RELATORA: Deputada DALVA FIGUEIREDO.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

PROJETO DE LEI Nº 2.753/11 – do Sr. Luciano Castro – que “proíbe o uso de embalagens de alumínio no
acondicionamento de alimentos em estabelecimentos
penitenciários”.
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO.

LOCAL: Anexo II, Plenário 07
HORÁRIO: 09h

PROJETO DE LEI Nº 2.786/11 – do Poder Executivo –
que “dispõe sobre o sistema de acompanhamento da
execução das penas, da prisão cautelar e da medida
de segurança”.
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 2.839/11 – da Sra. Keiko Ota –
que “acrescenta o art. 394-A ao Decreto-lei nº 3.689,
de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal”.
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 2.902/11 – do Poder Executivo
– que “altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro
de 1941 – Código de Processo Penal, para dispor sobre a medida cautelar de indisponibilidade de bens,
direitos e valores; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940 – Código Penal; e altera as Leis
nº 9.613, de 3 de março de 1998, e nº 11.343, de 23
de agosto de 2006”.
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 3.079/11 – do Senado Federal
– Waldemir Moka – (PLS 465/2011) – que “altera os
arts. 20 e 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
para instituir isenção da contribuição destinada à Seguridade Social nos casos de contratação realizada
conforme a política de reinserção social prevista no
Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas
(Sisnad)”. (Apensado: PL 3227/2012)
RELATOR: Deputado NAZARENO FONTELES.
PROJETO DE LEI Nº 3.094/12 – do Sr. Dimas Fabiano
– que “determina a criação de espaços, reservado em
todas as agências bancárias do País, para que a revista
de bolsas e carteiras de clientes sejam realizadas em
ambiente reservado, após sucessivos travamentos das
portas detectoras de metais, evitando assim constrangimento ao cliente que ora são obrigados a abrirem
bolsas e carteiras expondo seus objetos pessoais na
entrada das agências bancárias”.
RELATOR: Deputado FRANCISCO ARAÚJO.
PROJETO DE LEI Nº 3.271/12 – do Sr. Jose Stédile –
que “altera a redação de dispositivos do Decreto-Lei
nº 4.238, de 8 de abril de 1942, que dispõe sobre a
fabricação, o comércio e o uso de artigos pirotécnicos
e dá outras providências”. (Apensado: PL 3295/2012)
RELATOR: Deputado GIVALDO CARIMBÃO.

REUNIÃO ORDINÁRIA

A – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 157/12 Do Sr. Paulo Rubem
Santiago – que “requer, conforme Regimento interno,
a criação de Subcomissão Permanente de Financiamento da Saúde”.
REQUERIMENTO Nº 172/12 Do Sr. Rogério Carvalho – que “requer a criação de Subcomissão Especial
destinada a tratar do Ordenamento da Formação de
Recursos Humanos do Sistema Único de Saúde e da
Educação Permanente na Área da Saúde”.
REQUERIMENTO Nº 181/12 Do Sr. Arnaldo Faria de
Sá – que “”Requer, conforme o regimento interno da
Câmara, a criação, no âmbito desta Comissão, de
uma Subcomissão Especial para tratar das questões
da Previdência Social Brasileira.””
REQUERIMENTO Nº 182/12 Dos Srs. Nazareno Fonteles e Amauri Teixeira – que “requer a criação de Subcomissão Especial destinada a avaliar os avanços e
desafios das Políticas Públicas de Segurança Alimentar
e Nutricional em nosso país”.
REQUERIMENTO Nº 186/12 Do Sr. Amauri Teixeira –
que “requer, conforme o regimento interno da Câmara,
a criação, no âmbito desta Comissão, de uma Subcomissão Especial destinada a debater, sugerir mudanças
para aperfeiçoar a Lei de Licitações e Compras pelos
Órgãos de Saúde Pública”.
REQUERIMENTO Nº 188/12 Do Sr. Antonio Brito –
que “requer a criação, no âmbito desta Comissão, de
uma SUBCOMISSÃO ESPECIAL destinada a analisar e diagnosticar a situação em que se encontram
as Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas
na área da saúde”.
REQUERIMENTO Nº 192/12 Da Sra. Jandira Feghali – que “solicita seja realizada audiência pública para
debater as regras para a fiscalização da rede privada
de saúde”.
REQUERIMENTO Nº 194/12 Do Sr. Amauri Teixeira
– (PL 3688/2000) – que “requer a inclusão na Ordem
do Dia dessa Comissão do PL 3688/2000 que “dispõe
sobre a introdução do Assistente Social no quadro de
profissionais em cada escola””.
REQUERIMENTO Nº 195/12 Dos Srs. Carmen Zanotto e Simplício Araújo – que “propoe a constituição de
Subcomissão Especial para debater a “Contratualiza-
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ção e Remuneração dos Prestadores de Serviços do
Sistema Único de Saúde””.
REQUERIMENTO Nº 196/12 Do Sr. Roberto de Lucena – que “ Requeiro a realização de Audiência Pública
para discutir os efeitos e riscos da arma de choque
(taser) sobre a pessoa atingida pelo disparo”.
B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nº 2.574/07 – da Comissão de
Legislação Participativa – (SUG 24/2007) – que “cria
Centros de Saúde nos estabelecimentos prisionais com
mais de 100 presos e prevê atendimento em ambulatório na própria unidade prisional por profissionais de
saúde nas prisões com até 100 detentos”.
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS.
PARECER: pela aprovação.
Vista conjunta aos Deputados Amauri Teixeira e Eleuses Paiva, em 21/03/2012.
O Deputado Amauri Teixeira apresentou voto em separado em 27/03/2012.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 440/11 – do Sr. Ratinho Junior
– que “acrescenta o § 8º ao art. 28 da Lei nº 11.343,
de 23 de agosto de 2006, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad;
prescreve medidas para prevenção do uso indevido,
atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à
produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas;
define crimes e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado PASTOR MARCO FELICIANO.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 451/11 – do Sr. Thiago Peixoto
– que “institui o Programa Nacional de Apoio à Assistência Social – PRONAS e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado DR. JORGE SILVA.
PARECER: pela rejeição.
Vista ao Deputado William Dib, em 28/03/2012.
C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nº 6.812/10 – do Senado Federal –
Expedito Júnior – (PLS 49/2008) – que “altera o inciso
II do § 2º do art. 77 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991, para estender o direito à pensão por morte aos
filhos e dependentes até os 24 anos de idade, quando
estudantes, e dá outras providências”. (Apensados: PL
2483/2007 e PL 366/2011)
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RELATOR: Deputado JHONATAN DE JESUS.
PARECER: pela aprovação deste e do PL 366/2011,
apensado, com substitutivo e pela rejeição do PL
2483/2007
Vista ao Deputado Darcísio Perondi, em 28/03/2012.
PROJETO DE LEI Nº 2.013/11 – do Poder Executivo
– que “transforma cargos vagos da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho, no âmbito da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA”.
RELATOR: Deputado DANILO FORTE.
PARECER: pela aprovação.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 1.014-E/03 – do Sr. Ricardo Izar
– que “dispõe sobre a identificação e os padrões de
qualidade da água adicionada de sais e envasamento
para comercialização”.
RELATOR: Deputado DARCÍSIO PERONDI.
PARECER: pela aprovação das Emendas do Senado
Federal ao PL 1014/2003
Vista ao Deputado Amauri Teixeira, em 28/03/2012.
PROJETO DE LEI Nº 22/07 – do Sr. Dr. Rosinha – que
“estabelece o Código Nacional de Direitos dos Usuários das Ações e dos Serviços de Saúde e dá outras
providências”.
RELATOR: Deputado AMAURI TEIXEIRA.
PARECER: pela aprovação deste, com as modificações
presentes nas três emendas aprovadas na Comissão
de Defesa do Consumidor e as nove emendas apresentadas em anexo
PROJETO DE LEI Nº 3.022/08 – do Sr. Lincoln Portela
– que “proíbe a comercialização, distribuição e uso de
buzina de pressão à base de gás propanobutano, envasado em tubo de aerossol e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado DR. PAULO CÉSAR.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 5.429/09 – do Sr. Ribamar Alves – que “obriga os supermercados, hipermercados
e similares a oferecerem em local específico, os produtos alimentícios que comercializam, destinados e/
ou indicados para diabéticos e hipertensos, e dá outras providências”.
RELATORA: Deputada SUELI VIDIGAL.
PARECER: pela aprovação deste, na forma como foi
aprovada na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio.
PROJETO DE LEI Nº 6.232/09 – do Sr. Marco Maia –
que “dispõe sobre a redução da jornada de trabalho
como fator de prevenção de doenças ocupacionais nas
indústrias de alimentação”.
RELATOR: Deputado ROGÉRIO CARVALHO.

Abril de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
Vista ao Deputado Darcísio Perondi, em 28/03/2012.
PROJETO DE LEI Nº 1.009/11 – do Sr. Arnaldo Faria
de Sá – que “altera o art. 1584, § 2º , e o art. 1585 do
Código Civil Brasileiro, visando maior clareza sobre
a real intenção do legislador quando da criação da
Guarda Compartilhada”.
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 1.823/11 – da Sra. Sandra Rosado – que “assegura à mulher, na condição de chefe
de família o direito de aquisição de terras públicas”.
RELATOR: Deputado DR. JORGE SILVA.
PARECER: pela rejeição.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-04-12
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 1.992/11 – da Sra. Bruna Furlan
– que “dispõe sobre a obrigação de os cinemas realizarem a higienização dos óculos especiais utilizados
para visualização de filmes em três dimensões”.
RELATOR: Deputado WILLIAM DIB.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-04-12
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 1.331/03 – do Sr. Chico Alencar
– que “dispõe sobre mensagens educativas em anúncios que sugerem a prática sexual”.
RELATOR: Deputado VITOR PAULO.
PROJETO DE LEI Nº 2.612/07 – do Sr. Pepe Vargas
– que “introduz o Código de Ética da programação
televisiva e dá outras providências”. (Apensados: PL
4220/2008 e PL 2803/2011)
RELATOR: Deputado VITOR PAULO.
PROJETO DE LEI Nº 4.569/08 – do Senado Federal
– Marcelo Crivella – (PLS 417/2007) – que “”Altera a
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências, para obrigar entidades a terem, em
seus quadros, pessoal capacitado para reconhecer
e reportar maus-tratos de crianças e adolescentes””.
(Apensados: PL 6362/2009 e PL 800/2011)
RELATOR: Deputado VITOR PAULO.
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PROJETO DE LEI Nº 1.219/11 – do Senado Federal
– Antonio Carlos Júnior – (PLS 32/2010) – que “acrescenta § 4º ao art. 72 da Lei nº 8.213, de 24 de julho
de 1991, para dispor sobre o pagamento de salário-maternidade em caso de micro e pequenas empresas
com 10 (dez) ou menos empregados”. (Apensado: PL
125/2011)
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.
PROJETO DE LEI Nº 2.263/11 – da Sra. Luiza Erundina – que “dispõe sobre o acesso à população de baixa
renda a “kit” contendo escova de dente, creme dental
fluoretado e fio dental”.
RELATOR: Deputado WILLIAM DIB.
PROJETO DE LEI Nº 2.299/11 – do Sr. Bonifácio de
Andrada – que “estende o salário maternidade para
180 (cento e oitenta) dias”.
RELATOR: Deputado WILLIAM DIB.
PROJETO DE LEI Nº 2.345/11 – do Sr. Mauro Nazif –
que “altera a Lei nº 4.119, de 27 de agosto de 1962,
para dispor sobre a jornada de trabalho dos psicólogos”.
RELATOR: Deputado ELEUSES PAIVA.
PROJETO DE LEI Nº 2.759/11 – do Sr. Edson Pimenta
– que “altera o Estatuto do Idoso em relação à prioridade na tramitação dos processos judiciais”.
RELATOR: Deputado WILLIAM DIB.
PROJETO DE LEI Nº 3.195/12 – do Sr. Júlio Campos
– que “acrescenta dispositivos à Lei nº 8.842, de 4 de
janeiro de 1994, que “dispõe sobre a política nacional
do idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências””.
RELATOR: Deputado VITOR PAULO.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-04-12
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 2.097/11 – do Sr. Luis Tibé –
que “obriga o fornecimento de cadernos de provas
impressos no sistema braile a candidatos portadores
de deficiência visual inscritos em concursos públicos
realizados por órgãos e entidades da Administração
Pública federal”. (Apensado: PL 2542/2011)
RELATOR: Deputado JHONATAN DE JESUS.
PROJETO DE LEI Nº 2.286/11 – da Sra. Rosinha da
Adefal – que “acresce artigo à Lei nº 8.987, de 1995
para reservar percentual das concessões, permissões
ou autorizações de exploração do serviço de táxi para
pessoas com deficiência”.
RELATOR: Deputado ALEXANDRE ROSO.
PROJETO DE LEI Nº 2.335/11 – do Sr. Nelson Bornier
– que “dispõe sobre doação de sangue e células do
corpo humano vivo para fins de transplante de medu-
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la óssea e de outros precursores hematopoéticos, e
estabelece providências para sua recepção”.
RELATOR: Deputado DR. PAULO CÉSAR.
PROJETO DE LEI Nº 2.431/11 – do Sr. Felipe Bornier – que “proíbe a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária de vetar a produção e comercialização dos
anorexígenos: sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol”.
RELATOR: Deputado DR. PAULO CÉSAR.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 1.878/11 – da Sra. Janete Rocha Pietá – que “altera o inciso I do art. 1.829 da Lei
nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002”.
RELATOR: Deputado DR. JORGE SILVA.
PROJETO DE LEI Nº 1.894/11 – do Sr. Manoel Junior
– que “dá nova redação ao art. 96 da Lei nº 11.196, de
21 de novembro de 2005, para dispor sobre parcelamento de débitos previdenciários de responsabilidade
dos Municípios apurados até 31 de dezembro de 2010”.
(Apensado: PL 3196/2012)
RELATOR: Deputado MARCUS PESTANA.
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇO PÚBLICO
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 12
HORÁRIO: 10h
A – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 112/12 Da Sra. Fátima Pelaes –
(PL 318/2011) – que “requer a realização de audiência
pública com o objetivo de debater o Projeto de Lei nº
318/2011, de autoria do Deputado Bernardo Santana de Vasconcelos, que trata da regulamentação do
exercício das atividades das cooperativas de Saúde”
B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nº 5.746/05 – do Senado Federal
– Marcelo Crivella – (PLS 19/2003) – que “altera o art.
198 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que
dispõe sobre o peso máximo que um trabalhador pode
remover individualmente”. (Apensados: PL 6130/2005
e PL 296/2007)
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS.
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PARECER: pela aprovação deste e pela rejeição do
PLs nºs 6.130/05 e 296/07, apensados.
Vista conjunta aos Deputados André Figueiredo, Augusto Coutinho e Laercio Oliveira, em 14/12/2011.
PROJETO DE LEI Nº 876/07 – do Senado Federal –
Aloizio Mercadante – (PLS 295/2004) – que “altera a Lei
nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, para dispor sobre
reserva de vagas para pessoas com deficiência nos
programas de qualificação profissional financiados com
recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)”.
RELATOR: Deputado EUDES XAVIER.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 6.685/09 – do Senado Federal
– Lúcia Vânia – (PLS 315/2007) – que “altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para dispor sobre
a proteção do trabalho do idoso”.
RELATOR: Deputado LEONARDO QUINTÃO.
PARECER: pela aprovação deste, nos termos do parecer adotado pela CSSF, com emenda.
PROJETO DE LEI Nº 6.811/10 – do Senado Federal
– Paulo Paim – (PLS 65/2003) – que “acrescenta inciso ao art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990,
para permitir a movimentação da conta vinculada do
FGTS para aquisição de imóvel rural, nas condições
que especifica”.
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO.
PARECER: pela aprovação.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 7.531/06 – do Sr. Henrique Afonso – que “dispõe sobre o exercício da atividade de
Parteira Tradicional”.
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO.
PARECER: pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nº 914/07 – do Sr. João Bittar – que
“dispõe sobre as provas de títulos dos concursos para
acesso a cargos e empregos públicos”. (Apensados:
PL 1306/2007 e PL 4950/2009)
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO.
PARECER: pela rejeição deste, do PL 1306/2007, e
do PL 4950/2009, apensados.
PROJETO DE LEI Nº 2.446/07 – do Sr. Valadares Filho – que “acrescenta dispositivo à Lei nº 5.889, de 8
de junho de 1973, que estatui normas reguladoras do
trabalho rural, para consolidar os direitos do trabalhador rural jovem”.
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA.
PARECER: pela rejeição.
Vista ao Deputado Daniel Almeida, em 14/09/2011.
A Deputada Sandra Rosado apresentou voto em separado em 11/08/2011.
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PROJETO DE LEI Nº 3.150/08 – da Sra. Alice Portugal – que “dispõe sobre as condições de trabalho dos
assistentes sociais”.
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO.
PARECER: pela rejeição deste e das Emendas nº 1/08,
2/08 e 3/08, apresentadas na Comissão.
A Deputada Sandra Rosado apresentou voto em separado em 17/08/2011.
PROJETO DE LEI Nº 3.796/08 – da Sra. Rebecca Garcia – que “institui o selo de qualidade nas relações de
trabalho no cultivo e na indústria canavieira”.
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO BALA ROCHA.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 4.457/08 – do Sr. Paulo Abi-Ackel
– que “altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990,
permitindo a movimentação do saldo da conta vinculada do FGTS para a aquisição de terras na zona rural”.
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
Vista conjunta aos Deputados Assis Melo e Roberto
Santiago, em 31/08/2011.
O Deputado Assis Melo apresentou voto em separado
em 13/09/2011.
PROJETO DE LEI Nº 4.475/08 – do Sr. Cândido Vaccarezza – que “concede horário especial ao trabalhador estudante”.
RELATOR: Deputado ASSIS MELO.
PARECER: Parecer Reformulado, Dep. Assis Melo
(PCdoB-RS), pela aprovação deste e da emenda adotada pela CEC, com substitutivo.
Vista ao Deputado Sandro Mabel, em 03/08/2011.
O Deputado Augusto Coutinho apresentou voto em
separado em 31/08/2011.
PROJETO DE LEI Nº 4.924/09 – do Sr. Mauro Nazif
– que “dispõe sobre o Piso Salarial do Enfermeiro, do
Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem
e da Parteira”.
RELATOR: Deputado ASSIS MELO.
PARECER: pela aprovação deste e da emenda adotada pela Comissão de Seguridade Social e Família.
PROJETO DE LEI Nº 5.052/09 – do Sr. Arnaldo Faria de Sá – que “dispõe sobre a opção da suspensão
temporária dos benefícios previdenciários das pessoas
com deficiências, na forma que específica e dá outras
providências”.
RELATOR: Deputado NELSON PELLEGRINO.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 5.979/09 – do Sr. Mauro Nazif
– que “acrescenta dispositivo à Lei nº 8.856, de 1º de
março de 1.994, a fim de dispor sobre o piso salarial
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dos profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais”.
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA.
PARECER: pela aprovação, com emenda.
Adiada a votação por falta de “quorum”, em 14/12/2011.
PROJETO DE LEI Nº 6.211/09 – do Sr. João Dado –
que “altera o art. 67 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de
1997, que “Dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo,
institui o Conselho Nacional de Política Energética e
a Agência Nacional do Petróleo e dá outras providências”, para determinar a sujeição da PETROBRÁS às
normas licitatórias comuns”.
RELATOR: Deputado LEONARDO QUINTÃO.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
Vista conjunta aos Deputados Andreia Zito e Eudes
Xavier, em 14/03/2012.
O Deputado Eudes Xavier apresentou voto em separado em 20/03/2012.
PROJETO DE LEI Nº 6.279/09 – do Sr. Carlos Zarattini
– que “autoriza o Poder Executivo criar o Instituto Superior de Energia e Inovação Tecnológica, na Região
Metropolitana da Baixada Santista, no Estado de São
Paulo, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 6.314/09 – do Sr. Fábio Faria –
que “dispõe sobre o exercício da profissão de bugreiro”.
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 6.320/09 – do Sr. Maurício Rands
– que “altera o § 3º do art. 511 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, para incluir as profissões liberais no conceito de categoria profissional diferenciada”.
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO BALA ROCHA.
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Dr. Grilo, em 14/03/2012.
PROJETO DE LEI Nº 6.431/09 – do Sr. Carlos Bezerra – que “inclui § 10 ao art. 477 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, dispondo sobre o não afastamento da incidência dos §§ 6º e 8º do mesmo artigo
em caso de morte do empregado”.
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO BALA ROCHA.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 6.558/09 – do Sr. Ciro Nogueira –
que “dispõe sobre o exercício das profissões de maitre
e garçom”. (Apensados: PL 6646/2009 e PL 564/2011)
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO.
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PARECER: pela aprovação deste e dos PLs nºs 6.646/09
e 564/11, apensados, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 6.940/10 – do Sr. Antonio Carlos
Mendes Thame – que “altera a Consolidação das Leis
do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, para permitir o pagamento de
verbas rescisórias por meio de cheque administrativo”.
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 7.139/10 – do Sr. José Airton Cirilo – que “dispõe sobre a concessão de benefício do
seguro-desemprego a todo pescador profissional que
exerça pesca comercial artesanal, ao trabalhador que
exerça atividade pesqueira artesanal, ao que a estes
se assemelham, entre eles os que capturam ou coletam caranguejos e mariscos e os que os processam,
incluindo estes trabalhadores como segurados especiais do regime geral de previdência social”.
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA.
PARECER: pela aprovação deste, nos termos do substitutivo da CAPADR.
PROJETO DE LEI Nº 7.339/10 – do Sr. Fábio Faria –
que “altera a Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008,
“que dispõe sobre a Política Nacional de Turismo”, para
incluir a formação e a capacitação de profissionais do
turismo como uma das atividades passíveis de financiamento e apoio com recursos do Fundo Geral de
Turismo – FUNGETUR”.
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 84/11 – do Sr. Weliton Prado –
que “altera a Lei nº 11.530, de 24 de outubro de 2007,
incluindo os profissionais que trabalhem com socioeducação de adolescentes como beneficiários do Projeto
Bolsa-Formação”. (Apensado: PL 1392/2011)
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS.
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 1392/2011,
apensado, na forma do substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 120/11 – do Sr. Assis Melo – que
“acrescenta artigo à Consolidação das Leis do Trabalho, para dispor sobre a garantia no emprego durante
e após as férias”.
RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA.
PARECER: pela aprovação.
Vista conjunta aos Deputados Eudes Xavier e Laercio
Oliveira, em 28/09/2011.
Os Deputados Augusto Coutinho e Laercio Oliveira
apresentaram votos em separado.
PROJETO DE LEI Nº 281/11 – do Sr. Thiago Peixoto
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de indicação da
situação de adimplência do usuário nas faturas emiti-
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das por empresas concessionárias e permissionárias
de serviços públicos, nas condições que menciona”.
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA.
PARECER: pela rejeição.
Vista ao Deputado Assis Melo, em 09/11/2011.
PROJETO DE LEI Nº 668/11 – do Sr. Policarpo – que
“regulamenta o exercício da profissão do Auxiliar de
Farmácias e Drogarias”
RELATOR: Deputado MAURO NAZIF.
PARECER: pela aprovação, com emendas.
Vista ao Deputado Laercio Oliveira, em 07/12/2011.
O Deputado Laercio Oliveira apresentou voto em separado em 13/12/2011.
PROJETO DE LEI Nº 816/11 – do Sr. Rubens Bueno – que “dispõe sobre a regulamentação de novas
profissões”
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
Vista ao Deputado Augusto Coutinho, em 30/11/2011.
PROJETO DE LEI Nº 893/11 – do Sr. Lourival Mendes
– que “altera o art. 20 parágrafo único e acrescenta o
art.20-A, da Lei nº 8.429, 02 de junho de 1992”.
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
Vista ao Deputado André Figueiredo, em 14/12/2011.
PROJETO DE LEI Nº 1.211/11 – do Sr. Ronaldo Nogueira – que “dispõe sobre a profissão de detetive
particular, cria o Conselho Federal de Detetives do
Brasil e os Conselhos Regionais de Detetives e dá
providências correlatas”.
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 1.720/11 – do Sr. Dr. Grilo – que
“altera o art. 12 da Lei nº 605, de 5 de janeiro 1949,
que “dispõe sobre o repouso semanal remunerado e o
pagamento de salário nos dias feriados civis e religiosos”, para permitir que a multa aplicável por infração
aos dispositivos dessa lei sejam revertidos em favor
do empregado lesado”.
RELATOR: Deputado LEONARDO QUINTÃO.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 2.214/11 – do Sr. Valtenir Pereira – que “dispõe sobre o processamento de recursos no âmbito da Justiça do Trabalho e dá outras
providências”.
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO.
PARECER: pela aprovação deste, com as emendas
nº 01, 02, 03, 04 e 05, e pela rejeição das emendas
apresentadas na Comissão.
O Deputado Sandro Mabel apresentou voto em separado em 21/03/2012.
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AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-04-12
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 2.865/11 – do Senado Federal
– Marcelo Crivella – (PLS 193/2003) – que “altera o
caput do art. 193 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de
1º de maio de 1943, para considerar perigosas as atividades de transporte de passageiros e mercadorias
e os serviços comunitários de rua, regulamentados
pela Lei nº 12.009, de 29 de julho de 2009, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado MÁRCIO MARINHO.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 7.582/10 – do Senado Federal
– Pedro Simon – (PLS 332/2005) – que “acrescenta §
3º ao art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
para estabelecer responsabilidade solidária a terceiros
contratados pela Administração”.
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-04-12
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 7.085/10 – dos Srs. Edmilson Valentim e Roberto Santiago – que “altera a Lei nº 11.901
de 12 de janeiro de 2009”. (Apensado: PL 7234/2010)
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO.
PROJETO DE LEI Nº 359/11 – do Sr. Julio Lopes –
que “dispõe sobre a obrigatoriedade da Administração
Pública integrante dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário e das fundações instituídas ou mantidas
pelo Poder Público exigir que os produtos, processos,
sistemas construtivos, componentes e serviços de
Construção Civil ao serem adquiridos, estejam em
estrita observância ao estabelecido no âmbito do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial- Sinmetro”.
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA.
PROJETO DE LEI Nº 502/11 – do Sr. Geraldo Simões – que “dispõe sobre a adaptação de contratos
de arrendamento de terminais e áreas portuárias, ce-
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lebrados antes da Lei nº 8.630, de 1993, e dá outras
providências”.
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES.
PROJETO DE LEI Nº 2.514/11 – do Sr. Ângelo Agnolin – que “altera a Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995,
dispondo sobre a prorrogação das concessões de serviços públicos de energia elétrica”.
RELATOR: Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO.
PROJETO DE LEI Nº 2.524/11 – do Sr. Manato – que
“regulamenta a profissão de leiloeiro público oficial”.
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS.
PROJETO DE LEI Nº 2.525/11 – do Sr. Manato – que
“dispõe sobre reserva de vagas em concursos públicos”.
RELATOR: Deputado POLICARPO.
PROJETO DE LEI Nº 2.533/11 – do Sr. Giovani Cherini – que “dispõe sobre o Exercício da Profissão de
Filósofo e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 2.593/11 – do Sr. Onofre Santo
Agostini – que “altera a delimitação da Reserva Particular do Patrimônio Natural Emílio Einsfeld Filho em
Santa Catarina e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO.
PROJETO DE LEI Nº 2.746/11 – do Sr. Carlos Bezerra
– que “altera a redação do parágrafo único do art. 456
da Consolidação das Leis do Trabalho, para dispor que
o empregado está obrigado a desempenhar apenas a
função para a qual foi contratado, salvo cláusula contratual expressa em contrário”.
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA.
PROJETO DE LEI Nº 3.347/12 – da Sra. Erika Kokay
– que “altera dispositivos das Leis nº 8.036, de 11 de
maio de 1990 e nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995;
e revoga dispositivos das Leis nº 5.859, de 11 de dezembro de 1972, e nº 8.036, de 11 de maio de 1990”.
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-04-12
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 4.296/08 – do Sr. Deley – que “dispõe sobre a estabilidade de empregados de empresas
objeto de cisão, fusão, incorporação ou agrupamento
societário”. (Apensado: PL 4411/2008)
RELATOR: Deputado EUDES XAVIER.
PROJETO DE LEI Nº 7.391/10 – do Sr. Odair Cunha
– que “dispõe sobre a reserva de vagas para menores
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infratores nos contratos de prestação de serviços de
Administração Pública, alterando o art. 105 da Lei nº
8.069 de 3 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e
do Adolescente”.
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL.
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 05
HORÁRIO: 14h
A – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 152/12 Do Sr. José Rocha – que
“requer que seja realizada audiência pública com os
clubes do futebol brasileiro participantes da Timemania”.
REQUERIMENTO Nº 153/12 Do Sr. José Rocha – que
“requer que seja convidado Diretor Executivo do Comitê Organizador da Copa do Mundo da FIFA Brasil
2014, Sr. Ricardo Trade, para comparecer à Comissão
de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados”.
REQUERIMENTO Nº 154/12 Do Sr. Deley – que “requer seja convidado, o Sr. Gilson Cesar Pereira Braga
– Superintendente Nacional de Loteria da Caixa Econômica Federal, o Sr. Pedro Trengrouse – Pesquisador
da Fundação Getúlio Vargas, a Sra. Patrícia Amorim
– Presidente do Flamengo, para dar esclarecimentos
sobre a situação atual da Timemania”.
REQUERIMENTO Nº 155/12 Do Sr. José Rocha – que
“requer a realização de Audiência Pública para obtenção de esclarecimentos do Ministro da Secretária de
Aviação Civil, Senhor Wagner Bittencourt de Oliveira,
sobre o plano de investimentos e as obras voltadas à
modernização, adaptação e recuperação dos aeroportos localizados nas cidades-sedes da Copa do Mundo
de Futebol de 2014”
REQUERIMENTO Nº 156/12 Do Sr. José Rocha – que
“requer a realização de Audiência Pública para convidar
o Ministro das Cidades, o Senhor Aguinaldo Velloso
Borges Ribeiro, para trazer subsídios e esclarecimentos
sobre o plano de investimentos e as obras em andamento voltadas à mobilidade urbana nas cidades-sedes
da Copa do Mundo de Futebol de 2014”.
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B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nº 7.788/10 – do Senado Federal –
Aloizio Mercadante – (PLS 503/2009) – que “autoriza
o Poder Executivo a realizar a Olimpíada Brasileira do
Esporte (OBE)”.
RELATOR: Deputado VICENTE CANDIDO.
PARECER: pela rejeição.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 4.397/08 – do Sr. Magela – que
“altera os arts. 23 e 55 da Lei nº 9.615, de 24 de março
de 1998, que “Institui normas gerais sobre desporto e
dá outras providências””. (Apensados: PL 4410/2008,
PL 4915/2009 e PL 778/2011)
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA.
PARECER: pela rejeição deste, da Emenda 1/2011
da CTD, do PL 4410/2008, do PL 4915/2009, e do PL
778/2011, apensados.
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
REUNIÃO ORDINÁRIA LOCAL: Anexo II, Plenário 11
HORÁRIO: 10h
A – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 115/12 Do Sr. Jaime Martins –
que “requer a criação de Grupo de Trabalho, no âmbito
da Comissão de Viação e Transportes, com a finalidade de elaborar proposta legislativa para equacionar os
efeitos decorrentes dos vetos apostos ao projeto de lei
que institui o novo Sistema Nacional de Viação – SNV”.
REQUERIMENTO Nº 116/12 Do Sr. Mário Negromonte – que “requer seja convidado o Senhor Luiz Carlos
Bueno, Secretário Nacional de Mobilidade Urbana do
Ministério das Cidades, para expor sobre o andamento das obras de Mobilidade Urbana relativas ao PAC
Copa e PAC Mobilidade Grandes Cidades perante a
Subcomissão Especial do PAC Mobilidade Urbana”.

REQUERIMENTO Nº 157/12 Do Sr. Valadares Filho
– que “requer a realização de visita técnica à cidade
de Aracaju/SE”.

REQUERIMENTO Nº 117/12 Da Sra. Marinha Raupp
– que “requer a realização de um Fórum de Debates,
na Comissão de Viação e Transportes, para discussão
das obras de pavimentação da BR-429 e da implantação da Unidade de Polícia Rodoviária Federal, nesta
Rodovia localizada no Estado de Rondônia”.

REQUERIMENTO Nº 158/12 Do Sr. Edinho Bez – que
“requer a realização de visita técnica desta Comissão
à cidade de Florianópolis, Santa Catarina, com o objetivo de verificar a viabilidade dos Centros de Treinamento indicados pelo Comitê Organizador da Copa
do Mundo 2014”.

REQUERIMENTO Nº 118/12 Do Sr. Edinho Araújo – que
“solicita a realização de Audiência Pública da Comissão de Viação e Transportes para debater mudanças
no Código de Trânsito Brasileiro com o objetivo de propor maior rigor na punição aos motoristas que dirigem
sob a influência de álcool ou substância psicoativa”.
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REQUERIMENTO Nº 119/12 Do Sr. Jose Stédile – que
“requer a realização de Audiência Pública para debater
políticas tarifárias para os transportes coletivos urbanos e metropolitanos”.

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões:

REQUERIMENTO Nº 120/12 Da Sra. Marinha Raupp
– que “requer a realização de Seminários nos Estados de Rondônia, Mato Grosso e Acre, para discutir a
construção da Ferrovia Transcontinental”.

PROJETO DE LEI Nº 5.651/09 – do Senado Federal
– (PLS 375/2003) – que “modifica os arts. 54 e 55 da
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui
o Código de Trânsito Brasileiro, para criar a exigência
de que os condutores e passageiros de motocicletas
e assemelhados portem capacete contendo a numeração da placa do veículo em que circulam”. (Apensados:
Projetos de Lei nºs 833/2011, 1228/2011, 1371/2011
e 1919/2011)
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA.
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do
PL 833/2011, do PL 1228/2011, do PL 1371/2011, e
do PL 1919/2011, apensados.

REQUERIMENTO Nº 121/12 Do Sr. Edinho Bez – que
“solicita que seja realizada audiência pública conjunta
para discutir e propor solução emergencial a premente
escassez de marítimos e fluviários para tripular embarcações de bandeira brasileira”.
B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
URGENTE
PROJETO DE LEI Nº 99-E/07 – do Sr. Tarcísio Zimmermann – que “dispõe sobre o exercício da profissão
de Motorista”.
RELATOR: Deputado MAURO LOPES.
PARECER: pela aprovação deste.
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 394/08 – do
Sr. José Airton Cirilo – que “autoriza os Estados a legislar sobre o transporte remunerado de passageiros
em motocicletas e motonetas moto-táxi”.
RELATOR: Deputado MAURO LOPES.
PARECER: pela rejeição.
Vista à Deputada Marinha Raupp, em 14/03/2012.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.401/10
– do Sr. Hugo Leal – que “susta a Resolução nº 335,
de 24 de novembro de 2009, do Conselho Nacional
de Trânsito/Contran”.
RELATOR: Deputado GIROTO.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 440/11 –
do Sr. Edmar Arruda – que “susta os efeitos da Resolução nº 363, de 28 de outubro de 2010, que dispõe
sobre padronização dos procedimentos administra‑
tivos na lavratura de auto de infração, na expedição
de notificação de autuação e de notificação de pe‑
nalidade de multa e de advertência, por infração de
responsabilidade de proprietário e de condutor de
veículo e da identificação de condutor infrator, e dá
outras providências.”
RELATOR: Deputado VANDERLEI MACRIS.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nº 7.541-B/10 – do Senado Federal – (PLS 159/2008) – que “autoriza a União a celebrar convênio com o Estado de Goiás, com vistas à
implantação do Sistema Metropolitano de Transporte
de Passageiros de Goiânia – GO”.
RELATOR: Deputado MAURO LOPES.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 1.660/11 – do Senado Federal
– (PLS 39/2011) – que “acrescenta art. 22-C à Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991, para fazer incidir sobre a
receita bruta proveniente do faturamento a contribuição
patronal destinada à Seguridade Social e a contribuição para custeio do seguro de acidente do trabalho e
das aposentadorias especiais devidas pelas empresas
do setor de transporte público urbano e metropolitano
de passageiros”.
RELATOR: Deputado DIEGO ANDRADE.
PARECER: pela aprovação.
Vista conjunta aos Deputados Hugo Leal e José de
Filippi, em 21/03/2012.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 131-A/11 – do Sr. Antonio Bulhões – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997- Código de Trânsito Brasileiro, para aumentar o
rigor das penalidades relacionadas ao uso indevido de
vagas de estacionamento destinadas a idosos e portadores de deficiência física, bem como os locais sujeitos
à fiscalização”. (Apensado: Projeto de Lei 460/2011)
RELATOR: Deputado VANDERLEI MACRIS.
PARECER: pela rejeição deste e pela aprovação do
PL 460/2011, apensado, com emendas.
PROJETO DE LEI Nº 196/11 – do Sr. Sandes Júnior –
que “dispõe sobre a instalação de placas informativas
orientando os usuários das rodovias federais, estadu-
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ais e municipais a denunciar os motoristas com sinal
de embriaguez”.
RELATOR: Deputado GIROTO.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
Vista ao Deputado Hugo Leal, em 07/12/2011.

PROJETO DE LEI Nº 4.952/09 – do Sr. Nelson Bornier – que “”Institui o Programa Segurança no Trânsito”
nas escolas das redes pública e privada e dá outras
providências”.
RELATOR: Deputado HUGO LEAL.

PROJETO DE LEI Nº 209/11 – do Sr. Sandes Júnior –
que “acrescenta dispositivos à Lei nº 7.102, de 20 de
junho de 1983, para dispor sobre a renovação da frota
de veículos das empresas particulares que exploram
serviços de vigilância e de transportes de valores”.
RELATOR: Deputado MAURO LOPES.
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 5.125/09 – do Sr. Jefferson Campos – que “acrescenta dispositivo ao art. 105 do Código de Trânsito Brasileiro, para incluir, entre os equipamentos obrigatórios dos veículos, dispositivo antiesmagamento nas janelas cujo vidro é acionado por
circuito elétrico”.
RELATOR: Deputado HUGO LEAL.

PROJETO DE LEI Nº 1.560/11 – do Sr. Jesus Rodrigues – que “acrescenta art. 280-A à Lei nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro”.
RELATOR: Deputado JOSÉ CHAVES.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
Vista ao Deputado Jose Stédile, em 05/10/2011.

PROJETO DE LEI Nº 6.857/10 – do Sr. Carlos Zarattini
– que “altera os arts. 7º, 21, 54, 231, 257, 280 e 320 da
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de
Trânsito Brasileiro – CTB”. (Apensado: PL 2877/2011)
RELATOR: Deputado HUGO LEAL.

PROJETO DE LEI Nº 1.774/11 – do Sr. Onofre Santo
Agostini – que “proíbe a cobrança de pedágio em rodovias que estejam com as obras inacabadas”.
RELATOR: Deputado ZÉ SILVA.
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 7.471/10 – do Sr. Carlos Bezerra – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para
dispor sobre a infração de dirigir utilizando aparelho
de comunicação móvel ou correlato”. (Apensado: PL
1952/2011)
RELATOR: Deputado MAURO LOPES.

PROJETO DE LEI Nº 2.245/11 – da Sra. Sandra Rosado – que “acrescenta o Inciso VI e o parágrafo 2º ao
art. 2º da Lei nº 9.034, de 3 de maio de 1995, renumerando-se o atual parágrafo único para parágrafo 1º”.
RELATOR: Deputado JOSÉ CHAVES.
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 7.678/10 – do Sr. Pepe Vargas –
que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor
sobre o limite de velocidade das caminhonetes em vias
não sinalizadas”.
RELATOR: Deputado HUGO LEAL.

PROJETO DE LEI Nº 2.247/11 – do Sr. Nelson Bornier – que “dispõe sobre o direito de defesa oral na
contestação de multas por infração de trânsito e dá
outras providências”.
RELATOR: Deputado EDINHO ARAÚJO.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 7.909/10 – do Sr. Moreira Mendes
– que “altera o Código de Trânsito Brasileiro, para incluir
a obrigatoriedade da instalação de bicicletários junto
aos logradouros públicos”. (Apensado: PL 2583/2011)
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.

AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-04-12
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 1.806/07 – do Sr. Cláudio Magrão – que “dispõe sobre equipamentos de segurança para veículos novos”. (Apensados: PL 2354/2007,
PL 3739/2008, PL 3792/2008, PL 4797/2009, PL
4802/2009, PL 4851/2009 e PL 2881/2011)
RELATOR: Deputado NELSON BORNIER.

PROJETO DE LEI Nº 2.629/11 – do Sr. Fábio Faria –
que “obriga a inclusão de ciclovias quando do projeto
e da execução de obras rodoviárias federais”.
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PROJETO DE LEI Nº 2.755/11 – do Sr. Henrique Eduardo Alves – que “dá a denominação de Aeroporto Internacional do Rio Grande do Norte/São Gonçalo do
Amarante – Ministro Aluizio Alves, ao Aeroporto de
São Gonçalo do Amarante, no Estado do Rio Grande
do Norte” (Apensado: PL 2815/2011)
RELATOR: Deputado FÁBIO RAMALHO.
PROJETO DE LEI Nº 2.828/11 – do Sr. Alceu Moreira – que “altera o art. 140 da Lei nº 9.503, de 1997”.
(Apensado: PL 3191/2012)
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ.
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PROJETO DE LEI Nº 2.858/11 – do Sr. Bohn Gass –
que “acrescenta artigo à Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, para isentar do pagamento de pedágio
os condutores que tenham residência permanente ou
exerçam atividades profissionais no mesmo Município
onde funcione praça para a arrecadação dessa tarifa”.
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PROJETO DE LEI Nº 2.906/11 – do Sr. Onofre Santo
Agostini – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que “Institui o Código Trânsito Brasileiro””.
RELATOR: Deputado HUGO LEAL.
PROJETO DE LEI Nº 2.911/11 – do Sr. Luciano Castro – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para
estabelecer a reciclagem obrigatória dos profissionais
que trabalham com a formação de condutores”.
RELATOR: Deputado HUGO LEAL.
PROJETO DE LEI Nº 2.951/11 – do Sr. Sebastião Bala
Rocha – que “denomina “Rodovia Landri de Oliveira
Cambraia”, o trecho da rodovia BR-156, entre as cidades de Macapá e Oiapoque, no Estado do Amapá”
RELATOR: Deputado LÁZARO BOTELHO.
PROJETO DE LEI Nº 3.152/12 – do Sr. Edinho Araújo – que “acrescenta dispositivos ao art. 280 da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro”.
RELATOR: Deputado MAURO LOPES.
PROJETO DE LEI Nº 3.312/12 – do Sr. Alceu Moreira
– que “altera a Lei nº 9.503, de 1997, que instituiu o
Código de Trânsito Brasileiro, para desobrigar as máquinas agrícolas do registro e licenciamento anual”.
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ.
PROJETO DE LEI Nº 3.342/12 – do Sr. Aelton Freitas
– que “denomina “Viaduto Wilson Franco Filho” o viaduto localizado no km 805 da BR-262, na cidade de
Uberaba, Estado de Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-04-12
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 5.100/09 – do Sr. Jefferson Campos – que “acrescenta artigo à Lei nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997, dispondo sobre a construção de
depósitos para veículos apreendidos”.
RELATOR: Deputado HUGO LEAL.
PROJETO DE LEI Nº 5.669/09 – do Sr. Lincoln Portela
– que “acrescenta inciso VII ao art. 105, da Lei nº 9.503,
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro,
para tornar os recursos de segurança que especifica
equipamentos obrigatórios do veículo”.
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RELATOR: Deputado PAULO FREIRE.
PROJETO DE LEI Nº 5.762/09 – da Sra. Gorete Pereira
– que “estabelece normas de segurança em transportes públicos e privados de passageiros”.
RELATOR: Deputado ALBERTO MOURÃO.
PROJETO DE LEI Nº 6.145/09 – do Sr. Ratinho Junior – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro,
para dispor sobre o controle de velocidade entre praças de pedágio”.
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR.
PROJETO DE LEI Nº 6.506/09 – do Sr. Lincoln Portela –
que “altera a redação do § 1º do art. 148 da Lei nº 9.503, de
23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro, para dispor sobre a formação de condutores”.
RELATOR: Deputado FRANCISCO FLORIANO.
PROJETO DE LEI Nº 2.513/11 – do Sr. Ronaldo Nogueira – que “dispõe sobre o Programa Nacional de
Renovação da Frota de Veículos Automotores”.
RELATOR: Deputado ALBERTO MOURÃO.
PROJETO DE LEI Nº 2.719/11 – do Senado Federal –
Eunício Oliveira – (PLS 486/2011) – que “altera a Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito
Brasileiro), para tornar obrigatória a publicação anual
dos demonstrativos da arrecadação e da destinação
dos recursos decorrentes da aplicação de multas”.
RELATOR: Deputado ALBERTO MOURÃO.
PROJETO DE LEI Nº 2.729/11 – do Sr. Mendonça
Filho – que “dispõe sobre a redução a 0 % (zero por
cento) das alíquotas das Contribuições Sociais para
o Pis/Pasep e Cofins incidentes sobre as receitas decorrentes da atividade de transporte municipal local”.
(Apensado: PL 2990/2011)
RELATOR: Deputado ALBERTO MOURÃO.
PROJETO DE LEI Nº 2.823/11 – do Sr. Aguinaldo Ribeiro – que “acrescenta ao art. 147 da Lei nº 9.503, de
23 de setembro de 1997 do Código de Trânsito Brasileiro, o exame toxicológico”.
RELATOR: Deputado ALBERTO MOURÃO.
PROJETO DE LEI Nº 3.264/12 – do Sr. Onofre Santo
Agostini – que “acrescente-se o § 7º ao Art. 105 da
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, (Código de
Trânsito Brasileiro)”.
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA.
PROJETO DE LEI Nº 3.283/12 – do Sr. Mendonça Filho – que “dá nova redação à Lei nº 9.537, de 11 de
dezembro de 1997, que dispõe sobre a segurança do
tráfego aquaviário em águas nacionais, dentre outras
providências”. (Apensado: PL 3389/2012)
RELATOR: Deputado VANDERLEI MACRIS.
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II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI Nº
1572, DE 2011, DO SR. VICENTE CANDIDO, QUE
“INSTITUI O CÓDIGO COMERCIAL”
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (20 SESSÕES)
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-04-12
Projetos de Lei (Art. 205, §4º)
PROJETO DE LEI Nº 1.572/11 – do Sr. Vicente Candido – que “institui o Código Comercial”.
RELATOR GERAL: Deputado PAES LANDIM.
III – COMISSÕES MISTAS
IV – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMA‑
NENTES
(Encerra-se a sessão às 19 horas e 39
minutos.)
PROPOSIÇÕES APRESENTADAS
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 156, DE 2012
(Do Sr. Esperidião Amin e outros)
Introduz inciso no § 5º do art. 165 da
Constituição Federal determinando a in‑
clusão do reajuste geral do funcionalismo,
previsto no art. 37, X, da Constituição Fe‑
deral, na lei orçamentária
A Mesa do Congresso Nacional, nos termos do
art. 60 da Constituição Federal, combinado com o art.
3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
promulga a seguinte constitucional:
‘‘Art. 1º O § 5º do art. 165 da Constituição
Federal passa a viger acrescido do seguinte
inciso IV:
I – o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo
poder público;
...............................................................
IV – os orçamentos fiscais previstos nos
incisos anteriores assegurarão a revisão geral
anual da remuneração dos servidores públicos,
determinada no artigo 37, X.’’
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Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O objetivo da presente Proposta de Emenda à
Constituição é assegurar que a revisão anual dos salários dos servidores, prevista no inciso X do art. 37 da
Constituição da República, seja efetivamente garantida. Atualmente, a existência de dispositivo prevendo
tal revisão, ainda que inscrito na Constituição, não foi
suficiente para garantir a indispensável prática de reposição das perdas salariais do funcionalismo.
Ações sobre a matéria tramitam no Supremo Tribunal Federal. Cite-se aqui, a título exemplificativo, o
Recurso Extraordinário nº 565 089, em que o Ministro
Marco Aurélio, em decisão de 7 de outubro de 2011,
afirma: “O tema em debate possui repercussão ímpar
ante a inércia do Poder Público considerado o ditame
constitucional”.
A presente Proposta de Emenda à Constituição
traz solução legislativa para vencer a citada e consabida inércia do Poder Público.
Trata-se, enfim, de assegurar a manutenção da
qualidade da máquina administrativa federal, tão importante para se fazer face aos enormes desafios do
país e garantir políticas que reforcem a unidade da
Nação em todos os campos. A defasagem salarial dos
funcionários, sobre desestimular os que pertencem
aos quadros do funcionalismo federal, termina por
inibir o recrutamento dos mais preparados para essa
categoria, que pode ser vista como a espinha dorsal
da União e, por conseguinte, dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios. As consequências do que
está a ocorrer são de lastimar. Afinal, sem um quadro
de funcionários capazes, bem preparados, coesos, as
políticas públicas de âmbito nacional a cargo da União
estão destinadas ao fracasso.
Uma máquina de Estado que se pretenda eficiente não pode ter menos funcionários do que deveria ter
nem deve ter mais do que deveria ter, mas deve ter
sempre os mais preparados, os mais capazes, para
que, bem dirigidos, implementem as políticas públicas com qualidade e zelo, dando a sua parcela de
contribuição ao bem-estar dos brasileiros e ajudando
a proporcionar-lhes esperança no futuro e confiança
nas instituições. Ressalte-se que sem o fator “confiança nas instituições” pouco se pode esperar em matéria
de progresso para o país. Ora, não se pode esperar
que esse sentimento viceje se aqueles a quem cabe
o dia a dia da máquina administrativa não estão, eles
próprios, confiantes, mas apenas se sintam desprestigiados pelo Poder Público, a ponto de esse impor-lhes
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anualmente perdas salariais pela não reposição daquilo
que perdem pela corrosão inflacionária.
Ao se introduzir a matéria como componente obrigatório da lei orçamentária, dar-se-á passo significativo para a solução do problema, com a participação do
Congresso na aprovação das peças orçamentárias, o
que não tem acontecido enquanto a matéria ficar adstrita, exclusivamente, ao Poder Executivo.
Haja vista o exposto, peço aos meus ilustres Pares, Deputadas e Deputados, apoio à presente Proposta
de Emenda à Constituição.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Deputado
Esperidião Amin.
Proposição: PEC 156/12
Autor da Proposição: Esperidião Amin e Outros
Data de Apresentação: 3-4-2012
Ementa: Introduz inciso no § 5º do art. 165 da
Constituição Federal determinando a inclusão do reajuste geral do funcionalismo previsto no art. 37, X, da
Constituição Federal, na lei orçamentária.
Possui Assinaturas Suficientes: 
Totais de Assinaturas:
Confirmadas 
Não Conferem 
Fora do Exercício 
Repetidas 
Ilegíveis 
Retiradas 
Total 
Assinaturas Confirmadas
1 ABELARDO CAMARINHA PSB SP
2 ACELINO POPÓ PRB BA
3 ADEMIR CAMILO PSD MG
4 AELTON FREITAS PR MG
5 ALBERTO FILHO PMDB MA
6 ALEX CANZIANI PTB PR
7 ALEXANDRE LEITE DEM SP
8 ALEXANDRE ROSO PSB RS
9 ALINE CORRÊA PP SP
10 AMAURI TEIXEIRA PT BA
11 ANDRÉ FIGUEIREDO PDT CE
12 ANDRE MOURA PSC SE
13 ANDRE VARGAS PT PR
14 ANDRÉ ZACHAROW PMDB PR
15 ANTÔNIO ANDRADE PMDB MG
16 ANTONIO BULHÕES PRB SP
17 ANTÔNIO ROBERTO PV MG
18 ARIOSTO HOLANDA PSB CE
19 ARTHUR LIRA PP AL
20 ASSIS DO COUTO PT PR
21 AUGUSTO CARVALHO PPS DF

SIM
183
008
004
012
000
000
207
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22 AUREO PRTB RJ
23 BENJAMIN MARANHÃO PMDB PB
24 BIFFI PT MS
25 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG
26 CARLAILE PEDROSA PSDB MG
27 CARMEN ZANOTTO PPS SC
28 CELSO MALDANER PMDB SC
29 CHICO LOPES PCdoB CE
30 CLEBER VERDE PRB MA
31 COSTA FERREIRA PSC MA
32 DANIEL ALMEIDA PCdoB BA
33 DAVI ALVES SILVA JÚNIOR PR MA
34 DÉCIO LIMA PT SC
35 DIMAS FABIANO PP MG
36 DOMINGOS DUTRA PT MA
37 DOMINGOS NETO PSB CE
38 DOMINGOS SÁVIO PSDB MG
39 DR. CARLOS ALBERTO PMN RJ
40 DR. GRILO PSL MG
41 DR. JORGE SILVA PDT ES
42 DR. PAULO CÉSAR PSD RJ
43 DR. ROSINHA PT PR
44 DR. UBIALI PSB SP
45 DUARTE NOGUEIRA PSDB SP
46 DUDIMAR PAXIUBA PSDB PA
47 EDIO LOPES PMDB RR
48 EDMAR ARRUDA PSC PR
49 EDSON SANTOS PT RJ
50 EDUARDO AZEREDO PSDB MG
51 EDUARDO CUNHA PMDB RJ
52 EDUARDO DA FONTE PP PE
53 EDUARDO SCIARRA PSD PR
54 EFRAIM FILHO DEM PB
55 ELIENE LIMA PSD MT
56 ESPERIDIÃO AMIN PP SC
57 EUDES XAVIER PT CE
58 FABIO TRAD PMDB MS
59 FELIPE BORNIER PSD RJ
60 FELIPE MAIA DEM RN
61 FERNANDO COELHO FILHO PSB PE
62 FERNANDO FERRO PT PE
63 FERNANDO MARRONI PT RS
64 FILIPE PEREIRA PSC RJ
65 GABRIEL GUIMARÃES PT MG
66 GERALDO SIMÕES PT BA
67 GILMAR MACHADO PT MG
68 GIVALDO CARIMBÃO PSB AL
69 GLADSON CAMELI PP AC
70 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
71 GUILHERME MUSSI PSD SP
72 HENRIQUE OLIVEIRA PR AM
73 HEULER CRUVINEL PSD GO
74 HOMERO PEREIRA PSD MT

10239

10240 Quarta-feira 4

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

75 JAIME MARTINS PR MG
76 JAIR BOLSONARO PP RJ
77 JEFFERSON CAMPOS PSD SP
78 JERÔNIMO GOERGEN PP RS
79 JÔ MORAES PCdoB MG
80 JOÃO DADO PDT SP
81 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG
82 JOÃO PAULO CUNHA PT SP
83 JOÃO PAULO LIMA PT PE
84 JORGINHO MELLO PSDB SC
85 JOSÉ HUMBERTO PHS MG
86 JOSÉ OTÁVIO GERMANO PP RS
87 JOSÉ ROCHA PR BA
88 JOSE STÉDILE PSB RS
89 JOSIAS GOMES PT BA
90 JOSUÉ BENGTSON PTB PA
91 JÚLIO CAMPOS DEM MT
92 JÚLIO CESAR PSD PI
93 JÚLIO DELGADO PSB MG
94 LAERCIO OLIVEIRA PR SE
95 LÁZARO BOTELHO PP TO
96 LEANDRO VILELA PMDB GO
97 LELO COIMBRA PMDB ES
98 LEONARDO GADELHA PSC PB
99 LEONARDO PICCIANI PMDB RJ
100 LEOPOLDO MEYER PSB PR
101 LOURIVAL MENDES PTdoB MA
102 LÚCIO VALE PR PA
103 LUCIO VIEIRA LIMA PMDB BA
104 LUIS CARLOS HEINZE PP RS
105 LUIZ NISHIMORI PSDB PR
106 LUIZ NOÉ PSB RS
107 MAGDA MOFATTO PTB GO
108 MANATO PDT ES
109 MANDETTA DEM MS
110 MANOEL JUNIOR PMDB PB
111 MARCELO AGUIAR PSD SP
112 MARCELO CASTRO PMDB PI
113 MÁRCIO REINALDO MOREIRA PP MG
114 MARCOS MEDRADO PDT BA
115 MAURÍCIO QUINTELLA LESSA PR AL
116 MAURÍCIO TRINDADE PR BA
117 MAURO NAZIF PSB RO
118 MIGUEL CORRÊA PT MG
119 MILTON MONTI PR SP
120 NEILTON MULIM PR RJ
121 NELSON BORNIER PMDB RJ
122 NELSON MARQUEZELLI PTB SP
123 NELSON MEURER PP PR
124 NELSON PELLEGRINO PT BA
125 NEWTON CARDOSO PMDB MG
126 NILTON CAPIXABA PTB RO
127 ONOFRE SANTO AGOSTINI PSD SC
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128 OSMAR JÚNIOR PCdoB PI
129 OSMAR SERRAGLIO PMDB PR
130 OTONIEL LIMA PRB SP
131 OZIEL OLIVEIRA PDT BA
132 PADRE JOÃO PT MG
133 PAES LANDIM PTB PI
134 PAULO ABI-ACKEL PSDB MG
135 PAULO CESAR QUARTIERO DEM RR
136 PAULO FEIJÓ PR RJ
137 PAULO FOLETTO PSB ES
138 PAULO PEREIRA DA SILVA PDT SP
139 PAULO PIAU PMDB MG
140 PAULO RUBEM SANTIAGO PDT PE
141 PAULO TEIXEIRA PT SP
142 PAULO WAGNER PV RN
143 PEDRO CHAVES PMDB GO
144 PINTO ITAMARATY PSDB MA
145 PROFESSORA DORINHA SEABRA REZE DEM
TO
146 RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSDB CE
147 RATINHO JUNIOR PSC PR
148 RAUL HENRY PMDB PE
149 REBECCA GARCIA PP AM
150 REGINALDO LOPES PT MG
151 RENAN FILHO PMDB AL
152 RICARDO BERZOINI PT SP
153 RICARDO IZAR PSD SP
154 ROBERTO BRITTO PP BA
155 ROBERTO DE LUCENA PV SP
156 ROBERTO SANTIAGO PSD SP
157 RUBENS BUENO PPS PR
158 RUBENS OTONI PT GO
159 RUI PALMEIRA PSDB AL
160 RUY CARNEIRO PSDB PB
161 SALVADOR ZIMBALDI PDT SP
162 SANDRO MABEL PMDB GO
163 SARAIVA FELIPE PMDB MG
164 SEBASTIÃO BALA ROCHA PDT AP
165 SÉRGIO MORAES PTB RS
166 SEVERINO NINHO PSB PE
167 SIBÁ MACHADO PT AC
168 SIMPLÍCIO ARAÚJO PPS MA
169 STEPAN NERCESSIAN PPS RJ
170 TAKAYAMA PSC PR
171 TONINHO PINHEIRO PP MG
172 VALADARES FILHO PSB SE
173 VALMIR ASSUNÇÃO PT BA
174 VANDERLEI MACRIS PSDB SP
175 VANDERLEI SIRAQUE PT SP
176 VIEIRA DA CUNHA PDT RS
177 VILSON COVATTI PP RS
178 WALDIR MARANHÃO PP MA
179 WASHINGTON REIS PMDB RJ
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180 WILSON FILHO PMDB PB
181 WOLNEY QUEIROZ PDT PE
182 ZEQUINHA MARINHO PSC PA
183 ZOINHO PR RJ
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 159, DE 2012
(Do Sr. Leonardo Gadelha)
Altera a redação do art. 25 da Lei Com‑
plementar nº 101, de 4 de maio de 2000,
para estabelecer prazo de apresentação
de documentos nas prestações de contas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 25. da Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000, passa a vigorar acrescido do
seguinte § 4º:
“Art. 25. .................................................
...............................................................
§ 4º No caso da comprovação de que
trata o inc. IV, o beneficiário somente poderá
ser considerado inadimplente se, decorridos
sessenta dias da apresentação da prestação
de contas, não apresentar os documentos
exigidos .”(NR)
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na
data da sua publicação.
Justificação
A Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, destina-se a
regulamentar a Constituição Federal, no que tange a
Tributação e o Orçamento, conforme Título VI, Capítulo
II estabelece normas gerais de finanças públicas a serem observadas pelos três níveis de governo: federal,
estadual e municipal.
A partir do advento da mencionada lei, novas
perspectivas passaram a permear a administração
pública brasileira. No que diz respeito às condições e
exigências para a realização das transferências voluntárias de recursos entre os entes da Federação, em
seu Capítulo V, intitulado “DAS TRANSFERÊNCIAS
VOLUNTÁRIAS”, especificamente no art. 25 define as
transferências voluntárias compreendendo a entrega
de recursos correntes e de capital, de um ente para
outro, a título de cooperação, auxílio ou assistência
financeira, com exceção daqueles que decorram de
determinação constitucional, legal ou destinados ao
Sistema Único de Saúde.
Quanto aos estados e municípios somente podem habilitar-se a receber recursos federais oriundos
das chamadas “transferências voluntárias da União” se
comprovados os requisitos exigidos pela LRF, dentre
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eles o correspondente à prestação de contas dos recursos anteriormente recebidos. Cabendo, portanto,
aos entes federados a correta aplicação dos recursos
recebidos da União.
É de extrema importância a aplicação da lei em
comento. Todavia, esta tem se revelado de certo modo
prejudicial às populações que podem ser beneficiadas
pelos repasses federais, tendo em vista que os recursos recebidos não poderão ser utilizados em finalidade diversa daquela pactuada no instrumento utilizado
para formalizar a transferência.
Tal situação fica tipificada pelo imediato lançamento do município como inadimplente no Sistema de
Administração Financeira – SIAFI, sem que lhe seja
dado sequer um prazo razoável, para apresentar documentos faltantes na prestação de contas.
Embora existam instruções normativas, portarias interministeriais e decretos tratando do quesito
transferência voluntária e prazo para a prestação de
contas, ainda assim, é relevante a alteração da LRF
nesse sentido, tendo em vista ser esta a que regulamenta a Constituição Federal, no que tange a Tributação e o Orçamento.
Conceitualmente sabe-se que decretos são atos
administrativos normativos, originários do Poder Executivo, cuja posição é inferior à lei, não podendo contrariá-la. Ainda, que este aprova o regulamento, que
explica a lei.
Também por definição, as portarias são atos
administrativos ordinatórios internos, típicos dos chefes de órgãos, repartições ou serviços ao expedirem
determinações gerais ou especiais a seus subordinados, ou designam servidores para funções e cargos
secundários. São atos administrativos que não produzem efeitos externos, não obrigam os particulares. No
entanto, estranhamente vêm sendo bastante utilizados
pela Administração Pública.
Caracterizam-se como leis complementares aquelas votadas pela legislatura ordinária, porém destinadas
à regulamentação dos textos constitucionais.
Como visto um decreto, uma portaria não pode
substituir ou ter maior aplicabilidade que dispositivos
previstos numa lei complementar, porque esta está
deve regulamentar textos constitucionais.
Ressalte-se que a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000, destina-se a regulamentar a Constituição Federal, na parte da
Tributação e do Orçamento (Título VI), cujo Capítulo
II estabelece as normas gerais de finanças públicas a
serem observadas pelos três níveis de governo: federal, estadual e municipal.
Frise-se que estados e municípios somente podem habilitar-se a receber recursos federais oriundos
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das chamadas “transferências voluntárias da União”
se comprovar uma série de requisitos exigidos pela
Lei de Responsabilidade Fiscal, entre os quais a
prestação de contas dos recursos anteriormente
recebidos.
Trata-se, é claro, de medida das mais sábias, tendo em vista que, diante da crônica falta de recursos para
cobrir as despesas com as transferências voluntárias,
não seria justo premiar com novos repasses municípios
que não comprovem a correta aplicação dos recursos
anteriormente recebidos da União.
Ocorre, porém, que tem havido excessiva rigidez
na aplicação dessa norma, a qual se tem revelado extremamente prejudicial às populações a serem beneficiadas pelos repasses federais.
Tal situação fica tipificada pelo imediato lançamento do município como inadimplente no Sistema
de Administração Financeira – SIAFI, sem que lhe
seja dado sequer um prazo, mesmo que mínimo,
para apresentar documentos faltantes na prestação
de contas.
Assim, resta evidente a imperiosa necessidade
de se alterar o texto da Lei de Responsabilidade Fiscal, a fim de que fique estabelecido um prazo razoável
para que os Órgãos recebedores de recursos da União
cumpram as exigências que lhes forem formuladas, e
assim possam complementar a documentação comprovadora da correta aplicação de recursos federais
anteriormente recebidos.
Com essa medida, evitar-se-á a suspensão de
repasses de recursos que muitas vezes são de importância vital para o bem-estar de comunidades extremamente carentes, sem prejuízo da garantia de correta
aplicação das transferências voluntárias efetivadas
pela União.
Diante do exposto, esperamos contar com o apoio
dos nobres Colegas Parlamentares para ver aprovada
a presente proposição.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Deputado
Leonardo Gadelha.
PROJETO DE LEI Nº 3.599, DE 2012
(Do Sr. Onofre Santo Agostini)
Fica proibido o uso de arma de eletro‑
choque em seres humanos, em todo Terri‑
tório Nacional.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica proibido o uso de arma de eletrochoque em seres humanos, em todo Território Nacional.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
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Justificação
O uso de arma de eletrochoque conhecida como
Taser tem causado polêmica.
No dia 18 de março, o estudante brasileiro Roberto Curti, de 21 anos, foi morto por policiais em Sydney,
na Austrália, após receber choques com a arma. No
domingo, 26, em Florianópolis, Carlos Barbosa Meldola, de 33 anos, morreu após ser atingido por um tiro
de Taser da polícia local.
As mesmas pistolas “não letais” de eletrochoque
que, nos últimos dias, tiraram duas vidas, deverão ser
utilizadas pelas forças de segurança do Brasil durante a
Copa do Mundo de 2014 e os Jogos olímpicos de 2016.
A estratégia de segurança desses eventos, é
evitar tumultos, controlar brigas. Então, o que deveria
ser usado como prioridade são outros equipamentos
de segurança, por exemplo, spray de pimenta, bala de
borracha, bomba de efeito moral, gás lacrimogêneo, etc.
No caso do taser, o que se afirma que é uma
arma não letal, pelo contrário. De acordo com relatório da ONG Anistia Internacional, entre 2001 e o início
deste ano, mais de 500 pessoas morreram apenas nos
Estados Unidos em decorrência de choques elétricos
desferidos por policiais e outros agentes de segurança.
A arma desfere uma carga de cerca de 50 mil volts,
que paralisa o sistema nervoso, deixando o indivíduo
desacordado por alguns segundos e imóvel por mais
tempo ainda.
“Embora seja considerada uma arma não letal,
a pistola taser pode matar, sim”, adverte o clínico geral Arnaldo Lichtenstein, do Hospital das Clínicas de
São Paulo, professor colaborador do Departamento
de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP.
“Evidentemente uma pessoa com doença cardíaca
atingida tem mais risco. Se usa marca-passo, o aparelho pode desregular. Porém, uma pessoa saudável,
hígida, não está totalmente livre de risco.”
Carlos Alberto Lungarzo, membro da Anistia Internacional e professor titular aposentado da Unicamp,
reforça: “O taser representa um grande perigo, pois a
polícia ilude a população com o fato de que ele não é
letal. Só que essa ideia embute falácias”.
Postos os parâmetros axiológicos norteadores
da presente proposição, submeto-a a apreciação, dos
nobres pares rogando pela sua aprovação.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Deputado
Onofre Santo Agostini, PSD/SC.
PROJETO DE LEI Nº 3.600, DE 2012
(Do Sr. Márcio Macêdo)
Altera a Lei nº 7.713, de 22 de dezem‑
bro de 1988, para isentar do imposto de
renda o décimo terceiro salário.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a isenta do imposto de renda o décimo terceiro salário.
Art. 2º O art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro
de 1988, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:
“Art. 6º ...................................................
XXIII – o décimo terceiro salário, de que
trata o art. 7º, inciso VIII, da Constituição Federal;
.........................................................” (NR)
Art. 3º Ficam revogados o art. 26 da Lei nº 7.713,
de 22 de dezembro de 1988, e o art. 16 da Lei nº 8.134,
de 27 de dezembro de 1990.
Art. 4º Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro do
ano subsequente ao de sua publicação.
Justificação
Nos últimos anos, o fortalecimento do mercado
consumidor brasileiro foi fundamental para minimizar
os efeitos de recentes crises econômicas. Além dos
últimos reajustes na tabela do imposto de renda das
pessoas físicas e nas deduções legais, com base na
meta de inflação, foram adotadas diversas medidas
de desoneração do setor produtivo, indutoras do consumo interno.
Apresentamos, então, projeto de lei que isenta o décimo terceiro salário do imposto de renda da
pessoa física. A iniciativa vai ao encontro de tantas
outras, aprovadas pelo Parlamento e convertidas em
lei, que aumentam a renda disponível do trabalhador
e dinamizam, assim, mais ainda a economia do país.
Pelo amplo alcance social da proposição, contamos com os nobres parlamentares para o seu aperfeiçoamento e a sua aprovação.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Deputado
Márcio Macedo.
PROJETO DE LEI Nº 3.601, DE 2012
(Do Sr. Taumaturgo Lima)
Acrescenta artigo ao Código de Defesa
do Consumidor, estabelecendo prazo para
que as concessionárias de veículos auto‑
motores realizem os reparos dos veículos
de suas respectivas marcas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Inclua-se na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, onde couber, os seguintes dispositivos:
“Art. As revendedoras autorizadas de
veículos automotores devem estabelecer formalmente junto ao consumidor, prazo máximo
para o reparo dos veículos de suas respectivas marcas.
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Parágrafo Único. O descumprimento do
prazo estabelecido obrigará a revendedora
autorizada a disponibilizar ao consumidor um
veículo similar ao que estiver sendo reparado,
pelo tempo previsto para retenção do veículo
por falta de peças ou serviços.’’
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Seguindo uma tendência global, a de redução de
custos com estoques, as concessionárias autorizadas
de veículos automotores dispõe hoje em dia de pequenas quantidades e variedade de peças de reposição
dos veículos que comercializam. Muitas vezes, porém,
tais medidas constituem abusos causando sérios prejuízos para o consumidor que é obrigado a ter retido
nas oficinas seu veículo sem prazos definidos, totalmente a mercê de circunstâncias fora de seu controle.
Visando coibir tais abusos, estamos propondo
que ao receberem o veículo para determinado reparo as concessionárias sejam obrigadas a estabelecer
um prazo máximo de entrega ao qual fica vinculado
formalmente. Ademais, proponho que ultrapassado o
prazo previamente estabelecido, a concessionária seja
obrigada a oferecer provisoriamente, a título gratuito,
ao consumidor, um veículo igual ou equivalente até que
se realize a entrega do veículo em reparo.
Com essas medidas, estará sendo criado um
elemento de concorrência entre as concessionárias
(prazo de entrega), o que forçará as empresas a serem
mais ágeis e eficientes, beneficiando assim o consumidor. Por outro lado, com a segurança de dispor de
um veículo fornecido pela concessionária findo o prazo
estabelecido para o reparo, o consumidor se sentirá
mais protegido.
Para aprovação do presente projeto, conto com
a ajuda dos nobres pares.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Deputado
Taumaturgo Lima (PT-AC).
PROJETO DE LEI Nº 3.602, DE 2012
(Do Sr. Chico D’Angelo)
Acrescenta novo art. 42-A a Lei nº
8.078, de 11de setembro de 1990, com a
finalidade de obrigar os fornecedores de
produtos e serviços a emitirem recibo de
quitação consolidado para o consumidor
nas condições que específica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei n° 8.078, de setembro de 1990, passa
a vigorar acrescida do seguinte artigo 42-A:
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“Art. 42-A. Os fornecedores de produtos ou
serviços, públicos ou privados, inclusive as instituições financeiras e administradoras de cartões
de crédito, ficam obrigados a fornecer, quando
solicitado pelo consumidor ou ao término do
respectivo contrato, um recibo consolidado de
quitação das prestações já pagas pelo consumidor até a data de emissão do respectivo recibo.
Parágrafo único. Nos contratos em que
não haja prazo definido de encerramento ou
com cláusula de renovação automática, fica
o fornecedor obrigado e emitir recibo consolidado de quitação das prestações já pagas no
encerramento do ano civil.” (NR)
Art. 2° Esta lei entra em vigor no prazo de 90
(noventa) dias, a contar da data de sua publicação.
Justificação
Inicialmente parabenizo o ex-deputado Celso Russomanno por ter apresentado tão relevante proposta
em mandato anterior, sendo posteriormente arquivada.
A questão que ora abordamos no presente projeto de lei é muito atual e de enorme interesse para o
consumidor brasileiro, pois refere-se ao pagamento de
prestações e a respectiva quitação dos compromisso
por ele assumidos.
Realmente é um grande transtorno para qualquer um de nós termos de guardar por anos a fio um
número expressivo de recibos de todos os formatos
para podermos, eventualmente, provar que honramos os compromissos assumidos no passado. O pior
dos mundos ocorre quando perdemos ou extraviamos
quaisquer destes recibos, ficando sujeitos, na maioria
das vezes, à desorganização ou à má-fé de muitos fornecedores inescrupulosos, que simplesmente efetuam
novamente a cobrança, nos deixando completamente
vulneráveis e constrangidos a pagá-los novamente.
Esta proposição vem ao encontro do interesse do
consumidor brasileiro, uma vez que determina a obrigatoriedade para as empresas fornecedoras de produtos e
serviços emitirem, quando solicitado ou periodicamente,
um recibo consolidado de quitação das prestações já
pagas pelo consumidor até aquele momento.
Tal medida legal trará um alívio ao consumidor
brasileiro, pois este não se verá mais obrigado a guardar quilos de papel em sua residência, correndo risco
frequente de extravio ou perda de documentos somente
para se prevenir da ineficiência e desorganização de
muitos fornecedores de serviços, especialmente as
concessionárias de serviços públicos, como telefone,
energia elétrica, água e gás.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Chico
D’angelo, Deputado Federal PT/RJ.
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PROJETO DE LEI Nº 3.603, DE 2012
(Do Sr. Chico D’Angelo)
Concede isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados incidentes sobre
motocicletas e bicicletas e reduz a zero as
alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP
e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) incidentes so‑
bre a receita bruta decorrente da venda, no
mercado interno, desses bens, quando ad‑
quiridos por agentes comunitários de saúde.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam isentas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) as motocicletas de cilindrada inferior ou igual a 125cm³, classificadas no código
8711.20.10 da Tabela de Incidência do IPI, aprovada
pelo Decreto nº 6.006, de 28 de dezembro de 2006,
quando adquiridas por agentes comunitários de saúde.
Art. 2º Ficam isentas do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) as bicicletas, classificadas nas posições 8712.00.10 da Tabela de Incidência do IPI, aprovada pelo Decreto nº 6.006, de 28 de dezembro de 2006,
quando adquiridas por agentes comunitários de saúde.
Art. 3º É assegurada a manutenção do crédito
relativo às matérias rimas, à embalagem e ao material
secundário utilizados na fabricação dos produtos de
que trata o arts. 1º e 2º desta Lei.
Art. 4º O art. 28 da Lei nº 10.865, de 30 de abril
de 2004, passa a igorar com a seguinte redação:
“Art. 28. .................................................
...............................................................
XV – motocicletas de cilindrada inferior
ou igual a 125cm³, classificadas no código
8711.20.10 da Tabela de Incidência do IPI,
aprovada pelo Decreto nº 6.006, de 28 de
dezembro de 2006, quando adquiridas por
agentes comunitários de saúde.
XVI – bicicletas, classificadas no código
8712.00.10 da Tabela de Incidência do IPI,
aprovada pelo Decreto nº 6.006, de 28 de
dezembro de 2006, quando adquiridas por
agentes comunitários de saúde.
Parágrafo único. O “Poder Executivo regulamentará o disposto nos incisos IV, X, XIII,
XIV, XV e XVI do caput deste artigo.” (NR)
Art. 4º A alienação do veículo adquirido nos termos
desta Lei, antes de 2 (dois) anos contados da data da
sua aquisição, a pessoas que não satisfaçam às condições e aos requisitos estabelecidos no Regulamento,
acarretará o pagamento pelo alienante do tributo dispensado, atualizado na forma da legislação tributária.
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Parágrafo único. A inobservância do disposto
neste artigo sujeita ainda o alienante ao pagamento
de multa e juros moratórios previstos na legislação em
vigor para a hipótese de fraude ou falta de pagamento
do imposto devido.
Art. 5º O Poder Executivo, com vistas ao cumprimento do disposto nos arts. 5º, II, 12 e 14 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estimará
o montante da renúncia fiscal decorrente do disposto
nesta Lei e o incluirá no demonstrativo a que se refere
o § 6º do art. 165 da Constituição, que acompanhará o
projeto de lei orçamentária cuja apresentação se der
após decorridos sessenta dias da publicação desta Lei.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Parágrafo único. O disposto nesta Lei produzirá
efeitos a partir de 1º de janeiro do ano subsequente
àquele em que for implementado o disposto no art. 5º.
Justificação
Inicialmente parabenizo o ex-deputado Elizeu
Aguiar por ter apresentado tão relevante proposta em
mandato anterior, sendo posteriormente arquivada.
A prestação de assistência à saúde, principalmente à população de baixa renda, está, cada vez mais,
vinculada ao trabalho do agente comunitário de saúde. Fora de qualquer dúvida, trata-se de uma atividade
importante e meritória, com a qual se está logrando
não apenas multiplicar os esforços dos profissionais da
saúde, levando sua orientação a um número maior de
pessoas, mas também a mudar a própria cultura popular no que se refere aos cuidados básicos de saúde.
Lamentavelmente, porém, o salário que se pode
pagar aos agentes comunitários é, em geral, muito baixo, fazendo com que sua atividade assuma em muitos
casos, ares de voluntariado.
Por outro lado, o exercício de sua atividade exige
que se desloquem constantemente, seja para áreas
rurais, seja para áreas de periferia das cidades, enfrentando por isso grande problema de transporte.
Com esse projeto, busca-se o objetivo de proporcionar uma alternativa para esse transporte, pela
via de barateamento de bicicletas e de motocicletas
de pequena cilindrada. A retirada do ônus tributário
relativo ao IPI, à Contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS poderá significar uma baixa de mais de vinte
e cinco por cento no preço final do bem.
A perda de receita consequente será plenamente
compensada com a melhoria e ampliação dos serviços
assistenciais de saúde.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Chico
D’angelo, Deputado Federal PT/RJ.
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PROJETO DE LEI Nº 3.604, DE 2012
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)
Institui o Dia da Tolerância e Respeito
entre os Povos, em reconhecimento ao ge‑
nocídio praticado contra o povo armênio.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o dia 24 de abril como o Dia
da Tolerância e Respeito entre os Povos, em reconhecimento ao genocídio praticado contra o povo armênio.
Art. 2º Os atos promovidos pela comunidade armênia no Brasil na data indicada no artigo 1º serão
apoiados pela República Federativa do Brasil.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Principalmente entre os anos de 1915 e 1923, uma
série de atos arbitrários e desumanos foram cometidos
com o propósito de exterminar o povo armênio. Foram
freqüentes e sistemáticas ações como a promoção
maciça de deportações, expropriações, massacres,
tortura e outras atrocidades que levaram à morte cerca de um milhão e quinhentos mil armênios. Trata-se
do primeiro genocídio praticado no conturbado século
XX e até hoje é negado. Condutas como as relatadas,
são condenadas pela Convenção sobre a Prevenção
do Crime de Genocídio, adotada pelas Nações Unidas
em 1948, que considera genocídio todo ato cometido
com o propósito de destruir, em parte ou em sua totalidade, uma nação, etnia, raça, ou grupo religioso.
No mês em curso, recorda-se internacionalmente
o fato cuja data significativa é o dia 24 de abril. Hoje
muitos Estados já reconhecem ter havido genocídio
contra o povo armênio, favorecendo a que os acontecimentos históricos sejam pesquisados, divulgados e
não sejam esquecidos. É o caso, entre muitos outros
países, da França, Argentina, Bélgica, Áustria, Canadá, Itália, Uruguai, Vaticano e Venezuela, mencionando
somente alguns parceiros tradicionais do Brasil. Em
1987, o Parlamento europeu adotou uma Resolução
estabelecendo como condição para que a Turquia possa
ser membro da Comunidade o prévio reconhecimento
do genocídio armênio.
O Senador Democrata ROBERT MENENDEZ
em pronunciamento na recente introdução de um movimento no Congresso dos EUA, para reconhecer o
genocídio perpetrado pelos turcos contra o povo armênio, assim se expressou:
“O genocídio armênio é um fato histórico e foi
um dos incidentes subjacentes à Convenção sobre o
Genocídio da ONU. Somente com o reconhecimento
dos crimes do passado é que podemos esperar para
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seguir em frente e evitar este tipo de crime de direitos
humanos”.
O Brasil não pode continuar a omitir-se perante
tão grave acontecimento que, embora afastado no tempo, ainda hoje produz efeitos em vários países. Houve
uma verdadeira diáspora desse povo que se espalhou
pelo mundo carregando parte de uma rica cultura nacional que poderá ser perdida. Só no Brasil há cerca
de setenta mil armênios que esperam que se faça justiça ao hediondo crime sofrido por seu povo. Por isso,
pedimos o apoio dos nobres colegas do Congresso
Nacional ao presente Projeto de Lei, que institui o Dia
da Tolerância e Respeito entre os Povos, em reconhecimento ao genocídio praticado contra o povo armênio.
Espero que o Poder Legislativo continue contribuindo,
com a aprovação desta proposição, para a disseminação de uma cultura de paz e de respeito aos direitos
humanos, tendo aprovado praticamente todos os atos
internacionais pertinentes à matéria.
Por todo o exposto, cumpre-nos acrescentar que
o presente Projeto de Lei nos foi sugerido pelo conceituado Conselho Nacional Armênio da América do
Sul – Representação do Brasil.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Arnaldo
Faria de Sá, Deputado Federal São Paulo.
PROJETO DE LEI Nº 3.605, DE 2012
(Do Sr. Onofre Santo Agostini)
Altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991, que dispõe sobre os Planos de Pre‑
vidência Social e dá outras providências.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º O artigo 41-A da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 41-A Os benefícios pagos pela Previdência Social serão reajustados anualmente de acordo com suas respectivas datas de
início ou do último reajustamento pelo IPCA,
INPC ou IGPM, índice que for mais favorável
ao beneficiário, acrescido de 80% (oitenta por
cento) da média da variação real do PIB dos
dois anos anteriores”. (NR)
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O presente projeto de lei visa dar nova redação ao
art. 41-A da Lei 8.213/91, visando modificar a forma de
reajuste dos benefícios pagos pela Previdência Social.
Atualmente o 41-A da referida lei dispõe que: “Art.
41-A O valor dos benefícios em manutenção será re‑
ajustado, anualmente, na mesma data do reajuste do
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salário mínimo, pro rata, de acordo com suas respec‑
tivas datas de início ou do último reajustamento, com
base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor –
INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE.”
A alteração proposta no presente projeto de lei
visa aumentar o reajuste dos benefícios auferidos atualmente pela população.
Sabe-se que a maior parte da população brasileira beneficiária do Regime Geral de Previdência Social
recebe valores baixíssimos, mesmo tendo contribuído
ao longo de toda sua vida laboral.
Os reajustes dos benefícios calculados em conformidade com a legislação atual sequer são percebidos pela população, que não nota nenhuma melhora
em sua qualidade de vida.
A maioria dos aposentados pelo regime geral
de previdência já se encontram na “melhor idade” ou
foram aposentados por invalidez devido a doenças e
acidentes de trabalho. Em ambos os casos, o custo de
vida é maior, haja vista necessidade de aquisição de
medicamentos, pagamento de plano de saúde, dentre
outras despesas.
Além disso, é direito de todo cidadão envelhecer
de forma digna, assistido pelo Estado, não tendo o seu
padrão de qualidade de vida diminuído depois de muitos
anos contribuindo para o regime de previdência social.
Diante disso, por estar convicto da necessidade e
relevância desta medida, peço aos meus nobres pares
o apoiamento e os votos necessários para a aprovação
do presente Projeto de Lei.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Deputado
Onofre Santo Agostini, PSD/SC.
PROJETO DE LEI Nº 3.606, DE 2012
(Do Sr. Weliton Prado)
Estabelece condições para o comércio
varejista e dá outras providências (deter‑
mina a divulgação de informações sobre a
assistência técnica dos produtos comer‑
cializados).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Os estabelecimentos comerciais de venda direta ao consumidor ficam obrigados a divulgar,
em local de fácil acesso e em páginas na internet, a
relação da assistência técnica autorizada de todos os
seus bens disponíveis para venda, contendo, entre
outros, os seguintes dados do fabricante do produto:
I – razão ou denominação social;
II – nome de fantasia;
III – endereço completo;
IV – telefone;
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V – o número no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ – ou, se for o caso, o número no
Cadastro Nacional das Pessoas Físicas – CPF.
Art. 2º Sempre que solicitado pelo consumidor,
os estabelecimentos comerciais, nos termos da Lei
Federal nº 8.078, de 1990, entregarão ao consumidor, imediatamente, declaração por escrito em que
constem os dados do fabricante do produto referidos
no art. 1º desta Lei.
Art. 3º A multa por infração ao disposto nesta lei
será imputada nos termos do Código de Defesa do
Consumidor.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Atraídos pelas promoções ou pelos novos produtos no mercado, os consumidores, pela falta de informação, acabam comprando um produto que não possui
assistência técnica autorizada no local onde reside,
tampouco no país onde o produto foi comercializado.
Com isso, os consumidores que identificam vício
no produto posterior à compra encontram dificuldades
para realizar os reparos, a começar pela longa espera
– ultrapassando o prazo de 30 dias, previsto no art. 18,
§1º, da Lei Federal nº 8.078, de 1990 – para receber
novamente o produto com os devidos consertos efetuados pela assistência técnica autorizada, responsável
por sanar o vício apresentado.
Sem querer esperar muito pela assistência, muitos
consumidores acabam entregando seus equipamentos
defeituosos a particulares, podendo comprometer ainda
mais a vida útil e qualidade do produto. Dessa forma,
diante da grande quantidade de produtos disponíveis,
bem como da enorme variedade de estabelecimentos
comerciais já existentes no mercado mineiro, fazem
necessárias a adoção de medidas mais eficientes para
informar o comprador.
O projeto exterioriza os princípios da transparência e da devida informação, inerentes a toda relação
de consumo. Trata-se do dever de informar bem o público consumidor sobre o serviço de assistência técnica autorizada pelo fabricante do produto para que,
ao adquiri-lo, saiba exatamente qual será a empresa
responsável pela assistência técnica, caso haja algum
vício aparente ou oculto.
Finalmente, o projeto em tela não apresenta repercussão financeira, uma vez que não provoca nenhum
impacto nas contas públicas e, consequentemente, não
acarreta impacto na execução da Lei Orçamentária da
União, porquanto disciplina relações entre particulares.
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Pelo exposto, conto com os nobres parlamentares para aprovar a presente proposição, na certeza da
justiça e do mérito do Projeto.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Weliton
Prado, Deputado Federal PT/MG.
PROJETO DE LEI Nº 3.607, DE 2012
(Do Sr. Romero Rodrigues)
Acrescenta o art. 48-A à Lei nº 8.078,
de 11 de setembro de 1990, que “dispõe so‑
bre a proteção do consumidor e dá outras
providências”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei acrescenta o art. 48-A à Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990, que “dispõe sobre
a proteção do consumidor e dá outras providências”,
a fim de dispor sobre a obrigatoriedade de envio ao
consumidor do contrato celebrado através de telefone,
meio eletrônico ou outros meios não presenciais, em
até 15 dias úteis.
Art. 2º A Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990,
passa a vigorar acrescido do seguinte art. 48-A:
“Art. 48-A. Nos contratos celebrados através de telefone, meio eletrônico ou outros
meios não presenciais, o fornecedor do produto ou serviço deve encaminhar uma via do
conteúdo contratual ou a nota fiscal para o
consumidor em até 15 dias úteis.
Parágrafo único. Os documentos previstos
neste artigo poderão ser encaminhados por
via postal ou por meio eletrônico, à escolha
do consumidor.”
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A motivação precípua do presente projeto de lei
deriva do crescimento exponencial em nosso país dos
contratos de compra e venda e de prestação de serviços
celebrados pela via telefônica ou por meio eletrônico.
A questão que se põe, e que precisamos enfrentar, é que tal crescimento veio acompanhado de
um equivalente aumento do número de reclamações
sobre esse tipo de comércio nos órgãos de defesa do
consumidor.
É sabido que grande parte dessas reclamações
baseiam-se em discordâncias sobre o que foi ofertado
e acordado no contato entre as partes, ou seja, sobre
as cláusulas do contrato.
Assim, buscando ajudar na solução de tais problemas, apresentamos esse projeto que acrescenta
dispositivo ao Código de Defesa do Consumidor, tor-
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nando obrigatório para os fornecedores de produtos
ou serviços o envio ao consumidor de nota fiscal ou do
contrato efetuado através de telefone, meio eletrônico
ou outros meios não presenciais, em até 15 dias úteis
a partir de sua celebração.
Dispõe, ainda que tal encaminhamento poderá
ocorrer por via postal ou por meio eletrônico, à escolha do consumidor.
Assim, entendendo que a alteração proposta na
presente proposição será de grande valia na proteção
dos direitos dos consumidores, esperamos o apoio dos
nossos ilustres Pares para a sua aprovação.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Deputado
Romero Rodrigues, PSDB/PB.
PROJETO DE LEI Nº 3.608, DE 2012
(Do Sr. Romero Rodrigues)
Altera a redação do art. 47 do Decreto‑
-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941, (Lei
das Contravenções Penais), a fim de majo‑
rar a pena pelo exercício ilegal de profissão
ou atividade.
O Congresso Nacional decreta:
Esta Lei altera a redação do art. 47 do Decreto-Lei
nº 3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei das Contravenções Penais), a fim de majorar a pena pelo exercício
ilegal de profissão ou atividade.
O art. 47 do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei das Contravenções Penais), passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 47. Exercer profissão ou atividade
econômica ou anunciar que a exerce, sem
preencher as condições a que por lei está su‑
bordinado o seu exercício:
Pena – detenção de dois a três anos e
multa”. (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O presente projeto de lei visa a majorar a pena
pelo exercício ilegal de profissão ou atividade. Hoje, a
pena para esse tipo de contravenção penal é de prisão simples, de quinze dias a três meses ou multa. A
proposição estabelece a pena de detenção de dois a
três anos e também o pagamento de multa a ser fixada em juízo.
Como é do conhecimento geral, o exercício ilegal
da profissão é prática nociva aos cidadãos e, portanto,
repudiada pelo direito e pela sociedade. Entretanto,
tem sido cada vez mais comum a ocorrência de leigos
praticando ações como se fossem profissionais habi-
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litados, ou se arvorando conhecedores ou experts de
determinadas matérias.
No caso do direito, especificamente, há que se
reconhecer que a citação de textos legais, como divulgação, ou objetivos didáticos, e, também, a emissão de
juízo de valor são práticas corriqueiras e permitidas a
todos. Contudo, o que não se admite é que pessoas e
empresas se dirijam aos cidadãos, tentando adequar
a lei a situações concretas, dizendo que se aplica, ou
não, a determinadas situações, especialmente quanto
às suas implicações judiciais. Tais atividades constituem
consultoria e assessoria jurídicas, práticas privativas
aos advogados.
Diante desse quadro, várias Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil têm se levantado contra
o exercício ilegal da profissão. Tem sido frequente a
proposição de ações civis públicas contra empresas
que oferecem serviços de consultoria jurídica nas áreas empresarial, trabalhista, civil tributária e até criminal, prestados por pessoas que não são advogados,
causando prejuízos irreparáveis às pessoas que têm
demandas na Justiça.
Assim, entendo que, independente das medidas
judiciais cabíveis, importa também ao legislador envidar seus melhores esforços para inibir tal crescimento
do exercício criminoso das profissões, razão pela qual
apresento o presente projeto de lei tornando a punição
mais rigorosa pela prática dessa contravenção penal.
Certo de que os ilustres Pares no Congresso Nacional bem poderão aquilatar a importância da iniciativa
para a salvaguarda dos direitos e garantias individuais
e para a melhoria do funcionamento da Justiça, aguardo confiante o seu acolhimento.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Deputado
Romero Rodrigues, PSDB/PB
PROJETO DE LEI Nº 3.609, DE 2012
(Do Sr. Romero Rodrigues)
Determina a nulidade automática de
questão inserida em concurso público pro‑
movido por órgãos e entidades da Admi‑
nistração Pública Federal direta e indireta
cujo enunciado seja idêntico ou significa‑
tivamente assemelhado a outra questão
incluída em concurso público precedente.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Considera-se nula de pleno direito, não
podendo produzir os efeitos para os quais se destina
questão inserida em concurso público cujo enunciado
seja, em sua totalidade, idêntico ou significativamente
assemelhado a outra questão incluída em concurso
público precedente.
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§ 1º Não desfiguram a semelhança contemplada
no caput deste artigo:
I – a alteração, relativamente ao paradigma adotado como parâmetro, da ordem em que se encontram
relacionadas alternativas oferecidas aos candidatos,
sem que se modifique o respectivo conteúdo;
II – a produção de texto distinto para expressar
afirmativas e enunciados rigorosamente idênticos.
§ 2º Não se aplica o disposto no caput deste
artigo à reprodução parcial de questões inseridas em
concursos públicos precedentes.
Art. 2º A anulação de questão contemplada pelo
disposto no art. 1º desta Lei constitui ato administrativo vinculado, ao qual não poderão se furtar o órgão
ou a entidade que estiverem promovendo o concurso.
Art. 3º Para os fins da aplicação do disposto nesta
Lei, as bancas examinadoras solicitarão previamente
dos órgãos ou entidades que tenham promovido concursos públicos cujas questões sejam alcançadas pelo
disposto no art. 1º desta Lei a comprovação oficial do
teor dos exames por eles ministrados.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, aplicando-se de forma imediata a concursos públicos cujos resultados ainda não tenham sido
homologados pela autoridade competente.
Justificação
A Nação acompanhou, estarrecida, notícias sobre
o desastrado concurso recentemente realizado pelo
Senado Federal. Tendo em vista as remunerações oferecidas, o certame em tela despertou grande interesse
por parte da mídia e essa circunstância levou a que
todos pudessem tomar conhecimento, muito de perto,
de fatos sem nenhuma dúvida capazes até mesmo de
manchar a reputação daquela Casa Legislativa.
O mais grave desses verdadeiros constrangimentos situou-se na inusitada quantidade de questões
cobradas dos candidatos cujo teor já havia sido contemplado em outros concursos públicos. O conteúdo
de alguns exames chegou a constituir, praticamente,
uma absurda compilação de provas anteriores, esparramadas por um sem número de concursos realizados
por outras unidades administrativas. Para muitos candidatos, esse procedimento não se limitou a demonstrar
descaso por parte dos examinadores; ocasionou, no
espírito dos prejudicados, a desconfiança de irregularidades ainda mais repulsivas, na medida em que a
reprodução de questões inseridas em outros concursos públicos constitui, potencialmente, uma forma de
facilitar o rompimento do sigilo inerente ao concurso.
O projeto ora apresentado tem como escopo
justamente coibir essa prática sem nenhuma dúvida
lesiva ao interesse público. Aprovado pelos nobres Pa-
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res, procedimentos como os adotados pela Fundação
Getúlio Vargas na elaboração dos exames aplicados
aos candidatos inscritos no mais recente concurso do
Senado Federal passarão a constituir exceção e fruto
do mero acaso. Os membros de bancas examinadoras terão, por certo, muito mais cuidado na definição
dos enunciados de questões inseridas em concursos
públicos e procurarão, de forma adequada ao princípio da isonomia, evitar que alguns candidatos possam
ser indevidamente favorecidos pelo procedimento aqui
reprimido.
Por tais razões, pede-se o célere respaldo dos
Nobres Pares ao presente projeto.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Deputado
Romero Rodrigues, PSDB/PB.
PROJETO DE LEI Nº 3.610, DE 2012
(Do Sr. Jonas Donizette)
Proíbe a navegação com uso de moto‑
-aquática (jet-ski) e de outras embarcações
em praias do litoral e demais locais que es‑
pecifica e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Artigo 1° É proibida a navegação com uso de
moto-aquática (jet-ski) e com uso de quaisquer outras
embarcações náuticas esportivas nas praias de todo
o litoral, dos rios, dos lagos e das lagoas onde haja
afluxo e/ou concentração de banhistas.
Parágrafo único. Nas praias do litoral, dos rios,
dos lagos e das lagoas onde haja afluxo e/ou concentração de banhistas também é proibida:
I – a navegação para todos os demais tipos de
embarcações cujos condutores não sejam habilitados
profissionalmente para tanto;
II – a atividade de locação de moto-aquática
(jet-ski).
Artigo 2º Os infratores desta lei sujeitam-se a pena
de detenção de 4 meses a 1 (um) ano e de multa de
R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Artigo 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Esta proposição visa proibir a navegação com
uso de moto-aquática (jet-ski) e de outras embarcações esportivas nas praias de todo o litoral, dos rios,
dos lagos e das lagoas onde haja afluxo e/ou concentração de banhistas.
Proíbe, ainda, nesses locais, a navegação com
uso de qualquer tipo de embarcação quando estas
não estiverem sendo conduzidas por pessoas com
habilitação profissional e proíbe a atividade de locação
dessas embarcações.
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Impõe pena restritiva de liberdade, cumulativa com
pena pecuniária, para quem venha a transgredir a lei.
No Brasil a venda de moto-aquática (jet-ski) sobe
à razão de 20% (vinte por cento) ao ano.
Mas, além do comércio dessas embarcações
prosperam, também, e em progressão absolutamente
indesejável, os acidentes com elas.
Não basta delimitar áreas para banhistas nas
águas rasas e nelas proibir que entrem as embarcações.
Tudo mostra que não podem conviver banhistas
e embarcações, posto que as embarcações freqüentemente invadem a área reservada aos banhistas e
impõem-lhes risco de morte ou, no mínimo, risco de
sofrerem gravíssimas lesões permanentes.
Portanto, antes que a escalada de ocorrências
faça-se ainda mais grave, impõe-se dar um basta a
esse estado de coisas.
A morte da menina Grazielly Almeida Lames, de
apenas 3 anos de idade, ocorrida no dia 18 de fevereiro
de 2012, mostrou-nos de forma absoluta a fragilidade
e a impossibilidade da vítima escapar da embarcação
conduzida criminosamente por quem não pode e não
deve conduzi-la.
O sorriso e a alegria de Grazielly, que comoveu
e encantou o País, foram brutalmente esmagados
pelo jet-ski desgovernado, que navegava onde não
se pode navegar, conduzido pelas mãos inábeis e incompetentes e de um adolescente, sem a idade, sem
a experiência, sem a habilidade e sem a habilitação
exigidos por lei para conduzir embarcações.
Jet-ski não é “brinquedo para moleques”!!!
Entre nós temos uma tendência para atribuirmos
fatos dessa natureza à fatalidade das tragédias; à inevitabilidade de certos acidentes...
Mas, ali, naquela praia de Bertioga, como em
outras tantas situações envolvendo embarcações do
tipo de jet-ski, lanchas, etc., não foi a fatalidade que
matou Grazielly...
Grazielly foi assassinada pela inabilidade e incapacidade do adolescente que conduzia o jet-ski,
adolescente que foi ajudado pelo descuidado de quem
não o conteve nos limites próprios para sua idade; de
quem não impossibilitou que ele se apossasse do jet‑
-ski a fim de que ele não fizesse aquilo que a lei lhe
proíbe fazer e que ele não tem capacidade para fazer...
Talvez seja impossível policiar e fiscalizar todos
os pontos da costa brasileira para impedir que pessoas
sem habilitação conduzam de embarcações desportivas, que essas embarcações invadam áreas restritas
para banhistas e venham a ferir ou matar pessoas.
Talvez seja muito difícil para os pais de adolescentes impedirem seus filhos de “se apossarem” de
um jet-ski ou de uma lancha, pois adolescentes são
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dotados dos ímpetos e do atrevimento próprios da juventude...
Assim, diante de tudo isso, a sociedade tem o direito e o dever de intervir por meio da lei para proteger
a vida e a integridade física das pessoas.
Pelas razões expostas, contamos com o apoio dos
Nobres Deputados para a aprovação desta proposição.
Sala das Sessões, 3 de Abril de 2012. – Deputado Jonas Donizette, (PSB-SP).
PROJETO DE LEI Nº 3.611, DE 2012
(Do Sr. Jonas Donizette)
Revoga o art. 94 da Lei nº 9.615, de
24 de março de 1998, que “Institui normas
gerais sobre o desporto e dá outras provi‑
dências”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica revogado o artigo 94 da Lei nº 9.615,
de 24 de março de 1998, que “Institui normas gerais
sobre o desporto e dá outras providências”.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O Princípio da Igualdade norteia a estruturação
da República Federativa do Brasil, conforme disposto
na Constituição Federal.
Pela interpretação doutrinária e jurisprudencial
do Princípio da Igualdade, os iguais devem ser tratados igualmente e os desiguais devem ser tratados
desigualmente.
Em observância à proposição acima, o artigo 217,
III, da Constituição Federal, trouxe a seguinte previsão:
Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas
desportivas formais e não-formais, como direito de
cada um, observados:
(...)
III – o tratamento diferenciado para o desporto
profissional e o não- profissional;
A legislação desportiva infraconstitucional reiterou a necessidade de diferenciação entre a prática
desportiva profissional e a prática desportiva não-profissional, conforme se observa no excerto a seguir da
Lei nº 9.615/98, conhecida como Lei Pelé:
Art. 2º O desporto, como direito individual, tem
como base os princípios:
(...)
VI – da diferenciação, consubstanciado no tratamento específico dado ao desporto profissional e
não-profissional;
Ao longo do texto da Lei Pelé, o legislador abordou
adequadamente as disposições relativas ao desporto
profissional, protegendo satisfatoriamente os atletas
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profissionais, que, inclusive, estão presentes no Código Brasileiro de Ocupações (CBO) sob o nº 3771.
Não obstante, após a construção de todo o regramento jurídico dos atletas profissionais, na parte final
do seu texto, a Lei Pelé fez distinção não autorizada
pela Constituição Federal e diferenciou os atletas profissionais pelo critério modalidade. Vejamos:
Art. 94. O disposto nos arts. 27, 27-A, 28, 29,
29-A, 30, 39, 43, 45 e nº § 1º do art. 41 desta Lei será
obrigatório exclusivamente para atletas e entidades de
prática profissional da modalidade de futebol. (Redação dada pela Lei nº 12.395, de 2011).
Parágrafo único. É facultado às demais modalidades desportivas adotar os preceitos constantes dos
dispositivos referidos no caput deste artigo. (Incluído
pela Lei nº 9.981, de 2000)
É inadmissível juridicamente que seja feita a distinção entre modalidades esportivas, ao passo que a
Constituição Federal diferencia somente os atletas
profissionais e os atletas não profissionais independentemente do desporto praticado.
Como efeito prático do malfadado artigo 94 da Lei
nº 9.615/98, que institui normas gerais sobre desporto
e dá outras providências, os atletas das modalidades
que não o futebol, necessitam recorrer ao Poder Judiciário para serem reconhecidos como profissionais e
serem efetivamente destinatários da legislação desportiva, trabalhista e previdenciária.
Os megaeventos esportivos que serão realizados no Brasil reforçam a conveniência e oportunidade de se promover a formação e o desenvolvimento dos atletas de todas as modalidades, sendo
fundamental que todos os profissionais sejam tratados de maneira igualitária e recebam o mesmo
patrimônio jurídico.
Com a pretendida revogação do artigo 94 da Lei
nº 9.615, de 24 de março de 1998, que institui normas
gerais sobre desporto e dá outras providências, certamente serão concedidas melhores condições para que
o Brasil seja realmente o País do Esporte.
Pelas razões expostas, contamos com o apoio
dos Nobres Deputados para a aprovação desta
proposição.
Sala das Sessões, 3 de Abril de 2012. – Deputado Jonas Donizette, (PSB-SP).
PROJETO DE LEI Nº 3.612, DE 2012
(Do Sr. Rogério Carvalho)
Altera a Lei nº 4.117, de 27 de agosto
de 1962 – Código Brasileiro de Telecomu‑
nicações, para estabelecer que o programa
A Voz do Brasil observe o horário local do
ouvinte.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 38 da Lei nº 4.117, de 1962 – Código Brasileiro de Telecomunicações, passa a vigorar
acrescido do seguinte §2º, renumerando-se o atual
parágrafo único em §1º:
‘‘Art. 38. .................................................
...............................................................
§2º Os horários de início e término da
programação definida na alínea e deste artigo deverão observar o horário local do ouvinte.’’ (NR)
Justificação
O objeto do Projeto é o de resguardar o caráter
social e político de integração nacional promovido pelo
programa A Voz do Brasil, daí porquê o Projeto determina que os horários de início e término do programa
deverão observar o horário local do ouvinte.
Exemplificando, um cidadão do estado do Acre
não ouvirá A Voz do Brasil ainda no período vespertino, sendo que em Brasília (horário oficial) já será 19:00
horas. Por outro lado, também vamos evitar que por
causa daquele fuso horário “surgido” no período em
que adotamos o horário de verão, venhamos a prejudicar as emissoras e os próprios ouvintes, como é o
caso, por exemplo, dos municípios de Sergipe, estado
que não adota o horário de verão.
Ora, é indiscutível a importância do aludido programa para milhares de brasileiros que vivem nas longínquas cidades do Brasil. Talvez seja difícil, e isso é
até certo ponto compreensível, para alguns veículos de
comunicação social estabelecidos nos grandes centros
urbanos brasileiros entenderem a realidade concreta e
os efeitos para a ampliação da cidadania do programa
A Voz do Brasil para uma pequena e distante cidade.
Todavia, ali está presente o poder público, um tipo de
vinculação concreta que rega diariamente o sentimento de brasilidade e de Nação – isso é importante em
época de exagerada apologia a internacionalização, de
ameaças de internacionalização da Amazônia.
A Voz do Brasil não resolve diretamente nenhum
problema social – fome, abandono, descaso público ou
miséria –, mas divulga, como por exemplo, quais os
municípios que tiveram recursos liberados pela União
e qual a finalidade desses recursos. Assim, conselhos
municipais de saúde ou educação podem acompanhar
a aplicação e uso desses recursos. Vereadores e Deputados estaduais também se valem das informações
da A Voz do Brasil. Isso é exercício da cidadania!
Um pequeno passar de olhos nas denúncias e
reclamações junto aos Vereadores, Tribunais de Contas
e promotorias públicas apontam que algumas dessas
denúncias se originaram da divulgação de que deter-
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minado Município recebeu recurso público e, infelizmente, não fez a devida aplicação.
Evidentemente que isso é mais corriqueiro e de
máxima importância para unidades da federação com
parcos espaços de exercício da cidadania, uma vez
que o Brasil é um país continental, logo, não podemos
homogeneizar a realidade de alguns Estados e Municípios como se fosse realidade do todo brasileiro. E, é
bom lembrar, o federalismo, justamente visa unificar os
diferentes espaços sócio-econômico, culturais.
Na verdade, muitas vezes não é só a novela que
une e integra os brasileiros. O programa A Voz do Bra‑
sil cumpre em boa medida este papel, que sequer é
destacado ou é objeto de alguma pesquisa; quiçá porque não interessa alguns setores da mídia destacar
o papel do programa A Voz do Brasil na construção,
manutenção e até aperfeiçoamento da cidadania. Numa
visão meramente mercantil e de completo esquecimento de que a radiodifusão é uma concessão pública que
objetiva atender, prioritariamente, o interesse público.
Portanto, conclamamos os nobres Pares para
aprovar este Projeto, de grande significado para a democracia brasileira, transparência dos atos do Poder
Público e comunicação social.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Deputado
Rogério Carvalho, PT/SE.
PROJETO DE LEI Nº 3.613, DE 2012
(Do Sr. Sibá Machado)
Acrescenta parágrafo ao art. 12 da
Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, que
“estabelece regras para a desindexação da
economia e dá outras providências”, para
determinar que os depósitos de poupança
cujos saldos ultrapassem o valor de cin‑
quenta mil reais sejam remunerados por
percentual da taxa referencial do Selic.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 12 da Lei nº 8.177, de 1º de março
de 1991, passa a vigorar acrescido do seguinte § 5º:
“§ 5º Em cada período de rendimento,
os depósitos de poupança cujos saldos ultrapassem o valor de cinquenta mil reais serão
remunerados exclusivamente por taxa correspondente a oitenta por cento dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia – Selic, acumulada
no período transcorrido entre o dia do último
crédito de rendimento, inclusive, e o dia do
crédito de rendimento, exclusive”.
Art. 2º O disposto no art. 12, § 5º, da Lei nº 8.177,
de 1º de março de 1991, não se aplica aos depósitos
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de poupança realizados antes da entrada em vigor
desta lei.
Art. 3º O Banco Central regulamentará o disposto nesta lei.
Art. 4º Esta lei entra em vigor após decorridos
noventa dias de sua publicação oficial.
Justificação
A caderneta de poupança é uma das aplicações
financeiras mais tradicionais na economia brasileira. À
facilidade de acesso – fruto da ausência de limites de
aplicação e de carências para o resgate – conjugam-se
a simplicidade de seus mecanismos de remuneração,
a isenção tributária e a proteção pelo Fundo Garantidor
de Crédito (FGC) dos depósitos até setenta mil reais.
Ao longo de décadas, essas características tornaram-na destino seguro para as economias de milhões de
brasileiros, especialmente os pequenos investidores,
não familiarizados com aplicações financeiras mais
rentáveis, porém mais sofisticadas e arriscadas.
De acordo com a legislação vigente, os depósitos
em caderneta de poupança são remunerados por uma
taxa de juros prefixada de 0,5% ao mês – equivalente
a 6,17% ao ano – aplicada sobre os valores atualizados pela Taxa Referencial de Juros (TR).
Além de fonte de rendimentos para inúmeros poupadores, a caderneta de poupança também se revela
um importante instrumento de expansão habitacional,
direcionando, por meio do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), significativos recursos
para operações de financiamento imobiliário.
Ocorre, contudo, que o recente cenário de economia estabilizada e de juros básicos em queda –
fruto do esforço de toda a sociedade brasileira e da
exitosa política fiscal e monetária empreendida –
aponta para uma indesejável assimetria entre a remuneração da caderneta de poupança e os demais
investimentos.
Observe-se que, desde a última reunião do Comitê
de Política Monetária do Banco Central (COPOM), a
taxa Selic – taxa de referência do mercado, com base
na qual o Banco Central compra e vende títulos públicos federais – situa-se abaixo de 10% ao ano. Mantendo-se o desejado horizonte de redução de juros, é
plausível cogitar-se um ambiente econômico em que
a taxa Selic resida na casa de oito pontos percentuais.
Em contexto que tal, os vertentes rendimentos da caderneta de poupança, isentos de tributação e garantidos pelo FGC, mostrar-se-iam mais vantajosos do que
os auferidos em outras modalidades de investimento
amparados na taxa Selic, uma vez que, além de mais
arriscados, estes se submetem às regras gerais de
tributação para as aplicações financeiras (incidência

Abril de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

de IOF nos primeiros 30 dias e alíquota de IR inicial
de 22,5%, decrescente conforme o tempo de manutenção do investimento).
Nessa conjectura, a manutenção dos correntes
critérios de remuneração da caderneta de poupança
poderia criar consideráveis distorções alocativas, ensejando o esvaziamento de outras aplicações e a migração maciça para a poupança. Isso retiraria recursos
de atividades produtivas e, igualmente, dificultaria o
financiamento do Estado, cujos títulos, em determinados casos, ofereceriam rendimento líquido inferior ao
assegurado pela poupança.
No intuito de evitar que a atual estrutura remuneratória das cadernetas de poupança reduza a
competitividade das demais modalidades de investimento, em especial aquelas lastreadas em títulos
públicos federais, e, desse modo, possa-se constituir
em entrave para uma queda ainda mais acentuada
dos juros básicos de nossa economia, apresento o
presente projeto de lei.
De acordo com nossa proposta – que, em apreço
ao princípio da segurança jurídica, não alcançará os
depósitos efetuados antes de sua vigência – os saldos
de poupança que ultrapassem o valor de cinquenta mil
reais serão remunerados por uma taxa equivalente a
80% da taxa Selic. Crê-se que, ao estabelecer um rendimento em patamar ligeiramente abaixo da referência
básica de juros, estar-se-á, por um lado, assegurando
remuneração ainda bastante interessante para uma
economia estável e, por outro, favorecendo o equilíbrio
com as outras formas de investimento, que poderão
continuar atraindo os recursos necessários para o desenvolvimento do País.
Dada a dimensão social da poupança, entendemos, no entanto, que os pequenos poupadores não
devem ser afetados pelas mudanças aqui sugeridas.
Muitas vezes as economias ali depositadas representam esforços de toda uma vida e devem, a nosso ver,
ter os ganhos preservados. Por isso determinamos a
aplicação da nova sistemática somente aos depósitos
que superem o montante de cinquenta mil reais.
Submetemos o presente projeto de lei à apreciação desta Casa, certos da colaboração dos ilustres
Pares para seu aperfeiçoamento e aprovação.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Deputado Sibá Machado
PROJETO DE LEI Nº 3.614, DE 2012
(Do Sr. Padre João)
Acrescenta dispositivos à Lei nº 7.802,
de 11 de julho de 1989, para estabelecer
condições de segurança relativas à apli‑
cação de agrotóxicos.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989,
passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 12-B:
“Art. 12-B. Na aplicação de agrotóxicos
deverão ser adotadas medidas e utilizados
equipamentos que ofereçam segurança às
pessoas, ao meio ambiente, aos animais de
criação e que minimizem o risco de deriva do
produto para além do alvo da aplicação.
§ 1º O enchimento de tanques, a drenagem de resíduos e a limpeza de equipamentos
deverão realizar-se em local seguro, distante
no mínimo 200m (duzentos metros) de habitações humanas ou mananciais hídricos.
§ 2º É obrigatório o uso de equipamento
de proteção individual (EPI) quando do emprego de equipamentos portáteis ou quando, de
qualquer outra forma, houver risco de contaminação dos trabalhadores.
§ 3º Quando do emprego de equipamentos de aplicação terrestre mecanicamente tracionados, deverão ser observadas as seguintes
normas operacionais, sem prejuízo de outras
que venham a ser editadas pela autoridade
competente:
I – os equipamentos deverão ser operados por pessoas que tenham recebido treinamento específico, trajando vestes protetoras;
II – guardar-se-á distância horizontal mínima de 200m (duzentos metros) de habitações
humanas, agrupamentos de animais, estruturas
para a criação de animais, estradas públicas,
nascentes, rios, lagos ou qualquer outro manancial hídrico;
§ 4º Quando do emprego de aeronaves
para a aspersão, dispersão ou pulverização
de agrotóxicos, deverão ser observadas as
seguintes normas operacionais, sem prejuízo de outras que venham a ser editadas pela
autoridade competente:
I – somente poderão ser empregadas
para esse fim aeronaves homologadas para
utilização em serviços aéreos especializados,
certificadas pela autoridade aeronáutica;
II – para a operação de aeronave agrícola
é obrigatória a existência de pátio de descontaminação e limpeza, construído segundo as
normas definidas em regulamento;
III – a aeronave deverá ser operada por
profissional habilitado, que possua curso específico de piloto agrícola e experiência mínima
de 400h (quatrocentas horas) de voo, deven-
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do trajar vestes protetoras e utilizar capacete
adequado;
IV – as operações deverão ser coordenadas por profissional legalmente habilitado, procedendo-se à devida anotação de responsabilidade técnica no respectivo conselho profissional;
V – guardar-se-á distância horizontal mínima de:
a) 1.000m (mil metros) de cidades, povoações, vilas, bairros e mananciais de captação
de água para abastecimento de população;
b) 500m (quinhentos metros) de habitações isoladas, agrupamentos de animais, estruturas para a criação de animais, estradas
públicas, nascentes, rios, lagos ou qualquer
outro manancial hídrico;
b) 200m (duzentos metros) de estradas
públicas;
VI – aeronaves agrícolas que contenham
produtos químicos ficam proibidas de sobrevoar as áreas povoadas, moradias e agrupamentos humanos, ressalvados os casos de
controle de vetores, observadas as normas
legais pertinentes;
VII – é vedada a pulverização de herbicidas por meio de aeronaves. (NR)”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Nos últimos anos, o Brasil alcançou uma liderança
nada invejável: tornou-se o maior consumidor mundial de
agrotóxicos! Idealizadas para combater pragas da agricultura, essas substâncias oferecem grandes riscos. Graves
danos à saúde pública e ao ambiente natural têm decorrido do emprego abusivo ou inadequado de agrotóxicos.
Em 2011, a Comissão de Seguridade Social e
Família da Câmara dos Deputados instituiu Subcomissão Especial sobre o uso de agrotóxicos e suas consequências à saúde, que realizou importante trabalho
ao longo daquele ano, tendo ouvido órgãos públicos
– nas áreas de saúde, previdência, agricultura e meio
ambiente –, representantes do setor agropecuário,
da indústria de agroquímicos, da aviação agrícola,
sindicatos setoriais, organizações não governamentais, cientistas, professores universitários, produtores
e trabalhadores rurais, etc. Realizaram-se também
visitas técnicas a propriedades rurais e reuniões em
vários Estados.
As conclusões a que chegou essa Subcomissão
Especial são extremamente preocupantes, destacando-se a contaminação de trabalhadores rurais e de pessoas da população por agrotóxicos, contaminação de
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alimentos, das águas que abastecem populações urbanas, do solo e até, em casos extremos, do leite materno.
São várias as causas dessas contaminações.
Dentre elas, salientam-se: o emprego inadequado de
agrotóxicos, em quantidades excessivas ou em espécies para as quais seu emprego não é autorizado;
a inobservância de intervalos de carência; o manejo
inadequado de pulverizadores e outros equipamentos;
a desproteção dos trabalhadores rurais; os derramamentos acidentais e a deriva de produtos aplicados,
que terminam por atingir pessoas, animais ou mananciais hídricos.
Com o intuito de eliminar alguns desses problemas, o presente projeto de lei acrescenta dispositivos à
Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre
a produção, a comercialização, o uso e diversos outros
aspectos dos agrotóxicos, para estabelecer condições
de segurança relativas à sua aplicação, tais como:
enchimento de tanques, drenagem de resíduos e
limpeza de equipamentos em local seguro, distante de
habitações humanas ou mananciais hídricos;
uso obrigatório de equipamento de proteção individual (EPI) quando do emprego de equipamentos
portáteis ou quando, de qualquer outra forma, houver
risco de contaminação dos trabalhadores;
operação de pulverizadores terrestres de tração
mecânica por pessoas que tenham recebido treinamento específico, trajando vestes protetoras e guardando
distância de habitações humanas, agrupamentos de
animais, estruturas para a criação de animais ou qualquer manancial hídrico;
operação de aviões agrícolas por pilotos competentes, sob a coordenação de profissionais habilitados,
observados vários requisitos;
na aplicação aérea, da qual se excluem os herbicidas, devido inclusive ao seu uso como secante nos
períodos de pré-colheita, há necessidade de distâncias
mínimas a serem guardadas de povoações, cidades,
vilas, bairros, habitações isoladas, agrupamentos de
animais, estruturas para a criação de animais, estradas
públicas ou qualquer manancial hídrico.
Espero contar com o apoio de meus ilustres Pares
para a aprovação desta importantíssima proposição.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Deputado Padre João.
PROJETO DE LEI Nº 3.615, DE 2012
(Do Sr. Padre João)
Acrescenta dispositivo à Lei nº 7.802,
de 11 de julho de 1989, para obrigar as em‑
presas de aviação agrícola a enviar cópias
de prescrições de agrotóxicos e relatórios
anuais aos órgãos competentes.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 13 da Lei nº 7.802, de 11 de julho
de 1989, passa a vigorar acrescido de parágrafo único
com a seguinte redação:
“Art. 13. .................................................
Parágrafo único. As empresas de aviação agrícola enviarão, anualmente, cópias
das receitas de que trata o caput deste artigo,
relativas aos agrotóxicos que tenham aplicado naquele período juntamente com relatório
circunstanciado acerca das operações realizadas para as respectivas pulverizações aéreas,
aos órgãos responsáveis pela agricultura e
pela proteção do meio ambiente no âmbito da
União, do Distrito Federal e dos Estados. (NR)”.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Nos últimos anos, o Brasil alcançou liderança nada
invejável: tornou-se o maior consumidor mundial de agrotóxicos. Idealizadas para combater pragas da agricultura,
essas substâncias oferecem grandes riscos. Graves danos
à saúde pública e ao ambiente natural têm decorrido do
emprego abusivo ou inadequado de agrotóxicos.
Em 2011, a Comissão de Seguridade Social e
Família da Câmara dos Deputados instituiu Subcomissão Especial sobre o uso de agrotóxicos e suas consequências à saúde, que realizou importante trabalho
ao longo daquele ano, tendo ouvido órgãos públicos
– nas áreas de saúde, previdência, agricultura e meio
ambiente –, representantes do setor agropecuário,
da indústria de agroquímicos, da aviação agrícola,
sindicatos setoriais, organizações não governamentais, cientistas, professores universitários, produtores
e trabalhadores rurais, etc. Realizaram-se também
visitas técnicas a propriedades rurais e reuniões em
vários Estados.
Constataram-se fatos preocupantes concernentes ao uso de agrotóxicos, implicando a contaminação
de pessoas, alimentos, águas, solo e ar. O receituário
agronômico, mecanismo estabelecido no art. 13 da Lei
nº 7.802, de 1989, tem sido utilizado de forma pouco
efetiva, prejudicando o alcance de sua finalidade, qual
seja: assegurar a compra e o uso adequado de tais
produtos pelos agricultores. A aviação agrícola, embora regulada por normas específicas editadas por
vários órgãos públicos, com frequência é empregada
sem a observância das imprescindíveis medidas de
segurança, implicando a pulverização de agrotóxicos
sobre estradas, animais, mananciais hídricos e mesmo
sobre pessoas, com graves consequências.
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O presente projeto de lei acrescenta parágrafo
único ao art. 13 da Lei dos agrotóxicos, para obrigar as
empresas de aviação agrícola a enviar, anualmente,
cópias das receitas agronômicas utilizadas na aquisição e aplicação desses produtos, juntamente com relatório circunstanciado acerca das operações aéreas
realizadas, aos órgãos responsáveis pela agricultura e
pela proteção do meio ambiente no âmbito da União,
do Distrito Federal e dos Estados. Aumentando assim
o controle do Poder Público sobre essa atividade de
altíssimo risco para o meio ambiente e também para
a saúde da população.
Isto posto, espero contar com o apoio de meus
ilustres Pares para a aprovação deste importantíssimo projeto de lei.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Deputado Padre João, PT/MG.
PROJETO DE LEI Nº 3.616, DE 2012
(Do Sr. Félix Mendonça Júnior)
Altera a Lei nº 8.934, de 18 de novem‑
bro de 1994, que “Dispõe sobre o Registro
Público de Empresas Mercantis e Ativida‑
des Afins e dá outras providências”, para
incluir o art. 60-A, com o objetivo de dispor
sobre a gratuidade na baixa de empresas
que não apresentem qualquer atividade por,
no mínimo, 3 (três) anos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.934, de 18 de novembro de
1994, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 60-A:
“Art. 60-A. A microempresa ou a empresa
de pequeno porte, que sejam constituídas sob
a forma de sociedade empresária ou simples,
ou o empresário, que comprovadamente não
apresente qualquer arquivamento ou qualquer
atividade operacional por, no mínimo, 3 (três)
anos, terá, de ofício, seu registro automaticamente baixado e cancelado pelo oficial do Registro de Empresas Mercantis ou do Registro
Civil de Pessoas Jurídica, sem incidência de
qualquer ônus.
Parágrafo único. A microempresa, a empresa de pequeno porte ou o empresário, referidos no caput deste artigo, também terá
cancelada a respectiva inscrição junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ),
a ser executada de ofício e igualmente sem
ônus, pela Receita Federal do Brasil”. (AC)
Art. 2º Esta lei entra em vigor no prazo de 180
(cento e oitenta) dias, a contar de sua publicação oficial.
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Justificação
Nossa preocupação com a presente proposição
é a de desburocratizar o fechamento de microempresas e empresas de pequeno porte no País, além de
desonerá-las ao serem submetidas ao processo de
baixa de seus registros, após uma inatividade mínima
por um período de três anos, desde que devidamente
comprovada junto aos órgãos competentes.
Também propomos que as MPE ou o empresário, que se enquadrem na hipótese acima enunciada,
tenham a respectiva inscrição junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) cancelada, de ofício,
pela Receita Federal do Brasil.
É sabido que mais de 80% das empresas abertas
no Brasil fecham as portas sem que seja dada baixa de
seus arquivos junto aos órgãos públicos. No entanto,
na medida em que as dívidas deixadas aumentam ano
a ano e o Fisco ainda mantém várias restrições à possibilidade de o empresário voltar ao mercado abrindo
novas empresas, há que se buscar o fechamento formal da empresa ou recorrer a serviços de contadores
e, mesmo, de advogados.
É consenso que o processo de abertura de novas
empresas no Brasil sofreu significativas melhorias nos
últimos anos, mas o procedimento de encerramento
dessas empresas ainda é extremamente burocrático
e oneroso, criando grandes obstáculos àqueles que
objetivam formalizar seus negócios.
Consideramos que essa simples medida trará
reflexos muito positivos e importantes avanços na dinâmica da economia nacional, razão pela qual submetemos esta proposta à elevada apreciação de nossos
ilustres Pares neste Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Deputado Félix Mendonça Júnior.
PROJETO DE LEI Nº 3.617, DE 2012
(Do Sr. Jesus Rodrigues)
Dispõe sobre isenção do Imposto so‑
bre Produtos Industrializados (IPI) e Im‑
posto sob Operações Financeiras (IOF) na
aquisição de veículos tipo motocicleta ou
motoneta para utilização no transporte re‑
munerado de passageiros (mototáxi) e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam isentos do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) e Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) os veículos tipo motocicleta ou motoneta
quando se destinarem ao transporte remunerado de
passageiros (mototáxi), desde que devidamente autorizados pelo poder concedente e registrados pelo Órgão
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Executivo de Trânsito do Estado e do Distrito Federal
na categoria de aluguel, atendendo ao disposto no artigo 135 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, Lei nº
12.009, de 29 de julho de 2009 e resoluções 350 e 356
do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. Estão
inclusas nesta lei apenas os veículos tipo motocicleta
ou motoneta com motor de pistão alternativo de cilindrada superior a 50cm³ mas não superior a 250cm³,
quando adquiridos por:
Motociclistas profissionais regularmente habilitados que exerçam, comprovadamente, em veículo de
sua propriedade, atividade de condutor de transporte
remunerado de passageiros (mototáxi), na condição
de titular de autorização, permissão ou concessão do
Poder Público, destinando a motocicleta ou motoneta
à utilização nessa categoria, obedecida a legislação
acima mencionada;
Cooperativas de trabalho que sejam permissionárias na categoria de transporte remunerado de passageiros (mototáxi), desde que tais veículos destinem-se
à utilização nessa atividade;
Parágrafo Único. Os veículos tipo motocicleta ou
motoneta, quando autorizados pelo poder concedente
para transporte remunerado de passageiros (mototáxi)
a que se refere o caput serão adquiridos diretamente
por pessoas que tenham plena capacidade jurídica.
Art. 2º A isenção será reconhecida pela Secretaria
da Receita Federal do Ministério da Fazenda, mediante prévia verificação de que o adquirente preenche os
requisitos previstos nesta lei.
Art. 3º Fica assegurada a manutenção do crédito
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e do
Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) relativo:
Às matérias-primas, aos produtos intermediários
efetivamente utilizados na industrialização dos produtos referidos nesta Lei;
Ao imposto pago no desembaraço aduaneiro
referente as motocicletas originárias e procedentes
de países integrantes do Mercado Comum do Sul –
MERCOSUL, saído do estabelecimento importador de
pessoa jurídica fabricante de motocicletas da posição
8711.20 da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados (TIPI), com a isenção de
que trata o art. 1º.
Art.4º O beneficio incidirá normalmente sobre
quaisquer acessórios opcionais que estejam dentro
dos especificados nas resoluções nº 350 e 356 do
Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.
Art. 5º É vedada a alienação do veículo adquirido,
nos termos desta Lei, antes de 03 (três) anos contados
da data da sua aquisição.
Parágrafo Único. A inobservância do disposto
neste artigo, para a hipótese de fraude ou falta de
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pagamento do imposto devido, sujeita o alienante à
devolução do beneficio, ao pagamento de multa e de
juros previstos na legislação em vigor.
Art. 6º No caso de falecimento ou incapacitação
do motorista profissional alcançado pelos incisos I e
II do art. 1º desta lei, antes da efetiva aquisição do veículo profissional, o direito será transferido ao cônjuge, ou ao herdeiro designado por esse ou pelo juízo,
desde que seja motorista profissional regularmente
habilitado e destine os veículos tipo motocicleta ou
motoneta para utilização no transporte remunerado
de passageiros (mototáxi).
Parágrafo Único. Caso o substituto do destinatário
desta isenção não preencha os requisitos necessários
para receber o benefício descrito nesta lei, terá um
prazo de 120 dias para demonstrar o preenchimento
dos pressupostos legais exigidos.
Art. 7º O Diretor do Departamento Estadual de
Trânsito, no uso de suas atribuições e, CONSIDERANDO a disposição cogente expressa na LEI Nº 9.503,
DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 12.009, de 29 de julho
de 2009 e resoluções 350 e 356 do CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO – CONTRAN, deverá expedir
comprovante de exercício regular de trabalho ao piloto
profissional de veículos tipo motocicleta ou motoneta
para utilização no transporte remunerado de passageiros (mototáxi) que estiver previamente inscrito no
Cadastro do órgão responsável.
Art. 8º A fiscalização dos veículos descritos nesta
lei e dos alvarás será realizada pelos órgãos de controle municipais, estaduais e federais, a fim de que esse
serviço seja realizado da maneira mais segura possível.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A popularização das motocicletas, crescente a
partir da década de 90, propiciou um aumento da frota
destes veículos em aproximadamente 368,8%, conforme demonstram estudos recentes. Em todo território
nacional, as motocicletas, motonetas e ciclomotores
representam uma fatia extensa do número total de veículos em circulação.
O resultado deste crescimento pode ser facilmente constatado com o surgimento da profissão de
Mototaxistas, que disseminou-se nas cidades brasileiras. Com base nesse momento vivido por nosso país,
é que o presente Projeto de Lei tem como intuito fundamental, incentivar tal classe através da isenção do
Imposto sobre Produtos Federais.
Ora, o uso de motocicletas, motonetas e ciclomotores tem se difundido tanto nas grandes cidades
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quanto na zona rural e pequenos municípios, representando uma alternativa que propicia um fácil deslocamento, tendo em vista que os veículos de quatro
rodas transportam em média 1,2 passageiros e que
a motocicleta pode transportar até dois passageiros.
Assim, teremos uma racionalização do uso das vias,
reduzindo os congestionamentos, fato que demonstra
que a presente lei é de interesse da maior parte da
população dos estados brasileiros, ganhando repercussão nacional.
Não se pode deixar de falar ainda no beneficio
da geração de emprego e renda, por meio da aprovação do presente Projeto de Lei, tendo em vista que a
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) e do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)
para motocicletas e motonetas facilitarão a aquisição
desse tipo de veículo, com a finalidade de transportar
passageiros.
Os benefícios do presente projeto de lei podem
ser verificados nas isenções análogas concedidas na
aquisição de táxis para utilização no transporte autônomo de passageiros, bem como veículos para pessoas portadoras de deficiência física, garantidas pela
Lei nº 8.989/1995, lei de aceitação ampla no cenário
jurídico nacional.
Em razão do exposto e pela relevância da matéria, conclamamos os ilustres pares a apoiar a presente iniciativa.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Deputado Jesus Rodrigues, PT/PI
PROJETO DE LEI Nº 3.618, DE 2012
(Do Sr. Hugo Leal)
Institui o Fundo Nacional para o Fi‑
nanciamento de Projetos de Infraestrutura
nas Unidades da Federação participantes
de Programa de Apoio à Reestruturação e
ao Ajuste Fiscal dos Estados.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Fundo Nacional para o
Financiamento de Projetos de Infraestrutura nos Estados e Municípios – FRINFRA, destinado à execução
de obras de infraestrutura nas Unidades da Federação
que tenham participado do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Art. 2º O Poder Executivo disporá sobre a constituição do Conselho Gestor deste Fundo, ficando este
Conselho responsável tanto pela gerência, como pelo
controle contábil e orçamentário do mesmo.
Art. 3º Constitui fonte de receita do Fundo os valores correspondentes a 2% (dois por cento) da Receita
Líquida Real (RLR) de cada Unidade da Federação que
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tenha refinanciado dívidas e demais prestações, nos
termos da Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997.
§ 1º A União fará o repasse do valor referido no
caput deste artigo ao Fundo instituído por esta Lei
após o recebimento do valor referente a dívida de cada
Ente, de acordo com o valor pactuado ou até ao limite
de 13% (treze por cento) da respectiva RLR.
§ 2º Os recursos do Fundo instituído por esta
Lei servirão para o custeio da execução dos projetos
aprovados pela União.
Art. 3º As Unidades da Federação participantes
deverão apresentar para a aprovação da União os projetos de infraestrutura em seus respectivos territórios.
Parágrafo único. Terão prioridade na liberação
de recursos os projetos de obras de infraestrutura já
iniciados, sendo preferenciais, os projetos dos Entes
comprometidos com a realização da Copa do Mundo
de 2014 e Olimpíadas de 2016.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias
após a sua publicação.
Justificação
Este projeto de lei não tem evidentemente a pretensão de sanar todos os problemas e gargalos hoje
existentes no Brasil. Todavia, busca criar fórmula para
combater um grande problema que é a questão da necessidade premente de investimentos infraestruturais
no país, empeço ao crescimento econômico que é.
Neste campo situa-se uma vasta gama de obras
que demandam investimentos públicos e privados que
consomem recursos, hoje previsivelmente insuficientes
para tanto, motivo por que algumas das quais, já iniciadas inclusive, progridem em passo lentíssimo. Isto
põe em risco não só o crescimento econômico, mas o
cumprimento de metas para a realização de eventos
internacionais, como Copa do Mundo e Olimpíadas
(para citar os mais evidentes) e, contribui para travar
o desenvolvimento da nação e diminuir a competitividade do Brasil no cenário internacional.
É neste diapasão que se idealizou a presente
proposta, no mesmo norte das últimas posições manifestadas pela Presidência da República. Exemplo
de tanto, revelam as matérias amplamente veiculadas
pela imprensa nacional, apresentadas em seguida, revelando o tema que pautou a reunião havida entre a
Excelentíssima Senhora Presidente da República com
empresários dos diversos setores.
A Folha de São Paulo, em sua edição de
21/03/2012, resume:
“Dilma chama empresários para co‑
brar investimentos
Numa tentativa de mudar o foco do governo para uma agenda positiva, a presidente
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Dilma Rousseff faz amanhã uma reunião com
um grupo de 27 grandes empresários e banqueiros do país para cobrar mais investimentos
no setor produtivo.
A reunião foi convocada num momento
em que o Palácio do Planalto enfrenta uma
fase de turbulência política em suas relações
com o Congresso e o principal partido da base
aliada, o PMDB.
Segundo assessores, Dilma quer mostrar
que a crise política não imobilizou sua administração e que sua prioridade continua ser
fazer a economia crescer pelo menos 4% em
2012, depois de um crescimento de apenas
2,7% no primeiro ano de sua gestão.
Dilma vai pedir aos participantes do encontro que invistam mais para acelerar o ritmo
de crescimento.
Segundo o IBGE, os investimentos ficaram praticamente estagnados no segundo
semestre do ano passado.
A intenção da presidente, disse um assessor, é despertar o “espírito animal” dos empresários, expressão que o ex-ministro Delfim
Netto, conselheiro de Dilma, costuma usar
para salientar a influência que as expectativas criadas pelo Planalto têm nas decisões
dos investidores.”
O Valor Econômico, também de 21/03/2012, já
de maneira mais completa analisa o episódio:
“Dilma pedirá retomada de investimen‑
tos a empresários
Autor(es): Fernando Exman e Raymundo
Costa | Brasília
Valor Econômico – 21/03/2012
É hora de mudar o discurso oficial, abandonar o temor da crise externa e ativar o “espírito animal” dos empresários. A retórica de
crise que caracterizou os pronunciamentos
de 2011 assustou o setor privado. O discurso
agora é o do crescimento e do investimento.
E é isso que a presidente Dilma Rousseff vai
conversar na reunião de amanhã com empresários. Desde a posse a presidente manteve
uma relativa distância do setor privado. Amanhã ele pedirá ao empresariado que retome
os investimentos postergados pelas medidas
de desaceleração da economia, tomadas pelo
governo no ano passado, e pela crise externa.
Os empresários pretendem aproveitar a
ocasião para debater com a presidente o risco de “desindustrialização”. A intenção deles
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é tirar da presidente iniciativas que vão, de
fato, criar um ambiente favorável à retomada
de investimentos.
“Imagino que o objetivo da reunião seja
discutir a questão da desindustrialização, as
ações que podem ser feitas e as medidas que
o governo possa tomar”, comentou influente
líder empresarial. Ele, porém, comentou que
“o investimento não está ligado a um desejo
do governo, e sim às condições de mercado.”
Para esse empresário, não basta também o governo acenar com a possibilidade de
conceder incentivos fiscais ao setor produtivo,
como a redução dos impostos que incidem sobre a folha de pagamento das empresas. Ao
empresariado interessa saber se haverá expansão da demanda, oferta de crédito e condições de enfrentar os produtos importados. “O
que faz o empresário investir não é incentivo
fiscal. O incentivo fiscal ajuda o empresário
a colocar um investimento num país ou num
Estado, mas a decisão de investir é baseada
na possibilidade de acessar mercado.”
A ideia do encontro surgiu em dezembro
do ano passado, quando a Presidente Dilma
esteve com o ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva. Em meio a notícias de adiamentos
de investimentos consideradas preocupantes
por Dilma e Lula, a presidente ouviu de seu
antecessor e principal conselheiro político uma
recomendação: “Não perca tempo. Coopte o
setor privado para lhe ajudar na decolagem”.
Em seguida, Dilma ouviu de outros interlocutores a sugestão de que reunisse os cerca de
20 maiores empresários e banqueiros do país,
desse encaminhamento às soluções para os
problemas que os afligem e recomendasse aos
executivos do setor financeiro que não reduzissem a oferta de crédito para investimentos.
Em 2011, a taxa de investimentos totalizou 19,3% do Produto Interno Bruto, 0,2
ponto percentual abaixo do verificado no ano
anterior. Para 2012, a projeção do Ministério
da Fazenda é que os investimentos alcancem
20,4% do PIB. A meta do governo é que esse
índice chegue a 24% em 2014.
Nos últimos meses, os empresários não
tiveram um lugar privilegiado na agenda de
Dilma – pelo menos nos encontros que são
divulgados pelo Palácio do Planalto. É a segunda vez que a Presidente Dilma se reuniu com
um grupo ampliado de empresários. A primeira vez foi no Fórum Nacional da Indústria em
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agosto do ano passado, antes do lançamento
do Brasil Maior. Segundo levantamento feito
pela consultoria Macropolítica, a Presidente só
concedeu 20 audiências a representantes do
setor privado desde que tomou posse.
O primeiro foi Jeffrey Immelt, presidente e
CEO mundial da General Electric, recebido por
Dilma em fevereiro de 2011. No mês seguinte,
Dilma teve reuniões com executivos do Grupo
BG, Deutsche Bank, AB InBev e Jorge Gerdau,
presidente do Conselho de Administração do
Grupo Gerdau e da Câmara de Gestão criada
pelo governo. Em abril foi a vez do presidente
da Confederação Nacional da Indústria (CNI),
Robson Braga de Andrade, e do Grupo Prisa,
Juan Luís Cebrián. O dirigente da CNI retornou
ao gabinete presidencial em junho.
Segundo auxiliares de Dilma, diferentemente do que ocorria com Lula, ela não gosta
de marcar reuniões com empresários para debater questões genéricas. Prefere que os encontros sejam pautados por temas concretos.”
Aliado a estes fatos, às diretrizes do Governo
Federal, colocam-se tantos outros, como as discussões crescentes sobre questões federativas, em voga
no Congresso Nacional e todos traduzem gargalos ao
crescimento econômico. Os critérios de redistribuição
dos royalties do petróleo, a reforma tributária, a rediscussão dos critérios de distribuição de recursos do
FPE e a revisão dos critérios de equacionamento e
pagamento das dívidas dos Estados e Município são
os provavelmente os mais notórios.
Sobre este último ponto especificamente – revisão da dívida pública dos Estados e Municípios –,
melhor dizendo, dos correspondentes critérios de refinanciamento, a princípio tratar-se-ia de tema deveras
complexo haja vista a aparente necessidade de revisão paralela de dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, algo praticamente impensável, haja vista
o potencial de abalo na tão sonhada e conquistada
estabilidade econômica.
Estar-se-ia diante do dilema que contrapõe desenvolvimento econômico e estabilidade, hipótese que
aqui se busca contornar, ou melhor, busca-se conciliar
com esta proposta de Projeto de Lei.
É que tal projeto de Lei, ao mesmo tempo em que
se dedica a fomentar o desenvolvimento econômico
destinando recursos para investimentos infraestruturais, desejo de todos, alivia os desembolsos necessários dos Entes, concentrando e destinando recursos e
aliviando atribuições e competências, quer da União,
quer dos Estados, quer dos Municípios.
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E o faz reservando percentual da parcela das
dívidas públicas de Estados e Municípios, sem alterar
seus montantes, destinando-o ao Fundo da União que
é a credora dos valores correspondentes, respeitando
a responsabilidade fiscal, pois, passando tal Fundo a
ser responsável pelo financiamento, no âmbito respectivo de cada Ente, de obras de infraestrutura proposta
pelos Entes e avalizadas pela União, desafogando-se,
portanto, os desembolsos de cada qual e cooperando
com o desenvolvimento econômico e com as metas
assumidas pelo país, tudo em absoluta consonância
com o discurso e ações que vêm empreendendo a
União e com as reivindicações que vem sendo feitas
pelos Estado e Municípios.
Para a União é garantia de financiamento de obras
de infraestrutura imprescindíveis à concretização das
metas de crescimento; para Estados e Municípios, idem,
e no âmbito de seus territórios. As competências concorrem para o mesmo propósito e os tesouros respectivos ficam aliviados para o redirecionamento de mais
investimentos. Esta é a síntese do que aqui se propõe.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Deputado Hugo Leal, PSC/RJ
PROJETO DE LEI Nº 3.619, DE 2012
(Do Sr. Damião Feliciano)
Acrescenta o art. 249-A à Lei nº 8.069,
de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre
o Estatuto da Criança e do Adolescente e
dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei acrescenta o art. 249-A à Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990, que “dispõe sobre o
Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras
providências”, a fim de definir como infração administrativa a venda à criança ou ao adolescente de bebidas alcoólicas.
Art. 2º A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 249-A:
“Art. 249-A. Vender à criança ou ao adolescente bebidas alcoólicas:
Pena – multa.
§ 1º Em caso de reincidência, sem prejuízo da pena de multa, a autoridade judiciária
poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 (quinze) dias.
§ 2º Se comprovada a reincidência em
período inferior a 30 (trinta) dias, o estabelecimento será definitivamente fechado e terá
sua licença cassada.”
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
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Justificação
De acordo com o art. 81, inciso II, do Estatuto da
Criança e do Adolescente – ECA, é proibida a venda
à criança ou ao adolescente de bebidas alcoólicas.
A repressão penal a esta conduta é a contravenção penal prevista pelo art. 63, inciso I, do Decreto-Lei
nº 3.688, de 1941 – uma vez que o art. 243 do ECA
não alude expressamente às bebidas alcoólicas.
No que tange à penalidade administrativa, entretanto, o ECA é omisso.
Na prática, a infração administrativa somente
existe se houver determinação da autoridade judiciária
ou do Conselho Tutelar proibindo a venda de bebidas
aos menores de dezoito anos, quando, então, se caracteriza a infração prevista pelo art. 249.
Mas a gravidade da conduta, que contribui diretamente para a calamidade do aumento do alcoolismo entre os jovens, deve ser expressamente prevista
e punida pelo Estatuto, em artigo próprio, em que se
preveja, para além da multa, o fechamento definitivo e
a cassação da licença do estabelecimento que assim
proceder e reincidir.
Contamos com o endosso dos ilustres Pares para
a conversão deste projeto de lei em norma jurídica.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Deputado
Damião Feliciano.
PROJETO DE LEI Nº 3.620, DE 2012
(Do Sr. João Pizzolatti)
Proíbe o aumento dos preços dos pro‑
dutos de primeira necessidade em municí‑
pios atingidos por desastres naturais, nos
quais for decretada situação de emergên‑
cia ou estado de calamidade pública pelo
Governo Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei proíbe o aumento dos preços dos
produtos de primeira necessidade em municípios atingidos por desastres naturais, nos quais for decretada
situação de emergência ou estado de calamidade pública pelo Governo Federal.
Art. 2º Os fornecedores de produtos de primeira
necessidade, localizados em municípios nos quais tenha sido decretada situação de emergência ou estado
de calamidade pública, ficam proibidos de aumentar
os preços desses produtos no período em que perdurar a situação de emergência ou o estado de calamidade pública.
Art. 3º O descumprimento do disposto nesta lei
sujeita os infratores às penalidades administrativas e
penais dispostas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro
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de 1990, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis
de acordo com a legislação em vigor.
Art. 4º O art. 2º da Lei nº 1.521, de 26 de dezembro de 1951, passa a vigorar acrescido do seguinte
inciso XII:
“ .............................................................
X – aumentar o preço dos produtos de
primeira necessidade em municípios atingidos
por desastres naturais, nos quais for decretada
situação de emergência ou estado de calamidade pública pelo Governo Federal;
.................................................................”
Art. 5º O art. 7º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro
de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso X:
“ .............................................................
X – aumentar o preço dos produtos de
primeira necessidade em municípios atingidos
por desastres naturais, nos quais for decretada
situação de emergência ou estado de calamidade pública pelo Governo Federal;
.................................................................”
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
É lamentável existir a necessidade de uma proposição como esta que apresentamos à apreciação
dos nobres pares. Dizemos isso, porque é odiosa a
ganância de alguns fornecedores de produtos básicos
e de primeira necessidade, que aproveitam de situações trágicas e excepcionais para obter lucros abusivos com a revenda de produtos essenciais durante
a ocorrência de uma situação de emergência ou no
estado de calamidade.
No Estado de Santa Catarina, tão sofrido por inúmeras enchentes ao longo do tempo, bem como em
outros Estados brasileiros que são atingidos por catástrofes naturais, é comum a ocorrência de aumento
indiscriminado nos preços dos produtos de primeira
necessidade, tais como: açúcar; arroz; biscoito; café;
farinha de trigo; feijão; gás; leite; macarrão; margarina;
óleo de soja; sal; água mineral; produtos de higiene
pessoal; produtos de limpeza, entre outros. O mais grave, é que temos tido notícias de que esses aumentos
chegam a ultrapassar 100% em muitos casos.
Assim, acreditamos ser imperiosa a existência
de norma específica que proíba a ocorrência deste
verdadeiro crime contra as relações de consumo e
contra a economia popular.
Portanto, nossa proposição, além de proibir o
aumento e determinar sanção própria, ainda propõe
a alteração da Lei nº 1.521, de 26 de dezembro de
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1951, que “altera dispositivos da legislação vigente
sobre crimes contra a economia popular”, e da Lei nº
8.137, de 27 de dezembro de 1990, que “define cri‑
mes contra a ordem tributária, econômica e contra as
relações de consumo, e dá outras providências”, para
incluir dispositivo, nas duas leis supracitadas, definindo como crime a majoração de preços nos locais em
que for decretada situação de emergência ou estado
de calamidade.
Por tudo isso, e em nome da defesa do cidadão
e consumidor brasileiro, pedimos o apoio dos ilustres
parlamentares para a aprovação desta proposição.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Deputado
João Pizzolatti.
PROJETO DE LEI Nº 3.621, DE 2012
(Do Sr. Mário de Oliveira)
Acrescenta o § 5º ao art. 69 da Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991, que “dispõe
sobre a organização da Seguridade Social,
institui Plano de Custeio, e dá outras pro‑
vidências”, para vedar a exigência de com‑
parecimento do aposentado ou pensionista
do Regime Geral de Previdência Social para
fins de recadastramento e recenseamento
previdenciário.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescente-se o seguinte §5º ao art. 69
da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991:
“Art. 69. .................................................
...............................................................
§5º O recenseamento e o recadastramento previdenciário poderão ser realizados
por intermédio da instituição bancária em que
o benefício é pago, sendo vedado exigir que o
aposentado ou pensionista se apresente pessoalmente no órgão previdenciário, excetuadas
as situações previstas no §1º do art. 69 e no
art. 70 desta Lei.”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O projeto de lei em questão tem por finalidade
evitar que se repita o episódio lamentável, ocorrido
em 2003, quando o Ministério da Previdência Social
determinou a atualização presencial dos dados dos
aposentados com mais de 90 anos que recebiam o
benefício há mais de 30 anos. Essa determinação levou milhares de aposentados com idade avançada a
enfrentar enormes filas nas agências do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e, de outro lado, aqueles
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que não tiveram condições de saúde de se submeter
a esse transtorno, tiveram suas contas bancárias bloqueadas e ficaram sem receber o benefício.
Embora o Ministério da Previdência Social tenha
recuado de sua decisão após apelos dos cidadãos e
da constatação das enormes filas e transtornos gerados às pessoas idosas, é imprescindível que conste
na legislação a garantia de que os aposentados e pensionistas não poderão ser convocados pessoalmente
para realização de recadastramento e recenseamento
previdenciário.
Reconhecemos que o ente previdenciário necessita realizar esse procedimento com regularidade,
mas existem diversas tecnologias e redes de informação que podem ser utilizadas para essa finalidade.
Primeiramente, destacamos a rede bancária pela qual
os próprios aposentados e pensionistas recebem o benefício. A rede bancária tem maior capilaridade e, em
geral, filas bem mais reduzidas do que aquelas das
agências de Previdência Social.
Dessa forma, propomos a inclusão do §5º ao final do art. 69, que trata de programa permanente de
revisão dos benefícios, para autorizar que o recadastramento e recenseamento sejam realizados pelas
instituições bancárias nas quais o benefício é pago e
vedar que se exija o comparecimento pessoal do aposentado ou pensionista para essa finalidade ao ente
previdenciário. No entanto, duas hipóteses devem ser
excetuadas: quando houver indício de irregularidade
ou falha na concessão do benefício, ou ainda, quando
for necessário realizar a perícia médica, no caso de
aposentadoria por invalidez.
A proposição em tela respeita o Estatuto do Idoso,
instituído pela Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003,
que, em seu art. 2º, preceitua que sejam asseguradas
por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e
facilidades para preservação da saúde física e mental
da pessoa idosa.
Por fim, registramos que o art. 68 da Lei nº 8.212,
de 24 de julho de 1991, determina que os cartórios
informem mensalmente ao INSS o registro dos óbitos
ocorridos no mês imediatamente anterior, sendo tal procedimento um dos meios de que já dispõe o INSS para
obter a prova de vida do aposentado ou pensionista.
Em face do exposto, conclamamos os Nobres
Pares a apoiar essa nossa iniciativa legislativa.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Deputado
Mario Oliveira.
PROJETO DE LEI Nº 3.622, DE 2012
(Do Sr. Anthony Garotinho)
Dispõe sobre a gratuidade da inscri‑
ção do Cadastro de Pessoa Física – CPF.
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O Congresso Nacional decreta:
Esta lei dispõe sobre a gratuidade da inscrição
do Cadastro de Pessoa Física – CPF.
Nas Unidades da Federação em que não existirem entidades públicas conveniadas que realizem
gratuitamente a inscrição e alteração de endereço no
Cadastro de Pessoa Física – CPF, este serviço não
poderá ser cobrado pelos agentes autorizados.
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Com este projeto de lei, propõe-se a gratuidade
no serviço de inscrição e alteração de endereço no
Cadastro de Pessoa Física – CPF em todas as Unidades da Federação que não contem com essa opção.
Atualmente, há entidades públicas conveniadas
que realizam o serviço de inscrição e alteração de
endereço no CPF gratuitamente, entretanto elas atuam somente em 15(quinze) Estados brasileiros. Nos
demais Estados, o cidadão fica sujeito à prestação do
serviço de forma onerosa.
Nos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rio de Janeiro,
Rondônia, Roraima, São Paulo, Sergipe e no Distrito
Federal não existem entidades públicas conveniadas,
levando o cidadão a recorrer às agencias do Banco
do Brasil, Caixa Economica Federal ou Correios para
increver-se no CPF. Nessas agencias a inscrição custa
atualmente R$5,70. Muito embora o valor possa parecer irrisório, não o é, pois para uma família de baixa
renda esse valor pode pesar, especialmente se mais de
um membro dessa família precisar realizar a inscrição.
Recentemente, em Campos dos Goytacazes,
minha cidade natal, a Prefeitura realizou um referenciamento de famílias dentro do Programa Morar Feliz,
bem como do Programa Cheque Cidadão (Bolsa Família) em uma área de baixa renda. Esse procedimento é
obrigatório para fins de justificativa do uso de recursos
federais repassados ao Município nos termos da Lei
nº 12.345, de 06/07/2011. O referenciamento envolvia
cerca de 4 (quatro) mil famílias e a maior dificuldade
encontrada pela Secretaria de Assistencia Social foi
exatamente o fato de muitas pessoas não disporem de
CPF sob a justificativa do custo que a inscrição gera.
Se pararmos para pensar que cada família tem
em média 4 pessoas, realmente para uma pessoa na
faixa considerada de baixa renda, uma gasto de quase
R$30,00 é muito alto. É quase o valor uma cesta com
14 itens básicos.
Dessa forma, apresento aos colegas a presente
proposição e conto com o seu apoio.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Deputado
Anthony Garotinho.
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PROJETO DE LEI Nº 3.623, DE 2012
(Do Sr. Ricardo Izar)
Dispõe sobre a isenção do Imposto so‑
bre Produtos Industrializados (IPI) incidente
sobre a comercialização no mercado inter‑
no de equipamentos e painéis solares cuja
finalidade seja a geração de energia solar.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica isenta do pagamento do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) a comercialização
no mercado interno de equipamentos e painéis solares cuja finalidade seja a geração de Energia Solar.
Art. 2º A isenção prevista no artigo precedente
deverá ser reconhecida pela Receita Federal do Brasil,
mediante prévio exame do atendimento das exigências
estabelecidas no artigo precedente pelo beneficiário.
Art. 3º O Poder Executivo, em atendimento ao
disposto no inciso II do art. 5º e nos arts. 14 e 17 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estimará
o montante da renúncia fiscal decorrente desta Lei e
o incluirá no demonstrativo a que se refere o § 6º do
art. 165 da Constituição Federal, que acompanhará o
projeto da Lei Orçamentária cuja apresentação se der
após decorridos sessenta dias da publicação desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação e produzirá efeitos a partir do primeiro dia
do exercício subseqüente àquele em que for implementado o disposto no art. 3º.
Justificação
O projeto de lei em epígrafe tem como mote principal o desenvolvimento da indústria e de tecnologias
voltadas para a produção de energias menos prejudiciais ao meio ambiente no País, as quais estejam
em consonância com as diretrizes que devem nortear
uma nação que se diz comprometida com o desenvolvimento sustentável.
De acordo com o Conselho Mundial de Energia o mundo terá 70% de sua energia proveniente da
Energia Solar em 2100, todavia o uso dessa primorosa forma de captação energética ainda tem escopo
limitado no Brasil.
Em decorrência da condição tropical do país,
assim como em outros países de clima tropical, a
utilização da energia solar é perfeitamente viável em
praticamente todo o território nacional.
Igualmente, em locais longe dos centros de produção energética, sua utilização ajuda a diminuir a
demanda energética nestes e consequentemente a
evitar a perda de energia que ocorreria na transmissão.
A título de exemplificar o enorme potencial brasileiro e a necessidade de uma política pública mais
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efetiva nesse sentido, pode-se citar a Alemanha, a
qual faz uso dessa fonte energética há décadas, mesmo sendo à radiação solar na região mais ensolarada
da nação germânica 40% inferior ao da região menos
ensolarada do Brasil.
Ademais, a despeito dos recentes benefícios fiscais decorrentes de medidas governamentais a âmbito federal, apenas a isenção fiscal do Imposto sobre
Produto Industrializado (IPI) de maneira continuada
permitirá que o setor tenha condições de desenvolver-se plenamente no país.
Diante do exposto e da importância da matéria,
peço aos nobres pares dessa Casa a aprovação da
presente propositura.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Deputado
Ricardo Izar, (PSD-SP).
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 554, DE 2012
(Do Sr. Cabo Juliano Rabelo)
Extingue a ajuda de custo, devida aos
Deputados Federais e Senadores, no início
e no final das sessões legislativas ordiná‑
rias ou extraordinárias.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A remuneração dos membros do Congresso Nacional não compreende o pagamento de ajuda
de custo equivalente ao valor do subsídio ou de quaisquer valores pagos a título de indenização, em razão
do início ou do final da sessão legislativa ordinária ou
extraordinária.
Art. 2° As Mesas do Senado Federal e da Câmara
dos Deputados regularão, em ato conjunto, a aplicação
deste Decreto Legislativo.
Art. 3º Fica revogado o art. 3º do Decreto Legislativo nº 7, de 1995, e o § 1º do art. 1º do Decreto Legislativo n° 444, de 2002.
Art. 4° Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros
a partir de 1° de fevereiro de 2013.
Justificação
Em todo o País, vê-se o sinal de reprovação da
população diante do pagamento, anualmente, de remuneração que equivale a um décimo-quarto ou décimo-quinto salários aos membros do Poder Legislativo
municipal, estadual e federal.
No âmbito federal, a sociedade brasileira vem
manifestando seu descontentamento com o pagamento da chamada “ajuda de custo” aos Parlamentares,
a título de “compensação de despesas com transporte e outras imprescindíveis para o comparecimento
à sessão legislativa ordinária ou à sessão legislativa

10264 Quarta-feira 4

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

extraordinária” (§ 1º do art. 3, do Decreto Legislativo
nº 07, de 1995), em razão de despesas realizadas no
início e no final das sessões legislativas ordinárias ou
extraordinárias.
Com efeito, os Parlamentares já recebem a cota
para atividade parlamentar, que é paga justamente
para compensar despesas realizadas durante o exercício do mandato federal. Verifica-se, assim, que há
duas espécies de pagamentos para cobertura de um
único tipo de despesa.
Ademais, o pagamento de subsídios extras, que
constituem um décimo-quarto e décimo-quinto salários, não se justificam diante da realidade de nosso
País e do trabalhador brasileiro. Trata-se de benefício
desigual para uma classe de servidores públicos, que
só se justificaria se os Parlamentares realmente não
tivessem como garantir o pagamento de suas despesas
de deslocamento para comparecimento às sessões do
Congresso Nacional.
Nesse contexto, apresentamos o presente Projeto de Decreto Legislativo, com o objetivo de extinguir
tal espécie de pagamento, devido a título de “ajuda de
custo”, aos Deputados Federais e Senadores. As Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados
regularão, em ato conjunto, a aplicação do Decreto
Legislativo.
Na certeza de que a sugestão ora proposta contribuirá para o aperfeiçoamento do Poder Legislativo
federal, contamos com o apoio dos nobres Pares para
sua aprovação.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Deputado
Cabo Juliano Rabelo.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 123, DE 2012
(Do Sr. Domingos Neto)
Altera o art. 32, inciso VII, do Regi‑
mento Interno da Câmara dos Deputados.
A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1º O inciso VII do art. 32 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 32. .................................................
...............................................................
VII – Comissão de Desenvolvimento Urbano:
a) assuntos atinentes a urbanismo e arquitetura; política e desenvolvimento urbano;
uso, parcelamento e ocupação do solo urbano;
habitação e sistema financeiro da habitação;
transportes urbanos; infraestrutura urbana;
saneamento ambiental; e resíduos sólidos;
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b) matérias relativas a direito urbanístico
e a ordenação jurídico-urbanística do território; planos nacionais e regionais de ordenação do território e da organização político-administrativa;
c) política e desenvolvimento municipal
e territorial;
d) matérias referentes ao direito municipal e edílico;
e) regiões metropolitanas, aglomerações
urbanas, regiões integradas de desenvolvimento e microrregiões;
f) acessibilidade e mobilidade urbana;
g) sustentabilidade urbana;” (NR)
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Justificação
A Comissão de Desenvolvimento Urbano (CDU)
da Câmara dos Deputados tem atualmente, de acordo
com o inciso VII do art. 32 do Regimento Interno desta
Casa, o seguinte campo temático de atuação:
‘‘Art. 32. .................................................
VII – Comissão de Desenvolvimento Urbano:
a) assuntos atinentes a urbanismo e arquitetura; política e desenvolvimento urbano;
uso, parcelamento e ocupação do solo urbano;
habitação e sistema financeiro da habitação;
transportes urbanos; infra-estrutura urbana e
saneamento ambiental;
b) matérias relativas a direito urbanístico e a ordenação jurídico-urbanística do território; planos nacionais e regionais de ordenação do território e da organização político
administrativa;
c) política e desenvolvimento municipal
e territorial;
d) matérias referentes ao direito municipal e edílico;
e) regiões metropolitanas, aglomerações
urbanas, regiões integradas de desenvolvimento e microrregiões;
............................................................. .’
Sem dúvida, estão contemplados na lista acima
relevantes tópicos relacionados às áreas urbanas. Contudo, é necessária atualização, uma vez que as cidades
têm, hoje, novas preocupações e há temas candentes
em discussão por toda a sociedade que estão apenas
implicitamente contidos e outros que, de fato, não se
poderiam enquadrar nos temas acima mencionados.
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Do primeiro caso, deve-se mencionar o tema
dos resíduos sólidos. Poder-se-ia argumentar que a
gestão dos resíduos sólidos já está contemplada no
saneamento ambiental, como de fato ocorre. Todavia,
a discussão sobre tão importante questão urbana
não está restrita à gestão dos resíduos. Discute-se,
hoje, por exemplo, a responsabilidade pós-consumo
de diversos produtos, ou, para usar a terminologia da
Lei n° 12.305, de 2010, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Assim, não é
redundância explicitar os resíduos sólidos no campo
de abrangência da CDU.
Nos últimos anos, dois direitos do cidadão, intimamente relacionados, têm sido objeto de especial
destaque e não podem de deixar de constar das atribuições da CDU: acessibilidade e mobilidade urbana. A
acessibilidade não se restringe à possibilidade de entrar em um determinado local ou veículo de transporte,
mas também no seu deslocamento pela cidade, sendo,
portanto, um dos aspectos da mobilidade. Esta, por sua
vez, engloba uma gama de ações e políticas públicas
voltadas a garantir a todos, não apenas às pessoas com
algum tipo de deficiência, o acesso ao espaço urbano
e o deslocamento de forma segura, confortável e rápida. O Brasil ainda tem um longo caminho a percorrer
nesse campo, e a CDU tem todas as condições para
ser importante foro para o debate dessas questões, de
forma a atender aos anseios da sociedade.
Por fim, considerando que desenvolvimento sustentável não é apenas tema do momento, mas objetivo
a ser alcançado, e considerando, ademais, que a maior
parte da população vive nas cidades, sustentabilidade
urbana é tema que não pode deixar de ser tratado no
âmbito da CDU.
Pelo exposto, contamos com o apoio de todos
para a rápida aprovação do projeto de resolução que
ora apresentamos.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Deputado Domingos Neto.
INDICAÇÃO Nº 2.777, DE 2012
(Do Sr. Carlos Bezerra)
Sugere ao Ministério da Educação,
juntamente com os reitores das universi‑
dades brasileiras, estudarem a possibilida‑
de de facilitar os processos de revalidação
dos diplomas de pós-graduação auferidos
no exterior.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação
Aloízio Mercadante:
1. O jornal Valor Econômico publicou no dia
27/2/2012 a reportagem “A árdua tarefa de validar um diploma de fora”, na qual a jornalista Vivian Soares relata a
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dramática experiência de cidadãos brasileiros que, após se
titularem em mestrados ou doutorados do exterior, precisam validar seus diplomas no País para poderem trabalhar
ou auferir vantagens que a nova titulação lhes assegurará.
2. Em linhas gerais, a legislação educacional brasileira prevê que o registro de diplomas estrangeiros
seja feito pelas universidades que ofereçam cursos
equivalentes. Quanto ao reconhecimento dos diplomas
de mestrado e doutorado expedidos por universidades
estrangeiras, inclusive de países do MERCOSUL, deve
ser realizado por universidades brasileiras que possuam
cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados na
mesma área do conhecimento e em nível equivalente ou superior ao do curso em questão (art. 48, §§ 1º
e 3º, da Lei nº 9.394, de 1996, de diretrizes e bases
da educação nacional, a LDB). As medidas para um
reconhecimento diferenciado ou automático de diplomas de graduação ou de pós-graduação expedidos
por instituições educacionais dos diferentes países
são raras e quando existentes, incluem-se no âmbito
de tratados ou acordos internacionais que preveem
medidas de reciprocidade, baseadas em consistentes
estudos de equivalência.
3. No âmbito do MERCOSUL, o Brasil é o país
que dispõe do sistema de supervisão e avaliação de
qualidade da pós-graduação mais consolidado, que
desde 1977 vem sendo conduzido pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES), do Ministério da Educação, o qual é
internacionalmente reconhecido e até imitado. A seriedade e o rigor que pautam os trabalhos das comissões
de áreas científicas da CAPES, no reconhecimento e
reavaliação periódica dos programas de pós-graduação
que lhe são submetidos são por demais conhecidos.
Como não poderia deixar de ser, no tocante ao
tema da revalidação de diplomas estrangeiros, a CAPES
certamente incita os interessados ao cumprimento estrito da lei. Em julho de 2011, por exemplo, fez publicar,
às vésperas de audiência pública que iria se realizar no
dia 7 de julho de 2011 no Congresso Nacional, sobre o
reconhecimento de diplomas de mestrado e doutorado
obtidos em instituições no exterior, NOTA TÉCNICA intitulada ‘Reconhecimento de títulos de pós-graduação
obtidos em instituições do exterior’, reafirmando
que “o reconhecimento de títulos de pós-graduação é
matéria constitucional que atribui autonomia às universidades brasileiras, sendo ademais regulamentada na
LDB e disciplinada pelo CNE, não cabendo, portanto, à
Capes interferir nas questões relativas a essa matéria”
e que “Por conta dessa determinação legal, até mesmo
os bolsistas da Capes, do CNPq e de outras agências
de fomento que concluem formação pós-graduada no
exterior são obrigados a submeter seus títulos ao reco-
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nhecimento das nossas instituições de ensino superior”.
Por fim a CAPES assevera na NOTA que “A posição
desta Fundação tem sido, ao longo dos seus 60 anos,
a de preservar e fortalecer a autonomia das universidades brasileiras nesta matéria”.
4. Também a propósito do assunto, no que diz
respeito aos diplomas emitidos por países vizinhos
do MERCOSUL, a Coordenação-Geral de Legislação
e Normas da Educação Superior da Secretaria da
Educação Superior do MEC – CGLN/SESU/MEC, mediante documento de 2011, em resposta a consulta da
assessoria parlamentar do Ministério sobre a matéria,
assim se pronunciou:
“(..) O Decreto nº 5.518/2005 promulgou o
Acordo de Admissão de Títulos e Graus Univer‑
sitários para o Exercício de Atividades Acadê‑
micas nos Estados Partes do Mercosul. Dentre
as justificativas do Acordo estão a promoção
do desenvolvimento harmônico da Região, nos
campos científico e tecnológico, como fundamental para responder aos desafios impostos
pela nova realidade sócio-econômica do continente; o intercâmbio de acadêmicos entre as
instituições de ensino superior da Região como
mecanismo eficaz para a melhoria da formação
e da capacitação científica, tecnológica e cultural e para a modernização dos Estados Partes;
e que a conformação de propostas regionais
nessa área deve ser pautada pela preocupação
constante em salvaguardar os padrões de qualidade vigentes em cada País e pela busca de
mecanismos capazes de assimilar a dinâmica
que caracteriza os sistemas educacionais dos
Países da Região, que correspondem ao seu
contínuo aperfeiçoamento.
O Acordo possibilita a admissão dos títulos
de graduação e pós-graduação reconhecidos e
credenciados nos Estados Partes unicamente
para o exercício de atividades de docência e
pesquisa nas instituições de ensino superior no
Brasil, nas universidades e institutos superiores
no Paraguai, nas instituições universitárias na
Argentina e no Uruguai.(grifos nossos) In verbis:
Artigo Primeiro
Os Estados Partes, por meio de seus
organismos
competentes, admitirão, unicamente para
o exercício de atividades de docência e pesquisa nas instituições de ensino superior no
Brasil, nas universidades e institutos superiores no Paraguai, nas instituições universitárias na Argentina e no Uruguai, os títulos de
graduação e de pós-graduação reconhecidos
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e credenciados nos Estados Partes, segundo
procedimentos e critérios a serem estabelecidos para a implementação deste Acordo.”
(..)Artigo Quinto
A admissão outorgada em virtude do estabelecido no Artigo Primeiro deste Acordo somente conferirá direito ao exercício das atividades de docência e
pesquisa nas instituições nele referidas, devendo o
reconhecimento de títulos para qualquer outro efeito
que não o ali estabelecido, reger-se pelas normas específicas dos Estados Partes. (g.n.)
Resta claro das disposições do Acordo que tal
admissão de títulos unicamente para o exercício de
atividades de docência e pesquisa nas instituições de
ensino superior não se confunde com a revalidação
automática dos diplomas e certificados relativos a cursos de graduação e pós-graduação cursados nos outros
Estados Partes para fins de atuação profissional. (..)
Ademais, tal admissão tem caráter temporário, conforme
dispõe a Resolução CNE/CES nº 03/2011 (...).”(g.n.)
5. Isto posto, não resta ao interessado no reconhecimento de seu diploma de pós-graduação auferido
fora do Brasil outra alternativa que dar entrada no pedido de revalidação em uma universidade, nos termos
da legislação. Entretanto, em lugar de ter à vista, em
prazo razoável, a solução de seu problema, na maior
parte das vezes começa justamente aí uma verdadeira
via crucis. As dificuldades são de toda ordem: primeiro,
as relacionadas ao absurdo rol de documentos necessários para se solicitar a revalidação, que usualmente
inclui legalização de documentos acadêmicos e de
viagem em embaixadas, consulados, instituições de
ensino, implicando muito tempo disponível para idas
e vindas e, entre outros, a contratação do trabalho de
tradutores juramentados, raros e caros. Por outro lado,
as universidades brasileiras não conseguem atender a
todos os pedidos de análise em prazo hábil, considerados os interesses e necessidades dos diplomados
no exterior, seja por acúmulo de funções, seja por estabelecimento de agendas muito espaçadas para esta
atividade, já que outras tarefas e funções na prática
têm precedência acadêmica, seja por falta de docentes
para analisar os diversos processos de revalidação.
Assim, frequentemente as universidades desobedecem aos seis meses de prazo definidos por disposição constante de Resolução do Conselho Nacional
de Educação, que buscou coibir os excessos universitários. Exemplo na citada reportagem aponta que
na UNICAMP – Universidade de Campinas -, o prazo
médio de resposta aos pedidos de revalidação é de
6 a 8 meses, podendo chegar a um ano. Na Universidade de Brasília (UnB), a autoridade administrativa
determinou um limite de recepção e análise de apenas
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seis processos de revalidação para cada programa de
pós-graduação; em determinadas áreas, como direito
e educação, já não há mais vagas para o primeiro semestre, mostra a reportagem. Fora o problema mais
substantivo, relacionado à competência instalada nas
universidades para analisar efetivamente a qualidade
dos programas e disciplinas cursados no exterior, que
requerem expertise nem sempre disponível – razão inclusive que faz muitos estudantes procurarem estudar
fora. Como essa análise comparativa é ou deveria ser
a base do reconhecimento ou não do que foi cursado
fora, muitas vezes a solicitação é negada ou adiada
ad infinitum porque não há condições de fazê-la nesta ou naquela instituição. Ademais, vários estudantes
se queixam de que não obstante se trate de procedimentos de base legal e executados majoritariamente
por universidades públicas, os trâmites podem pesar
no bolso. Em geral, as universidades cobram taxa administrativa para custear o processo e não existe um
valor pré-estabelecido e equânime para isso. A USP
(Universidade de São Paulo), por exemplo, cobrava,
em 2011, R$ 1.530; na Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS) a taxa era R$ 315,00 no caso
da pós-graduação.
Um bom contra-exemplo a considerar está na
União Européia; pelas informações disponíveis, nos
países que a formam não há dificuldade para o reconhecimento recíproco dos títulos acadêmicos.
6. Já estamos prevendo agravamento do problema, nessa conjuntura de implementação, com grande
sucesso, do novo programa Ciência sem Fronteiras,
cujo objetivo é estimular a presença de estudantes de
graduação e de pós-graduação e de pesquisadores
brasileiros em universidades de excelência no exterior, para aumentar a qualificação nas competências
e habilidades necessárias ao desenvolvimento. Tendo
por meta a distribuição de 76 mil bolsas de estudo, é
de se esperar que no retorno daqueles que cursarem
seus mestrados e doutorados em diversos países do
mundo, a situação será caótica, pelo crescimento da
pressão por revalidação de seus títulos.
A própria Presidenta Dilma Roussef já manifestou sua preocupação acerca da matéria por diversas
vezes. Em julho de 2011, declarou que, diante do atual
cenário de expansão da internacionalização do ensino
superior, seria de todo desejável discutir e implementar novas regras que facilitem o reconhecimento dos
diplomas, quando do retorno dos brasileiros ao País.
O Conselho Nacional de Educação (CNE) já começa a se movimentar. Segundo o prof. Paulo Barone,
da Câmara de Educação Superior do CNE, as discussões estão no começo mas já há um entendimento de
que são necessárias: “Por um lado há uma necessi-
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dade de pautar o processo por critérios de qualidade,
por outro, uma dispersão de atividades, com critérios
e concepções completamente diferentes dentro das
instituições, o que torna o processo de revalidação
excessivamente ineficaz”, afirmou.1
7. À luz das informações precedentes, e altamente sensibilizado com os apelos dos milhares de novos
mestres e doutores que, de posse de seus diplomas
válidos nos países que os expediram, aguardam com
urgência a possibilidade de revalidá-los no Brasil, encarecemos de Vossa Excelência valer-se do reconhecido prestígio e ascendência de que sabidamente o
Ministro desfruta junto aos reitores das universidades
do País, para que façam cumprir com expediência e
rapidez o que a lei atribui a estas instituições, a saber,
a responsabilidade de acolher, analisar e expedir o resultado da revalidação de diplomas auferidos no exterior
por cidadãos brasileiros – e também por estrangeiros,
na forma da lei -, que precisam disso para poderem
trabalhar e usufruir dos benefícios que a qualificação
que obtiveram lhes assegurará. O Brasil precisa muito
da expertise que esses profissionais, a duras penas,
amealharam no exterior. É lamentável que o excesso
de burocracia e muitas vezes, a má vontade e a pouca compreensão do alto significado desta tarefa acadêmica, que requer preparo, competência e também
rapidez, comprometam todo um esforço que em última
análise, é da sociedade brasileira.
E por fim, tomamos a liberdade de sugerir a V.
Exa. que a excelente equipe técnica do Ministério da
Educação estude a possibilidade de que pelo menos
aqueles estudantes cujos estudos de pós-graduação
foram financiados com recursos do Brasil – o que significa dizer que já passaram por árduo processo seletivo interno – tenham facilitada a finalização de seu
programa de estudos de pós-graduação no retorno,
ou seja, que passem por processo simplificado de validação nas universidades do País, considerando que
a CAPES e o CNPQ(Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) jamais permitiriam
que, custeados por recursos públicos, estudantes brasileiros saíssem para fazer pós-graduação em programas e instituições educacionais que não tivessem boa
reputação acadêmica.
Na expectativa de vermos acolhido em breve o
pleito que nessa oportunidade apresentamos a Vossa
Excelência, despedimo-nos, com os nossos melhores
votos de consideração.
Atenciosamente,
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Deputado
Carlos Bezerra.
1

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br, 26/6/2011.
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INDICAÇÃO Nº 2.778, DE 2012
(Do Sr. Weliton Prado)
Sugere à Presidência da República do
Brasil o empenho necessário com vistas
à autorizar e promover incentivos fiscais
para a implantação em Minas Gerais de uma
fábrica da Tata Motors, maior montadora
indiana de veículos e uma das maiores do
mundo, um importante investimento para
o Brasil e para Minas Gerais, reiterando
solicitação apresentada em Nova Délhi, na
Índia, durante reunião do BRICS.
Excelentíssima Senhora Presidenta:
A implantação em Minas Gerais de uma fábrica
da Tata Motors, maior montadora indiana de veículos e
uma das maiores do mundo, constitui-se um importante
investimento para o Brasil e para Minas Gerais. Dessa
forma, durante reunião do BRICS, importante bloco formado pelos países Brasil, Rússia, Índia, China e África
do Sul, em Nova Délhi, na Índia, entregamos, como integrante da delegação brasileira, esta solicitação que
reiteramos neste momento na Câmara dos Deputados.
Cumpre-nos ressaltar que a cidade mineira de
Ituiutaba reúne todas as condições para receber a
nova fábrica. Com localização privilegiada, o município apresenta infra-estrutura adequada, conta com um
campus de Universidade Federal, Instituto Federal de
Tecnologia, facilidade de acesso à fornecedores de
auto peças e ao mercado consumidor. A unidade vai
gerar empregos diretos para a fabricação de carros de
passeio/utilitários e desenvolvimento de novas tecnologias e produtos, além da capacitação profissional e
do incentivo à economia brasileira.
Na Índia, a produção anual de veículos está em
2,6 milhões de unidades e o aparecimento da montadora de carros de passeio Tata Motors proporcionou a
geração de emprego e renda no país indiano. A grande
empresa fabrica veículos comerciais desde 1935 e a Tata
Motors decidiu, em 1998, lançar um automóvel, o Indica.
O veículo com características pequena, de manutenção
barata, elevou a Tata ao 19º lugar de destaque entre as
montadoras do mundo. A indiana Tata Motors também
ficou famosa em 2009, quando lançou o modelo Nano,
o mais barato do mundo, vendido a 2.500 dólares. Além
dele, a empresa fabrica outros 34 modelos.
Com um desempenho em crescimento no mercado que vem superando as expectativas, a Tata comprou
a Land Rover e a Jaguar, ícones da indústria britânica,
a divisão de caminhões da Daewoo, na Coreia do Sul,
e a Hispano Carrocera, fabricante de ônibus da Espanha. Assim, a Índia elevou seu conceito, assim como a
China, nos centros mundiais de produção de automóvel.
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Ora, a Jaguar Land Rover, que hoje pertence à
indiana Tata Motors, fechou um acordo de joint venture
com a Chery Automobile para fabricar e vender veículos
na China. A empresa se instalará na cidade de Changshu, perto de Xangai, onde tive a oportunidade de estar com a comitiva do então presidente Lula em 2004. A
empresa vai fabricar utilitários esportivos da Land Rover
na primeira fase e posteriormente carros da Jaguar. A
investida pode permitir a venda de veículos a preços
competitivos para as marcas de luxo. Os investimentos
na China podem chegar a US$ 2,78 bilhões, incluindo
a construção da fábrica e do centro de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e tecnologias, razão
pela qual solicito os esforços necessários para que o
Brasil também possa se beneficiar com os investimentos da implantação de uma fábrica da montadora Tata
Motors (Jaguar e Land Rover) em Minas Gerais para
a fabricação e venda de veículos de passeio/utilitários
Sala das Sessões, 3 abril de 2012. – Weliton
Prado, Deputado Federal PT/MG
INDICAÇÃO Nº 2.779, DE 2012
(Do Sr. Weliton Prado)
Sugere ao Ministério do Desenvolvimen‑
to, Indústria e Comércio Exterior o empenho
necessário com vistas à autorizar e promo‑
ver incentivos fiscais para a implantação em
Minas Gerais de uma fábrica da Tata Motors,
maior montadora indiana de veículos e uma
das maiores do mundo, um importante in‑
vestimento para o Brasil e para Minas Gerais,
reiterando solicitação apresentada em Nova
Délhi, na Índia, durante reunião do BRICS.
Exmo. Sr.:
A implantação em Minas Gerais de uma fábrica
da Tata Motors, maior montadora indiana de veículos e
uma das maiores do mundo, constitui-se um importante
investimento para o Brasil e para Minas Gerais. Dessa
forma, durante reunião do BRICS, importante bloco formado pelos países Brasil, Rússia, Índia, China e África
do Sul, em Nova Délhi, na Índia, entregamos, como integrante da delegação brasileira, esta solicitação que
reiteramos neste momento na Câmara dos Deputados.
Cumpre-nos ressaltar que a cidade mineira de
Ituiutaba reúne todas as condições para receber a
nova fábrica. Com localização privilegiada, o município apresenta infra-estrutura adequada, conta com um
campus de Universidade Federal, Instituto Federal de
Tecnologia, facilidade de acesso à fornecedores de
auto peças e ao mercado consumidor. A unidade vai
gerar empregos diretos para a fabricação de carros de
passeio/utilitários e desenvolvimento de novas tecno-

Abril de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

logias e produtos, além da capacitação profissional e
do incentivo à economia brasileira.
Na Índia, a produção anual de veículos está em
2,6 milhões de unidades e o aparecimento da montadora de carros de passeio Tata Motors proporcionou a
geração de emprego e renda no país indiano. A grande
empresa fabrica veículos comerciais desde 1935 e a Tata
Motors decidiu, em 1998, lançar um automóvel, o Indica.
O veículo com características pequena, de manutenção
barata, elevou a Tata ao 19º lugar de destaque entre as
montadoras do mundo. A indiana Tata Motors também
ficou famosa em 2009, quando lançou o modelo Nano,
o mais barato do mundo, vendido a 2.500 dólares. Além
dele, a empresa fabrica outros 34 modelos.
Com um desempenho em crescimento no mercado que vem superando as expectativas, a Tata comprou
a Land Rover e a Jaguar, ícones da indústria britânica,
a divisão de caminhões da Daewoo, na Coreia do Sul,
e a Hispano Carrocera, fabricante de ônibus da Espanha. Assim, a Índia elevou seu conceito, assim como a
China, nos centros mundiais de produção de automóvel.
Ora, a Jaguar Land Rover, que hoje pertence à
indiana Tata Motors, fechou um acordo de joint venture
com a Chery Automobile para fabricar e vender veículos
na China. A empresa se instalará na cidade de Changshu, perto de Xangai, onde tive a oportunidade de estar com a comitiva do então presidente Lula em 2004. A
empresa vai fabricar utilitários esportivos da Land Rover
na primeira fase e posteriormente carros da Jaguar. A
investida pode permitir a venda de veículos a preços
competitivos para as marcas de luxo. Os investimentos
na China podem chegar a US$ 2,78 bilhões, incluindo
a construção da fábrica e do centro de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e tecnologias, razão
pela qual solicito os esforços necessários para que o
Brasil também possa se beneficiar com os investimentos da implantação de uma fábrica da montadora Tata
Motors (Jaguar e Land Rover) em Minas Gerais para
a fabricação e venda de veículos de passeio/utilitários
Sala das Sessões, 3 abril de 2012. – Weliton
Prado, Deputado Federal PT/MG
INDICAÇÃO Nº 2.780, DE 2012
(Do Sr. Weliton Prado)
Sugere à Secretaria de Aviação Civil
da Presidência da República – SAC/PR,
por meio da Empresa Brasileira de infra‑
estrutura Aeroportuária (INFRAERO), as
providências urgentes e necessárias com
vistas à solucionar os atrasos de pagamen‑
to dos salários e benefícios dos agentes
de proteção de aviação civil responsáveis
pela segurança do setor de embarque e de‑
sembarque no Aeroporto de Uberlândia, o
terceiro maior de Minas Gerais.
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Exmo. Sr.:
Uberlândia tem assistido com grande indignação
o problema que tem causado imenso sofrimento e sacrifício aos funcionários responsáveis pela segurança
do setor de embarque e desembarque do Aeroporto
da cidade. Há três meses, os trabalhadores estão sem
receber o salário e os benefícios. Isso também tem
acontecido no Aeroporto de Uberaba.
Em Uberlândia são 33 agentes de proteção de aviação civil que cuidam da fiscalização das bagagens que
entram e saem dos aviões de Uberlândia. Eles atuam a
serviço da Infraero por meio de uma empresa contratada.
Ora, o salário tem carácter alimentar, assim definido pela Constituição da República de 1988. O seu
não pagamento significa grave violação aos Direitos
dos Trabalhadores, prejudicando demasiadamente o
sustento do servidor e de sua família.
E para pior, esta não é a primeira vez que os funcionários sofrem com atrasos de pagamento. No ano
passado, a empresa anterior que era responsável pela
contratação dos agentes chegou à atrasar os pagamentos por 2 meses. Após o bloqueio do repasse dos
recursos da Infraero para a empresa, os salários foram
pagos. Contudo, até hoje eles não conseguiram receber os benefícios e valor referente ao acerto de contas.
Neste ano, já existe, inclusive, um pedido no judiciário e que solicitamos urgência na decisão, para
que seja bloqueada a verba de R$ 92.145,22 repassada pela Infraero à empresa Aerosat, responsável pelo
serviço e pela contratação dos agentes. A empresa
tem contrato até o final do ano no valor global de R$
1,1 bilhão. Ela assumiu este ano os serviços e já não
paga o salário dos funcionários. É inadmissível que o
contrato com esta empresa continue com total desrespeito aos funcionários.
Destarte, solicito à Infraero todas as medidas cabíveis para que os agentes não permaneçam sem os
salários e a empresa assuma suas responsabilidades
e seja punida, até mesmo com a sua retirada.
Sala das Sessões, 3 abril de 2012. – Weliton
Prado, Deputado Federal PT/MG
SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO AO TCU
Nº 29, DE 2012
(Do Sr. Carlos Eduardo Cadoca)
Solicita ao Sr. Ministro Presidente do
Tribunal de Contas da União – TCU, o his‑
tórico das receitas obtidas pelas represen‑
tações brasileiras no exterior, com emolu‑
mentos e taxas consulares advindos da
concessão de todas as categorias de visto,
bem como o histórico das despesas reali‑
zadas com tais recursos.
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Sr. Presidente da Câmara dos Deputados,
Requeiro com fundamento no art. 71, VII da Constituição Federal, que o Tribunal de Contas da União forneça os levantamentos realizados na última década,
ano a ano, quanto a:
“Histórico das receitas arrecadadas com
emolumentos e taxas consulares obtidos com
a concessão de todas as categorias de visto,
em dois agregados regionais: Estados Unidos
da América e demais países. Cada coluna deverá ser destinada a um tipo de visto.”
“Histórico das despesas realizadas com
recursos especificamente advindos das receitas acima mencionadas. Porém, apenas nas
representações diplomáticas situadas nos Estados Unidos da América. Os dados deverão
ser separados por elemento de despesa.”
Justificação
Há muito se questiona como as representações
brasileiras no exterior têm gastado os recursos obtidos
com vistos. Essa contabilização não está interligada ao
SIAFI e carece de publicidade. Isso apesar da existência do programa oficial de contabilidade de gastos no
exterior, do Ministério de Relações Exteriores: ADMP –
Administração de Postos, Programa de Contabilidade.
Requerimento de Informação que enviei em 2010
àquele Ministério pede que informem como se deram as
despesas realizadas com a receita advinda de emolumentos e taxas consulares, pela concessão de vistos para
turismo e negócios. Em outras palavras, não logrei êxito.
Aquela Pasta se limitou a informar que “esses montantes
são contabilizados como receita pública de fonte própria”.
Embora saiba disso, não posso concordar com o
fato de que recursos públicos (mesmo vindo de fontes
próprias) sejam gastos sem uma prestação de contas
transparente. Lembro que a cobrança se deve à prestação de um serviço prestado pelo Governo brasileiro.
Não se trata de serviço privado.
Com base no exposto, solicito que o Tribunal de
Contas da União – órgão auxiliar de controle externo deste Poder – torne público os montantes acima solicitados.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Carlos
Eduardo Cadoca Deputado Federal
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.980, DE 2012
(Da Sra. Deputada Erika Kokay)
Requer pedido de informações ao Sr.
Ministro da Defesa sobre os procedimentos
disciplinares adotados por esse Ministério
e pelos comandantes das três Forças Ar‑
madas, em contraposição às críticas dirigi‑
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das por clubes de militares da reserva, em
duas notas recentes, à Presidente Dilma
Rousseff.
Senhor Presidente,
Com amparo no art. 50, § 2º da Constituição Federal e arts. 24, inciso V, § 2º e 115, inciso I do Regimento
Interno, vimos requerer que sejam solicitadas ao Sr.
Ministro da Defesa do Brasil, as seguintes informações:
Quais procedimentos disciplinares estão sendo
adotados pelo Ministério e pelos comandantes das três
Forças Armadas em contraposição às críticas dirigidas pelos clubes de militares da reserva à presidente
Dilma Rousseff, em duas notas recentes?
Justificação
Clubes das três Forças Armadas, que representam militares da reserva, teceram, em nota conjunta
publicada no dia 16 último, intitulada “Manifesto Interclubes Militares – Alerta à Nação Brasileira”, críticas
à presidente Dilma Rousseff, alegando que ela não
tem se pronunciado em “desacordo” quanto às declarações emitidas por ministras e pelo Partido dos Trabalhadores (PT) favoráveis às investigações sobre os
fatos ocorridos durante a ditadura militar (1964-1985),
e desta maneira, segundo a nota, a presidente estaria
se afastando do seu papel de estadista.
Segundo noticiou “O Estado de S. Paulo”, a
referida nota – que foi desautorizada pelo Presidente
do Clube Naval e retirada da internet – cita três declarações. Uma delas é a da ministra Maria do Rosário
(Direitos Humanos) ao jornal “Correio Braziliense”,
segundo a qual os trabalhos da Comissão da Verdade podem resultar em responsabilizações criminais de
agentes públicos, a despeito da Lei da Anistia. A nova
ministra das Mulheres, Eleonora Menicucci, também
foi alvo de críticas por ter se manifestado em relação
aos governos militares e por ter se declarado uma das
defensoras da democracia.
A atitude dos clubes militares em criticarem a
presidente e suas ministras demonstra, incontestavelmente, o posicionamento daqueles que discordam
da decisão de o Governo Federal instalar a Comissão
da Verdade, iniciativa que tem o intuito de investigar a
fundo, trazer à memória e elucidar o passado dos anos
de chumbo, ação que pode contribuir para que o Brasil
elimine os resquícios daquele tempo ainda existentes,
a exemplo dos grupos de extermínio e de tantas outras
formas de violência contra o ser humano.
Diante do exposto e considerando a relevância da matéria em apreço, formulo o presente pedido de informação.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Deputada Erika Kokay PT/DF
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.981, DE 2012
(Do Sr. Arnaldo Jordy)
Requer informações da Sra. Gleisi He‑
lena Hoffmann, Ministra da Casa Civil da
Presidência da República, sobre a indica‑
ção dos membros da Comissão da Verdade.
A Sua Excelência a Sra.
Gleisi Helena Hoffmann
Ministra da Casa Civil da
Presidência da República.
Senhora Ministra,
Solicito a V. Exa., com base no § 2º, do art. 50,
da Constituição Federal, informações sobre os fatos
abaixo especificados.
A Lei nº 12.528, de 18 de novembro de 2011,
criou a Comissão da Verdade no âmbito da Casa Civil
da Presidência da República.
Consta do artigo 11 que a Comissão terá o prazo
de 2 (dois) anos, contados da data de sua instalação,
para a conclusão dos trabalhos.
No art. 2º da referida lei é dito que a Comissão
será integrada por 7 (sete) membros, designados pelo
Presidente da República, dentre brasileiros, de reconhecida idoneidade e conduta ética, identificados com
a defesa da democracia e da institucionalidade constitucional, bem como com o respeito aos direitos humanos. Tendo em vista que já se passaram 4 ( quatro)
meses da publicação da referida legislação
solicito informações sobre o que se segue:
Quando serão indicados os 7 ( sete) membros que comporão a Comissão da Verdade;
Que critérios estão sendo utilizados para
a indicação dos nomes?
Haverá paridade de gênero na indicação
dos nomes?
Desde já agradeço a Vossa Excelência
pelas informações prestadas.
Câmara dos Deputados, 3 de abril de 2012. –
Deputado Arnaldo Jordy, PPS/PA.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 1.982, DE 2012
(Do Sr. Rubens Bueno)
Requer Informações ao Ministro da
Pesca e Aquicultura sobre a aquisição de
lanchas-patrulha.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art.
50, § 2º da Constituição Federal e na forma do artigo
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115, inciso I e art. 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que seja encaminhado o pedido de
INFORMAÇÕES, a seguir formulado, ao Senhor MAR‑
CELO CRIVELLA, Exmo. Ministro de Estado da Pesca
e Aquicultura, sobre a aquisição de lanchas-patrulha,
pelo respectivo Ministério da Pesca e Aquicultura.
Solicita-se que sejam prestadas as seguintes
informações:
O número de lanchas-patrulha adquiridas pelo
Ministério da Pesca e Aquicultura, da empresa Intech
Boating entre dezembro de 2008 e março de 2011 –
inclusive no período em que o órgão era denominado
Secretaria Especial da Pesca, vinculado à Presidência
da República.
A descrição técnica de cada lancha adquirida e
o respectivo valor unitário de aquisição.
O estudo técnico que tenha dado respaldo à necessidade de aquisição. Caso não tenha havido qualquer estudo técnico informar como se justifica que o
então Secretário Especial de Aquicultura e Pesca da
Presidência da República – SEA/PR tenha licitado as
primeiras cinco lanchas-patrulha sem realizar qualquer
estudo que demonstrasse a necessidade da aquisição.
Motivos que levaram a que a aquisição das embarcações ocorresse em ritmo e quantidade muito
superiores à capacidade de o Ministério colocar as
embarcações em atividade.
Se o ministério possui em seu quadro de pessoal
profissionais capacitados para operar as embarcações
ou se pretende terceirizar esse serviço.
As razões pelas quais três anos após a realização da primeira licitação, 23 das 28 lanchas adquiridas
ainda se encontrarem fora de operação.
Apesar de terem sido entregues apenas 05 das 28
lanchas-patrulha adquiridas, esclarecer se as demais
23 lanchas-patrulha já foram efetivamente construídas ou não pela empresa contratada, Intech Boating,
e quais as datas previstas para a entrega das demais
embarcações.
Esclarecer se as 23 lanchas-patrulha não entregues encontram-se armazenadas na própria fabricante.
Se foi ou não repassado para a empresa fabricante o
local de entrega e se o MPA já efetuou vistoria in loco
para saber onde se encontram e qual é o seu estado
de conservação.
Especificar a distribuição dos locais de utilização
das embarcações.
Esclarecer quais as razões de o Ministério adquirir
lanchas-patrulha considerando que é de sua atribuição
fiscalizar o registro da atividade pesqueira, mas não
a prática da pesca ilegal e crimes ambientais, ilícitos
estes coibidos pelos órgãos ambientais integrantes do
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Sistema Nacional de Meio Ambiente – Sisnama e pelas
Capitanias dos Portos da Marinha do Brasil.
Justificação
O jornal O Estado de S. Paulo publicou em sua
edição de 30.03.2012 ampla matéria com chamada
na primeira página: “Pesca contrata empresa e depois
cobra doação ao PT”. O teor da matéria, publicada na
página A4, gira em torno de relatório divulgado três
dias antes pelo Tribunal de Contas da União, inclusive contendo fotos de dois de seus trechos, além de
outras transcrições.
Diante da divulgação de trechos do Relatório do
Tribunal de Contas da União, as informações ora solicitadas são imprescindíveis para esclarecer à sociedade
brasileira fatos de difícil entendimento sobre contratos
suspeitos, considerando que o TCU, após a auditoria
realizada, apontou indícios de superfaturamento e licitação dirigida na compra das referidas lanchas.
No entanto, o fato mais bizarro diz respeito à
falta de competência legal para o órgão efetuar patrulhas considerando que, com a publicação da Lei nº
11.958, de 26 de junho de 2009, que transformou a
Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca em ministério, a fiscalização da atividade pesqueira que não era
competência da SEA/PR, passou a ser competência
do MPA. No entanto, conforme estabelece o art. 27,
XXIV, da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, com
redação dada pela Lei nº 11.958, de 2009, cabe ao
MPA fiscalizar as atividades de aquicultura e pesca no
“âmbito de suas atribuições e competências” (alínea
g), isto é, no que tange à “organização e manutenção
do Registro Geral da Pesca” (alínea d), entre outras
atividades burocráticas.
As atividades de pesca ilegal e outros danos
ambientais reiteram-se, são de competência de outros
órgãos: os que integram o Sisnama e à Capitania dos
Portos da Marinha do Brasil. Então foge à razoabilidade
o fato de o Ministério da Pesca e Aquicultura adquirir
lanchas-patrulha quando não possui a competência legal de efetuar patrulhamento. A menos que as lanchas-patrulha tenham sido adquiridas pelo MPA da Intech
Boating para retribuir as doações de campanha para o
PT de Santa Catarina, nas eleições de 2010, que financiaram a maior parte da campanha da então candidata
ao governo do Estado, atual Ministra da Secretaria de
Relações Institucionais da Presidência da República,
Exma. Sra. Ideli Salvatti. Essa ilação é feita em razão
de o publicitário paulista e sócio da Intech Boating, Sr.
José Antonio Galízio, em entrevista ao jornal O Estado
de S. Paulo, de 30.03.2012, ter afirmado: “A solicitação
de doação veio pelo Ministério da Pesca, é óbvio”. A
compra sem justificação, de bens inservíveis ao MPA
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já é fato que contraria o Direito Administrativo, mas
se agrava, sobremaneira, caso as ligações suspeitas
venham a se confirmar.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Deputado Rubens Bueno, PPS/PR.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.983, DE 2012
(Sr. Mendonça Prado)
Requer informações ao Ministro de
Estado da Educação acerca dos critérios
para instalação de Campus Universitário.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 24, inc. V e § 2º, 115, inc. I,
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado ao Ministro de Estado da Educação, Sr. Aloizio Mercadante, o
seguinte pedido de informação, com base no que ora
passamos a expor:
Indiscutivelmente, a educação é a mola propulsora do progresso e do desenvolvimento de qualquer
região. Esse pensamento tem transformado nações e
tornado diversos países em referências para os demais. Através da melhoria do sistema educacional e
de avanços em tecnologia, países outrora em desenvolvimento deram saltos extraordinários e se tornaram
integrantes dos grupos com maior desenvoltura do
ponto de vista socieconomico.
No Brasil, a expectativa dos nossos concidadãos
é imensa no sentido de que façamos uma verdadeira revolução nesses setores. Tudo começa no ensino
fundamental e segue suscitando o interesse dos que
sonham com um país pujante, capaz de alcançar de
forma célere o primeiro mundo.
O desejo de garantir mais investimentos para a
educação, assim como para a implantação de uma
estrutura capaz de resolver as deficiências existentes
em inúmeros estados, tem mobilizado administradores e especialistas que se dedicam diuturnamente a
encontrar as melhores alternativas.
Desse modo, a construção de unidades de ensino em um espaço geográfico tão privilegiado, como
Sergipe, significa oportunizar a milhares de pessoas
as condições para ascenderem socialmente e colaborarem para o processo de desenvolvimento do país.
O ����������������������������������������
Campus de Engenharia da Universidade Federal de Sergipe, de longa data aguardado pelos cidadãos sergipanos, deverá servir para a capacitação
de nossos jovens em importante área das ciências
exatas, além de coroar os entes federados que implementaram projetos que versem sobre a melhoria do
sistema educacional de sua cidade.
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Diante do exposto, requeremos informações relacionadas ao que se segue:
Quais são os critérios de escolha da localidade
que receberá um Campus Universitário?
Existem estudos prévios para a instalação de
Campus Universitário de Engenharia em Sergipe? Se
afirmativo, quais são?
Sala das Sessões, 3 de abril de abril 2012. –
Deputado Mendonça Prado, DEMOCRATAS/SE
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.984, DE 2012
(Do Deputado Federal Lourival Mendes )
Solicita ao Ministro de Estado do Tra‑
balho e Emprego, Paulo Roberto dos Santos
Pinto, informações oficiais sobre o registro
do profissional Óptico e Optometrista.
Excelentíssimo Presidente da Câmara dos Deputados Marco Maia,
Com fundamento no art. 50 do § 2º da Constituição Federal de 1988, e nos artigos 24, inciso V e § 2º,
e 115, inciso I, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado
do Trabalho e Emprego o presente Requerimento de
Informações, para que sejam concedidas informações
oficiais sobre o registro da categoria profissional de
Óptico e Optometrista.
Vale ressaltar que, em 15 de junho de 2011, foi
encaminhado Requerimento de minha autoria, solicitando as mesmas informações ora requeridas.
Brasília, 3 de abril de 2012.
Atenciosamente, – Lourival Mendes, Deputado
Federal PTdoB/MA.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.985, DE 2012
(Do Sr. Domingos Neto)
Requer informações sobre discrepân‑
cias entre o valor de contrato praticado
por algumas construtoras no âmbito do
Programa Minha Casa, Minha Vida e o va‑
lor de avaliação para o financiamento do
mesmo imóvel.
Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição
Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2º, 115, inciso I, e
116 do Regimento Interno, solicito a V. Exª. que, ouvida
a Mesa, seja encaminhado ao Sr. Ministro de Estado
das Cidades o pedido de informações abaixo formulado.
Quando o Governo Federal lançou o Programa
Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), em 2009, tinha
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como meta construir um milhão de moradias, divididas
em três segmentos: o primeiro para atender famílias
com renda mensal de até três salários mínimos, o segundo voltado para famílias com renda mensal entre
três e seis salários mínimos e o último direcionado ao
atendimento de famílias com renda entre seis e dez
salários mínimos. Esses limites de renda foram alterados, em 2011, para valores absolutos, sendo que a
primeira faixa de renda passou a ser de até R$1.395,00
e o limite máximo do Programa ficou em R$4.650,00.
Cabe registrar que o primeiro segmento, para o
qual estava previsto um investimento inicial de R$16
bilhões na construção de 400 mil moradias, concentra
quase 90% do déficit habitacional brasileiro. Os beneficiários dessa faixa de renda receberão subsídio
praticamente integral, arcando com uma prestação
mensal de apenas 10% de sua renda.
Ao longo de sua operacionalização, a despeito
dos avanços registrados, como, por exemplo, conseguir
que as construtoras atendam as famílias de baixa renda, notícias veiculadas na grande imprensa dão conta
de que existe uma série de problemas. Um deles é o
aumento do preço dos imóveis, num movimento natural
do mercado imobiliário face à maior procura, motivada
pela disponibilidade de crédito. Esse movimento reflete tanto no preço dos terrenos, particularmente nas
capitais e regiões metropolitanas, como no preço dos
próprios imóveis construídos no âmbito do PMCMV,
dificultando o andamento do Programa.
A esse respeito, foi divulgado que, muitas vezes,
as construtoras firmam promessa de compra e venda
com o interessado por um determinado valor e, quando chega o momento de contratar o financiamento, o
imóvel é avaliado por um valor superior, inviabilizando
a contratação. Essa situação, frustrante para a família
que se candidata à aquisição do imóvel, tem levado
ao “encalhe” de milhares de unidades, segundo foi noticiado recentemente.
Diante das implicações desses problemas para
o bom andamento da política habitacional, consideramos importante trazer ao conhecimento da Comissão
de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados, a qual presido, dados sobre a real situação das
contratações no âmbito do PMCMV. Por essa razão,
pergunta-se:
Qual o valor médio, discriminado por segmento de
renda, por ano e por Estado da Federação, dos imóveis
objeto de contrato no âmbito do PMCMV?
Qual a proporção da incidência de discrepância
entre o valor do imóvel pactuado pelas construtoras na
promessa de compra e venda e o valor de avaliação
para efeito de financiamento, calculado em relação
ao total de imóveis oferecidos no âmbito do PMCMV
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e discriminado por segmento de renda, por ano e por
Estado da Federação?
Qual o número de unidades remanescentes de
anos anteriores atualmente disponíveis na Caixa, discriminado por segmento de renda e por Estado da
Federação?
Quais providências a Caixa tem tomado para
evitar ou diminuir a incidência de discrepância entre
o valor do imóvel pactuado pelas construtoras na promessa de compra e venda e o valor de avaliação para
efeito de financiamento?
Quais os entraves verificados nas tentativas de
evitar ou diminuir a incidência de discrepância entre
o valor do imóvel pactuado pelas construtoras na promessa de compra e venda e o valor de avaliação para
efeito de financiamento?
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Deputado Domingos Neto, Presidente da Comissão de
Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.986, DE 2012
(Do Sr. Domingos Neto)
Requer informações sobre os dados
do Programa de Aceleração do Crescimen‑
to (PAC), no que concerne aos projetos de
habitação.
Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição
Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2º, 115, inciso I, e
116 do Regimento Interno, solicito a V. Exª. que, ouvida
a Mesa, seja encaminhado ao Sr. Ministro de Estado
das Cidades o pedido de informações, nos termos
abaixo formulados.
Segundo informações veiculadas recentemente
pela grande imprensa, o Programa Minha Casa, Minha
Vida (PMCMV) foi responsável pela expansão dos investimentos incluídos no Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) durante o ano de 2011. Os números
divulgados dão conta de que foram executados R$204,4
bilhões, equivalentes a 21% do total previsto para o
período 2011-2014, e, desse total, R$75,1 bilhões, ou
cerca de 37%, são financiamentos imobiliários. No início de 2012, entretanto, o ritmo dos investimentos no
PMCMV decresceu, fazendo com que, ainda segundo
a imprensa, o Governo Federal passasse a estudar
medidas para dar-lhe um novo impulso.
Diante desses números e considerando que alterações no PMCMV muito provavelmente terão de passar
pelo crivo do Congresso Nacional, entendemos importante
que a Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara
dos Deputados, da qual sou Presidente, disponha de informações acerca do andamento das obras do Programa
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de Aceleração do Crescimento (PAC), no que concerne
aos projetos de habitação. Isso posto, pergunta-se:
Em relação à primeira etapa do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC1), discriminando-se
as informações por ano e por Estado da Federação,
quanto foi previsto para projetos de habitação e quanto foi executado?
Em relação ao primeiro ano da segunda etapa
do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC2),
discriminando-se as informações por Estado da Federação, quanto foi previsto para projetos de habitação,
quanto foi executado e qual o montante do empenho
que restou para 2012?
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Deputado Domingos Neto, Presidente da Comissão de
Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados
REQUERIMENTO Nº 4.818, DE 2012
(Da Sra. Deputada Erika Kokay)
Requer a aprovação de Moção de ir‑
restrito apoio e solidariedade à presidente
Dilma Rousseff por ocasião das críticas
a ela dirigidas por clubes de militares da
reserva.
Senhor Presidente,
Com fulcro no Regimento desta Casa, venho requerer a aprovação de Moção, manifestando irrestrito
apoio e solidariedade à presidente Dilma Rousseff, por
ocasião do “Manifesto Interclubes Militares”, veiculado
em nota na internet no último dia 16 de fevereiro, em
que militares colocam em dúvida a gestão da presidente
Dilma Rousseff por ela não ter se manifestado publicamente contra o posicionamento das Ministras Maria do
Rosário, Eleonora Menicucci e do próprio Partido dos Trabalhadores (PT) pela clara disposição dos mesmos em
levarem adiante os trabalhos da Comissão da Verdade,
que objetiva trazer à memória e elucidar os fatos ocorridos durante a ditadura militar brasileira (1964-1985).
Em documento publicado na terça-feira (28/02),
os oficiais reiteraram ataques feitos por clubes militares contra a presidente e afirmaram não reconhecer
a autoridade do Ministro da Defesa, Celso Amorim.
Segundo noticiou “O Estado de S. Paulo”, a primeira
nota – que foi desautorizada pelos presidentes do Clube
Naval e retirada da internet pouco depois – cita três declarações. Uma delas é a da ministra Maria do Rosário (Direitos Humanos) ao jornal “Correio Braziliense”, segundo a
qual os trabalhos da Comissão da Verdade podem resultar
em responsabilizações criminais de agentes públicos, a
despeito da Lei da Anistia. A nova ministra das Mulheres,
Eleonora Menicucci, também foi alvo de críticas por ter se
manifestado em relação aos governos militares e por ter
se declarado uma das defensoras da democracia.
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Tal atitude dos clubes militares em criticar a presidente e seus auxiliares aponta para o ressentimento de
determinados setores pelo conjunto de mudanças pelas
quais o país vem passando desde o governo Lula até
o presente momento, mas demonstra também o claro
posicionamento daqueles que se mostram intolerantes
a qualquer ação do Governo Federal que venha a resgatar o passado desconhecido da histórica brasileira
para fazer justiça aos familiares de políticos, ativistas,
estudantes e demais cidadãos que pereceram no ostracismo e nos porões da ditadura militar.
Portanto, a instalação da Comissão da Verdade é
um marco para o país. Com ela, vamos abrir os registros para que o povo brasileiro possa conhecer a sua
própria história, para que ela não se repita ou venha
de forma sorrateira sob as mãos e dedos em riste, muitas vezes coloridos pelo verde-oliva, se impor contra
a própria democracia e contra a própria liberdade. A
Comissão também contribuirá e muito para que o Brasil
elimine os resquícios daquele tempo ainda existentes,
a exemplo dos grupos de extermínio e de tantas outras
formas de violência contra o ser humano.
Por tudo isso, reafirmamos o nosso incondicional apoio à Dilma Rousseff, e de pronto repudiamos
de forma veemente toda e qualquer atitude que venha
desmoralizar e colocar em dúvida a gestão da presidente e de seus auxiliares.
Diante do exposto, venho requerer a aprovação
da Moção ora apresentada, de apoio e solidariedade
à presidente Dilma Rousseff.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Deputada Erika Kokay PT/DF.
REQUERIMENTO N 4.819, DE 2012
(Da Sra. Sandra Rosado)
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Senhor Presidente,
Nos termos do art. 114 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa Excelência
que seja incluída na Ordem do Dia o PL nº 1428/1999,
que altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que institui o Código de Trânsito Brasileiro.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Deputado João Ananias, PCdoB/CE.
REQUERIMENTO Nº 4.821, DE 2012
(Da Sra. Perpétua Almeida)
Requer a inclusão na Ordem do Dia o
Projeto de Lei 2544/2011 modifica os arts 131,
132 e 134 e acrescenta o art. 134-A à Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990, que “dispõe so‑
bre o Estatuto da Criança e do Adolescente
e dá outras providências”, com o intuito de
dispor sobre a criação e o funcionamento
dos Conselhos Tutelares no Brasil.
Senhor Presidente,
Nos do artigo 114, inciso XIV, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa Excelência
que seja incluída na Ordem do Dia o Projeto de Lei modifica os arts 131, 132 e 134 e acrescenta o art. 134-A à
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que “dispõe sobre
o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências”, com o intuito de dispor sobre a criação e o
funcionamento dos Conselhos Tutelares no Brasil.
Sala das sessões, 3 de abril de 2012. – Perpétua
Almeida, Deputado Federal PCdoB/AC
REQUERIMENTO Nº 4.822, DE 2012
(Do Sr. Cabo Juliano Rabelo)

Requer inclusão de proposição na pau‑
ta da Ordem do Dia, do PL 5798 de 2009,
que Institui o Vale-Cultura.

Requer a inclusão na Ordem do Dia do
Plenário da Proposta de Emenda à Consti‑
tuição nº 308/2004, que “Altera os artigos 21,
32 e 144, da Constituição Federal, criando as
Polícias Penitenciárias Federal e Estaduais”.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 114, inciso XIV, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa
Excelência a inclusão na pauta da Ordem do Dia
do Projeto de Lei N° 5798 de 2009, que Institui o
Programa de Cultura do Trabalhador, Cria o Vale‑
-Cultura e da outras Providências.
Sala de Sessões, 3 de abril de 2012. – Deputada
Sandra Rosado, Líder do PSB

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos dos art.
114, inciso XIV, do Regimento Interno, a inclusão na
Ordem do Dia do Plenário da Proposta de Emenda à
Constituição nº 308/2004, que “Altera os artigos 21,
32 e 144, da Constituição Federal, criando as polícias
penitenciárias Federal e Estaduais”.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Deputado
Cabo Juliano Rabelo, PSB-MT

REQUERIMENTO Nº 4.820, DE 2012
(Do Sr. João Ananias)

REQUERIMENTO Nº 4.823, DE 2012
(Do Sr. Cabo Juliano Rabelo)

Requer inclusão na Ordem do Dia do
PL nº 1428/1999.

Requer a inclusão na Ordem do Dia do
Plenário da Proposta de Emenda à Cons‑

10276 Quarta-feira 4

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

tituição nº 300/2008, que “Altera a redação
do parágrafo 9º do artigo 144 da Constitui‑
ção Federal”.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos dos art.
114, inciso XIV, do Regimento Interno, a inclusão na
Ordem do Dia do Plenário da Proposta de Emenda à
Constituição nº 300/2008, que “Altera a redação do
parágrafo 9º do artigo 144 da Constituição Federal”.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Deputado
Cabo Juliano Rabelo, PSB-MT
REQUERIMENTO Nº 4.824, DE 2012
(Do Sr. Cabo Juliano Rabelo)
Requer a inclusão na Ordem do Dia do
Plenário da Proposta de Emenda à Consti‑
tuição nº 89-A, de 2007, que “dá nova reda‑
ção ao inciso XI e revoga o § 12 do artigo
37 da Constituição Federal”.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos dos art.
114, inciso XIV, do Regimento Interno, a inclusão na Ordem do Dia do Plenário da Proposta de Emenda à Cons‑
tituição nº 89-A/2007, que “dá nova redação ao inciso
XI e revoga o § 12 do artigo 37 da Constituição Federal”.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Deputado Cabo Juliano Rabelo, PSB-MT.
REQUERIMENTO Nº 4.825, DE 2012
Requer a reconstituição do Projeto
de Lei nº 1.607, de 2011, e do PL 1.802, de
2011, apensado.
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 106 do Regimento Interno,
requeiro a reconstituição do Projeto de Lei nº 1.607,
de 2011, que “Acresce parágrafo ao art. 82 da Lei nº
7.210, de 11 de julho de 1984, que ‘institui a Lei de
Execução Penal’, e revoga o art. 103 do mesmo diploma legal” e do PL 1.802, de 2011, apensado.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Deputado Efraim Filho, Presidente.
REQUERIMENTO Nº 4.826, DE 2012
(Do Sr. Romero Rodrigues)
Solicita inclusão na Ordem do Dia do
Projeto de Lei nº 7699 de 2006 que “Institui
o Estatuto do Portador de Deficiência e dá
outras providências”.
Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art.
114, inciso XIV, do Regimento Interno desta Casa, a
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inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei nº 7699
de 2006 que “Institui o Estatuto do Portador de Deficiência e dá outras providências”.
Justificação
O Projeto de Lei nº 7699 de 2006 encontra-se
pronto para a Ordem do Dia desta Casa, onde tramitou nos termos regimentais.
A proposta condensa em um único texto as linhas
gerais de Decretos do Poder Executivo e de leis em
vigor sobre deficiência física e traz alguns avanços,
como a escola inclusiva, baseado no conceito de que
não é o deficiente que deve adaptar-se à escola, mas
a escola que deve adaptar-se ao deficiente.
Outra inovação é a tipificação de crimes contra a
pessoa com deficiência. Uma das condutas que passa ser considerada crime é reter cartão magnético de
pessoa com deficiência, com pena prevista de reclusão
de seis meses a dois anos e multa.
Entre os pontos mais importantes do projeto,
destacam-se: prioridade na tramitação de processos
judiciais; preferência para acompanhamento na área
de saúde na própria residência, em vez de internação; criação de programas específicos de educação
profissionalizante; criação de entidades privadas para
promover a colocação de pessoas com deficiência no
mercado de trabalho; e acessibilidade em todos os
meios de transporte público.
O projeto define deficiência como qualquer “restrição física, intelectual ou sensorial, de natureza permanente ou transitória, que limita a capacidade de exercer uma ou mais atividades essenciais da vida diária
ou atividades remuneradas”. Pela proposta, configura
deficiência também é a limitação pessoal causada ou
agravada pelo ambiente econômico e social.
Nos termos do projeto, a deficiência pode ser
dividida em oito categorias: física, auditiva, visual,
intelectual, surdocegueira, autismo, com dificuldade
de comunicação e de comportamento; condutas típicas, síndromes ou quadros psicológivos, neurológicos
ou psiquiátricos que causam atrasos no desenvolvimento pessoal e prejuízos no relacionamento social;
e deficiência múltipa (combinação de duas ou mais
deficiências).
A proposição foi aprovada pelo Senado Federal
e pelas Comissões temáticas da Câmara dos Deputados e apenas aguarda a deliberação do Plenário,
motivo pelo qual solicito o apoio dos meus pares no
sentido de aprovarmos o presente requerimento desta
justa proposição.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Romero
Rodrigues, Deputado Federal PSDB/PB.
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REQUERIMENTO Nº 4.827, DE 2012
(Do Sr. Romero Rodrigues)
Solicita inclusão na Ordem do Dia da
Proposta de Emenda à Constituição nº 479
de 2005 que “Acrescenta dispositivo ao Ato
das Disposições Constitucionais Transitó‑
rias, para considerar estáveis os Agentes
de Combate às Endemias, da Fundação
Nacional de Saúde – FUNASA, em atuação
há 9 (nove) anos, ou mais”.
Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art.
114, inciso XIV, do Regimento Interno desta Casa, a
inclusão na Ordem do Dia da Proposta de Emenda à
Constituição nº 479 de 2005 que “Acrescenta dispositivo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
para considerar estáveis os Agentes de Combate às
Endemias, da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, em atuação há 9 (nove) anos, ou mais”.
Justificação
A Proposta de Emenda à Constituição nº 479 de
2005 encontra-se pronta para a Ordem do Dia desta
Casa, onde tramitou nos termos regimentais, tendo
parecer aprovado na Comissão Especial.
Devo ressaltar que a proposta em apreço não incorpora aos quadros da administração pública novos servidores. Limita-se a reconhecer e valorizar uma força de
trabalho que há mais de 9 (nove) anos, presta serviços
relevantes, inclusive com o reconhecimento da população, que não deseja viver outro período de endemias.
Com a ocorrência de diversos surtos endêmicos, principalmente os que disseminaram dengue e
dengue hemorrágica fez-se necessário a contratação
a contratação de Agentes de Combate às Endemias
em caráter emergencial.
A aprovação da presente proposta possibilitará que
sejam revistos OS direitos dos Agentes de Combate às
Endemias, da Fundação Nacional de Saúde, que não
foram reconhecidos, tendo sido milhares deles demitidos em 1999 e só sendo reincorporados aos quadros da
FUNASA por força de decisão judicial, motivo pelo qual
solicito o apoio dos meus pares no sentido de aprovarmos o presente requerimento desta justa proposição.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Romero
Rodrigues, Deputado Federal PSDB/PB.
REQUERIMENTO Nº 4.828, DE 2012
(Do Sr. Romero Rodrigues)
Solicita inclusão na Ordem do Dia da
Proposta de Emenda à Constituição nº 215
de 2003 que “Acrescenta o § 3º ao art. 42 da
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Constituição Federal que dispõe sobre os
militares dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios”, possibilitando aos militares
dos Estados, Distrito Federal e dos Territó‑
rios a acumulação remunerada de cargo de
professor, cargo técnico ou científico ou de
cargo privativo de profissionais de saúde.
Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art.
114, inciso XIV, do Regimento Interno desta Casa, a
inclusão na Ordem do Dia da Proposta de Emenda à
Constituição nº 215 de 2003 que “Acrescenta o § 3º
ao art. 42 da Constituição Federal que dispõe sobre os
militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”, possibilitando aos militares dos Estados, Distrito
Federal e dos Territórios a acumulação remunerada de
cargo de professor, cargo técnico ou científico ou de
cargo privativo de profissionais de saúde.
Justificação
A Proposta de Emenda à Constituição nº 215 de
2003 encontra-se pronta para a Ordem do Dia desta
Casa, onde tramitou nos termos regimentais. A comissão Especial que a analisou, aprovou a autorização
para acúmulo de cargos por militares nas áreas de
educação e saúde.
A Proposta de Emenda à Constituição autoriza
a acumulação de cargos de professor, de profissional
de saúde ou técnico-científico aos militares das Forças
Armadas, quando houver compatibilidade de horários.
Essa alternativa já existe para os servidores civis dos
diferentes poderes e unidades da Federação.
Atualmente, os militares passam para a reserva
quando assumem permanentemente cargos públicos.
Em caso de cargo temporário, a função pode ser acumulada por até dois anos.
A atual proibição merece ser reformulada, pois
tanto nas Forças Armadas quanto nas instituições
militares estaduais “existem milhares de profissionais
que podem e querem contribuir para os ideais republicanos com algo mais, além das atribuições que
lhes são próprias, em especial nas áreas de educação e saúde”.
Portanto, a aprovação da presente Proposta de
Emenda à Constituição, constitui-se num avanço em
nossa lei maior, aperfeiçoando um dispositivo que
pode e merece ser reformado, razão pela qual solicito
o apoio dos meus pares no sentido de aprovarmos o
presente requerimento.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Romero
Rodrigues, Deputado Federal PSDB/PB.
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REQUERIMENTO Nº 4.829, DE 2012
(Do Sr. Romero Rodrigues)

REQUERIMENTO Nº 4.830, DE 2012
(Do Sr. Romero Rodrigues)

Requer a criação de Comissão Espe‑
cial destinada a proferir parecer a Proposta
de Emenda à Constituição nº 192 de 2007,
que “Acrescenta o inciso XVI ao art. 93 da
Constituição Federal”, onde os Juízes e Tri‑
bunais deverão encaminhar semestralmen‑
te ao Conselho Nacional de Justiça relató‑
rios sobre o andamento de processos que
presidem relativos a atos de improbidade
administrativa e a crimes contra a adminis‑
tração pública.

Solicita inclusão na Ordem do Dia do
Projeto de Lei nº 5798 de 2009 que “Institui
o Programa de Cultura do Trabalhador, cria
o Vale-Cultura e dá outras providências”.

Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do
inciso I do art. 34, conjugado com art. 114, inciso IV
do Regimento Interno desta Casa, que seja criada a
Comissão Especial destinada a proferir parecer a Proposta de Emenda à Constituição nº 192 de 2007, que
“Acrescenta o inciso XVI ao art. 93 da Constituição
Federal”, onde os Juízes e Tribunais deverão encaminhar semestralmente ao Conselho Nacional de Justiça
relatórios sobre o andamento de processos que presidem relativos a atos de improbidade administrativa e
a crimes contra a administração pública.
Justificação
A Proposta de Emenda à Constituição nº 192 de
2007 determina que os Juízes e Tribunais encaminhem
semestralmente ao Conselho Nacional de Justiça relatórios sobre o andamento de processos que presidem relativos a atos de improbidade administrativa e
a crimes contra a administração pública.
Com a presente medida legislativa espera-se
conferir maior transparência na condução dos processos instaurados para a apuração de atos que atentam
contra a Administração Pública.
O Conselho Nacional de Justiça – CNJ tem competência para disciplinar o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, sendo matéria
de grande responsabilidade, e envolve de forma ampla
questões que interferem em áreas e segmentos que
se inter-relacionam.
Por estas razões e considerando a importância
da matéria é que solicito a criação desta Comissão
Especial para que o assunto possa ser debatido amplamente.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Romero
Rodrigues, Deputado Federal PSDB/PB.

Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art.
114, inciso XIV, do Regimento Interno desta Casa, a
inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei nº 5798
de 2009 que “Institui o Programa de Cultura do Trabalhador, cria o Vale-Cultura e dá outras providências”.
Justificação
O Projeto de Lei nº 5798 de 2009 encontra-se
pronto para a Ordem do Dia desta Casa, onde tramitou nos termos regimentais.
A proposta em apreço deverá beneficiar com R$
50,00 (cinqüenta reais) por mês os trabalhadores com
carteira assinada, que recebam até cinco salários mínimos. O projeto encontra-se em última etapa de votação na Câmara dos Deputados e busca a garantia
de meios de acesso e participação nas diversas atividades culturais desenvolvidas no país.
A aprovação do presente Projeto de Lei possibilitará ao beneficiado, utilizar o dinheiro para comprar
livros, CDs e DVDs, ou ainda para assistir a um espetáculo de teatro e de dança, filmes e circo. O fomento
à cultura, que vai atingir especialmente o consumidor,
deve fazer uso de cartão magnético, motivo pelo qual
solicito o apoio dos meus pares no sentido de aprovarmos o presente requerimento desta justa proposição.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Romero
Rodrigues, Deputado Federal PSDB/PB.
REQUERIMENTO Nº 4.831, DE 2012
(Do Sr. Romero Rodrigues)
Solicita inclusão na Ordem do Dia da
Proposta de Emenda à Constituição nº 285
de 2008 que “Acrescenta artigo ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias
para dispor sobre a vinculação de recursos
orçamentários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios aos res‑
pectivos Fundos de Habitação de Interesse
Social”, conhecida como PEC da Habitação.
Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art.
114, inciso XIV, do Regimento Interno desta Casa, a
inclusão na Ordem do Dia da Proposta de Emenda
à Constituição nº 285 de 2008 que “Acrescenta artigo
ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
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para dispor sobre a vinculação de recursos orçamentários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios aos respectivos Fundos de Habitação de
Interesse Social”, conhecida como PEC da Habitação.

sentido de aprovarmos o presente requerimento desta
justa proposição.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Romero
Rodrigues, Deputado Federal PSDB/PB.

Justificação

REQUERIMENTO Nº 4.832, DE 2012
(Do Sr. Romero Rodrigues)

A Proposta de Emenda à Constituição nº 285/2008
vincula as receitas da União, dos Estados e Municípios, obrigando que o montante de 2% da receita da
União vá para o Fundo Nacional de Habitação; 1% da
receita do Estado vá para o Fundo Estadual de Habitação e que 1% da receita do Município vá para o
Fundo Municipal de Habitação, para que possamos
ter recursos, de fato, para acabar com o déficit habitacional desse país.
A estimativa, hoje, é que temos em torno de 5,8
milhões de pessoas de baixa renda que necessitam
de moradia e que, nos próximos cinco anos, esse número chegue a mais de 20 milhões de pessoas. São
pessoas que não têm acesso ao financiamento bancário porque têm renda inferior a R$1.200,00. Estas
que vivem em condições precárias nas favelas, nas
áreas de risco, nas ruas das cidades e que, portanto,
precisam de políticas públicas, precisam que o poder
público desenvolva um projeto habitacional para que
sejam atendidas.
Tivemos um avanço recente com o anúncio do
Governo Federal, a respeito da construção de um milhão de moradias. Mas sabemos que parte – ou boa
parte – dessas moradias ainda não atenderá a essa
população de baixa renda que vive nas grandes cidades do país. Por isso é importante que a União, que
os Estados e todos os Municípios possam ter recursos
públicos para atender a uma demanda tão presente,
crucial na vida das pessoas. Todos nós sabemos que
a moradia dá estabilidade, segurança para que, inclusive, o convívio familiar possa ser desenvolvido.
Não podemos aceitar que em um país como o
Brasil, pessoas ainda morem na rua, ou que pessoas
– quando da época das chuvas – corram risco de vida
por não terem uma moradia segura e digna. É por isso
que os Movimentos estão na rua. É por isso que é importante que todos os parlamentos se manifestem em
apoio à PEC 285 – e hoje está havendo manifestação
de vários parlamentares no país inteiro. É preciso que
possamos ter uma Emenda Constitucional, a fim de
garantir, por força de lei, que a questão habitacional
seja parte da preocupação de todos os municípios
desse país.
Com a aprovação da presente proposta possibilitará espera-se uma diminuição do déficit habitacional,
motivo pelo qual solicito o apoio dos meus pares no

Solicita inclusão na Ordem do Dia do
Projeto de Lei Complementar nº 416 de
2008 que “Dispõe sobre o procedimento
para a criação, a incorporação, a fusão e
o desmembramento de Municípios, para
regulamentar o § 4º do art. 18, da Consti‑
tuição Federal”.
Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art.
114, inciso XIV, do Regimento Interno desta Casa, a
inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei Complementar nº 416 de 2008 que “Dispõe sobre o procedimento para a criação, a incorporação, a fusão e o
desmembramento de Municípios, para regulamentar
o § 4º do art. 18, da Constituição Federal”.
Justificação
O Projeto de Lei Complementar nº 416 de 2008
encontra-se pronto para a Ordem do Dia desta Casa,
onde tramitou nos termos regimentais.
O texto determina que a criação, a incorporação,
a fusão e o desmembramento de novos municípios
dependerão da realização de estudo de viabilidade e
de plebiscito abrangendo as populações dos municípios envolvidos.
Pelo projeto, caberá à Assembléia Legislativa homologar o estudo de viabilidade e autorizar o plebiscito,
que ocorrerá preferencialmente em conjunto com as
eleições federais e estaduais. Rejeitado o plebiscito,
outro não poderá ser feito sobre o mesmo tema em
um período de 10 anos.
Aprovada a criação do município, a eleição de
prefeito, vice-prefeito e vereadores será feita no pleito
municipal subseqüente. A instalação do novo município se dará com a posse dos eleitos. As normas para
incorporação, fusão e desmembramento de municípios seguem os mesmos critérios para a criação das
novas cidades. O projeto ressalva, inclusive, que não
será permitida a criação de município se a medida
resultar, para o município pré-existente, na perda dos
requisitos estabelecidos para o surgimento dos novos.
A aprovação do presente Projeto de Lei Complementar regulará todos os procedimentos para a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de
municípios, motivo pelo qual solicito o apoio dos meus
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pares no sentido de aprovarmos o presente requerimento desta justa proposição.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Romero
Rodrigues, Deputado Federal PSDB/PB.
REQUERIMENTO Nº 4.833, DE 2012
(Do Sr. Jonas Donizette)
Requer inclusão na Ordem do Dia do
Projeto de Lei 5393/2005.
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 114, inciso XIV, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
Vossa Excelência a inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei 5393/2005, que altera a Lei nº 7.418, de 16
de dezembro de 1985, o Decreto – Lei nº 5.452, de
1º de maio de 1943, o Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de
dezembro de 1940 e dá outras providências.
Sala das Sessões, 3 de Abril de 2012. – Deputado Jonas Donizette, PSB/SP
REQUERIMENTO Nº 4.834, DE 2012
(Do Sr. Romero Rodrigues)
Requer a criação de Comissão Espe‑
cial destinada a proferir parecer a Proposta
de Emenda à Constituição nº 368 de 2009,
que “Dá nova redação ao art. 42 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias,
ampliando o prazo em que a União deverá
destinar às regiões Centro-Oeste e Nor‑
deste percentuais mínimos dos recursos
destinados à irrigação”, onde prorroga por
mais dez anos a obrigatoriedade da União
aplicar recursos destinados à irrigação. Al‑
tera a Constituição Federal de 1988.
Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do
inciso I do art. 34, conjugado com art. 114, inciso IV
do Regimento Interno desta Casa, que seja criada a
Comissão Especial destinada a proferir parecer a Proposta de Emenda à Constituição nº 368 de 2009, que
“Dá nova redação ao art. 42 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, ampliando o prazo em
que a União deverá destinar às regiões Centro-Oeste
e Nordeste percentuais mínimos dos recursos destinados à irrigação”, onde prorroga por mais dez anos
a obrigatoriedade da União aplicar recursos destinados à irrigação. Altera a Constituição Federal de 1988.
Justificação
A Proposta de Emenda à Constituição nº 368 de
2009 prorroga por mais dez anos a obrigatoriedade da
União aplicar recursos destinados à irrigação.
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A Constituição determina que as duas regiões
recebam 20% e 50%, respectivamente, dos recursos
destinados pelo Orçamento da União para a irrigação
pelo prazo de 25 anos. A obrigação começou a contar
em 1988 e acaba em 2013. A PEC 368 estende esse
prazo para 35 anos até 2023.
A irrigação no Brasil é usada para produzir alimentos nos períodos de entressafra, assumindo a função
de reguladora dos preços no mercado. No entanto, ela
ainda é pouco difundida no campo.
O custo elevado de implantação dos projetos dificulta a criação de pólos irrigados. Por causa disso, a
União deve estimular a criação de novos pólos, financiando estruturas como barragens para a regularização da oferta dos recursos hídricos e unidades para
a captação e condução de água.
Por estas razões e considerando a importância da
matéria é que solicito a criação desta Comissão Especial
para que o assunto possa ser debatido amplamente.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Romero
Rodrigues, Deputado Federal PSDB/PB.
REQUERIMENTO Nº 4.835, DE 2012
(Do Sr. Leonardo Gadelha)
Solicita inclusão na Ordem do Dia do
Projeto de Lei nº 7.699, de 2006, que “Ins‑
titui o Estatuto do Portador de Deficiência
e dá outras providências”.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art.
114, inciso XIV, combinado com o art. 86, parágrafo
3º, do Regimento Interno, inclusão na pauta de votações da Câmara dos Deputados, do Projeto de Lei nº
7.699, de 2006, que “Institui o Estatuto do Portador de
Deficiência e dá outras providências”.
Justificação
A referida propositura é originária do Senado
Federal à qual foram apensadas outras tantas tratando de temas análogos. Frise-se que um dos primeiros
projetos de lei abordando questões de interesse dos
portadores de deficiência foi protocolizado nesta Casa
há mais de dez anos.
Deste modo, a inclusão do Projeto de Lei nº
7.699, de 2006 na pauta de votações da Câmara dos
Deputados se faz necessária, pois a futura edição do
mencionado estatuto proporcionará às pessoas portadoras de necessidades especiais ou com mobilidade
reduzida, direitos e benefícios que ainda não lhes assiste, ou quando muito, de forma precária em virtude
de lacunas nas leis em vigor.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Deputado
Leonardo Gadelha, PSC/PB.
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REQUERIMENTO Nº 4.836, DE 2012
(Do Sr. Edinho Araújo)
Requer a inclusão na Ordem do Dia do
PL 2861/2008, que altera a Lei nº 4.950-A,
de 22 de abril de 1966, para estender aos
técnicos de nível médio, regularmente ins‑
critos nos Conselhos Regionais de Enge‑
nharia, Arquitetura e Agronomia, e nos de
Química, o piso salarial mínimo.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do Art.
114, inciso XIV do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a inclusão na Ordem do Dia do PL 2861/2008
que altera a Lei nº 4.950-A, de 22 de abril de 1966, para
estender aos técnicos de nível médio, regularmente inscritos nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia, e nos de Química, o piso salarial mínimo.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Deputado Edinho Araújo, PMDB / SP
REQUERIMENTO Nº 4.837, DE 2012
(Do Sr. Deputado Onofre Santo Agostini)
Requer inclusão nos Anais da Casa do
voto de louvor ao Presidente da Empresa de
Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de
Santa Catarina – EPAGRI, o Sr. Luiz Ademir
Hessmann, pelo Aniversário de 100 anos desta
Instituição no município catarinense de Lages.
Senhor Presidente,
Nos termos do Artigo 117, inciso XIX e § 3º, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, vimos,
respeitosamente, solicitar a Vossa Excelência que se
digne registrar nos Anais desta Casa voto de louvor
ao Presidente da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina – EPAGRI, o
Sr. Luiz Ademir Hessmann, e a todos os demais colaboradores desta Instituição, pelo Aniversário de 100
anos da EPAGRI no município catarinense de Lages.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Deputado
Onofre Santo Agostini, (PSD/SC)
REQUERIMENTO N° 4.838, DE 2012
(Deputado Vicentinho)
Requer convocação de Sessão Solene
da Câmara dos Deputados em Homenagem
ao dia da Umbanda no dia 15 de novembro.
Senhor Presidente:
Requeiro, com base no Art. 68 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, ouvido o Plenário, convocação de Sessão Solene desta Casa, para comemora Homenagem ao dia da Umbanda, no dia 15 de novembro.
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Justificação
O Movimento Umbandista surgiu no Brasil no
início do século XX, historicamente no dia 15 de novembro de 1908, data em que numa sessão da Federação Espírita em Niterói, Estado do Rio de Janeiro,
compareceu um jovem de 17 anos de tradicional família
fluminense, chamado Zélio Fernandino de Moraes, com
uma moléstia não identificada pelos médicos. Durante
a sessão recebeu mensagens mediúnicas do Caboclo
das Sete Encruzilhadas quando anunciou a missão
que trazia: estabelecer as bases de um culto, no qual
os espíritos de índios e escravos viriam cumprir as
determinações do Astral e que no dia seguinte estaria
na residência do médium, para fundar um templo, que
preconizasse a igualdade, a união e a inclusão. Este
é o marco histórico da Umbanda, a religião brasileira.
O Brasil é um país democrático. Democracia
pressupõe uma sociedade e Estado multifacetário, dialógico e pluriétnico. É também, um país laico e como
tal o comportamento intolerante e etnocêntrico intentados contra as religiões das tradições não-ocidentais
é uma grave disfunção social, não devendo a laicidade
ser óbice para a discussão e debate de questões relevantes para implementação de políticas públicas que
salvaguardem o imaginário da religiosidade brasileira.
Neste sentido, cabe ao Congresso Nacional viabilizar o entendimento, conhecimento e cumprimento
de políticas públicas que garantam, numa abordagem
educativa, a formação de uma sociedade sem discriminação, preconceito, desrespeito, violência e intolerância contra qualquer forma de manifestação religiosa,
ou de crença ou de outra natureza, conforme apregoa
a Constituição Federal e a Declaração Universal dos
Direitos Humanos.
Sala das sessões, 3 de abril de 2012. – Deputado
Jilmar Tatto (PT/SP) Deputado Vicentinho (PT/SP)
REQUERIMENTO Nº 4.839, DE 2012
(Do Sr. Vicentinho)
Requer inclusão na Ordem do Dia do
Projeto de Lei nº 2.295, de 2000, que “Dispõe
sobre a jornada de trabalho dos Enfermei‑
ros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem”.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art.
114, inciso XIV, do Regimento Interno a inclusão, na
Ordem do Dia, do Projeto de Lei nº 2.295, de 2000, que
“Dispõe sobre a jornada de trabalho dos Enfermeiros,
Técnicos e Auxiliares de Enfermagem”, por se tratar
de matéria de grande relevância e urgência.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Deputado Vicentinho, (PT/SP).
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REQUERIMENTO Nº 4.840 , DE 2012
(Do Senhor Antonio Carlos M. Neto e outros)
Requer, nos termos do art. 155, Urgên‑
cia para apreciação do PLP Nº 114/2011.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do
Artigo 155 da Câmara dos Deputados, Urgência na
apreciação do PLP Nº 114 de 2011, de autoria do Senhor Senador José Pimentel – PT/CE, que “Atribui à
Defensoria Pública dos Estados os direitos e deveres
previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal”.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, Democratas/
BA Líder do Democratas.
REQUERIMENTO N° 4.841, DE 2012
(Da Sra. Iracema Portella)
Requer a constituição de comissão
externa, nos termos que especifica.
Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exa., consoante o art. 38 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a constituição de comissão externa para verificar os problemas
relativos à gestão do Parque Nacional da Serra da
Capivara, no Estado do Piauí.
Justificação
O Parque Nacional Serra da Capivara está localizado no sudeste do Estado do Piauí, ocupando áreas
dos municípios de São Raimundo Nonato, João Costa,
Brejo do Piauí e Coronel José Dias. A superfície do
Parque é de 129.140 ha e seu perímetro é de 214 Km.
A criação do Parque Nacional Serra Capivara teve
múltiplas motivações ligadas à preservação de um meio
ambiente específico e de um dos mais importantes
patrimônios culturais pré-históricos. As características
que mais pesaram na decisão da criação do Parque
Nacional são de natureza diversa:
– culturais: na unidade acha-se uma densa concentração de sítios arqueológicos, a
maioria com pinturas e gravuras rupestres, nos
quais se encontram vestígios extremamente
antigos da presença do homem (100.000 anos
antes do presente). Atualmente estão cadastrados 912 sítios, entre os quais, 657 apresentam
pinturas rupestres, sendo os outros sítios ao ar
livre (acampamentos ou aldeias) de caçadores-coletores, aldeias de ceramistas-agricultores,
ocupações em grutas ou abrigos, sítios funerários e, sítios arqueopaleontológicos;
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– ambientais: área semiárida, fronteiriça
entre duas grandes formações geológicas – a
bacia sedimentar Maranhão-Piauí e a depressão
periférica do rio São Francisco – com paisagens
variadas nas serras, vales e planície, com vegetação de caatinga. A unidade abriga fauna e flora
específicas e pouco estudadas. Trata-se, pois, de
uma das últimas áreas do semiárido possuidoras
de importante diversidade biológica;
– turísticas: com paisagens de uma beleza natural surpreendente, com pontos de observação privilegiados. Esta área possui importante potencial para o desenvolvimento de um
turismo cultural e ecológico, constituindo uma
alternativa de desenvolvimento para a região.
Em 1991 a UNESCO, pelo seu valor cultural,
inscreveu o Parque Nacional na lista do Patrimônio
Cultural da Humanidade. Em 2002 foi oficializado o
pedido para que o mesmo seja declarado Patrimônio
Natural da Humanidade.
O Parque Nacional da Serra da Capivara é gerido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade – ICMBio, em parceria com a Fundação
Museu do Homem Americano – FUMDHAM.
A FUMDHAM foi criada no ano de 1986, em São Raimundo Nonato, Estado do Piauí. Trata-se de uma entidade
científica, filantrópica, sociedade civil (OSCIP) sem fins lucrativos, declarada de utilidade pública estadual e federal
e cadastrada no Conselho Nacional de Assistência Social.
Foi criada pelos pesquisadores de uma cooperação científica binacional (França-Brasil). Uma equipe,
formada por cientistas de diversos países faz pesquisas
na região desde 1973. O tema principal do programa
de trabalhos é “O Homem no Sudeste do Piauí: da pré-história aos dias atuais. A interação Homem-Meio”.
A FUMDHAM atua, formalmente, ligada às instituições dos governos federal, estadual e municipal. No plano federal, a Fundação assinou um contrato de parceria
com o IBAMA, visando à aplicação do Plano de Manejo
do Parque Nacional Serra da Capivara. A Fundação é
responsável pela gestão técnico-científica da Unidade de
Conservação e trabalha por sua defesa e manutenção.
Na cidade de São Raimundo Nonato foi construído o Museu do Homem Americano, no qual são expostos os resultados das pesquisas. Junto ao Museu
estão as reservas técnicas que abrigam as coleções
de material arqueológico, paleontológico, zoológico,
botânico, bem como os laboratórios e os serviços administrativos da FUMDHAM.
A despeito de sua importância cultural e ecológica, o Parque Nacional da Serra da Capivara enfrenta
graves dificuldades para sua proteção e gestão, que
demandam a atenção do Congresso Nacional.
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Estamos propondo a criação da Comissão Externa em questão com o propósito de verificarmos no local,
em conjunto com as autoridades do Ministério do Meio
Ambiente, do Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade, do Ministério da Cultura e da Fundação
Museu do Homem Americano, a real situação da unidade
e as possíveis soluções para os problemas encontrados.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Deputada Iracema Portella, (PP-PI).
REQUERIMENTO Nº 4.842 , DE 2012
(Do Sr. Eli Corrêa Filho)
Solicita o apensamento do Projeto
de Lei nº 3298/2012 ao Projeto de Lei nº
2468/2011.
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Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com fundamento
nos arts. 142 (caput e Parágrafo Único) e 143 do Regimento Interno, a tramitação conjunta do Projeto de Lei
nº 3298/2012, que “altera o art. 980-A, da Lei 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), que trata da
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), com o Projeto de Lei nº 2468//2011, que“ Altera
o art. 980-A, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil), que “institui a empresa individual de
responsabilidade limitada”, por tratarem de matérias
que versam sobre o mesmo assunto.
Sala das sessões, 3 de abril de 2012. – Deputado
Eli Corrêa Filho, DEM/SP.
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REQUERIMENTO Nº 4.844, DE 2012
(Do Sr. Paulo Rubem Santiago)
Requer a inclusão na Ordem do Dia
da Proposta de Emenda à Constituição nº
555/2006 que “Revoga o art. 4º da Emenda
Constitucional nº 41, de 2003 ”.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos dos art.
114, inciso XIV, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, a inclusão na Ordem do Dia da Proposta
de Emenda à Constituição nº 555/2006 que “Revoga
o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003”.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Deputado
Paulo Rubem Santiago, PDT/PE.
DESPACHOS DO PRESIDENTE
Ofício nº 254/P (ADIN nº 4.029) do Supremo Tribunal Federal. Comunicação da decisão na referida
Ação Direta de Inconstitucionalidade.
Publique-se.
Em: 3-4-12. – Marco Maia, Presidente.
Ofícios nº 1.705/R/2012 (MI 4.375/DF), e nº
1.952/R/2012 (MI 4.488/DF), do Supremo Tribunal
Federal. Comunicação das decisões nos referidos
Mandados de Injunção.
Publique-se.
Em: 3-4-12. – Marco Maia, Presidente.
Questão de Ordem nº 163, de 2012, de autoria
do Deputado BRUNO ARAÚJO. Solicitação de encaminhamento ao Presidente da Mesa do Congresso Nacional, Senador JOSÉ SARNEY, de sua manifestação
favorável à convocação reiterada dos membros da comissão mista, prevista no § 9º do art. 63 da Constituição Federal, para garantir a sua devida instalação, em
razão da recente decisão do Supremo Tribunal Federal
na Ação Direta de Iconstitucionalidade (ADI) nº. 4029.
Deixo de receber a manifestação do deputado BRUNO ARAÚJO como Questão de Ordem,
por não atender aos requisitos do art. 95, caput,
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
vez que não se trata de dúvida sobre a interpretação do Regimento em sua prática exclusiva ou
relacionada com a Constituição Federal.
Contudo, dada a relevância da matéria,
determino o encaminhamento da manifestação
do nobre Deputado BRUNO ARAÚJO ao Presidente da Mesa do Congresso Nacional, Senador JOSÉ SARNEY, para seu conhecimento.
Publique-se.
Oficie-se.
Em: 3-4-12. – Marco Maia, Presidente.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 149, DE 2012
(Do Sr. Amauri Teixeira)
Dispõe sobre a força de Lei para as
decisões das Comissões Intergestores bi‑
partites e tripartites
(À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE CIDADANIA PROPOSIÇÃO
SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO
REGIME DE TRAMITAÇÃO: ESPECIAL)
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 155, DE 2012
(Do Sr. Wellington Fagundes)
Acrescenta alínea ao inciso VI do art.
150 da Constituição Federal.
(DEVOLVA-SE AO AUTOR, POR NÃO
CONTER O NÚMERO MÍNIMO DE ASSINATURAS INDICADO NO INCISO I DO ART. 60,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COMBINADO
COM O INCISO I DO ART. 201, DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. OFICIE-SE E, APÓS, PUBLIQUE-SE.)
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 32, DE 2011
(Do Sr. Amauri Teixeira)
Cria a Contribuição Social para a Saú‑
de e dá outras providências
(REVEJO O DESPACHO APOSTO AO
PLP 32/2011, PARA ESCLARECER QUE A
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEVE SE MANIFESTAR TAMBÉM QUANTO
AO MÉRITO DA PROPOSIÇÃO. ÀS COMISSÕES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA;
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART.
54, RICD) E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E
DE CIDADANIA (ART. 54 RICD) PROPOSIÇÃO
SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO
REGIME DE TRAMITAÇÃO: PRIORIDADE)
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 153, DE 2012
(Do Sr. Audifax)
Institui contribuição social sobre a
importação ou fabricação de motocicleta,
destinando sua receita ao orçamento do
Sistema Único de Saúde - SUS
(ÀS COMISSÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO; SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA;
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART.
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54, RICD) E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E
DE CIDADANIA (ART. 54 RICD) PROPOSIÇÃO
SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO
REGIME DE TRAMITAÇÃO: PRIORIDADE)
PROJETO DE LEI Nº 3.490, DE 2012
(Do Sr. Ricardo Izar)
Dispõem sobre a proibição da elimi‑
nação de cães e gatos pelos órgãos de
controle de zoonoses, canis públicos e
estabelecimentos oficiais congêneres, e
da outras providências
(APENSE-SE À(AO) PL-5236/2009. PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES - ART. 24 II
REGIME DE TRAMITAÇÃO: ORDINÁRIA)
PROJETO DE LEI Nº 3.492, DE 2012
(Do Sr. Carlos Sampaio)
Altera a Lei nº 8.934, de 18 de novem‑
bro de 1994, para tornar mais rigorosos os
atos empresariais levados a registro nas
Juntas Comerciais
(ÀS COMISSÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54, RICD) - ART.
24, II PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO
CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES - ART. 24
II REGIME DE TRAMITAÇÃO: ORDINÁRIA)
PROJETO DE LEI Nº 3.495, DE 2012
(Do Sr. Wandenkolk Gonçalves)
Estabelece, no âmbito da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Muni‑
cípios, restrições aplicáveis aos atos de
nomeação para cargos em comissão e de
designação para funções de confiança, bem
como para inscrições em concursos públi‑
cos destinados ao provimento dos cargos
que discrimina, e dá outras providências
(APENSE-SE À(AO) PL-1163/2011. PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES - ART. 24 II
REGIME DE TRAMITAÇÃO: ORDINÁRIA)
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(ÀS COMISSÕES DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO; EDUCAÇÃO E CULTURA; FINANÇAS
E TRIBUTAÇÃO (ART. 54 RICD) E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART.
54 RICD) – ART. 24, II PROPOSIÇÃO SUJEITA
À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES – ART. 24 II REGIME DE TRAMITAÇÃO: ORDINÁRIA)
PROJETO DE LEI Nº 3.498, DE 2012
(Do Sr. Carlos Bezerra)
Acrescenta dispositivo à Lei nº 6.019,
de 3 de janeiro de 1974, para estender o di‑
reito à participação nos lucros e resultados
ao trabalhador temporário
(APENSE-SE À(AO) PL-6363/2005. PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES – ART. 24
II REGIME DE TRAMITAÇÃO: ORDINÁRIA)
PROJETO DE LEI Nº 3.499, DE 2012
(Do Sr. Rogério Peninha Mendonça)
Altera o Decreto-lei nº 227, de 28 de
fevereiro de 1967
(ÀS COMISSÕES DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO; MINAS E ENERGIA E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD) – ART.
24, II PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO
CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES – ART. 24
II REGIME DE TRAMITAÇÃO: ORDINÁRIA)
PROJETO DE LEI Nº 3.501, DE 2012
(Do Sr. Eliene Lima)
Acrescenta o Art. 177-A à Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo
Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
para estabelecer norma de medicina do tra‑
balho, em face de condição climática adversa.
(ÀS COMISSÕES DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD). PROPOSIÇÃO SUJEITA
À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES – ART. 24 II REGIME DE TRAMITAÇÃO: ORDINÁRIA)

PROJETO DE LEI Nº 3.496, DE 2012
(Do Sr. Wandenkolk Gonçalves)

PROJETO DE LEI Nº 3.502, DE 2012
(Do Sr. Márcio Macêdo)

Autoriza o Poder Executivo a criar o
Colégio Militar de Conceição do Araguaia,
no Estado do Pará

Dispõe sobre a concessão de bolsa
pelas empresas às pessoas com deficiên‑
cia, sem habilitação
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(APENSE-SE À(AO) PL-1204/2011. PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES – ART. 24
II REGIME DE TRAMITAÇÃO: ORDINÁRIA)
PROJETO DE LEI Nº 3.504, DE 2012
(Do Sr. Ruy Carneiro)
Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990, que “dispõe sobre a proteção do
consumidor e dá outras providências”, para
estabelecer a responsabilidade dos bancos
e instituições financeiras por prejuízos cau‑
sados a correntistas e consumidores em
geral em caso de greve ou movimento de
natureza similar
(ÀS COMISSÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR; FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD) E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD) – ART.
24, II PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO
CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES – ART. 24
II REGIME DE TRAMITAÇÃO: ORDINÁRIA)
PROJETO DE LEI Nº 3.510, DE 2012
(Do Sr. Romero Rodrigues)
Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro, para dispor sobre equipamento
obrigatório para veículos do transporte co‑
letivo de passageiros
(ÀS COMISSÕES DE VIAÇÃO E TRANSPORTES E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E
DE CIDADANIA (ART. 54 RICD) – ART. 24,
II PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO
CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES – ART.
24 II REGIME DE TRAMITAÇÃO: ORDINÁRIA)
PROJETO DE LEI Nº 3.538, DE 2012
(Do Poder Executivo)
Autoriza a criação da empresa pública
Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A
– AMAZUL e dá outras providências
(ÀS COMISSÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO;
RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO; FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD) E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART.
54 RICD) – ART. 24, II PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS
COMISSÕES – REGIME DE TRAMITAÇÃO:
PRIORIDADE CRIA COMISSÃO ESPECIAL,
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NOS TERMOS DO INCISO II E DO § 1º DO
ART. 34 DO REGIMENTO INTERNO.)
PROJETO DE LEI Nº 3.543, DE 2012
(Do Sr. Tiririca)
Altera a Lei nº 6.533, de 24 de maio de
1978, que “Dispõe sobre a regulamentação
das profissões de Artistas e de Técnico
em Espetáculos de Diversões, e dá outras
providências”
(ÀS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO E
CULTURA E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E
DE CIDADANIA (ART. 54 RICD) PROPOSIÇÃO
SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES – ART. 24 II REGIME DE
TRAMITAÇÃO: ORDINÁRIA)
PROJETO DE LEI Nº 3.547, DE 2012
(Do Sr. Hugo Motta)
Dispõe sobre a informação do ano de
fabricação e do ano-modelo no Certificado
de Registro de Veículo e no Certificado de
Licenciamento Anual, previstos na Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997
(ÀS COMISSÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR; DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54
RICD). PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES – ART.
24 II REGIME DE TRAMITAÇÃO: ORDINÁRIA)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 547, DE 2012
(Do Sr. Luiz Argôlo)
Susta os Efeitos da Resolução nº 396
de 2011 do CONTRAN
(APENSE-SE À(AO) PDC-544/2012. PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO REGIME DE TRAMITAÇÃO: ORDINÁRIA)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 550, DE 2012
(Do Senado Federal)
PDS 66/2012
Aprova a Programação Monetária para
o 1º trimestre de 2012.
(ÀS COMISSÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO;
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART.
54, RICD) E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E
DE CIDADANIA (ART. 54 RICD) ESCLAREÇO,
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POR OPORTUNO, QUE A MATÉRIA TRAMITOU NO SENADO FEDERAL NOS TERMOS
DO § 2º DO ART. 6º DA LEI 9.069/95, VERBIS:
“O CONGRESSO NACIONAL PODERÁ, COM
BASE EM PARECER DA COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS DO SENADO FEDERAL, REJEITAR A PROGRAMAÇÃO MONETÁRIA A QUE SE REFERE O CAPUT DESTE
ARTIGO, MEDIANTE DECRETO LEGISLATIVO,
NO PRAZO DE DEZ DIAS A CONTAR DO SEU
RECEBIMENTO”. PROPOSIÇÃO SUJEITA À
APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO REGIME DE
TRAMITAÇÃO: PRIORIDADE)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 551, DE 2012
(Do Senado Federal)
PDS 67/2012
Aprova a Programação Monetária para
o 4º trimestre de 2011
(ÀS COMISSÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO;
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART.
54, RICD) E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E
DE CIDADANIA (ART. 54 RICD) ESCLAREÇO,
POR OPORTUNO, QUE A MATÉRIA TRAMITOU NO SENADO FEDERAL NOS TERMOS
DO § 2º DO ART. 6º DA LEI 9.069/95, VERBIS:
“O CONGRESSO NACIONAL PODERÁ, COM
BASE EM PARECER DA COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS DO SENADO FEDERAL, REJEITAR A PROGRAMAÇÃO MONETÁRIA A QUE SE REFERE O CAPUT DESTE
ARTIGO, MEDIANTE DECRETO LEGISLATIVO,
NO PRAZO DE DEZ DIAS A CONTAR DO SEU
RECEBIMENTO”. PROPOSIÇÃO SUJEITA À
APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO REGIME DE
TRAMITAÇÃO: PRIORIDADE)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 552, DE 2012
(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)
MSC 400/2011
AV 600/2011
Aprova o texto do Acordo de Coopera‑
ção Técnica entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli‑
ca Argelina Democrática e Popular, assinado
no Rio de Janeiro, em 21 de maio de 2009
(ÀS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO E
CULTURA E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E
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DE CIDADANIA (ART. 54 RICD) PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO REGIME DE TRAMITAÇÃO: URGÊNCIA)
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 118, DE 2012
(Do Sr. Dr. Jorge Silva)
Acrescenta dispositivo ao art. 207 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputa‑
dos, para conceder ao parlamentar o direi‑
to de apresentar emenda durante a fase de
discussão de projeto de código
(DECORRIDO O PRAZO REGIMENTAL
PREVISTO NO ARTIGO 216, § 1º, DO RICD,
ENCAMINHE-SE À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA E À
MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO REGIME DE TRAMITAÇÃO: PRIORIDADE)
INDICAÇÃO Nº 2.743, DE 2012
(Do Sr. Severino Ninho)
Sugere a adoção de medidas relativas
à implantação de um campus da UFPE. no
Município de Igarassu -PE
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.756, DE 2012
(Do Sr. Alexandre Leite)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Mi‑
nistro da Educação, a doação de ônibus
escolar para o Município de Penápolis, lo‑
calizado no estado de São Paulo
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.757, DE 2012
(Do Sr. Jorginho Mello)
Sugere a Ministra do Planejamento,
Orçamento e Gestão o envio ao Congres‑
so Nacional de projeto de lei que conceda
jornada de trabalho reduzida a servidor
que seja tutor, curador ou responsável por
pessoa com deficiência
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.758, DE 2012
(Do Sr. Marco Tebaldi)
Sugere ao Senhor Ministro de Minas e
Energia, Edison Lobão, à realização de es‑
tudos para avaliação do potencial eólico na
região Norte do Estado de Santa Catarina,
através de um trabalho sistemático de co‑
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leta e análise de dados sobre a velocidade
e o regime de ventos, para que sirva de su‑
porte e motivação a exploração comercial
da energia eólica no estado.
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.759, DE 2012
(Do Sr. Benjamin Maranhão)
Sugere ao Ministério Público Federal
(MPF) que analise o contrato para implan‑
tação do projeto “Jampa Digital”, firmado
entre a Prefeitura de João Pessoa (PB) e a
empresa Ideia Digital
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.760, DE 2012
(Do Sr. Benjamin Maranhão)
Sugere à Controladoria Geral da União
(CGU) que analise o contrato para implan‑
tação do projeto “Jampa Digital”, firmado
entre a Prefeitura de João Pessoa (PB) e a
empresa Ideia Digital
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.761, DE 2012
(Do Sr. Leonardo Quintão)
Sugere ao Ministério da Justiça a ado‑
ção de medidas tendentes a viabilizar a cria‑
ção de uma Agência Nacional de Imigração
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.762, DE 2012
(Do Sr. Nelson Marquezelli)
Sugere ao Ministério da Saúde o li‑
cenciamento compulsório do medicamento
com osilato de sorafenibe (NEXAVAR), uti‑
lizado no tratamento de hepatocarcinoma
e carcinoma de células renais – câncer de
fígado e rim
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.763, DE 2012
(Do Sr. Fernando Jordão)
Sugere ao Ministério da Saúde cons‑
trução de uma Unidade de Pronto Atendi‑
mento – UPA, de caráter regional, no muni‑
cípio de Vassouras, visando atender, entre
outros, os municípios de Mendes, Miguel
Pereira, Paracambi, Paty do Alferes e En‑
genheiro Paulo de Frontim
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
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INDICAÇÃO Nº 2.764, DE 2012
(Da Sra. Perpétua Almeida)
Sugere ao Senhor Ministro da Fazen‑
da a abertura de uma agência do Banco do
Brasil na cidade de Cochabamba, Bolívia
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.765, DE 2012
(Do Sr. Rubens Bueno)
Sugere ao Ministério dos Transpor‑
tes, empenho no sentido de retomar as
obras de pavimentação da BR 487 – Estra‑
da Boiadeira.
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.766, DE 2012
(Do Sr. Carlos Souza)
Sugere ao Ministro do Desenvolvimen‑
to, Indústria e Comércio Exterior a abertura
de investigação sobre a existência de subsí‑
dio na produção e na exportação de sacaria
de fibra de malva e de juta proveniente da
Índia, com vistas a eventual aplicação de
medidas compensatórias incidentes sobre
a importação desses produtos
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.767, DE 2012
(Do Sr. Carlos Souza)
Sugere ao Ministério de Minas e Ener‑
gia que, por intermédio da ANEEL, seja
viabilizada a implantação de subestação e
a aquisição de equipamentos necessários
para atender à oferta de energia transmitida
pelo Linhão Tucuruí/Manaus
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.768, DE 2012
(Do Sr. Carlos Souza)
Sugere ao Ministério da Integração
Nacional que proponha ao Conselho Deli‑
berativo da Superintendência de Desenvol‑
vimento da Amazônia (Sudam) a revisão de
sua decisão sobre a programação financeira
de 2012 do Fundo Constitucional de Finan‑
ciamento do Norte (FNO)
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INDICAÇÃO Nº 2.769, DE 2012
(Do Sr. Mendonça Prado)
Sugere a Ministra-Chefe da Casa Ci‑
vil a adoção de medidas relativa ao Projeto
“Indenização de Fronteiras”
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.770, DE 2012
(Da Sra. Marinha Raupp)
Sugere à Ministra do Planejamento,
Orçamento e Gestão a realização de audi‑
ência com a Bancada Federal de Rondô‑
nia, os membros da Comissão Estadual de
Transposição e os membros representan‑
tes da Comissão Intersindical para discutir
sobre a publicação da Instrução Normativa
que norteará os procedimentos para imple‑
mentação do processo de transposição dos
servidores do Estado de Rondônia, para os
quadros da União.
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.771, DE 2012
(Do Sr. Alexandre Leite)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Mi‑
nistro das Cidades, a destinação de re‑
cursos financeiros para aquisição de uma
máquina pá carregadeira, de um caminhão
coletor de lixo, de uma motoniveladora e a
construção do portal de entrada da cidade,
no Município de Sarapuí, localizado no es‑
tado de São Paulo
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.772, DE 2012
(Da Comissão de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural)
Requer o envio de Indicação ao Minis‑
tério do Planejamento, Orçamento e Ges‑
tão, constante do relatório do Deputado
Jairo Ataíde à Proposta de Fiscalização e
Controle nº 104/2009, aprovada em Reunião
Ordinária realizada nesta data
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.773, DE 2012
(Da Comissão de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural)
IRequer o envio de Indicação ao Minis‑
tério da Justiça, constante do relatório do
Deputado Jairo Ataíde à Proposta de Fis‑
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calização e Controle nº 104/2009, aprovada
em Reunião Ordinária realizada nesta data
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.774, DE 2012
(Da Comissão de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural)
Requer o envio de Indicação ao Minis‑
tério do Desenvolvimento Agrário, constan‑
te do relatório do Deputado Jairo Ataíde
à Proposta de Fiscalização e Controle nº
104/2009, aprovada em Reunião Ordinária
realizada nesta data
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.775, DE 2012
(Da Comissão de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural)
Requer o envio de Indicação à Contro‑
ladoria-Geral da União, constante do rela‑
tório do Deputado Jairo Ataíde à Propos‑
ta de Fiscalização e Controle nº 104/2009,
aprovada em Reunião Ordinária realizada
nesta data
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
INDICAÇÃO Nº 2.776, DE 2012
(Do Sr. Marco Tebaldi)
Sugere ao Senhor Ministro da Saúde,
Alexandre Rocha Santos Padilha à realiza‑
ção de uma campanha publicitária visando
alertar e divulgar os perigos gerados pela
síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono
(SAOS)
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
REQUERIMENTO Nº 4.564, DE 2012
(Do Sr. Roberto Freire)
Requer ao Presidente da Câmara dos
Deputados seja suspensa a tramitação das
Medidas Provisórias, até que retomem sua
análise pelas comissões mistas, conforme
decisão do Supremo Tribunal Federal na
ADIn 4029
(INDEFIRO O REQUERIMENTO N.
4.564, DE 2012, POR FALTA DE AMPARO
REGIMENTAL. FALECE COMPETÊNCIA A
ESTA PRESIDÊNCIA PARA, À REVELIA DO
DISPOSTO NO ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL E NA RESOLUÇÃO N. 1, DE 2002,
DO CONGRESSO NACIONAL, SUSTAR A
TRAMITAÇÃO DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS
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EDITADAS PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. O RITO PREVISTO NESSAS NORMAS
DEVE SER OBSERVADO EM SUA INTEIREZA, RESSALVADOS OS DISPOSITIVOS DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS INCIDENTALMENTE NO ÂMBITO AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.029, PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PUBLIQUE-SE. OFICIE-SE.)
Requerimento sem número, do Senhor Deputado
MIRO TEIXEIRA. Solicitação de providências em face
das denúncias segundo as quais parlamentares teriam
recebido do cidadão cognominado Carlinhos Cachoeira
aparelhos de telefone imunes à interceptação.
Encaminhei-se a Sua Excelência o Senhor Procurador-Geral da Republica. Publique-se. Oficie-se.
Em 3-4-12. – Marco Maia, Presidente.
COMISSÕES
ATAS
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da Sexta Reunião Ordinária Realizada em
28 de março de 2012
Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e oito
de março de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania, no Anexo II,
Plenário 01 da Câmara dos Deputados, com a presença dos Senhores Deputados Ricardo Berzoini – Presidente; Alessandro Molon e Fabio Trad – Vice-Presidentes; Alceu Moreira, Andre Moura, Anthony Garotinho, Antonio Bulhões, Armando Vergílio, Arnaldo Faria
de Sá, Arthur Oliveira Maia, Asdrubal Bentes, Bruna
Furlan, Cabo Juliano Rabelo, Cândido Vaccarezza,
Danilo Forte, Dr. Grilo, Dr. Ubiali, Eduardo Cunha, Eliseu Padilha, Esperidião Amin, Evandro Milhomen, Felipe Maia, Félix Mendonça Júnior, Francisco Araújo,
Henrique Oliveira, João Campos, João Paulo Cunha,
João Paulo Lima, Jorginho Mello, José Nunes, Jutahy
Junior, Leonardo Picciani, Luiz Couto, Luiz Pitiman,
Marçal Filho, Marcos Medrado, Mauro Benevides, Mendonça Filho, Mendonça Prado, Nelson Pellegrino, Onofre Santo Agostini, Osmar Serraglio, Paes Landim,
Pastor Marco Feliciano , Paulo Magalhães, Paulo Teixeira, Ronaldo Fonseca, Sandra Rosado, Vicente Candido, Vieira da Cunha, Vilson Covatti e Zenaldo Coutinho – Titulares; Cesar Colnago, Cida Borghetti, Efraim
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Filho, Francisco Escórcio, Gabriel Guimarães, Geraldo
Simões, Gonzaga Patriota, Gorete Pereira, Hugo Leal,
Iriny Lopes, João Dado, João Magalhães, Laercio Oliveira, Laurez Moreira, Lourival Mendes, Márcio Macêdo,
Marcos Rogério, Nelson Marchezan Junior, Odílio Balbinotti, Otoniel Lima, Pauderney Avelino, Reinaldo
Azambuja, Ricardo Tripoli, Roberto Teixeira, Romero
Rodrigues, Rosane Ferreira, Sandro Alex, Sandro Mabel e Sérgio Moraes – Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados Bonifácio de Andrada, Carlos
Bezerra, Delegado Protógenes, Fábio Ramalho, Jerônimo Goergen, José Mentor, Luiz Carlos, Maurício
Quintella Lessa, Odair Cunha, Onyx Lorenzoni, Paulo
Maluf, Roberto Freire e Vicente Arruda. O Presidente
declarou abertos os trabalhos e informou aos Deputados sobre a apresentação do Relatório de Atividades
da CCJC a ser realizado nesta data, às 17 hs, no café
do Salão Verde, ressaltada a importância da divulgação dos trabalhos da Comissão. O Presidente submeteu à apreciação a Ata da quinta reunião ordinária
realizada em vinte e sete de março. O Deputado Evandro Milhomen requereu dispensa da leitura da Ata. Em
votação, a Ata foi aprovada. ORDEM DO DIA: Foi solicitada inversão de pauta para apreciação dos itens
setenta e nove, cento e oitenta e cinco, oitenta e cinco,
cento e setenta e cinco, oitenta e quatro, oitenta e dois,
cento e oitenta e quatro e oitenta e um. Foram os requerimentos aprovados pelo plenário da Comissão.
Mantendo o acordo firmado com os membros da Comissão, a apreciação dos itens da pauta foi realizada
em bloco. Primeiro bloco Redações Finais de PDC’s
de renovação ou de outorga de serviços de radiodifusão, itens 1 a 65 da pauta. Segundo bloco: Redações
Finais de projetos de lei apresentados conclusivamente nas Comissões, itens 66 a 76 da pauta. Terceiro
bloco: acordos internacionais, item 77 da pauta e,
quarto bloco: PDC’s de concessão ou de renovação
de serviços de radiodifusão, itens 86 a 166 da pauta.
1 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 1.752/09 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
1311/2009) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Serrana Comunitária – ASERCOM a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de
São Francisco de Paula, Estado do Rio Grande do Sul”.
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO LIMA. 2 – REDA‑
ÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLA‑
TIVO Nº 1.935/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1447/2009)
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Social e de Radiodifusão Monte Carmelo a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
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dade, serviço de radiodifusão comunitária no Município
de São José dos Ausentes, Estado do Rio Grande do
Sul”. RELATOR: Deputado JOÃO PAULO LIMA. 3 –
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LE‑
GISLATIVO Nº 1.938/09 – da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
1470/2009) – que “aprova o ato que autoriza a Associação de Moradores e Amigos do Jardim Lagoa Nova
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Limeira, Estado de São Paulo”. RELATOR:
Deputado JOÃO PAULO LIMA. 4 – REDAÇÃO FINAL
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
2.257/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1774/2009) – que
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
Renascer a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Rio das Pedras, Estado de
São Paulo”. RELATOR: Deputado JOÃO PAULO LIMA.
5 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 2.389/09 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
1563/2009) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e
Artístico de Mariana Pimentel a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no Município de Mariana Pimentel, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado JOÃO PAULO LIMA. 6 – REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.407/10
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 1445/2009) – que “aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Andrômeda Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada, no Município de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado JOÃO PAULO LIMA. 7 – REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.535/10
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 2084/2009) – que “aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Bonsucesso Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, no Município de Pombal, Estado
da Paraíba”. RELATOR: Deputado JOÃO PAULO LIMA.
8 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 2.690/10 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2227/2010) – que “aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Santa Rosa Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, no
Município de Santa Rosa, Estado do Rio Grande do
Sul”. RELATOR: Deputado JOÃO PAULO LIMA. 9 –
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REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LE‑
GISLATIVO Nº 2.774/10 – da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2141/2010) – que “aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Chamonix Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, no
Município de Mogi Mirim, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado JOÃO PAULO LIMA. 10 – REDAÇÃO
FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 2.804/10 – da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática – (TVR 2316/2010) – que
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
e de Amparo Social de Bom Princípio a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Bom
Princípio, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR:
Deputado JOÃO PAULO LIMA. 11 – REDAÇÃO FINAL
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
2.851/10 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2155/2010) – que
“aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio e Televisão Educativa do Paraná para executar
serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins
exclusivamente educativos, no Município de Curitiba,
Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado JOÃO PAULO LIMA. 12 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.965/10 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 2509/2010) – que “aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio Piatã de Salvador Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Salvador, Estado
da Bahia”. RELATOR: Deputado JOÃO PAULO LIMA.
13 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 2.968/10 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2516/2010) – que “aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Exclusiva Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Curitiba, Estado do Paraná”.
RELATOR: Deputado NELSON PELLEGRINO. 14 –
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LE‑
GISLATIVO Nº 2.990/10 – da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2582/2010) – que “aprova o ato que outorga permissão
à Sorali – Sociedade de Radiodifusão Litorânea Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Entre Rios, Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado NELSON PELLEGRINO. 15 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.026/10 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 2580/2010) – que “aprova o ato que outorga
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permissão à Sistema Real de Comunicações Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Ibirapitanga, Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado NELSON PELLEGRINO. 16 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.041/10 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 1359/2009) – que “aprova o ato que outorga
concessão à Fundação Sociedade Comunicação Cultura e Trabalho para executar serviço de radiodifusão
de sons e imagens, com fins exclusivamente educativos, no Município São Caetano do Sul, Estado de São
Paulo”. RELATOR: Deputado NELSON PELLEGRINO.
17 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 3.082/10 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2486/2010) – que “aprova o ato que renova a permissão outorgada à Fundação Rádio Educativa Quadrangular para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, no Município de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado NELSON PELLEGRINO. 18 – REDAÇÃO FINAL DO PRO‑
JETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.086/10 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 2513/2010) – que “aprova o ato
que renova a permissão outorgada a O Diário Rádio
e Televisão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada, no Município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado NELSON PELLEGRINO. 19 – REDAÇÃO FINAL
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 24/11
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 2245/2010) – que “aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Emissora
Vanguarda Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada, no Município de Sorocaba, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado
NELSON PELLEGRINO. 20 – REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 104/11
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 2640/2011) – que “aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rede Centro
Oeste de Rádio e Televisão Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens, no Município Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul”. RELATOR:
Deputado NELSON PELLEGRINO. 21 – REDAÇÃO
FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 126/11 – da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática – (TVR 2682/2011) – que
“aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Pioneira de Forquilha Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, no Município de Forquilha, Estado do Ceará”. RELATOR: Depu-
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tado NELSON PELLEGRINO. 22 – REDAÇÃO FINAL
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 132/11
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 2692/2011) – que “aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Difusora Rádio
de Cajazeiras Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, no Município de Cajazeiras, Estado da Paraíba”. RELATOR: Deputado NELSON PELLEGRINO. 23 – REDAÇÃO FINAL DO PRO‑
JETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 142/11 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 2717/2011) – que “aprova o ato
que autoriza à Prefeitura Municipal de Santana do Cariri – Secretaria de Educação para executar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada, com fins
exclusivamente educativos, no Município de Santana
do Cariri, Estado do Ceará”. RELATOR: Deputado
NELSON PELLEGRINO. 24 – REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 168/11
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 2834/2011) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação Manancial das Águas Quentes a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Caldas Novas, Estado de Goiás”. RELATOR: Deputado NELSON PELLEGRINO. 25 – REDA‑
ÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLA‑
TIVO Nº 194/11 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2877/2011)
– que “aprova o ato que renova a permissão outorgada à Fundação Fraternidade, originalmente outorgada
à Rádio Doce Vale Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Taquari, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado NELSON PELLEGRINO. 26 – RE‑
DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGIS‑
LATIVO Nº 211/11 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2910/2011)
– que “aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Publicidade Maggi – Plan Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, no Município de Farroupilha, Estado do Rio
Grande do Sul”. RELATOR: Deputado NELSON PELLEGRINO. 27 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 256/11 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 2794/2011) – que “aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural de Afuá – ASCOA a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária no Município de Afuá,
Estado do Pará”. RELATOR: Deputado ARTHUR OLIVEIRA MAIA. 28 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO
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DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 266/11 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2845/2011) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária e Cultural Nova FM a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Arceburgo, Estado de Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado ARTHUR OLIVEIRA MAIA. 29
– REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 274/11 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2879/2011) – que “aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rede Mineira de Rádio e Televisão
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, no Município de Uberlândia,
Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado ARTHUR OLIVEIRA MAIA. 30 – REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 275/11
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 2882/2011) – que “aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Cidade de
Cuiabá Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso”. RELATOR: Deputado
ARTHUR OLIVEIRA MAIA. 31 – REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 303/11
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 2946/2011) – que “aprova o ato
que renova a permissão da Ultra Radiodifusão Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado
ARTHUR OLIVEIRA MAIA. 32 – REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 327/11
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 2638/2011) – que “aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio TV do
Amazonas Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens, no Município de Boa Vista, Estado
de Roraima”. RELATOR: Deputado ARTHUR OLIVEIRA MAIA. 33 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 332/11 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 2948/2011) – que “aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Lagoa Radiodifusão Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, no Município de Barra do Ribeiro, Estado
do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado VIEIRA
DA CUNHA. 34 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 356/11 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1645/2009) – que “aprova o ato que outorga permissão à Rádio Raio de Sol FM Ltda. para ex-
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plorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, no Município de Canápolis, Estado da Bahia”.
RELATOR: Deputado ARTHUR OLIVEIRA MAIA. 35
– REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 362/11 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2718/2011) – que “aprova o ato que outorga permissão
ao Sistema de Comunicação e Publicidade Buriti Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Buritirama, Estado
da Bahia”. RELATOR: Deputado ARTHUR OLIVEIRA
MAIA. 36 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DE‑
CRETO LEGISLATIVO Nº 364/11 – da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática –
(TVR 2741/2011) – que “aprova o ato que outorga
permissão ao Sistema Itaunense de Radiodifusão Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Jordânia, Estado
de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado ARTHUR OLIVEIRA MAIA. 37 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 376/11 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2607/2011) – que “aprova o ato que outorga concessão à Fundação Educativa e Cultural Alternativa de Radiodifusão para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusivamente
educativos, no Município de São Lourenço, Estado de
Minas Gerais”. RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 38 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 380/11 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 2618/2011) – que “aprova o ato que outorga
concessão ao Sistema Maranhense de Radiodifusão
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média no Município de São Luís, Estado do Maranhão”. RELATOR: Deputado ARTHUR OLIVEIRA
MAIA. 39 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DE‑
CRETO LEGISLATIVO Nº 382/11 – da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática –
(TVR 2720/2011) – que “aprova o ato que outorga
permissão ao Sistema de Comunicação São Miguel
do Araguaia Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada, no Município de Nova
Crixás, Estado de Goiás”. RELATOR: Deputado ARTHUR OLIVEIRA MAIA. 40 – REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 383/11
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 2721/2011) – que “aprova o ato
que outorga permissão à Sistema Canguçu de Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada, no Município de Canguçu, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado ARTHUR OLIVEIRA MAIA. 41 – REDAÇÃO
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FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 385/11 – da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática – (TVR 2724/2011) – que
“aprova o ato que outorga permissão à Palmital FM
Stereo Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Palmital, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado ARTHUR OLIVEIRA MAIA. 42 – REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 388/11
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 2727/2011) – que “aprova o ato
que outorga permissão à Rádio FM de Porto da Folha
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, no Município de Cristinápolis,
Estado de Sergipe”. RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 43 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 393/11 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 2734/2011) – que “aprova o ato que outorga
permissão à Cristo Rei Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, no Município de São Domingos do Norte,
Estado do Espírito Santo”. RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 44 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 394/11 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2735/2011) – que “aprova o ato que outorga permissão à Cristo Rei Comunicações Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, no Município de Santa Teresa, Estado do
Espírito Santo”. RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 45 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DE‑
CRETO LEGISLATIVO Nº 397/11 – da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática –
(TVR 2738/2011) – que “aprova o ato que outorga
permissão à Nossa Rádio de Teresina FM Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, no Município de Abadiânia, Estado de Goiás”. RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 46 – RE‑
DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGIS‑
LATIVO Nº 399/11 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2743/2011)
– que “aprova o ato que outorga permissão à Estudios
Reunidos Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada, no Município de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe”. RELATOR:
Deputado ELISEU PADILHA. 47 – REDAÇÃO FINAL
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 408/11
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 2751/2011) – que “aprova o ato
que outorga permissão à Rádio Quixelô FM Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, no Município de Quixelô, Estado do Ceará”.
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RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 48 – REDA‑
ÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLA‑
TIVO Nº 409/11 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2752/2011)
– que “aprova o ato que outorga permissão à CABLE-LINK OPERADORA DE SINAIS DE TV A CABO LTDA.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Jambeiro, Estado
de São Paulo”. RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA.
49 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 411/11 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2755/2011) – que “aprova o ato que outorga permissão
à Rede Nova FM de Radiodifusão Ltda para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Morada Nova de Minas, Estado
de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 50 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 413/11 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 2758/2011) – que “aprova o ato que outorga
permissão ao Sistema Beija Flor de Radiodifusão Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Missão Velha,
Estado do Ceará”. RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 51 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 415/11 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 2760/2011) – que “aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Centroeste Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada,
no Município de Cantagalo, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 52 – REDAÇÃO
FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 417/11 – da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática – (TVR 2763/2011) – que
“aprova o ato que outorga permissão à Tipuana FM
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, no Município de Angical, Estado
da Bahia”. RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 53
– REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 418/11 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2764/2011) – que “aprova o ato que outorga permissão
à LMG Comunicações Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Aiquara, Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 54 – REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 420/11
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 2766/2011) – que “aprova o ato
que outorga permissão à T.L. Comunicação Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
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modulada, no Município de Aramari, Estado da Bahia”.
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA.
55 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 421/11 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2767/2011) – que “aprova o ato que outorga permissão
à Chapada Radiodifusão Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada, no
Município de Andaraí, Estado da Bahia”. RELATOR:
Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. 56 – RE‑
DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGIS‑
LATIVO Nº 424/11 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2771/2011)
– que “aprova o ato que outorga permissão à Empresa
de Radiodifusão de Itabirito Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada, no
Município de Itabirito, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. 57
– REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 426/11 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2773/2011) – que “aprova o ato que outorga permissão
à Gtoll Telecomunicações Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada, no
Município de Paraíso do Norte, Estado do Paraná”.
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA.
58 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 434/11 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2788/2011) – que “aprova o ato que outorga permissão
à Plus Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Xangri-lá, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado VIEIRA DA CUNHA. 59 – REDAÇÃO
FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 452/11 – da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática – (TVR 2701/2011) – que
“aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Lins Rádio Clube Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, no Município de Lins,
Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. 60 – REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 459/11
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 2920/2011) – que “aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Subaé
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, no Município de Feira de Santana, Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. 61 – REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 463/11
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 2553/2010) – que “aprova o ato
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que outorga permissão à Camargo e Vassali – Empresa de Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do
Sul”.RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 62
– REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 466/11 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2742/2011) – que “aprova o ato que outorga permissão
à Rádio FM Porto da Folha Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada, no
Município de Itabaianinha, Estado de Sergipe”. RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. 63
– REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 467/11 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2795/2011) – que “aprova o ato que autoriza a Comunidade Famense de Rádio a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Fama, Estado
de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado MAURÍCIO
QUINTELLA LESSA. 64 – REDAÇÃO FINAL DO PRO‑
JETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 468/11 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 2806/2011) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Educação
e Cultura de Rádio Nordeste FM – ACECRAN a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Bom Jesus, Estado do Rio Grande do Sul”.
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA.
65 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 477/11 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2556/2010) – que “aprova o ato que outorga permissão
à Andrenei Carneiro de Araújo e Cia Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Santaluz, Estado da Bahia”.
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA.
O Presidente anunciou a votação em bloco das Redações Finais dos Projetos de Decreto Legislativo de
radiodifusão. Em votação, foram aprovadas. 66 – RE‑
DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.149/01 –
dos Srs. Paulo Rocha e Professor Luizinho – que “dispõe sobre informações prestadas pelas instituições de
ensino superior ao candidato, no ato de inscrição do
vestibular”. RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 67 –
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 7.104/02
– do Sr. Gastão Vieira – que “dispõe sobre inadimplência na prestação de contas e cumprimento das normas
de programas federais na área de educação”. RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 68 – REDAÇÃO FINAL
DO PROJETO DE LEI Nº 805/07 – do Sr. Lincoln Por-
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tela – que “altera a Lei n° 8.906, de 04 de julho de
2004, que “Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB”. RELATOR:
Deputado LUIZ COUTO. 69 – REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE LEI Nº 838/07 – do Sr. Marcos Montes
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade da presença do
orientador educacional nas instituições públicas de
educação básica”. RELATOR: Deputado LUIZ COUTO.
70 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº
3.706/08 – do Sr. Renato Molling – que “altera os arts.
10 e 11 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional”. RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 71 – RE‑
DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.651/09 –
do Sr. Gilmar Machado – que “altera o art. 26 da Lei
n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional”. RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 72 – REDAÇÃO FINAL
DO PROJETO DE LEI Nº 5.672/09 – do Sr. Carlos
Bezerra – que “obriga os hospitais de todo o país a
manter em local visível de suas dependências aviso
informando sobre o direito da parturiente a acompanhante”. RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 73 – RE‑
DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 6.096/09 –
da Sra. Alice Portugal – que “altera o nome do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
para Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Dois de Julho”. RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 74 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº
6.316/09 – do Sr. Marco Maia – que “dispõe sobre a
instalação de Free Shopping nas faixas de fronteira”.
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 75 – REDA‑
ÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 6.336/09 – do
Sr. Vicentinho – que “institui o dia 6 de agosto como
Dia Nacional dos Profissionais da Educação”. RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 76 – REDAÇÃO FINAL
DO PROJETO DE LEI Nº 7.412/10 – do Sr. José Otávio Germano e outros – que “dispõe sobre procedimentos do Poder Judiciário dos Estados e do Distrito
Federal para a aplicação dos recursos provenientes
de depósitos judiciais sob aviso à disposição da Justiça em geral, e sobre a destinação dos rendimentos
líquidos auferidos dessa aplicação, e dá outras providências”. RELATOR: Deputado VIEIRA DA CUNHA. O
Presidente anunciou a votação em bloco das Redações
Finais dos Projetos de Lei conclusivos. Em votação,
foram aprovadas. 77 – PROJETO DE DECRETO LE‑
GISLATIVO Nº 474/11 – da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional – (MSC 506/2010)
– que “aprova o texto do Tratado entre a República
Federativa do Brasil e a República Popular da China
sobre Auxílio Judicial em Matéria Civil e Comercial,
assinado em Pequim, em 19 de maio de 2009”. RELA-
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TOR: Deputado EVANDRO MILHOMEN. PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação. O Presidente anunciou a discussão e a votação do Projeto de Decreto
Legislativo de Acordo Internacional. Não houve oradores inscritos para a discussão. Em votação, foi aprovado o Parecer. 78 – PROJETO DE DECRETO LE‑
GISLATIVO Nº 311/07 – da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 43/2007)
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Rádio
Paraizo de Comunicação e Ação Comunitária a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município de Barra do Piraí, Estado do Rio de Janeiro”.
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 79 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.230/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática – (TVR 938/2008) – que
“aprova o ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária de Sambê a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município Rio Bonito, Estado do Rio de
Janeiro”. RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. 80 – PROJETO DE DECRETO LE‑
GISLATIVO Nº 1.302/08 – da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
932/2008) – que “aprova o ato que autoriza a Associação União das Mulheres Florianenses – AUMF a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Floriano, Estado do Piauí”. RELATOR: Deputado PAES LANDIM. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 81 – PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.317/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1016/2008) – que “aprova o ato que
outorga permissão à STAR FM LTDA. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município de Bocaína, Estado do Piauí”. RELATOR: Deputado PAES LANDIM. PARECER: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
82 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
1.468/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1199/2009) – que
“aprova o ato que autoriza a Fundação Martinho Canuto de Melo a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Coivaras, Estado do Piauí”.
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. PARECER: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
83 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
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1.849/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1472/2009) – que
“aprova o ato que autoriza a Associação de Vaqueiros
de Cristalândia do Piauí a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Cristalândia do
Piauí, Estado do Piauí”. RELATOR: Deputado PAES
LANDIM. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 84 – PROJETO DE DECRE‑
TO LEGISLATIVO Nº 1.879/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
1425/2009) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Cultural de Difusão Comunitária Morro Grande
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Viamão, Estado do Rio Grande do Sul”.
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 85 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.947/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática – (TVR 1499/2009) – que
“aprova o ato que autoriza a Associação Cultural e
Educativa de Vidigal a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Cianorte – Vila
Vidigal, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 86 – PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.003/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1576/2009) – que “aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária Solidariedade a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande
do Sul”. RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 87 – PROJETO DE DECRETO LEGIS‑
LATIVO Nº 2.016/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1808/2009)
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Guaibense de Apoio Cultural e Comunitário – AGACC a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Guaíba, Estado do Rio Grande do Sul”.
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 88 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 2.081/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática – (TVR 1801/2009) – que
“aprova o ato que autoriza o Conselho Cultural e Artístico Pedras Brancas a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
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difusão comunitária no Município de Guaíba, Estado
do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado ELISEU
PADILHA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 89 – PROJETO DE DE‑
CRETO LEGISLATIVO Nº 2.108/09 – da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática –
(TVR 1657/2009) – que “aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Ultra FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada,
no Município de Lajinha, Estado de Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado MAURO LOPES. PARECER: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
90 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
2.251/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1754/2009) – que
“aprova o ato que outorga concessão ao Sistema de
Rádio e Televisão Vale do Sucuriú Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média no Município de Ribas do Rio Pardo, Estado do Mato Grosso
do Sul”. RELATOR: Deputado MARÇAL FILHO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa. 91 – PROJETO DE DECRETO LEGISLA‑
TIVO Nº 2.362/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1660/2009)
– que “aprova o ato que outorga permissão ao Portal
Comunicações, Rádio e Televisão Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Campo Grande, Estado de Mato
Grosso do Sul”. RELATOR: Deputado MARÇAL FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. 92 – PROJETO DE DECRETO LE‑
GISLATIVO Nº 2.453/10 – da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
1783/2009) – que “aprova o ato que autoriza a ACOMARES – Associação Comunitária de Radiodifusão
Mares do Sul FM a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Capão da Canoa, Estado
do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado ELISEU
PADILHA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 93 – PROJETO DE DE‑
CRETO LEGISLATIVO Nº 2.455/10 – da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática –
(TVR 1699/2009) – que “aprova o ato que outorga
permissão à Campo Grande Comunicação Ltda para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, no Município de Glória de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul”. RELATOR: Deputado
MARÇAL FILHO. PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa. 94 – PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.495/10 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 1080/2008) – que “aprova o ato que autoriza
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a Associação Comunitária e Solidária de Comunicação
Social Itapuã a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Viamão, Estado do Rio
Grande do Sul”. RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa. 95 – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 2.506/10 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
1974/2009) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão de Rio Espera –
ACORARE a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Rio Espera, Estado de Minas
Gerais”. RELATOR: Deputado MAURO LOPES. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa. 96 – PROJETO DE DECRETO LEGISLA‑
TIVO Nº 2.515/10 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2028/2009)
– que “aprova o ato que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária Nova Era a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária no Município de Caçapava do Sul, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR:
Deputado ELISEU PADILHA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 97 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.520/10
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 2049/2009) – que “aprova o ato
que renova a permissão outorgada à FM Corumbá
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, no Município de Corumbá, Estado do Mato Grosso do Sul”. RELATOR: Deputado
MARÇAL FILHO. PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa. 98 – PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.524/10 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 2059/2009) – que “aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio Pampeana Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, no Município de Uruguaiana, Estado do Rio
Grande do Sul”. RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa. 99 – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 2.526/10 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2062/2009) – que “aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Felicidade FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, no Município de Ivoti, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. 100 – PROJETO DE DECRETO
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LEGISLATIVO Nº 2.554/10 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2109/2010) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária dos Moradores e Amigos do Jockey
Clube a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de Ponta Porã, Estado do Mato Grosso
do Sul”. RELATOR: Deputado MARÇAL FILHO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa. 101 – PROJETO DE DECRETO LEGISLA‑
TIVO Nº 2.599/10 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1989/2009)
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Cordeirense a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de São José dos Cordeiros,
Estado da Paraíba”. RELATOR: Deputado BENJAMIN
MARANHÃO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 102 – PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.617/10 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 2236/2010) – que “aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Sentinela do Vale Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, no Município de Gaspar, Estado de Santa Catarina”. RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. 103 – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 2.621/10 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2142/2010) – que “aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio São João do Sudoeste do Paraná Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, no Município de São João, Estado
do Paraná”. RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. 104 – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 2.640/10 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
1749/2009) – que “aprova o ato que outorga concessão à Camy Telecomunicações Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média no Município de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do
Sul”. RELATOR: Deputado MARÇAL FILHO. PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 105 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 2.649/10 – da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática – (TVR 2312/2010) – que
“aprova o ato que autoriza a Associação de Moradores
do Bairro Jardim Primavera a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Quatiguá, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado OSMAR SER-
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RAGLIO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 106 – PROJETO DE DE‑
CRETO LEGISLATIVO Nº 2.654/10 – da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática –
(TVR 2327/2010) – que “aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Radiodifusão de Pedra
Lavrada – ACRPL a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Pedra Lavrada, Estado
da Paraíba”. RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 107 – PROJETO DE DECRE‑
TO LEGISLATIVO Nº 2.658/10 – da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática –
(TVR 1761/2009) – que “aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária dos Radiodifusores de Cambira a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de Cambira, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. PARECER: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
108 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
2.664/10 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2130/2010) – que
“aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Radiodifusão Cidade de Palmital Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, no
Município de Palmital, Estado do Paraná”. RELATOR:
Deputado OSMAR SERRAGLIO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 109
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.668/10
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 2144/2010) – que “aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Colombo
do Paraná Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, no Município de Colombo,
Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado OSMAR
SERRAGLIO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 110 – PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.694/10 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 2242/2010) – que “aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio FM Vale do Sol Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Santo Antônio da
Platina, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 111 – PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.712/10 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2289/2010) – que “aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária de Comunicação
e Cultura de Porto Amazonas a executar, pelo prazo
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de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no Município de Porto Amazonas, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 112 – PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.723/10 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2094/2010) – que “aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Fundação Nossa
Senhora do Rocio para explorar, serviço de radiodifusão sonora em ondas curtas, no Município de Curitiba,
Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado OSMAR
SERRAGLIO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 113 – PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.732/10 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 2169/2010) – que “aprova o ato que outorga
permissão à Xaraés Comunicações Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Brasilândia, Estado de Mato
Grosso do Sul”. RELATOR: Deputado MARÇAL FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. 114 – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 2.738/10 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2196/2010) – que “aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Londrina S.A. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, no
Município de Londrina, Estado do Paraná”. RELATOR:
Deputado OSMAR SERRAGLIO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 115
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.739/10
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 2197/2010) – que “aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Sociedade Campograndense de Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, no Município de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do
Sul”. RELATOR: Deputado MARÇAL FILHO. PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 116 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 2.740/10 – da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática – (TVR 2202/2010) – que
“aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Itamaraty Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, no Município de
Piripiri, Estado do Piauí”. RELATOR: Deputado PAES
LANDIM. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 117 – PROJETO DE DE‑
CRETO LEGISLATIVO Nº 2.749/10 – da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática –
(TVR 2264/2010) – que “aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio Cidade do Rio de Janei-
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ro Ltda., originalmente Rádio Difusora de Rio Bonito
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, no Município de Niterói, Estado
do Rio de Janeiro”. RELATOR: Deputado EDUARDO
CUNHA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 118 – PROJETO DE DE‑
CRETO LEGISLATIVO Nº 2.751/10 – da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática –
(TVR 2271/2010) – que “aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio Charrua Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, no Município de Uruguaiana, Estado do Rio
Grande do Sul”. RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa. 119 – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 2.772/10 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2119/2010) – que “aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Brotas Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, no Município de Piraí do Sul, Estado do Paraná”. RELATOR:
Deputado OSMAR SERRAGLIO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 120
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.775/10
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 2143/2010) – que “aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Fundação Nossa Senhora do Rocio para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, no Município de Curitiba,
Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado OSMAR
SERRAGLIO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 121 – PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.785/10 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 2195/2010) – que “aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Globo S.A. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, no
Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro”. RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa. 122 – PROJETO DE DECRETO LEGISLA‑
TIVO Nº 2.800/10 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2291/2010)
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Portal a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Clevelândia, Estado do Paraná”.
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 123 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 2.910/10 – da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática – (TVR 2585/2010) – que
“aprova o ato que outorga permissão à Empresa de
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Radiodifusão Alfa Centauro Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada, no
Município de São Francisco do Pará, Estado do Pará”.
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 124 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 2.938/10 – da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática – (TVR 2430/2010) – que
“aprova o ato que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária da Cidade de Feira Nova Sergipe
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Feira Nova, Estado de Sergipe”. RELATOR: Deputado MENDONÇA PRADO. PARECER: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
125 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
2.959/10 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2493/2010) – que
“aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Rádio Província FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Tenente Portela, Estado do Rio Grande do
Sul”. RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa. 126 – PROJETO DE DECRETO LEGISLA‑
TIVO Nº 2.972/10 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2528/2010)
– que “aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Montanhesa Menino Jesus de Praga Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Machado, Estado
de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado FÁBIO RAMALHO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa. 127 – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 3.021/10 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2544/2010) – que “aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Imperial FM de Pedro II Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Pedro II, Estado
do Piauí”. RELATOR: Deputado PAES LANDIM. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa. 128 – PROJETO DE DECRETO LEGISLA‑
TIVO Nº 3.076/10 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2468/2010)
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária e Cultural Alto Xingu a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de São Félix do
Xingu, Estado do Pará”. RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa. 129 – PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.077/10 – da Comissão
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de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 2469/2010) – que “aprova o ato que autoriza
a Associação de Rádio Comunitária de Miguel Pereira
– ARCOMP a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Miguel Pereira, Estado do
Rio de Janeiro”. RELATOR: Deputado EDUARDO
CUNHA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 130 – PROJETO DE DE‑
CRETO LEGISLATIVO Nº 3.095/10 – da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática –
(TVR 2531/2010) – que “aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio Imparsom Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, no Município de Governador Valadares,
Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado FÁBIO
RAMALHO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 131 – PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 76/11 – da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática –
(TVR 2396/2010) – que “aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Radiodifusão de Ipiaçu –
Rádio Cidade de Ipiaçu a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Ipiaçu, Estado de
Minas Gerais”. RELATOR: Deputado FÁBIO RAMALHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. 132 – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 81/11 – da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2455/2010) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Cultural e Artística de Dionísio a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Dionísio, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado FÁBIO RAMALHO. PARECER: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
133 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
83/11 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2462/2010) – que “aprova o ato que autoriza a Associação de Radiodifusão
Comunitária da Cidade de Alto Piquiri a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Alto
Piquiri, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado ESPERIDIÃO AMIN. PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa. 134 – PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 155/11 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 2812/2011) – que “aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária Educativa Cristã a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de
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Goianá, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado FÁBIO RAMALHO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 135 – PRO‑
JETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 157/11 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 2814/2011) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Educativa e
Social de Natalândia (ACESNA) a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no Município de Natalândia,
Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado FÁBIO
RAMALHO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 136 – PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 158/11 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 2815/2011) – que “aprova o ato que autoriza
a Associação de Radiodifusão Comunitária da Cidade
de Moita Bonita/Sergipe a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Moita Bonita, Estado de Sergipe”. RELATOR: Deputado MENDONÇA
PRADO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 137 – PROJETO DE DE‑
CRETO LEGISLATIVO Nº 248/11 – da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática –
(TVR 2673/2011) – que “aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Super Rádio Deus é Amor
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, no Município de Curitiba, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado ANTONIO BULHÕES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. 138 – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 252/11 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2698/2011) – que “aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Itaí Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, no Município
de Guaíba, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR:
Deputado ELISEU PADILHA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 139 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 255/11
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 2793/2011) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação do Bem Estar Sócio Econômico e Cultural Santanense a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no Município de Riacho de
Santana, Estado do Rio Grande do Norte”. RELATOR:
Deputado FELIPE MAIA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 140 – PRO‑
JETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 282/11 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 2918/2011) – que “aprova o ato
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que renova a permissão outorgada à S.P.S. Rádio e
Publicidade Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada, no Município de Torres, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 141 – PRO‑
JETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 286/11 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 2929/2011) – que “aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Fundação Rádio
Educativa São Sebastião para executar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, com fins
exclusivamente educativos, no Município do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro”. RELATOR: Deputado ALESSANDRO MOLON. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 142
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 296/11
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 2921/2011) – que “aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Tribuna de
Petrópolis Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada, no Município de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro”. RELATOR: Deputado ALESSANDRO MOLON. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 143
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 305/11
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 2662/2011) – que “aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Difusora
Boas Novas Ltda., originariamente Petrópolis Rádio
Difusora S.A. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em ondas médias, no Município de Petrópolis,
Estado do Rio de Janeiro”. RELATOR: Deputado ALESSANDRO MOLON. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 144 – PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 319/11 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2917/2011) – que “aprova o ato que renova a permissão outorgada ao Sistema Imagem de
Comunicação Ltda., originariamente outorgada à Rádio Estéreo Show Ltda para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município
de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado PASTOR MARCO FELICIANO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 145 – PROJETO DE DECRETO LEGIS‑
LATIVO Nº 342/11 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2613/2011)
– que “aprova o ato que renova a permissão outorgada à Fundação Padre Urbano Thiesen para executar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, com fins exclusivamente educativos, no Município
de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul”.
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RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 146 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 345/11 – da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática – (TVR 2886/2011) – que
“aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Rauland Belém Som Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Belém, Estado do Pará”. RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 147 – PRO‑
JETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 374/11 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 2605/2011) – que “aprova o ato
que outorga permissão à Fundação Liderbrasil para
executar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, com fins exclusivamente educativos, no
Município de João Câmara, Estado do Rio Grande do
Norte”. RELATOR: Deputado FELIPE MAIA. PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 148 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 375/11 – da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática – (TVR 2606/2011) – que
“aprova o ato que outorga concessão à Topsports Ventures S.A. para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens, no Município de Jaguarão, Estado do
Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 149 – PROJETO DE DE‑
CRETO LEGISLATIVO Nº 378/11 – da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática –
(TVR 2716/2011) – que “aprova o ato que outorga
permissão à Gtoll Telecomunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, no
Município de Formosa do Oeste, Estado do Paraná”.
RELATORA: Deputada CIDA BORGHETTI. PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 150 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 391/11 – da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática – (TVR 2731/2011) – que
“aprova o ato que outorga permissão ao Sistema de
Radiodifusão Luth Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Urânia, Estado de São Paulo”. RELATOR:
Deputado PASTOR MARCO FELICIANO. PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 151 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 395/11 – da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática – (TVR 2736/2011) – que
“aprova o ato que outorga permissão à P1 Serviços
de Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município
de Corumbaíba, Estado de Goiás”. RELATOR: Depu-
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tado JOÃO CAMPOS. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 152 – PRO‑
JETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 412/11 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 2757/2011) – que “aprova o ato
que outorga permissão à Mercom Brasília Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Guaraci,
Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado PASTOR
MARCO FELICIANO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 153 – PROJE‑
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 419/11 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2765/2011) – que “aprova o ato que
outorga permissão à Sistema Sintonia de Comunicação
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, no Município de Brotas, Estado
de São Paulo”. RELATOR: Deputado PASTOR MARCO
FELICIANO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 154 – PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 428/11 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 2778/2011) – que “aprova o ato que outorga
permissão à FM Rubi Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Medianeira, Estado do Paraná”. RELATORA:
Deputada CIDA BORGHETTI. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 155
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 447/11
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 2572/2010) – que “aprova o ato
que outorga permissão à Rede União de Rádio e Televisão do Pará Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município
de Baião, Estado do Pará”. RELATOR: Deputado PASTOR MARCO FELICIANO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 156 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 458/11
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 2912/2011) – que “aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Hit Parade
Ltda., originariamente outorgada à CONARA – Companhia Nacional de Radiodifusão Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Parati, Estado do Rio de Janeiro”. RELATOR: Deputado ANTHONY GAROTINHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. 157 – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 470/11 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2915/2011) – que “aprova o ato que renova a permissão outorgada à Gazeta Comunicações Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
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modulada, no Município de Santa Cruz do Sul, Estado
do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado ELISEU
PADILHA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 158 – PROJETO DE DE‑
CRETO LEGISLATIVO Nº 519/11 – da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática e
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 2609/2011) – que “aprova o ato
constante no Decreto de 27 de julho de 2010, que outorga concessão à Mar e Céu Comunicações Ltda.
para explorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito
à exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e
imagens no município de Sinop, Estado de Mato Grosso”. RELATOR: Deputado FELIPE MAIA. PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. O Presidente anunciou a discussão e a votação
em bloco dos Projetos de Decreto Legislativo de Radiodifusão. Não houve oradores inscritos para a discussão. Em votação, foram aprovados os Pareceres.
159 – PROJETO DE LEI Nº 1.597/11 – SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – que “dispõe sobre a criação
de estrutura permanente para as Turmas Recursais
dos Juizados Especiais Federais e cria os respectivos
cargos de Juízes Federais”. RELATOR: Deputado PAES
LANDIM. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação
deste e da Emenda da Comissão de Finanças e Tributação. Vista conjunta aos Deputados Delegado Pro‑
tógenes, Dr. Grilo, Esperidião Amin, Rebecca Gar‑
cia, Roberto Freire e Sandro Alex, em 14/12/2011.
Esgotado o prazo de vista, a matéria retornou à discussão. Não houve oradores inscritos para a discussão.
Em votação, foi aprovado o Parecer. 160 – PROJETO
DE LEI Nº 3.210/08 – da Sra. Rebecca Garcia – que
“acrescenta os §§ 5º e 6º ao art. 15 da Lei nº 10.741,
de 1º de outubro de 2003, vedando a exigência de
comparecimento do idoso enfermo aos órgãos públicos
e assegurando-lhe o atendimento domiciliar para obtenção de laudo de saúde”. RELATOR: Deputado ANTONIO BULHÕES. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Lido o Parecer,
discutiu a matéria o Deputado Luiz Couto. Em votação,
foi aprovado o Parecer contra o voto do Deputado Anthony Garotinho. O Deputado Anthony Garotinho solicitou verificação de votação. O Presidente procedeu à
chamada nominal. O Deputado Anthony Garotinho
retirou o pedido de verificação de votação. Aprovado
o Parecer. 161 – PROJETO DE LEI Nº 2.765/08 – do
Sr. Angelo Vanhoni – que “dispõe sobre a relação de
Instituições do Poder Público e suas Associações de
Amigos”. RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa. Vista ao Deputado João Campos, em
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25/10/2011. Esgotado o prazo de vista, a matéria retornou à discussão. Não houve oradores inscritos para
a discussão. Em votação, foi aprovado o Parecer. 162
– PROJETO DE LEI Nº 1.875/11 – TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação
de cargos de provimento efetivo no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da
18ª Região”. RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão
de Finanças e Tributação. Lido o Parecer, não houve
oradores inscritos para a discussão. Em votação, foi
aprovado o Parecer. 163 – PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 16/11 – do Sr. Reinaldo Azambuja – que “acrescenta § 5º ao art. 159 da Constituição
Federal”. (Apensado: PEC 148/2012) RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS. PARECER: pela admissibilidade. O Presidente informou que havia sobre a Mesa
requerimento de retirada de pauta da matéria, de autoria do Deputado Luiz Couto, que encaminhou favoravelmente. O Deputado Reinaldo Azambuja encaminhou contrariamente. Em votação, foi rejeitado o requerimento. O Deputado Luiz Couto solicitou verificação de votação. O Presidente procedeu à chamada
nominal. Votaram sim os Deputados Luiz Couto, Bruna Furlan, Ronaldo Fonseca, Vieira da Cunha e Pastor
Marco Feliciano. Votaram não os Deputados Alceu
Moreira, Eliseu Padilha, Fábio Trad, Leonardo Picciani,
Jorginho Mello, Jutahy Júnior, Zenaldo Coutinho, Esperidião Amin, Henrique Oliveira, Cabo Juliano Rabelo, Dr. Ubiali, Félix Mendonça Junior, João Campos,
Armando Vergílio, José Nunes, Onofre Santo Agostini,
Paulo Magalhães, Marçal Filho, César Colnago, Reinaldo Azambuja, Marcos Rogério e Lourival Mendes.
O PT declarou-se em obstrução. O Deputado Eliseu
Padilha levantou Questão de Ordem baseada no art.
82, § 6º do Regimento Interno, sobre a contagem dos
votos anteriores à declaração da obstrução.. O Presidente respondeu que os Deputados podem alterar
seus votos antes de encerrada a votação e, por este
motivo, não contaria os votos do partido que entrou
em obstrução. Usaram da palavra os Deputados Leonardo Picciani, Luiz Couto e Eliseu Padilha. Encerrada
a votação, o Senhor Presidente proclamou o resultado:
foram computados vinte e sete votos, sendo cinco favoráveis e vinte e dois contrários. O Presidente registrou que, mesmo com a contagem dos votos dos membros presentes do partido eu entrou em obstrução, o
quórum , ainda assim, não seria alcançado. Não havendo quórum regimental para deliberação, o Senhor
Presidente encerrou a reunião às onze horas e seis
minutos, antes convocando reunião ordinária para a
próxima quinta-feira, vinte e nove de março, às dez
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horas, para apreciar os itens da pauta a ser divulgada,
e itens remanescentes das pautas de terça e quarta-feira. E, para constar, eu ________________, Rejane
Salete Marques, lavrei a presente Ata, que, por ter sido
lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado Ricardo Berzoini, ______________________, e
publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE CIDADANIA
54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da Sétima Reunião Ordinária Realizada
em 29 de março de 2012
Às dez horas e quarenta e sete minutos do dia
vinte e nove de março de dois mil e doze, reuniu-se a
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, no
Anexo II, Plenário 01 da Câmara dos Deputados, com
a presença dos Senhores Deputados Ricardo Berzoini
– Presidente; Fabio Trad – Vice-Presidente; Alceu Moreira, Anthony Garotinho, Antonio Bulhões, Bonifácio
de Andrada, Bruna Furlan, Dr. Grilo, Dr. Ubiali, Eduardo Cunha, Eliseu Padilha, Evandro Milhomen, Félix
Mendonça Júnior, Henrique Oliveira, Jerônimo Goergen, João Campos, João Paulo Lima, Jorginho Mello,
Leonardo Picciani, Luiz Couto, Luiz Pitiman, Marçal
Filho, Marcos Medrado, Mauro Benevides, Mendonça
Prado, Osmar Serraglio, Pastor Marco Feliciano, Paulo
Magalhães, Roberto Freire, Vieira da Cunha e Zenaldo
Coutinho – Titulares; Bernardo Santana de Vasconcellos, Cida Borghetti, Dalva Figueiredo, Hugo Leal,
Iriny Lopes, Márcio Macêdo, Marcos Rogério, Odílio
Balbinotti, Pauderney Avelino, Reinaldo Azambuja,
Rosane Ferreira e Sandro Alex – Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados Alessandro Molon,
Andre Moura, Armando Vergílio, Arnaldo Faria de Sá,
Arthur Oliveira Maia, Asdrubal Bentes, Cabo Juliano
Rabelo, Cândido Vaccarezza, Carlos Bezerra, Danilo
Forte, Delegado Protógenes, Esperidião Amin, Fábio
Ramalho, Felipe Maia, Francisco Araújo, João Paulo
Cunha, José Mentor, José Nunes, Jutahy Junior, Luiz
Carlos, Maurício Quintella Lessa, Mendonça Filho,
Nelson Pellegrino, Odair Cunha, Onofre Santo Agostini, Onyx Lorenzoni, Paes Landim, Paulo Maluf, Paulo
Teixeira, Ronaldo Fonseca, Sandra Rosado, Vicente
Arruda, Vicente Candido e Vilson Covatti. Justificaram
a ausência os Deputados Delegado Protógenes, Luiz
Carlos, Nazareno Fonteles e Onofre Santo Agostini. O
Presidente declarou abertos os trabalhos e submeteu
à apreciação a Ata da sexta reunião ordinária realizada em vinte e oito de março. O Deputado Luiz Couto
requereu dispensa da leitura da Ata. Em votação, a
Ata foi aprovada contra o voto do Deputado Anthony
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Garotinho. O Deputado Anthony Garotinho solicitou verificação de votação. O Deputado Luiz Couto levantou
Questão de Ordem argumentando que a verificação de
votação caberia a matérias pertencentes à Ordem do
Dia, e a Ata não fazia parte deste período da reunião.
O Presidente respondeu que, de fato, à Ata caberia
alteração, correção e aperfeiçoamento, mas não rejeição. Informou que acolheria a Questão de Ordem para
examiná-la regimentalmente. O Presidente anunciou
a retirada de pauta do item quatorze – PEC Nº 16/11,
devido à apensação da PEC Nº 148/12. O Deputado
Anthony Garotinho solicitou ao Presidente que, junto
ao Presidente da Câmara, deputado Marco Maia, examinassem o projeto sobre a Anistia aos Bombeiros do
Estado do Rio de Janeiro. EXPEDIENTE: 1 – Comunicado da Presidência da Comissão de retirada de pauta
do item quatorze, Proposta de Emenda Constitucional
nº 16, de 2011, em razão da apensação da PEC 148
de 2012; 2 – Ofício do Deputado Delegado Protógenes justificando ausência das reuniões dos dias vinte
e sete, vinte e oito e vinte e nove de março, em razão
de compromissos político partidários; 3 – Ofício do Deputado Nazareno Fonteles justificando ausência das
reuniões realizadas entre os dias vinte e quatro e trinta
de março, em razão de missão oficial na Conferência
Regional da FAO, na Argentina; 4 – Ofício do Deputado
Luiz Carlos justificando ausência das reuniões entre os
dias vinte e seis e trinta de março, em razão de licença para tratamento da saúde; 5 – Ofício do Deputado
Jerônimo Goergen justificando ausência na reunião
do dia vinte e oito de março, em razão de audiência
no Ministério da Agricultura. Devido à evidente falta de
quórum, o Presidente encerrou a reunião às dez horas
e cinquenta e sete minutos, antes convocando reunião
ordinária, para a próxima terça-feira, três de abril, às
quatorze horas e trinta minutos, para apreciar os itens
da pauta a ser divulgada na próxima sexta-feira e encaminhada por meio eletrônico. E, para constar, eu
________________, Rejane Salete Marques, lavrei a
presente Ata, que, por ter sido lida e aprovada, será
assinada pelo Presidente, Deputado Ricardo Berzoini,
______________________, e publicada no Diário da
Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Ata da Quadragésima Segunda Reunião Ex‑
traordinária, Realizada em 9 de novembro de 2011.
Às onze horas e trinta e um minutos do dia nove
de novembro de dois mil e onze, reuniu-se extraordinariamente a Comissão de Educação e Cultura, no
Anexo II, Plenário 10 da Câmara dos Deputados, com
a presença dos Deputados titulares: Fátima Bezerra
– Presidenta; Lelo Coimbra, Artur Bruno e Alice Por-

Quarta-feira 4

10305

tugal – Vice-Presidentes; Alex Canziani, Biffi, Costa
Ferreira, Gabriel Chalita, Izalci, Joaquim Beltrão, Luiz
Carlos Setim, Luiz Noé, Mara Gabrilli, Paulo Freire,
Paulo Pimenta, Paulo Rubem Santiago, Pedro Uczai,
Professor Setimo, Professora Dorinha Seabra Rezende, Raul Henry, Reginaldo Lopes, Rogério Marinho,
Stepan Nercessian, Tiririca, Waldenor Pereira e Waldir
Maranhão; Deputados suplentes: Angelo Vanhoni,
Ariosto Holanda, Eleuses Paiva, Eliane Rolim, Emiliano José, Esperidião Amin, Jandira Feghali, Jorginho
Mello, Newton Lima, Oziel Oliveira, Pastor Marco Feliciano, Rogério Peninha Mendonça e Rosane Ferreira.
Foi registrada a presença do Parlamentar não integrante da Comissão, Deputado Ronaldo Benedet. Deixaram de comparecer os Deputados titulares: Antônio
Roberto, Dr. Ubiali, Gastão Vieira, Nazareno Fonteles,
Nice Lobão e Pinto Itamaraty. ABERTURA: Havendo
número regimental conforme estabelecido no art. 50
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a
Presidenta Deputada Fátima Bezerra (PT/RN) declarou
iniciados os trabalhos e colocou à apreciação as Atas
das seguintes reuniões: da 13ª ordinária deliberativa,
realizada no dia 25/05/2011; 18ª ordinária deliberativa,
realizada em 15/06/2011; 36ª ordinária deliberativa,
realizada em 19/10/2011; 37ª ordinária de audiência
pública, realizada em 20/10/2011; e 38ª ordinária deliberativa, realizada em 26/10/2011, dispensando suas
leituras tendo em vista prévia distribuição aos senhores
membros. Em votação, as Atas foram aprovadas à
unanimidade. AVISOS: A Presidenta anunciou a presença de alguns profissionais da área de educação do
Estado de Santa Catarina em visita à Comissão, aos
quais deu-lhes boas vindas, entre eles: o Professor
Gildo Volpato, Reitor da Universidade do Extremo Sul
Catarinense – Unesc; Senhor Adriano Rodrigues, Executivo da Unesc; Professor José Alceu Valério, Reitor
da Universidade do Contestado; Senhor Sebastião
Salésio Herdi, vice-Reitor da Universidade do Sul de
Santa Catarina –Unisul; Senhor Roberto Ramos, Procurador Adjunto da Universidade do Planalto Catarinense – Uniplac; Professor Odilon Luiz Poli, Reitor da
Unochapecó; Professor Aristides Cimadon, Reitor da
Universidade do Oeste de Santa Catarina – Unodesc;
Senhor Osmar de Marco, Procurador Jurídico Geral
da Universidade do Oeste de Santa Catarina – Unodesc; Senhor Darcy Laske, Secretário Executivo da
Associação Catarinense das Fundações Educacionais
– Acafe; Professora Walda Antunes e o Professor Pedro Bertoni do Instituto de Pesquisa, Estudos, Cultura
e Educação – Ipece; e representantes da Diretoria
Colegiada do Centro Feminista de Estudos e Assessoria – Cfemea. ORDEM DO DIA: A – Requerimentos:
Apreciação dos seguintes requerimentos: 1 – Reque-
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rimento nº 114/11 – Autora: Deputada Alice Portugal
– (PL 1436/2011) – que “requer o a realização de audiência pública destinada a discutir o Projeto de Lei nº
1.436/2011, que regulamenta o exercício da profissão
de quiropraxista”. A autora apresentou o Requerimento. Não houve debate. Em votação, o Requerimento foi
aprovado à unanimidade. A Presidenta convidou o
Deputado Lelo Coimbra (PMDB/ES) para sucedê-la
na Presidência dos Trabalhos. Dando continuidade à
Ordem do Dia, o Presidente em exercício colocou à
apreciação as seguintes matérias: 2 – Requerimento
nº 115/11 – Autor: Deputado Rogério Marinho – que
“solicita que seja convidada a Ministra da Cultura, Sra.
Anna Maria Buarque de Hollanda, a fim de esclarecer
a autorização da destinação de R$ 12,3 milhões para
a produção do Rock In Rio Brasil 2011, via Lei Federal
de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet)”. Discutiram a
matéria os Deputados Artur Bruno (PT/CE), Waldir
Maranhão (PP/MA), Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM/TO), Fátima Bezerra (PT/RN), Jorginho
Mello (PSDB/SC) e Pedro Ucazai (PT/SC). Em votação,
o Requerimento foi rejeitado pela maioria dos presentes. 3 – Requerimento nº 116/11 – Autor: Deputado
Alex Canziani – que requer o registro nos anais desta
Comissão “votos de congratulações aos estudantes
brasileiros premiados no World Skills 2011, realizado
em Londres, na Inglaterra”. Não houve debate. Em votação, o Requerimento foi aprovado à unanimidade.
4 – Requerimento nº 117/11 – Autor: Deputado Pedro
Uczai – que “requer a parceria dessa comissão na
execução do projeto “contestado – desvendando os
100 anos da guerra”. O autor apresentou a defesa do
Requerimento. Não houve debate. Em votação, o Requerimento foi aprovado à unanimidade. 5 – Requerimento nº 118/11 – Autor: Deputado Rogério Marinho
e do Deputado Otavio Leite – que “requerem a realização de audiência pública para discutir o sistema de
organização e aplicação do Enem e suas vulnerabilidades, além de debater mecanismos inovadores não
passíveis de vazamento de informações acerca de
provas do exame”. O Autor apresentou as razões para
aprovação do Requerimento. Discutiram a matéria os
Deputados Artur Bruno, Alice Portugal (PCdoB/BA),
Newton Lima (PT/SP) e Costa Ferreira (PSC/MA). Em
votação, ao proclamar o resultado, o Deputado Rogério Marinho (PSDB/RN) pediu verificação de votação.
O Presidente em exercício fez a chamada nominal dos
integrantes da Comissão. Após o término da chamada
nominal, o Presidente em exercício proclamou o resultado: Votos SIM: 4 – pela aprovação; votos NÃO: 15
– pela rejeição; número total de votantes: 19. O Requerimento foi rejeitado pela maioria dos presentes.
6 – Requerimento nº 119/11 – Autor: Deputado Newton

Abril de 2012

lima – que “solicita a realização de audiência pública
para discutir a vinculação de recursos provenientes
dos royalties do petróleo à área de educação”. O Autor
defendeu o Requerimento. Discutiram a matéria os
Deputados Paulo Rubens Santiago (PDT/PE), Costa
Ferreira e Professora Dorinha Seabra Rezende. Em
votação, o Requerimento foi aprovado à unanimida‑
de. Apreciação em bloco dos Pareceres apresentados aos seguintes Projetos de Lei: – Proposições que
autorizam o poder executivo a criar instituição de ensino, com parecer pela rejeição, com envio de indicação ao Poder Executivo: 9 – Projeto de Lei nº 6.584/09
– do Senado Federal – Flávio Arns – (PEC 446/2008)
– que “autoriza o Poder Executivo a criar campus do
instituto federal de educação, ciência e tecnologia (instituto federal) do Paraná no Município de União da Vitória”. Relator: Deputado Pinto Itamaraty. Parecer: pela
rejeição, com envio de indicação ao Poder Executivo.
(avulso nº 153). 10 – Projeto de Lei nº 6.763/10 – do
Senado Federal – Rosalba Ciarlini – (PLS 270/2009)
– que “autoriza o Poder Executivo a implantar campus
do instituto federal de educação, ciência e tecnologia
do Rio Grande do Norte no Município de Nova Cruz”.
Relatora: Deputada Alice Portugal. Parecer: pela rejeição, com envio de indicação ao poder executivo. (avulso nº 154). 11 – Projeto de Lei nº 7.292/10 – do Senado Federal – Rosalba Ciarlini – (PLS 297/2009) – que
“autoriza o Poder Executivo a implantar campus do
instituto federal do Rio Grande do Norte no Município
de Macaíba – RN”. Relator: Deputado Eleuses Paiva.
Parecer: pela rejeição, com envio de indicação ao Poder Executivo. (avulso nº 155). 12 – Projeto de Lei nº
7.543/10 – do Senado Federal – Roberto Cavalcanti
– (PLS 44/2010) – que “autoriza o Poder Executivo a
criar campus do instituto federal da Paraíba no Município de Sapé – PB”. Relator: Deputado Joaquim Beltrão. Parecer: pela rejeição, com envio de indicação ao
Poder Executivo. (avulso nº 156). 15 – Projeto de Lei
nº 2.341/07 – Autor: Deputado Filipe Pereira – que
“autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica
Federal de Belford Roxo, no Estado do Rio de Janeiro”.
Relator: Deputado José de Filippi. Parecer: pela rejeição, com envio de indicação ao Poder Executivo. (avulso nº 140). 16 – Projeto de Lei nº 4.406/08 – Autor:
Deputado Ribamar Alves – que “autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Federal do Vale do Pindaré – Ufevapi, com sede no Município de Santa Inês,
Estado do Maranhão”. Relatora: Deputada Alice Portugal. Parecer: pela rejeição, envio de indicação ao
Poder Executivo. (avulso nº 157). Não houve debate.
Em votação, os Pareceres foram aprovados à unani‑
midade. Tramitação Ordinária: Apreciação do Re‑
querimento para inversão de pauta, com o objetivo

Abril de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

de apreciar o PL 7.639/2010, item 25 da Pauta, como
próximo item da Ordem do Dia. Autor: Deputado Jorginho Mello (PSDB/SC). Não houve debate. Em votação, o Requerimento para inversão de pauta foi apro‑
vado por unanimidade. 25. Apreciação do Parecer
apresentado ao Projeto de Lei nº 7.639/10 – Autora:
Deputada Maria do Rosário e outros – que “dispõe
sobre a definição, qualificação, prerrogativas e finalidades das instituições comunitárias de educação superior – Ices, disciplina o termo de parceria e dá outras
providências”. Relator: Deputado Pedro Uczai. Parecer:
pela aprovação deste, e pela rejeição da emenda de
relator 1 da Ctasp. (avulso nº 161). O Relator procedeu
à leitura do voto constante do Parecer. Discutiram a
matéria os Deputados Angelo Vanhoni (PT/PR), Jorginho Mello e Ronaldo Benedet. Em votação, o Parecer
foi aprovado à unanimidade. Tendo em vista presença de parlamentares em número inferior ao estabelecido art. 50, caput, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, o Presidente em exercício anunciou
que encerraria a reunião. Em consequência as matérias relacionadas a seguir, tiveram a sua apreciação
adiada: B – Proposições sujeitas à apreciação con‑
clusiva pelas comissões: Prioridade – 7 – Projeto
de Lei nº 4.437/08 – do Senado Federal – Paulo Paim
– (PLS 73/2008) – que “dispõe sobre a criação do dia
nacional de combate às drogas e aos entorpecentes,
bem como da semana nacional de combate às drogas
e aos entorpecentes”. Relator: Deputado Reginaldo
Lopes. Parecer: pela aprovação. (avulso nº 146). 8 –
Projeto de Lei nº 6.162/09 – do Senado Federal – Cristovam Buarque – (PLS 27/2008) – que “altera a Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes
e Bases da Educação), para dispor sobre inclusão facultativa do ensino do esperanto no ensino médio”.
Relator: Deputado João Bittar. Parecer: pela aprovação,
com emenda. (avulso nº 78). 13 – Projeto de Lei nº
1.515/11 – do Senado Federal – Marcelo Crivella –
(PLS 377/2005) – que “altera a Lei nº 6.454, de 24 de
outubro de 1977, para vedar que pessoa condenada
pela exploração de mão de obra escrava seja homenageada na denominação de bens públicos”. Relator:
Deputado Paulo Pimenta. Parecer: pela aprovação.
(avulso nº 123). Tramitação Ordinária: 14 – Projeto de
Lei nº 1.189/07 – Autor: Deputado Felipe Maia – que
“modifica o § 1º, do art. 9º, da Lei nº 8.906, de 04 de
julho de 1994 – Estatuto da Ordem dos Advogados do
Brasil”. (apensados: PL 3026/2008 e PL 3628/2008).
Relator: Deputado Ariosto Holanda. Parecer: pela aprovação deste, com emenda, e pela rejeição do PL
3026/2008, e do PL 3628/2008, apensados. (avulso nº
82). 17 – Projeto de Lei nº 4.527/08 – Autor Deputado
Otavio Leite – que “institui o dia 14 de dezembro, como
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dia nacional do movimento de vida independente”. Relatora: Deputada Mara Gabrilli. Parecer: pela aprovação, com substitutivo. (avulso nº 125). 18 – Projeto de
Lei nº 5.216/09 – Autor: Deputado Maurício Rands –
que “acrescenta parágrafos à Lei nº 11.736, de 10 de
julho de 2008, com o objetivo de instituir uma “semana
nacional de educação, conscientização e orientação
sobre a doença de alzheimer”, e dá outras providências. Acrescenta parágrafos à lei 11.736, de 10 de julho de 2008, com o objetivo de instituir uma “semana
nacional de educação, conscientização e orientação
sobre a doença de alzheimer”, e dá outras providências”. Relator: Deputado Eduardo Barbosa. Parecer:
pela aprovação. (avulso nº 94). 19 – Projeto de Lei nº
6.521/09 – Autor: Deputado João Dado – que “institui
nas escolas públicas programa de educação para prevenção dos cânceres de mama e de colo do útero”.
Relatora: Deputada Alice Portugal. Parecer: pela aprovação. (avulso nº 158). 20 – Projeto de Lei nº 6.712/09
– do Senado Federal – Pedro Simon – (PLS 448/2007)
– que “dispõe sobre auxílio financeiro da União aos
institutos históricos e geográficos”. Relator: Deputado
Paulo Rubem Santiago. Parecer: pela aprovação. Vista ao Deputado Artur Bruno, em 14/09/2011. (avulso
nº 45). 21 – Projeto de Lei nº 6.723/10 – Autor: Deputado Lincoln Portela – que “dispõe sobre a criação do
jovem cidadão para promover o turismo cívico em Brasília, Capital Federal, de estudantes de ensino fundamental de todo o país”. Relator: Deputado Ariosto Holanda. Parecer: pela rejeição, com envio de indicação
ao poder executivo. (avulso nº 7). 22 – Projeto de Lei
nº 6.834/10 – Autor: Deputado Sebastião Bala Rocha
– que “acrescenta novo parágrafo ao art. 44 da lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional, com o
objetivo de permitir aos jovens aprovados em processos seletivos a cursos de graduação, ao término do
segundo ano do ensino médio, cursarem o primeiro
ano do curso superior”. (apensado: PL 2157/2011).
Relator: Deputado Artur Bruno. Parecer: pela rejeição
deste, e do PL 2157/2011, apensado. Vista ao Deputado Paulo Rubem Santiago, em 01/06/2011. O Deputado Paulo Rubem Santiago apresentou voto em separado em 18/08/2011. Retirado de pauta a requerimento do dep. Gastão vieira, em 03/08/2011. (avulso
nº 37). 23 – Projeto de Lei nº 7.404/10 – Autor: Deputado Maurício Rands – que “institui a semana nacional
da responsabilidade social”. Relator: Deputado Joaquim
Beltrão. Parecer: pela aprovação, com emenda. (avulso nº 147). 24 – Projeto de Lei nº 7.484/10 – Autora:
Deputada Sueli Vidigal – que “institui a semana nacional de combate às drogas”. Relator: Deputado Reginaldo Lopes. Parecer: pela aprovação deste, na forma
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do substitutivo da comissão de segurança pública e
combate ao crime organizado. (avulso nº 159). 26 –
Projeto de Lei nº 7.706/10 – Autor: Deputado Onyx
Lorenzoni – que “cria o dia nacional da marca”. Relator:
Deputado Eleuses Paiva. Parecer: pela rejeição. (avulso nº 148). 27 – Projeto de Lei nº 7.722/10 – Autor:
Deputado Felipe Bornier – que “altera a Lei nº 662, de
6 de abril de 1949, para determinar que, durante as
edições da copa do mundo de futebol organizada pela
Fédération Internationale Football Association – FIFA,
serão feriados nacionais os dias em que houver jogo
da Seleção Brasileira Masculina de Futebol”. Relator:
Deputado Osmar Serraglio. Parecer: pela aprovação,
na forma do substitutivo anexo. (avulso nº 128). 28 –
Projeto de Lei nº 7.834/10 – Autor: Deputado Eduardo
Barbosa – que “altera a Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, para acrescentar §§ 9° e 10 ao art. 4°”.
Relator: Deputado Paulo Rubem Santiago. Parecer:
pela rejeição. (avulso nº 74). 29 – Projeto de lei nº
7.984/10 – Autor: Deputado Bonifácio de Andrada –
que “disciplina ações judiciais em questões universitárias”. Relator: Deputado Dr. Ubiali. Parecer: pela
aprovação, com emendas. (avulso nº 149). 30 – Projeto de Lei nº 220/11 – Autor: Deputado Sandes júnior
– que “determina a inclusão da disciplina organização
dos poderes em todas as instituições de ensino de
segundo grau e dá outras providências”. Relator: Deputado Raul Henry. Parecer: pela rejeição. (avulso nº
130). 31 – Projeto de Lei nº 256/11 – Autor: Deputado
Arnaldo Jordy – que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, incluindo os direitos humanos como
diretriz a ser observada pela educação básica e meio
de alcance dos objetivos do ensino fundamental”. Relator: Deputado Waldenor Pereira. Parecer: pela aprovação. (avulso nº 142). 32 – Projeto de Lei nº 375/11
– Autora: Deputada Manuela D’ávila – que “dispõe
sobre a proibição da exigência do número mínimo de
créditos “grade fechada” para a efetivação ou continuidade da matrícula nos estabelecimentos de ensino
superior”. Relatora: Deputada Rosane Ferreira. Parecer: pela aprovação, com substitutivo. Vista conjunta
aos Deputados Jorginho Mello e Waldenor Pereira, em
06/07/2011. (avulso nº 75). 33 – Projeto de Lei nº 545/11
– Autor: Deputado Inocêncio Oliveira – que “concede
ao Município de Jaboatão dos Guararapes, Estado de
Pernambuco, a denominação de “a Capital Heróica do
Brasil””. Relator: Deputado Paulo Rubem Santiago.
Parecer: pela aprovação. (avulso nº 137). 34 – Projeto
de Lei nº 576/11 – Autor: Deputado Onofre Santo Agostini – que “dispõe sobre o enquadramento das instituições educacionais oficiais criadas por lei estadual ou
municipal, existentes na data da promulgação da Constituição Federal no que dispõem os arts. 157, I, e 158,
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I, da Constituição”. Relator: Deputado Rogério Peninha
Mendonça. Parecer: pela aprovação. Vista ao Deputado Artur Bruno, em 14/09/2011. (avulso nº 106). 35 –
Projeto de Lei nº 608/11 – Autor: Deputdo Roberto de
Lucena – que “institui o direito a passe livre, em transporte público, a acompanhantes de crianças matriculadas em educação infantil”. Relatora: Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende. Parecer: pela aprovação, com emenda. (avulso nº 150). 36 – Projeto de
Lei nº 853/11 – Autor: Deputado Jonas Donizette – que
“altera dispositivos da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996 e dá outras providências”. Relator: Deputado
Gabriel Chalita. Parecer: pela rejeição. (avulso nº 107).
37 – Projeto de Lei nº 926/11 – Autor: Deputado Giovani Cherini – que “declara o movimento tradicionalista gaúcho – MTG como patrimônio histórico e cultural
do Brasil”. Relator: Deputado Paulo Pimenta. Parecer:
pela aprovação. (avulso nº 132). 38 – Projeto de Lei nº
965/11 – Autor: Deputado Romero Rodrigues – que
“dispõe sobre a disponibilização em formato digital aos
beneficiários dos livros distribuídos no âmbito do programa do livro didático do Ministério da Educação”.
Relatora: Deputada Alice Portugal. Parecer: pela aprovação. (avulso nº 160). 39 – Projeto de Lei nº 1.224/11
– Autor: Deputado Weliton Prado – que “institui o programa pequenos escritores e dá outras providências”.
Relator: Deputado Artur Bruno. Parecer: pela aprovação. (avulso nº 143). 40 – Projeto de Lei nº 1.267/11
– Autor: Deputado Gabriel Guimarães – que “denomina “barragem Vice-Presidente José Alencar” a barragem de Congonhas, situada entre os Municípios de
Grão Mogol e Itacambira, no Estado de Minas Gerais”.
Relator: Deputado Biffi. Parecer: pela aprovação. (avulso nº 151). 41 – Projeto de Lei nº 1.375/11 – Autora:
Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende – que
“altera a redação do art. 11 da Lei nº 11.180, de 23 de
setembro de 2005, no que se refere ao valor da bolsa-permanência do programa universidade para todos
– Prouni”. Relator: Deputado Renan Filho. Parecer:
pela rejeição. (avulso nº 144). 42 – Projeto de Lei nº
1.603/11 – Autor: Deputado José de Filippi – que “altera o § 3º do art. 8º da Lei nº 11.494, de 20 de junho
de 2007, que regulamenta o fundo de manutenção e
desenvolvimento da educação básica e de valorização
dos profissionais da educação – Fundeb, e dá outras
providências”. Relatora: Deputada Rosane Ferreira.
Parecer: pela aprovação. (avulso nº 138). 43 – Projeto
de Lei nº 1.654/11 – Autor: Deputado Newton Lima –
que “confere o título de “capital nacional da cerâmica
artística e da decoração” ao Município de Porto Ferreira, no Estado de São Paulo”. Relator: Deputado
Paulo Rubem Santiago. Parecer: pela aprovação. (avulso nº 139). ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a
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tratar, o Deputado Lelo Coimbra, no exercício da Presidência, agradeceu a presença de todos e encerrou
os trabalhos às treze horas e um minuto, tendo antes
convidado os senhores membros para as seguintes
reuniões: Reunião ordinária de audiência pública dia
10 de novembro, às 10h, plenário 10, para debater
sobre a produção nacional de documentários (curta-metragens). Atendendo ao requerimento nº 89/2011,
da Deputada Alice Portugal, aprovado em 10/08/2011;
Reunião ordinária deliberativa, dia 16 de novembro, às
10 horas, no plenário 10, para tratar dos assuntos
constantes da pauta nº 44/2011. O inteiro teor da reunião foi gravado, passando o arquivo de áudio a integrar o acervo documental desta reunião, para posterior
degravação mediante solicitação escrita devidamente
justificada.E, para constar, eu ______________________,
Jairo Luís Brod, lavrei a presente Ata, que por ter sido
lida e aprovada, será assinada pela Presidenta Deputada Fátima Bezerra ______________________, e
publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 4ª Reunião Ordinária Realizada em 28
de março de 2012.
Às quatorze horas e trinta e sete minutos do dia
vinte e oito de março de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão de Legislação Participativa, no Anexo II, Plenário 03 da Câmara dos Deputados, com a presença dos
Senhores Deputados Anthony Garotinho – Presidente;
Dr. Grilo e Aureo – Vice-Presidentes; Amauri Teixeira,
Arnaldo Jordy, Bohn Gass, Francisco Araújo, Glauber
Braga, Jean Wyllys, Luiza Erundina, Professora Dorinha
Seabra Rezende e Roberto Britto – Titulares; Benedita
da Silva, Edson Santos, Jose Stédile e Romário – Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados Diego
Andrade, Edivaldo Holanda Junior, Fernando Ferro,
Francisco Escórcio e Marcon. ABERTURA: Havendo número regimental, o senhor Presidente declarou
abertos os trabalhos e colocou à apreciação a Ata da
3ª reunião deliberativa ordinária, realizada no dia 21 de
março de 2012. Por terem sido distribuídas cópias da
ata, o deputado Francisco Araújo solicitou a dispensa
da leitura da ata. Em votação a Ata foi aprovada por
unanimidade. ORDEM DO DIA: A – Requerimentos:
1 – REQUERIMENTO Nº 23/11 – do Sr. Jânio Natal –
(PL 1954/2011) – que “requer a realização de Audiência
Pública para instituir o dia 22 de julho como Dia Nacional da Paz e da Conciliação”. RETIRADO DE PAUTA,
DE OFÍCIO. 2 – REQUERIMENTO Nº 25/12 – do Sr.
Jean Wyllys – que “requer a realização do 9º Seminário
LGBT no Congresso Nacional por esta Comissão de
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Legislação Participativa, para debater e dialogar com
a sociedade civil organizada e o Governo Federal sobre a infância e adolescência de meninos e meninas
que sofrem bullying e violência doméstica por escapar
dos papéis de gênero definidos pela sociedade”. NÃO
DELIBERADO. 3 – REQUERIMENTO Nº 26/12 – do
Sr. Jean Wyllys e outros – que “requer a realização
de audiência pública para debater e dialogar com a
sociedade civil organizada sobre a Medida Provisória 557, que cria o cadastro nacional obrigatório para
toda mulher gestante ou que pariu recentemente, sob
a justificativa de prevenir a morte materna no Brasil”.
NÃO DELIBERADO. 4 – REQUERIMENTO Nº 27/12
– do Sr. Anthony Garotinho – que “requer a convocação do Ministro de Estado da Fazenda, Senhor Guido
Mantega, para prestar, pessoalmente, informações sobre denúncias de irregularidades na Casa da Moeda”.
Antes de ser apreciado o item n. 4 da pauta, algumas
questões de ordem foram apresentadas. O Deputado
Edson Santos apresentou requerimento de retirada de
pauta do item 4 (Requerimento n. 27/12). O Presidente Anthony Garotinho colocou em votação o referido
requerimento. Em relação ao assunto, manifestaram-se vários parlamentares. Em votação, o requerimento
foi rejeitado. A pedido do Deputado Waldir Maranhão,
procedeu-se à votação nominal. Votaram pela não retirada de pauta do Requerimento n. 27/12 os seguintes Deputados: Anthony Garotinho, Dr. Grilo, Arnaldo
Jordy, Professora Dorinha Seabra Rezende e Romário.
O Deputado Edson Santos declarou que o Partido dos
Trabalhadores estava em obstrução. Ao final da vo‑
tação, por falta de “quórum” o Presidente Anthony
Garotinho encerrou a reunião. 5 – REQUERIMEN‑
TO Nº 28/12 – do Sr. Anthony Garotinho – que “requer
a constituição de Subcomissão Especial destinada a
propor regulamentação de dispositivos da Constituição
Federal”. NÃO DELIBERADO. 6 – REQUERIMENTO Nº
29/12 – do Sr. Anthony Garotinho – que “requer sejam
solicitadas ao Ministro de Estado Chefe da Secretaria
de Aviação Civil da Presidência da República, Senhor
Wagner Bittencourt, as informações que especifica”.
NÃO DELIBERADO. B – Sugestões: 7 – SUGESTÃO
Nº 167/09 – do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul – que “sugere Projeto de Lei para instituir o
Programa Nacional de Assistência Jurídica com Cidadania – PRONAJURCI”. RELATORA: Deputada LUIZA
ERUNDINA. PARECER: pela rejeição. NÃO DELIBE‑
RADO. 8 – SUGESTÃO Nº 216/10 – do Conselho de
Defesa Social de Estrela do Sul – que “sugere projeto
de lei que acrescenta o art. 310 – A ao Código de Processo Penal”. RELATOR: Deputado GLAUBER BRAGA.
PARECER: pela aprovação, na forma do Projeto de
Lei que apresenta. NÃO DELIBERADO. 9 – SUGES‑
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TÃO Nº 225/10 – do Conselho de Defesa Social de
Estrela do Sul – que “sugere projeto de lei que acrescenta o art. 1565-A e 1565-B ao Novo Código Civil”.
RELATOR: Deputado JÂNIO NATAL. PARECER: pela
aprovação, na forma do projeto de lei que apresenta.
Vista ao Deputado Dr. Grilo, em 31/08/2011. O De‑
putado Dr. Grilo apresentou voto em separado em
04/10/2011. NÃO DELIBERADO. 10 – SUGESTÃO
Nº 29/11 – do Conselho de Defesa Social de Estrela
do Sul – que “sugere Projeto de Lei para aperfeiçoar a
Lei nº 7.210/84, Lei de Execução Penal, assegurando
a ampla defesa e dá outras providências” RELATOR:
Deputado DR. GRILO. PARECER: pela rejeição. NÃO
DELIBERADO. 11 – SUGESTÃO Nº 39/11 – do INSTITUTO DOMÉSTICA LEGAL – que “sugere Projeto de
Lei para dispor sobre a construção e manutenção de
banheiros públicos”. RELATOR: Deputado DR. GRILO.
PARECER: pela rejeição. NÃO DELIBERADO. E, para
constar, eu ______________________, Sônia Hypolito,
lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado Anthony
Garotinho ______________________, e publicada no
Diário da Câmara dos Deputados.
DESIGNAÇÕES
COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
54ª LEGISLATURA – 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
DESIGNAÇÕES DE RELATORES
Faço nesta data as seguintes designações de
relatoria.
Ao Deputado Bohn Gass.
PROJETO DE LEI 3.366/2012 – do Sr. Beto Faro
– que “Inclui os §§ 1º e 2º, ao art. 14, da Lei nº 11.947,
de 16 de junho de 2009, e dá outras providências.”.
Ao Deputado Giovanni Queiroz.
PROJETO DE LEI 6.477/2009 – do Sr. Beto Faro
– que “Altera o art. 2º da Lei nº 4.132, de 10 de setembro de 1962, e dá outras providências.”.
Sala da Comissão, 3 de abril de 2012. – Deputado
Raimundo Gomes de Matos, Presidente.
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DESIGNAÇÃO DE RELATOR
Faço, nesta data, a seguinte designação de relatoria:
Ao Deputado Dr. Carlos Alberto
PROJETO DE LEI Nº 370/11 – do Sr. Alessandro
Molon – que “estabelece princípios e diretrizes para
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promoção e instalação de programas, projetos e ações
de pacificação social, policiamento comunitário e Unidades de Polícia Pacificadora ou órgãos assemelhados
em todo território nacional e dá outras providências”.
Sala da Comissão, 3 de abril de 2012 − Deputado
Efraim Filho, Presidente.
PARECER
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 474-A, DE 2011
(Da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional)
MENSAGEM Nº 506/2010
AVISO Nº 628/2010 – C. Civil
Aprova o texto do Tratado entre a Re‑
pública Federativa do Brasil e a República
Popular da China sobre Auxílio Judicial em
Matéria Civil e Comercial, assinado em Pe‑
quim, em 19 de maio de 2009; tendo pare‑
cer da Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania, pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no méri‑
to, pela aprovação (relator: DEP. EVANDRO
MILHOMEN).
Despacho: À Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (Mérito e Art.
54, RICD)
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação do Plenário
Publicação do Parecer da Comissão de Constitui‑
ção e Justiça e de Cidadania
I – Relatório
Através da presente proposição, a Comissão de
Relações Exteriores submete à apreciação o texto
do Tratado entre a República Federativa do Brasil e a
República Popular da China sobre Auxílio Judicial em
Matéria Civil e Comercial, assinado em Pequim, em
19 de maio de 2009.
Adotando a síntese elaborada pela Comissão de
Relações Exteriores ao texto do Tratado, temos que:
“O Excelentíssimo Senhor Presidente
da República submeteu à consideração do
Congresso Nacional, por meio da Mensagem
n.º 506, de 2010, o texto do Tratado entre a
República Federativa do Brasil e a República
Popular da China sobre Auxílio Judicial em
Matéria Civil e Comercial, assinado em Pequim, em 19 de maio de 2009. A Mensagem
nº 506, de 2010, chega ao Congresso Nacional acompanhada de exposição de motivos
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firmada pelos Senhores Ministros de Estado,
interino, das Relações Exteriores e da Justiça.
O instrumento internacional em epígrafe
foi celebrado com o objetivo de promover o de‑
senvolvimento da cooperação judicial entre as
Partes Contratantes mediante a concessão de
auxílio recíproco em matéria civil e comercial,
bem como na esfera do Direito do Trabalho,
conforme disposto em seu Artigo 1º. O auxílio
judicial estabelecido no âmbito do Tratado in‑
cluirá, conforme disposto no Artigo 2º do tex‑
to: a citação, intimação e notificação de docu‑
mentos judiciais ou extrajudiciais; a obtenção
de provas; o reconhecimento e a execução de
sentenças judiciais e laudos arbitrais; o inter‑
câmbio de informações sobre legislação; bem
como qualquer outra forma de auxílio judicial
que não seja incompatível com a legislação
interna da Parte Requerida.”
A esta Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania compete analisar a proposta sob os aspectos
de constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa
e mérito, sendo a apreciação final do Plenário da Casa.
É o relatório.
II – Voto do Relator
O Projeto de Decreto Legislativo, sob análise,
não apresenta vícios de natureza constitucional, de
juridicidade ou de técnica legislativa.
No mérito, merece ser aprovado.
Como lembrado pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional:
“De outro lado, nessa nova era do relacionamento bilateral, além do intenso comércio
internacional, vem ocorrendo um significativo
crescimento do volume de investimentos de
parte a parte, de empresas de cada um dos
dois países no território do outro, mas com preponderância de ingresso de capitais chineses
direcionados à realização de investimentos
diretos no Brasil. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
o volume de investimento chinês no Brasil em
2011 deve chegar a US$ 8 bilhões.
Por último, há ainda a imigração de trabalhadores chineses, como aspecto a completar
o inédito cenário potencialmente gerador de
demandas judiciais nos âmbitos do direito comercial, do direito civil e do direito do trabalho.
A fim de responder a esta nova realidade
o Brasil e a China celebraram o Tratado que
ora consideramos o qual, além de promover
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maior estreitamento dos laços bilaterais, visa
a proporcionar o melhor encaminhamento e
a resolução – mediante a implementação de
mecanismos de cooperação e auxílio judicial –
das lides que seguramente emergirão no contexto das novas relações que se estabelecem
no plano do direito privado, protagonizadas por
empresas e pessoas dos dois países. Trata-se
no caso, conforme destacado supra, de relações comerciais, econômicas (como criação de
sociedades, parecerias, instalação de fábricas,
realização de investimentos diretos, etc.) bem
como de relações trabalhistas.
Nesse sentido, o escopo do ato internacional em apreço é, conforme mencionamos,
promover a cooperação e o auxílio judicial
entre as Partes Contratantes no que se refere às ações e processos em curso no âmbito
do Direito Civil e do Direito Comercial e, também, do Direito do Trabalho. Tal cooperação se
dará mediante uma série de ações de auxílio
recíproco, pré-estabelecidas e constantes das
cláusulas do Tratado, as quais compreendem
os seguintes atos e procedimentos: citação,
intimação, notificação e obtenção de provas;
o reconhecimento e execução de sentenças
judiciais e laudos arbitrais; o intercâmbio de
informações sobre as respectivas legislações
nacionais, além de toda forma de auxílio judicial compatível com a legislação interna da
Parte requerida. Cumpre destacar que o Tratado sob consideração segue os moldes de atos
semelhantes, de mesma natureza, celebrados
pelo Brasil com países como Itália, França,
Espanha, Líbano e Uruguai.
Sendo assim, consideramos que o instrumento em epígrafe configura-se como instrumento jurídico apto a gerar os efeitos para
os quais foi concebido, e contempla todos os
elementos necessários e adequados ao desenvolvimento da cooperação judicial entre o
Brasil e a China. O auxílio recíproco previsto
pelo Tratado prestará importante contribuição
ao andamento dos processos, aspecto que,
aliado às normas que permitirão o reconhecimento das decisões judiciais, proporcionará
melhor administração da justiça nas esferas
do Direito Civil, do Direito Comercial e do Direito do Trabalho. Por essa razão, estamos
plenamente convencidos da importância da
aprovação do ato internacional em tela, nos
termos de sua redação.”
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Pelo exposto, nosso voto é pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e no mérito
pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo n.º
474, de 2011.
Sala da Comissão, 14 de dezembro de 2011. –
Deputado Evandro Milhomen, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e,
no mérito, pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 474/2011, nos termos do Parecer do Relator,
Deputado Evandro Milhomen.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Ricardo Berzoini – Presidente, Alessandro Molon e Fabio
Trad – Vice-Presidentes, Alceu Moreira, Andre Moura,
Anthony Garotinho, Antonio Bulhões, Armando Vergílio, Arnaldo Faria de Sá, Arthur Oliveira Maia, Asdrubal
Bentes, Bruna Furlan, Cabo Juliano Rabelo, Cândido
Vaccarezza, Danilo Forte, Dr. Grilo, Dr. Ubiali, Eduardo
Cunha, Eliseu Padilha, Esperidião Amin, Evandro Milhomen, Felipe Maia, Félix Mendonça Júnior, Francisco
Araújo, Henrique Oliveira, João Campos, João Paulo
Cunha, João Paulo Lima, Jorginho Mello, José Nunes,
Jutahy Junior, Leonardo Picciani, Luiz Couto, Luiz Pitiman, Marçal Filho, Marcos Medrado, Mauro Benevides,
Mendonça Filho, Mendonça Prado, Nelson Pellegrino,
Onofre Santo Agostini, Osmar Serraglio, Paes Landim,
Pastor Marco Feliciano , Paulo Magalhães, Paulo Teixeira, Ronaldo Fonseca, Sandra Rosado, Vicente Candido, Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Zenaldo Coutinho,
Cesar Colnago, Cida Borghetti, Geraldo Simões, Hugo
Leal, Laercio Oliveira, Laurez Moreira, Márcio Macêdo,
Pauderney Avelino, Ricardo Tripoli, Roberto Teixeira,
Rosane Ferreira e Sandro Alex.
Sala da Comissão, 28 de março de 2012. –
Deputado Ricardo Berzoini, Presidente.
SEÇÃO II
ATOS DO PRESIDENTE
O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA‑
DOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo
1º, inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 28
de junho de 1990, resolve:
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, �����
ALES‑
SANDRO DOS REIS VALE, ponto nº 6055, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de ����������������
Técnico Legislativo – atribuição Agente de Polícia Legislativa, Classe
Especial, Padrão 34, da função comissionada de Chefe
da Seção de Investigações Criminais, FC-05, da Co-

Abril de 2012

ordenação de Polícia Judiciária, do Departamento de
Polícia Legislativa, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, a partir de 02 de abril de 2012.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ���
AL‑
EXANDRE NASCIMENTO PORTO, ponto nº 6866,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista
Legislativo����������������������������������������
– atribuição Técnico
��������������������������
em Comunicação Social – Rádio, Classe Especial, Padrão 41, da função
comissionada de Chefe da Seção de Arquivo, FC-05,
da Coordenação da Rádio Câmara dos Deputados,
da Secretaria de Comunicação Social, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 02 de
abril de 2012.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ALINE
MORAES MACHADO, ponto nº 6320, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo –
atribuição Técnico em Comunicação Social – Televisão,
Classe Especial, Padrão 45, da função comissionada
de Chefe da Seção de Aferição de Resultados, FC-05,
da Coordenação de Divulgação, da Secretaria de Comunicação Social, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, a partir de 02 de abril de 2012.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ANTONIO
TEIXEIRA DE BARROS, ponto nº 6869, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
– atribuição Técnico
������������������������������������
em Comunicação Social – Imprensa Escrita, Classe Especial, Padrão 41, da função
comissionada de Chefe da Seção de Atendimento à
População, FC-05, da Coordenação TV Câmara dos
Deputados, da Secretaria de Comunicação Social, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir
de 02 de abril de 2012.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, APARE‑
������
CIDA DE MOURA ANDRADE, ponto nº 5316, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo
– atribuição Assistente Administrativo, Classe Especial,
Padrão 34, da função comissionada de Secretário de
Comissão, FC-07, do Departamento de Comissões,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a
partir de 02 de abril de 2012.
DISPENSAR, ������������������������������
de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
CLAUDER LOPES DINIZ, ponto nº 6305, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
– atribuição Técnico
�������������������������������������
em Comunicação Social – Televisão����������������������������������������������
, Classe Especial�����������������������������
�������������������������������������
, Padrão 45������������������
��������������������
, da função comissionada de Chefe do Serviço de Reportagem de TV,
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FC-06, da Coordenação TV Câmara dos Deputados,
da Secretaria de Comunicação Social, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 02 de
abril de 2012.
DISPENSAR, de
������������������������������
acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
CLAUDIA AMORIM BRASIL, ponto nº 6322, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista
Legislativo – atribuição Técnico em Comunicação
Social – Televisão, Classe Especial, Padrão 45, da
função comissionada de Assistente de Gabinete,
FC-05, da Secretaria de Comunicação Social, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a
partir de 02 de abril de 2012.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, DAN‑
����
IELA GUERSON ANDRE, ponto nº 6302, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de ���������������
Analista Legislativo – atribuição Técnico em Comunicação Social
– Televisão, Classe Especial, Padrão 45, da função
comissionada de Assistente de Gabinete, FC-05, da
Secretaria de Comunicação Social, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 02
de abril de 2012.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, EVE‑
����
LIN MACIEL BRISOLLA, ponto nº 6333, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
– atribuição Técnico
�������������������������������������
em Comunicação Social – Televisão����������������������������������������������
, Classe �������������������������������������
Especial�����������������������������
, Padrão ��������������������
45������������������
, da função comissionada de Chefe do Serviço de Administração, FC06, da Secretaria de Comunicação Social, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 02
de abril de 2012.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, GET‑
����
SEMANE LUIZ DA SILVA, ponto nº 6317, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo –
atribuição Técnico em Comunicação Social – Televisão,
Classe Especial, Padrão 45, da função comissionada
de Chefe da Seção de Apoio de Divulgação, FC-05,
da Coordenação de Divulgação, da Secretaria de Comunicação Social, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, a partir de 02 de abril de 2012.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JANETE
SILVA MOURA, ponto nº 4611, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição
Adjunto Parlamentar – Secretaria, Classe Especial,
Padrão 34, da função comissionada de Assistente de
Gabinete, FC-05, do Gabinete do Líder do Partido dos
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Trabalhadores, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, a partir de 02 de abril de 2012.
DISPENSAR, ������������������������������
de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
JOSÉ APRIGIO NOGUEIRA CESARINO, ponto nº
6287, ocupante de cargo da Categoria Funcional de
Analista Legislativo��������������������������������
– atribuição Técnico
������������������
em Comunicação Social – Rádio, Classe Especial, Padrão 45, da
função comissionada de Chefe do Serviço de Edição
de Rádio, FC-06, da Coordenação da Rádio Câmara
dos Deputados, da Secretaria de Comunicação Social,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a
partir de 02 de abril de 2012.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, LIVIA
CLAUDIA SANTA CRUZ DA SILVA, ponto nº 5581,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técni������
co Legislativo – atribuição Assistente Administrativo,
Classe Especial, Padrão 34, da função comissionada
de �����������������������������������������������
Chefe da Seção de Imagem Digital, FC-05, da Coordenação de Divulgação, da Secretaria de Comunicação Social, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, a partir de 02 de abril de 2012.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MALENA
REHBEIN RODRIGUES, ponto nº 6309, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
– atribuição Técnico
������������������������������������
em Comunicação Social – Imprensa Escrita, Classe Especial, Padrão 45, da função
comissionada de Chefe do Serviço de Reportagem,
FC-06, da Coordenação do Jornal da Câmara dos
Deputados, da Secretaria de Comunicação Social, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir
de 02 de abril de 2012.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MAR‑
����
CELLE RODRIGUES CAMPELLO CAVALCANTI, ponto nº 5117, ocupante de cargo da Categoria Funcional
de Técnico
�������������������������������������������������
Legislativo������������������������������
– atribuição Agente
����������������
de Encadernação e Douração, Classe Especial, Padrão 34, da
função comissionada de Secretário de Comissão, FC07, da Comissão de Finanças e Tributação, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento
de Comissões, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, a partir de 02 de abril de 2012.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARISE
LUGULLO DE FREITAS, ponto nº 6855, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
– atribuição Técnico em Comunicação Social – Rádio,
Classe Especial, Padrão 42, da função comissionada
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de Chefe da Seção de Transmissão ao Vivo, FC-05,
da Coordenação da Rádio Câmara dos Deputados,
da Secretaria de Comunicação Social, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 02 de
abril de 2012.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MAURO
SERGIO CECCHERINI, ponto nº 6856, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
– atribuição Técnico em Comunicação Social – Rádio,
Classe Especial, Padrão 42, da função comissionada
de Diretor da Coordenação Rádio Câmara dos Deputados, FC-07, da Secretaria de Comunicação Social,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a
partir de 02 de abril de 2012.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MIRNA
DE CASTELA CARVALHO PESSOA, ponto nº 4513,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico
Legislativo����������������������������������������������
– atribuição ��������������������������������
Assistente Administrativo�������
, Classe Especial, Padrão 34, da função comissionada de
Assistente de Gabinete, FC-05, do Gabinete do Líder
do Partido da Social Democracia Brasileira, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 03
de abril de 2012.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ���
MO‑
EMA RAMOS CAVALCANTI, ponto nº 7399, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de ����������������
Técnico Legislativo – atribuição Assistente Administrativo, Classe A,
Padrão 07, da função comissionada de Assistente de
Comissão, FC-05, da Coordenação de Comissões Temporárias, do Departamento de Comissões, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 30
de março de 2012.
DISPENSAR, ������������������������������
de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
MÔNICA THATY SOARES DA SILVA NUNES, ponto
nº 6307, ocupante de cargo da Categoria Funcional de
Analista Legislativo��������������������������������
– atribuição Técnico
������������������
em Comunicação Social – Rádio, Classe Especial, Padrão 45, da
função comissionada de Assistente Técnico, FC-06,
da Secretaria de Comunicação Social, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 02 de
abril de 2012.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, NATA‑
�����
LIA REIS DOEDERLEIN, ponto nº 6580, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo –
atribuição Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão
45, da função comissionada de Assistente Técnico, FC-
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06, da Secretaria de Comunicação Social, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 02
de abril de 2012.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, N’DIAYE
CHRISTIAN ESCOT MORAIS, ponto nº 6328, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista
�������������
Legislativo – atribuição Técnico em Comunicação Social
– Imprensa Escrita, Classe Especial, Padrão 45, da
função comissionada de ���������������������������
Chefe da Seção de Radiojornalismo, FC-05, da Coordenação da Rádio Câmara
dos Deputados, da Secretaria de Comunicação Social,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a
partir de 02 de abril de 2012.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ����
NEW‑
TON ARAUJO JUNIOR, ponto nº 6897, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
– atribuição Técnico
������������������������������������
em Comunicação Social – Imprensa Escrita, Classe Especial, Padrão 41, da função
comissionada de Chefe da Seção de Pauta, FC-05, da
Coordenação do Jornal da Câmara dos Deputados,
da Secretaria de Comunicação Social, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 02 de
abril de 2012.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, PITAG‑
������
ORAS VELOZO COSTA, ponto nº 5882, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo
– atribuição �����������������������������������������
Agente de Polícia Legislativa������������
, Classe ���
Especial, Padrão 34, da função comissionada de Chefe
da Seção de Inteligência, FC-05, da Coordenação de
Polícia Judiciária, do Departamento de Polícia Legislativa, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
a partir de 02 de abril de 2012.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ���
RO‑
DRIGO BITTAR, ponto nº 6899, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição
Técnico em Comunicação Social – Imprensa Escrita,
Classe Especial, Padrão 41, da função comissionada
de Chefe da Seção de Edição Eletrônica, FC-05, da
Coordenação do Jornal da Câmara dos Deputados,
da Secretaria de Comunicação Social, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 02 de
abril de 2012.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, SIMONE
RAVAZZOLLI, ponto nº 6311, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição
Técnico em Comunicação Social – Imprensa Escrita,
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Classe Especial, Padrão 45, da função comissionada
de Diretor da Coordenação do Jornal da Câmara dos
Deputados, FC-07, da Secretaria de Comunicação Social, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
a partir de 02 de abril de 2012.
O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA‑
DOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo
1º, inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 28
de junho de 1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990, resolve:
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, ALINE MORAES
MACHADO, ponto nº 6320, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição
Técnico em Comunicação Social – Televisão, Classe
Especial, Padrão 45, para exercer, a partir de 02 de
abril de 2012, a função comissionada de Chefe do
Serviço de Reportagem, FC-06, da Coordenação do
Jornal da Câmara dos Deputados, da Secretaria de
Comunicação Social�����������������������������
, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, APARECIDA
DE MOURA ANDRADE, ponto nº 5316, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo
– atribuição Assistente
���������������������������������������
Administrativo��������������
, Classe Espe�����
cial, Padrão 34, para exercer, a partir de 02 de abril
de 2012, a função comissionada de Secretário de
Comissão, FC-07, da Comissão de Finanças e Tributação, da Coordenação de Comissões Permanentes, do
Departamento de Comissões, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, CLAUDER LOPES
DINIZ, ponto nº 6305, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técnico
em Comunicação Social – Televisão, Classe Especial,
Padrão 45, para exercer, a partir de 02 de abril de 2012,
a função comissionada de Chefe da Seção de Apoio
de Divulgação, FC-05, da Coordenação de Divulgação,
da Secretaria de Comunicação Social, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, DANIELA GU‑
ERSON ANDRE, ponto nº 6302, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de Analista
����������������������������
Legislativo��������
– atribuição Técnico em Comunicação Social – Televisão,
Classe Especial, Padrão 45, para exercer, a partir de
02 de abril de 2012, a função comissionada de Chefe
do Serviço de Reportagem de TV, FC-06, da Coordenação TV Câmara dos Deputados, da Secretaria de
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Comunicação Social�����������������������������
, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, EVELIN MACIEL
BRISOLLA, ponto nº 6333, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Analista
����������������������������
Legislativo��������
– atribuição Técnico em Comunicação Social – Televisão,
Classe Especial, Padrão 45, para exercer, a partir
de 02 de abril de 2012, a função comissionada de
Assistente Técnico, FC-06, da Secretaria de Comunicação Social, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, FABRICIO ROCHA
DE SOUSA, ponto nº 6878, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição
Técnico em Comunicação Social – Televisão, Classe
Especial, Padrão 41, para exercer, a partir de 02 de
abril de 2012, a função comissionada de Chefe da
Seção de Imagem Digital, FC-05, da Coordenação de
Divulgação, da Secretaria de Comunicação Social, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, GETSEMANE LUIZ
DA SILVA, ponto nº 6317, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição
Técnico em Comunicação Social – Televisão, Classe
Especial, Padrão 45, para exercer, a partir de 02 de
abril de 2012, a função comissionada de Diretor da
Coordenação Rádio Câmara dos Deputados, FC-07,
da Secretaria de Comunicação Social, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, GINNY CARLA
MORAIS DE CARVALHO, ponto nº 7296, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de ���������������
Analista Legislativo – atribuição Técnico em Comunicação Social
– Rádio, Classe A, Padrão 31, para exercer, a partir
de 02 de abril de 2012, a função comissionada de
Assistente de Gabinete, FC-05, da Secretaria de Comunicação Social, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, GUILHERME
TEIXEIRA MAGNO BACALHAO, ponto nº 7449, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista
Legislativo����������������������������������������
– atribuição Técnico
��������������������������
em Comunicação Social – Audiovisual, Classe A, Padrão 31, para exercer,
a partir de 02 de abril de 2012, a função comissionada
de Chefe da Seção de Transmissão ao Vivo, FC-05,
da Coordenação da Rádio Câmara dos Deputados,
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da Secretaria de Comunicação Social, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, ISAQUE DOURADO
CAVALCANTE, ponto nº 7444, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição
Agente de Polícia Legislativa, Classe A, Padrão 07,
para exercer, a partir de 02 de abril de 2012, a função
comissionada de Chefe da Seção de Inteligência, FC05, da Coordenação de Polícia Judiciária, do Departamento de Polícia Legislativa, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, JORGE HENRIQUE
DA SILVA JUNIOR, ponto nº 7471, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de Técnico
���������������������������
Legislativo��������
– atribuição Assistente Administrativo, Classe A, Padrão 07,
para exercer, a partir de 02 de abril de 2012, a função
comissionada de Chefe da Seção de Atendimento à
População, FC-05, da Coordenação TV Câmara dos
Deputados, da Secretaria de Comunicação Social, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, JOSÉ APRIGIO
NOGUEIRA CESARINO, ponto nº 6287, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
– atribuição Técnico em Comunicação Social – Rádio,
Classe Especial, Padrão 45, para exercer, a partir de
02 de abril de 2012, a função comissionada de Diretor
da Coordenação do Jornal da Câmara dos Deputados, FC-07, da Secretaria de Comunicação Social, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, KEILA DIAS SAN‑
TANA, ponto nº 7228, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técnico
em Comunicação Social – Rádio, Classe A, Padrão 32,
para exercer, a partir de 02 de abril de 2012, a função
comissionada de Chefe da Seção de Radiojornalismo,
FC-05, da Coordenação da Rádio Câmara dos Deputados, da Secretaria de Comunicação Social���������
, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, KELEN ALVES DE
SOUSA SILVA, ponto nº 7240, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Técnico
������������������������������
Legislativo�����������
– atribuição Assistente Administrativo, Classe A, Padrão 08,
para exercer, a partir de 02 de abril de 2012, a função
comissionada de Assistente de Gabinete, FC-05, do
Gabinete do Líder do Partido dos Trabalhadores, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
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DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, LEANO NOBUYUKI
TOGUCHI, ponto nº 7426, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição
Assistente Administrativo, Classe A, Padrão 07, para
exercer, a partir de 29 de março de 2012, a função
comissionada de Assistente de Gabinete, FC-05, da
Secretaria-Geral da Mesa, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, MALENA REHBEIN
RODRIGUES, ponto nº 6309, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição
Técnico em Comunicação Social – Imprensa Escrita,
Classe Especial, Padrão 45, para exercer, a partir de
02 de abril de 2012, a função comissionada de Chefe
da Seção de Edição Eletrônica, FC-05, da Coordenação do Jornal da Câmara dos Deputados, da Secretaria de Comunicação Social, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, MARCIA XAVIER
BANDEIRA, ponto nº 6565, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de �������������������������������
Analista Legislativo�����������
– atribuição Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão 45,
para exercer, a partir de 02 de abril de 2012, a função
comissionada de Assistente de Gabinete, FC-05, da
Secretaria de Comunicação Social�������������������
, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, MARIA DA PENHA
MOURA WANDERLEY, ponto nº 3275, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo –
atribuição Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão
45, para exercer, a partir de 28 de março de 2012, a
função comissionada de Assistente de Comissão de
CPI, FC-05, do Departamento de Comissões���������
, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, MAURO SERGIO
CECCHERINI, ponto nº 6856, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de �������������������������������
Analista Legislativo�����������
– atribuição Técnico em Comunicação Social – Rádio, Classe
Especial, Padrão 42, para exercer, a partir de 02 de
abril de 2012, a função comissionada de Chefe do
Serviço de Edição de Rádio, FC-06, da Coordenação
da Rádio Câmara dos Deputados, da Secretaria de
Comunicação Social�����������������������������
, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, MIRNA DE CAS‑
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TELA CARVALHO PESSOA, ponto nº 4513, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo
– atribuição Assistente Administrativo, Classe Especial,
Padrão 34, para exercer, a partir de 03 de abril de 2012,
a função comissionada de Secretário de Comissão,
FC-07, do Departamento de Comissões, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, MOEMA RAMOS
CAVALCANTI, ponto nº 7399, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição
Assistente Administrativo, Classe A, Padrão 07, para
exercer, a partir de 30 de março de 2012, a função
comissionada de Assistente de Comissão, FC-05, da
Comissão de Desenvolvimento Urbano, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento
de Comissões, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, MÔNICA AQUINO
MONTENEGRO, ponto nº 6896, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição
Técnico em Comunicação Social – Rádio������������
, Classe ���
Especial, Padrão 41, para exercer, a partir de 02 de abril
de 2012, a função comissionada de Chefe da Seção
de Arquivo, FC-05, da Coordenação da Rádio Câmara
dos Deputados, da Secretaria de Comunicação Social,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, MÔNICA THATY
SOARES DA SILVA NUNES, ponto nº 6307, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
– atribuição Técnico em Comunicação Social – Rádio,
Classe Especial, Padrão 45, para exercer, a partir de
02 de abril de 2012, a função comissionada de Chefe
do Serviço de Administração, FC-06, da Secretaria de
Comunicação Social�������������������������������
, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, NATALIA REIS
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DOEDERLEIN, ponto nº 6580, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de �������������������������������
Analista Legislativo�����������
– atribuição Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão 45,
para exercer�����������������������������������������
, a partir de 02 de abril de 2012,�������
a função comissionada de Chefe da Seção de Aferição de
Resultados, FC-05, da Coordenação de Divulgação,
da Secretaria de Comunicação Social, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, PIERRE TRIBOLI
DOS SANTOS, ponto nº 6858, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição
Técnico em Comunicação Social – Rádio������������
, Classe ���
Especial, Padrão 42, para exercer, a partir de 02 de abril
de 2012, a função comissionada de Chefe da Seção de
Pauta, FC-05, da Coordenação do Jornal da Câmara
dos Deputados, da Secretaria de Comunicação Social,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, SAMUEL DA SILVA
RIBEIRO, ponto nº 7458, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição
Agente de Polícia Legislativa, Classe A, Padrão 07,
para exercer, a partir de 02 de abril de 2012, a função
comissionada de Chefe da Seção de Investigações
Criminais, FC-05, da Coordenação de Polícia Judiciária,
do Departamento de Polícia Legislativa, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, SIMONE RAVAZ‑
ZOLLI, ponto nº 6311, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técnico
em Comunicação Social – Imprensa Escrita, Classe
Especial, Padrão 45, para exercer, a partir de 02 de
abril de 2012, a função comissionada de Assistente
Técnico, FC-06, da Secretaria de Comunicação Social, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 03 de abril de
2012. – Marco Maia, Presidente.
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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
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Genecias Noronha - PMDB
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Gorete Pereira - PR
João Ananias - PCdoB
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Severino Ninho - PSB
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Rogério Marinho - PSDB
Sandra Rosado - PSB
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Armando Abílio - PTB
Benjamin Maranhão - PMDB
Damião Feliciano - PDT
Efraim Filho - DEM
Hugo Motta - PMDB
Leonardo Gadelha - PSC
Luiz Couto - PT
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Ruy Carneiro - PSDB
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Félix Mendonça Júnior - PDT
Fernando Torres - PSD
Geraldo Simões - PT
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João Carlos Bacelar - PR
João Leão - PP
José Carlos Araújo - PSD
José Nunes - PSD
José Rocha - PR
Josias Gomes - PT
Jutahy Junior - PSDB
Lucio Vieira Lima - PMDB
Luiz Alberto - PT
Luiz Argôlo - PP
Márcio Marinho - PRB
Marcos Medrado - PDT
Mário Negromonte - PP
Maurício Trindade - PR
Nelson Pellegrino - PT
Oziel Oliveira - PDT
Paulo Magalhães - PSD
Roberto Britto - PP
Sérgio Brito - PSD
Valmir Assunção - PT
Waldenor Pereira - PT
Zezéu Ribeiro - PT
Minas Gerais
Ademir Camilo - PSD
Aelton Freitas - PR
Antônio Andrade - PMDB
Antônio Roberto - PV
Aracely de Paula - PR
Bernardo Santana de Vasconcellos - PR
Bonifácio de Andrada - PSDB
Carlaile Pedrosa - PSDB
Diego Andrade - PSD
Dimas Fabiano - PP
Domingos Sávio - PSDB
Dr. Grilo - PSL
Eduardo Azeredo - PSDB
Eduardo Barbosa - PSDB
Eros Biondini - PTB
Fábio Ramalho - PV
Gabriel Guimarães - PT
George Hilton - PRB
Geraldo Thadeu - PSD
Gilmar Machado - PT
Jaime Martins - PR
Jairo Ataíde - DEM
Jô Moraes - PCdoB
João Bittar - DEM
João Magalhães - PMDB
José Humberto - PHS
Júlio Delgado - PSB
Lael Varella - DEM

Leonardo Monteiro - PT
Leonardo Quintão - PMDB
Lincoln Portela - PR
Luis Tibé - PTdoB
Luiz Fernando Faria - PP
Márcio Reinaldo Moreira - PP
Marcos Montes - PSD
Marcus Pestana - PSDB
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
Leonardo Vilela - PSDB
Magda Mofatto - PTB
Marina Santanna - PT
Pedro Chaves - PMDB
Roberto Balestra - PP
Ronaldo Caiado - DEM
Rubens Otoni - PT
Sandes Júnior - PP
Sandro Mabel - PMDB

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 Ferreira - PT
Paulo Pimenta - PT
Renato Molling - PP
Ronaldo Nogueira - PTB
Ronaldo Zulke - PT
Sérgio Moraes - PTB
Vieira da Cunha - PDT
Vilson Covatti - PP

COMISSÕES PERMANENTES

(Dep. do PP ocupa a vaga)
PP

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Carlos Magno

Afonso Hamm

Dilceu Sperafico vaga do PSDB

Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
1º Vice-Presidente: Nilson Leitão (PSDB)
2º Vice-Presidente: Domingos Sávio (PSDB)
3º Vice-Presidente: Reinaldo Azambuja (PSDB)

Jerônimo Goergen vaga do PSDB

Luis Carlos Heinze
Nelson Meurer vaga do PCdoB

Titulares

Suplentes

Lázaro Botelho

Roberto Balestra

PT
Assis do Couto

DEM
Domingos Dutra

Beto Faro

Luci Choinacki

Bohn Gass

Paulo Pimenta

Jesus Rodrigues

Pedro Uczai

Josias Gomes

Vander Loubet

Marcon

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

Valmir Assunção

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

Alberto Filho vaga do PMN

Alceu Moreira

André Zacharow vaga do PR
Celso Maldaner

Carlos Bezerra

Leandro Vilela

vaga do Bloco PV, PPS

Edinho Araújo

Natan Donadon

Edio Lopes

Odílio Balbinotti

Lelo Coimbra

Jairo Ataíde

Onyx Lorenzoni

Lira Maia vaga do PSB

Ronaldo Caiado

Paulo Cesar Quartiero
Vitor Penido
PR
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Aelton Freitas

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

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

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PSB
(Dep. do DEM ocupa a vaga)

Fernando Coelho Filho

(Dep. do DEM ocupa a vaga)

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

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

(Dep. do PTB ocupa a vaga)
PDT

Giovanni Queiroz vaga do Bloco PV, PPS
Oziel Oliveira

PSDB
Domingos Sávio

Alfredo Kaefer vaga do PDT

Duarte Nogueira

Bruno Araújo
Luiz Nishimori

Raimundo Gomes de Matos

Rodrigo de Castro

Reinaldo Azambuja vaga do PSB

Sergio Guerra

Wandenkolk Gonçalves

Luiz Carlos Setim

Lucio Vieira Lima

Valdir Colatto

Nilson Leitão vaga do PR

Abelardo Lupion vaga do PSB

Antônio Andrade

Pedro Chaves

Beto Mansur

(Dep. do PP ocupa a vaga)

Giovani Cherini
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

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

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

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

Josué Bengtson

Celia Rocha

Sérgio Moraes

Nelson Marquezelli

Miriquinho Batista

Taumaturgo Lima

Zé Geraldo

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Nilton Capixaba vaga do PSB
PSC

Elcione Barbalho

Nelson Padovani

Mário de Oliveira
PCdoB

Alberto Filho

Flaviano Melo vaga do PR

Asdrubal Bentes
Edio Lopes vaga do PCdoB

Wilson Filho

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

(Dep. do PP ocupa a vaga)

PMDB

(Dep. do PSC ocupa a vaga)

Hugo Motta
Marinha Raupp vaga do PP

PRB
PSDB
Heleno Silva

Márcio Marinho
Berinho Bantim

Carlos Brandão

PMN

Marcio Bittar vaga do PR

Dudimar Paxiuba
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Jaqueline Roriz
Zenaldo Coutinho

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

Danrlei de Deus Hinterholz
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Homero Pereira vaga do PR

Gladson Cameli

Diego Andrade vaga do PT
1 vaga

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Edson Pimenta vaga do Bloco PV, PPS

Junji Abe

DEM
Moreira Mendes vaga do Bloco PV, PPS

Eduardo Sciarra vaga do PSB
Heuler Cruvinel

Ronaldo Caiado vaga do PCdoB

Lira Maia

vaga do PR

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Paulo Cesar Quartiero

Júlio Cesar vaga do PCdoB
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
Marcos Montes
PR
Reinhold Stephanes vaga do PT
(Dep. do PMDB ocupa a 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

Janete Capiberibe

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

Cabo Juliano Rabelo
Glauber Braga vaga do PTB
PDT

Sebastião Bala Rocha

Giovanni Queiroz
Bloco PV, PPS

Suplentes

Henrique Afonso

Arnaldo Jordy
PTB

PT
Francisco Praciano

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
PSB

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Titulares

Lúcio Vale

Padre Ton

Armando Abílio

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSDB

PSC
Antônia Lúcia

Costa Ferreira

Zequinha Marinho vaga do PMDB

Antonio Imbassahy

Bruno Araújo

Eduardo Azeredo
PCdoB

(Dep. do DEM ocupa a vaga)

Duarte Nogueira

Rodrigo de Castro

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Emanuel Fernandes

Romero Rodrigues vaga do PTB

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

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

Sergio Guerra
PP
Beto Mansur

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

DEM

PT
Beto Faro

Décio Lima

Biffi

Gilmar Machado

Júlio Campos

Rubens Otoni

Marina Santanna

Sibá Machado

Newton Lima
Paulo Teixeira

Claudio Cajado

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

Eli Correa Filho

PR
Anderson Ferreira

Izalci

Dr. Adilson Soares

José Rocha

Francisco Floriano

Milton Monti
Wellington Roberto vaga do PSD (art. 2º

Waldenor Pereira

do Ato da Mesa nº 27/2012)

PMDB
Hermes Parcianello
Manoel Junior

Augusto Coutinho

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Josias Gomes

2 vagas

Waldir Maranhão
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

Suplentes

Carlinhos Almeida

Sandes Júnior vaga do PMDB

Missionário José Olimpio
1 vaga

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

Esperidião Amin

PSB
Aníbal Gomes
Gera Arruda vaga do PSB

Abelardo Camarinha vaga do PMN
Ariosto Holanda

Marcelo Castro

José Priante

Luiza Erundina

Rogério Peninha Mendonça

Marçal Filho

Pastor Eurico vaga do DEM

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

Saraiva Felipe

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

(Dep. do PP ocupa a vaga)

Jonas Donizette
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Paulo Foletto
PDT

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

Miro Teixeira
Salvador Zimbaldi

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

PT

Bloco PV, PPS
Paulo Wagner

Fábio Ramalho

Sandro Alex

Simplício Araújo
PTB

Alessandro Molon

Dalva Figueiredo

Cândido Vaccarezza

Décio Lima

João Paulo Cunha

Ronaldo Nogueira

Josué Bengtson

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

Sabino Castelo Branco
PSC

Fátima Bezerra

João Paulo Lima

Gabriel Guimarães

José Mentor

Geraldo Simões

Luiz Couto
Costa Ferreira vaga do PSB

Ratinho Junior

Takayama
PCdoB

Iriny Lopes

Nelson Pellegrino

José Guimarães

Odair Cunha

Márcio Macêdo

Paulo Teixeira

Luciana Santos

Evandro Milhomen
PRB

Cleber Verde

Ricardo Berzoini

Nazareno Fonteles

Vicente Candido

Pedro Eugênio
PMDB

Heleno Silva
PMN

Miguel Corrêa

Alceu Moreira

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

1 vaga

Benjamin Maranhão

Arthur Oliveira Maia

Francisco Escórcio

Asdrubal Bentes vaga do

PTdoB

João Magalhães

PP

(Dep. do PRTB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
Carlos Bezerra vaga do

Arolde de Oliveira vaga do PMDB
Eliene Lima

José Carlos Araújo
Marcos Montes vaga do PDT

Manoel Salviano vaga do PMDB
Marcelo Aguiar

Júnior Coimbra

PSC

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

Sérgio Brito vaga do PMDB

Danilo Forte

Mauro Lopes

Eduardo Cunha
Eliseu Padilha

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

(Dep. do PR ocupa a vaga)
Fabio Trad

Silas Câmara vaga do DEM

Renan Filho

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

Sandro Mabel

Leonardo Picciani

Wilson Filho

Luiz Pitiman vaga do Bloco
PV, PPS

Marçal Filho vaga do PMN
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
1º Vice-Presidente: Alessandro Molon (PT)
2º Vice-Presidente: Fabio Trad (PMDB)
3º Vice-Presidente: Luiz Carlos (PSDB)
Titulares

Mauro Benevides
Osmar Serraglio
PSDB

Suplentes

Bonifácio de Andrada

Cesar Colnago

Bruna Furlan

Dudimar Paxiuba

João Campos vaga do PTB

a vaga)
PDT

Nelson Marchezan Junior

Jorginho Mello

Reinaldo Azambuja

Jutahy Junior

Ricardo Tripoli

Luiz Carlos

Romero Rodrigues

27/2012) ocupa a vaga)

Félix Mendonça Júnior

João Dado

Marcos Medrado

Marcos Rogério

Vieira da Cunha

Wolney Queiroz
Bloco PV, PPS

Zenaldo Coutinho
PP

Fábio Ramalho

Esperidião Amin

Cida Borghetti

Jerônimo Goergen

Dilceu Sperafico

Paulo Maluf

Roberto Teixeira

Rosane Ferreira

Roberto Freire

Sandro Alex

(Dep. do PMDB ocupa
a vaga)

Sarney Filho
PTB

Vilson Covatti

Sandes Júnior
Arnaldo Faria de Sá

(Dep. do PMDB ocupa
a vaga)

(Dep. do PRB ocupa a vaga)
DEM

Felipe Maia

Sérgio Moraes

Paes Landim
(Dep. do PSDB ocupa
a vaga)

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

Alexandre Leite
PSC

Mendonça Filho

Antonio Carlos Magalhães Neto
Andre Moura vaga do DEM

Mendonça Prado
Onyx Lorenzoni

Eli Correa Filho

(Dep. do PSC ocupa a
vaga)

Pauderney Avelino

Pastor Marco
Feliciano

PCdoB

Bernardo Santana de Vasconcellos
Gorete Pereira vaga do PTB

Henrique Oliveira
Maurício Quintella
Lessa

Jaime Martins

Ronaldo Fonseca

Laercio Oliveira

Vicente Arruda

Vinicius Gurgel

Delegado Protógenes
Evandro Milhomen

PSB

Daniel Almeida
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº
27/2012) ocupa a vaga)
PRB
Jhonatan de Jesus vaga do PP

Antonio Bulhões

Otoniel Lima

(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)

Cabo Juliano Rabelo

Hugo Leal

(Dep. do PMDB ocupa
a vaga)

PR
Anthony Garotinho

Edmar Arruda

Efraim Filho

PMN
(Dep. do PMDB ocupa
a vaga)

Dr. Carlos Alberto

Gonzaga Patriota
PTdoB

Dr. Ubiali
Sandra Rosado
(Dep. do PMDB ocupa

Laurez Moreira
Luiz Noé
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº

(Dep. do PSL ocupa a
vaga)

Lourival Mendes
Luis Tibé vaga do PR

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

Roberto Teixeira

Armando Vergílio

Fábio Faria

Francisco Araújo

Liliam Sá vaga do PTB

José Nunes

Marcelo Aguiar

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
DEM

Eli Correa Filho

Augusto Coutinho

(Dep. do PSC ocupa a vaga)

Felipe Maia

Moreira Mendes vaga do PSB

Onofre Santo Agostini

Mendonça Prado vaga do PSB

Silas Câmara vaga do PCdoB

Paulo Magalhães

PR

Walter Tosta

(Dep. do PTB ocupa a vaga)

Maurício Quintella Lessa

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Wellington Roberto
PSB

1 vaga
Severino Ninho
Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala A, sala 19
Telefones: 3216-6494
FAX: 3216-6499

(Dep. do DEM ocupa a vaga)
PDT

Reguffe

Marcelo Matos

Wolney Queiroz vaga do PMDB
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Presidente: José Chaves (PTB)
1º Vice-Presidente: Eros Biondini (PTB)
2º Vice-Presidente: Wolney Queiroz (PDT)
3º Vice-Presidente: Eli Correa Filho (DEM)

Bloco PV, PPS
Almeida Lima

Dimas Ramalho
PTB

Eros Biondini vaga do PR
Titulares

Silvio Costa

Suplentes
José Chaves
PT
PSC

Paulo Pimenta

Assis do Couto

Weliton Prado

Carlinhos Almeida

Filipe Pereira

Carlos Eduardo Cadoca vaga do PCdoB

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

Deley

Chico D'angelo
PCdoB

1 vaga

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
Chico Lopes

(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PMDB
(Dep. do PMN ocupa a vaga)

Wladimir Costa

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

(Dep. do PDT ocupa a vaga)

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PSDB

Carlos Sampaio

Nelson Marchezan Junior

1 vaga

(Dep. do PRTB ocupa a vaga)
PP

Iracema Portella

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

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

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

Titulares

Suplentes

José Augusto Maia

(Dep. do PP ocupa a vaga)
PSC

PT
Miguel Corrêa

Afonso Florence

Ronaldo Zulke

Cláudio Puty

Zeca Dirceu

Vicentinho

1 vaga

(Dep. do DEM ocupa a vaga)
PHS

(Dep. do PR ocupa a vaga)

(Dep. do PP ocupa a vaga)

PMDB
(Dep. do PRP ocupa a vaga)

Edson Ezequiel

(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)

Mário Feitoza

1 vaga

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

Osmar Terra
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PSDB
2 vagas

Marco Tebaldi
Otavio Leite

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

PP
Titulares
Márcio Reinaldo Moreira

Esperidião Amin vaga do PHS

Renato Molling vaga do PDT

Renzo Braz

Suplentes
PT

Fernando Marroni

Artur Bruno

Vilson Covatti vaga do PTB
Iriny Lopes

José de Filippi

DEM
Paulo Ferreira

Valmir Assunção

João Bittar vaga do PSC

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

PMDB
Mandetta

Adrian vaga do PRTB

Edinho Araújo

PR
Flaviano Melo
João Maia

Paulo Piau

Wellington Fagundes
Genecias Noronha

Vinicius Gurgel vaga do PHS

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

João Arruda vaga do PSL
PSB
Mauro Mariani

Antonio Balhmann

(Dep. do PDT ocupa a vaga)

1 vaga

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

PSDB
Marco Tebaldi

William Dib

PDT
1 vaga

(Dep. do PP ocupa a vaga)

Ângelo Agnolin vaga do PSB

(Dep. do PP ocupa a vaga)

PP
Damião Feliciano

João Pizzolatti vaga do PRP

Márcio Reinaldo Moreira

Bloco PV, PPS

Mário Negromonte vaga do PSDB

Roberto Britto
1 vaga

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Rebecca Garcia vaga do PRTB

PTB
DEM

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

3 vagas

Teresa Surita

PR

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)

João Carlos Bacelar

PSDB

PSB
Domingos Neto

Abelardo Camarinha

Leopoldo Meyer vaga do PDT

2 vagas

Antonio Carlos Mendes Thame

Valadares Filho vaga do DEM

Luiz Fernando Machado
PP

PDT
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSD ocupa a
vaga)

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PV, PPS
DEM
Rosane Ferreira

Arnaldo Jardim
1 vaga

1 vaga

PTB
PR
Nelson Marquezelli

Jorge Corte Real
Lincoln Portela

Ronaldo Fonseca

PRTB
PSB
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

(Dep. do PP ocupa a vaga)
Janete Capiberibe vaga do PMDB

1 vaga
PRP

Keiko Ota
(Dep. do PP ocupa a vaga)

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
Luiza Erundina vaga do PDT
PSL
Severino Ninho vaga do PP

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PDT

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

Brizola Neto

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Bloco PV, PPS
Arnaldo Jordy vaga do PTB

1 vaga

Roberto de Lucena

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
PTB

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

1 vaga

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

Suplentes
Jean Wyllys

PT

Chico Alencar
PRP

Domingos Dutra

Janete Rocha Pietá

Erika Kokay

Luiz Alberto

1 vaga

(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)
PTC

Padre Ton

Luiz Couto
PMDB

1 vaga

(Dep. do PSC ocupa a vaga)

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

DEM
Luiz Carlos Setim

Onyx Lorenzoni

1 vaga

Presidente: Newton Lima (PT)
1º Vice-Presidente: Raul Henry (PMDB)
2º Vice-Presidente: Pedro Uczai (PT)
3º Vice-Presidente: Paulo Rubem Santiago (PDT)

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PR

Izalci
Suplentes

PT
Artur Bruno

João Bittar

Professora Dorinha Seabra
Rezende

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Titulares

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Anderson Ferreira

Paulo Freire

Maurício Quintella Lessa

Tiririca

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

Alessandro Molon

PSB

Biffi

Angelo Vanhoni

Luiz Noé

Ariosto Holanda

Fátima Bezerra

Gilmar Machado

1 vaga

Audifax vaga do PTB

Newton Lima
Pedro Uczai vaga do PP

Miriquinho Batista

Dr. Ubiali vaga do DEM

1 vaga

Keiko Ota vaga do PSC

Reginaldo Lopes vaga do PMDB

Severino Ninho

Waldenor Pereira

PDT
PMDB

Gabriel Chalita

Paulo Rubem Santiago
Eliseu Padilha

Joaquim Beltrão

Geraldo Resende

Lelo Coimbra

Mauro Benevides

Professor Setimo
Raul Henry vaga do PDT

Osmar Serraglio

Dr. Jorge Silva

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Oziel Oliveira

Bloco PV, PPS
Antônio Roberto vaga do PMDB

Stepan Nercessian
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

Henrique Afonso

Rogério Peninha Mendonça vaga do

Penna

PP

PTB
(Dep. do PT ocupa a vaga)

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

Alex Canziani

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSDB
Mara Gabrilli

PSC
Bonifácio de Andrada

Pinto Itamaraty

Costa Ferreira

Eduardo Barbosa

Rogério Marinho

Jorginho Mello

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PCdoB

Alice Portugal

PP
Waldir Maranhão
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Jandira Feghali
PRB

Aline Corrêa

Acelino Popó

José Linhares
Secretário(a): Jairo Luís Brod

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

DEM

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 3216-6625/6626/6627/6628
FAX: 3216-6635

Alexandre Leite

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Antônio Andrade (PMDB)
1º Vice-Presidente: Lucio Vieira Lima (PMDB)
2º Vice-Presidente: Assis Carvalho (PT)
3º Vice-Presidente: Pauderney Avelino (DEM)
Titulares

Jairo Ataíde

Pauderney Avelino

Luiz Carlos Setim

Rodrigo Maia

Mendonça Prado
PR

Aelton Freitas

Suplentes
PT

João Maia

(Dep. do PTC ocupa a vaga)

Luciano Castro

(Dep. do PHS ocupa a vaga)

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PSB

Afonso Florence

João Paulo Cunha

Andre Vargas

Audifax

Jose Stédile

Fernando Coelho Filho

Mauro Nazif

Policarpo

Assis Carvalho

Reginaldo Lopes

Cláudio Puty

Ricardo Berzoini

PDT
João Dado
José Guimarães

André Figueiredo

Rogério Carvalho
Manato

Pedro Eugênio

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Zeca Dirceu
Bloco PV, PPS
PMDB

Antônio Andrade

Celso Maldaner

João Magalhães vaga do Bloco PV, PPS

Eduardo Cunha

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Arnaldo Jardim

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Carmen Zanotto
PTB

Genecias Noronha vaga do PDT

José Priante

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Júnior Coimbra vaga do Bloco PV, PPS

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Luiz Pitiman
PSC

Lucio Vieira Lima

Manoel Junior
Andre Moura vaga do PMDB

Zequinha Marinho
Mário Feitoza

(Dep. do PSC ocupa a vaga)
Leonardo Gadelha

Pedro Novais
PCdoB
PSDB
Alberto Mourão vaga do PP

Alfredo Kaefer

Osmar Júnior

Delegado Protógenes
PRB

Rui Palmeira

Marcus Pestana

Vaz de Lima

Nelson Marchezan Junior

Otoniel Lima

1 vaga
PP
Toninho Pinheiro

Jerônimo Goergen

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Paulo Maluf

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

Cleber Verde

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 FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Edmar Arruda (PSC)
1º Vice-Presidente: Edson Santos (PT)

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

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

Roberto Freire
PTB

Titulares

Suplentes

Nilton Capixaba

(Dep. do PTC ocupa a vaga)

PT

PSC

Devanir Ribeiro

José Mentor

Edson Santos

Odair Cunha

Vanderlei Siraque

Sibá Machado

Edmar Arruda

Filipe Pereira
PCdoB

Daniel Almeida

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

PMDB
Aníbal Gomes

Eduardo Cunha

Edio Lopes

Marcelo Castro

Giroto

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

(Dep. do PRTB ocupa a vaga)

Hugo Motta vaga do Bloco PV, PPS
Nelson Bornier

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

vaga do PP

PSDB
Carlos Brandão

Vanderlei Macris

Fernando Francischini

Vaz de Lima

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

Suplentes
PT

PP
Aline Corrêa

Carlos Magno

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Luis Carlos Heinze

Davi Alcolumbre vaga do PSB

Antonio Carlos Magalhães Neto
Ronaldo Caiado

Bohn Gass vaga do PMDB

Edson Santos vaga do PMDB

Pauderney Avelino vaga do PDT
Rodrigo Maia

Eudes Xavier

Marcon

1 vaga
PMDB

Mendonça Filho
Francisco Escórcio

(Dep. do PT ocupa a vaga)

(Dep. do PT ocupa a vaga)

2 vagas

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PR
Paulo Feijó

PSDB

Anthony Garotinho

Wellington Roberto

Davi Alves Silva Júnior

(Dep. do PSL ocupa a vaga)

2 vagas

(Dep. do PTC ocupa a vaga)

PSB
Glauber Braga

Benedita da Silva

Fernando Ferro

DEM

PP

(Dep. do DEM ocupa a vaga)
Roberto Britto

PDT
Marcelo Matos

Amauri Teixeira

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

2 vagas

(Dep. do PRTB ocupa a vaga)
DEM

Professora Dorinha Seabra Rezende

1 vaga

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

Leandro Vilela

PR
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
Anthony Garotinho

Valdir Colatto

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

PSB
Glauber Braga vaga do PDT

Jose Stédile vaga do PDT

Luiza Erundina

Romário
PDT

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSDB
Marcio Bittar

Antonio Carlos Mendes Thame

Ricardo Tripoli

Marco Tebaldi

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PV, PPS
Arnaldo Jordy

PP
Rebecca Garcia

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

(Dep. do PRB ocupa a vaga)
PTB

DEM
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

1 vaga
PSC

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

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Lira Maia

Bernardo Santana de Vasconcellos
vaga do PRTB

Costa Ferreira
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
PCdoB
PSB

1 vaga

1 vaga
Givaldo Carimbão

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

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

Giovani Cherini

Oziel Oliveira vaga do PR
Bloco PV, PPS
Antônio Roberto vaga do PMDB

Arnaldo Jardim

Sarney Filho

Fernando Marroni

Marina Santanna

Alfredo Sirkis vaga do PMDB

Penna vaga do PMDB

PTB

Fernando Ferro

Márcio Macêdo

Miro Teixeira

Augusto Carvalho vaga do PSOL

PT

1 vaga

Paes Landim
PSC

Zé Geraldo
Mário de Oliveira

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

PDT

Arnaldo Jordy vaga do PR

Suplentes

Leonardo Monteiro

(Dep. do PRB ocupa a vaga)

Lauriete
PSOL

Fernando Jordão vaga do PP
(Dep. do Bloco PV, PPS

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Gladson Cameli vaga do PMDB

ocupa a vaga)

José Otávio Germano vaga do PMDB

PRTB
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Luiz Argôlo

(Dep. do PR ocupa a vaga)

Nelson Meurer

Luiz Fernando Faria vaga do PRB
Sandes Júnior

Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 142
Telefones: 3216-6521 A 6526
FAX: 3216-6535

Simão Sessim
DEM
Davi Alcolumbre

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

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

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

Abelardo Lupion

(Dep. do PDT ocupa a vaga)

Júlio Campos
Vitor Penido

PR
Suplentes

Bernardo Santana de Vasconcellos

Aracely de Paula vaga
do PSDB

PT
Carlos Zarattini

Edson Santos

Fernando Ferro

Ronaldo Zulke

Davi Alves Silva Júnior

Paulo Feijó

João Carlos Bacelar vaga do PSB

Zoinho
PSB

Gabriel Guimarães

Rubens Otoni

Luiz Alberto

Vanderlei Siraque

Padre João

Weliton Prado

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

(Dep. do PDT ocupa
a vaga)

(Dep. do PR ocupa a vaga)

Vander Loubet vaga do PSC
PDT

PMDB
Fernando Jordão

Adrian

Ronaldo Benedet

Arthur Oliveira Maia

Wladimir Costa

Félix Mendonça
Júnior

Ângelo Agnolin

Salvador Zimbaldi vaga

Marcos Rogério vaga do DEM

do PSB

Fátima Pelaes

(Dep. do PP ocupa a vaga)

Leonardo Quintão

(Dep. do PP ocupa a vaga)

Professor Setimo
PSDB

Luiz Fernando Machado

Bloco PV, PPS
Arnaldo Jardim

Arnaldo Jordy

Dr. Aluizio

Paulo Wagner
PTB

Domingos Sávio

Paulo Abi-ackel

Sergio Guerra

Walter Feldman

(Dep. do PR ocupa a
vaga)

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

João Pizzolatti

Ronaldo Nogueira

PSC
(Dep. do PT ocupa a vaga)

PP
Dimas Fabiano

Antonio Balhmann

Nelson Padovani
PCdoB

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº

Osmar Júnior

Pedro Novais

27/2012) ocupa a vaga)
PRB

Raul Henry

(Dep. do PP ocupa a vaga)

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

Antonio Carlos Mendes Thame

Carlos Souza

Dr. Paulo César

César Halum

Paulo Magalhães

vaga do PMDB

Berinho Bantim

Carlos Alberto Leréia

Cesar Colnago

Emanuel Fernandes

Eduardo Sciarra vaga do DEM

Eduardo Azeredo

Luiz Nishimori

Fernando Torres vaga do PCdoB
Guilherme Mussi

PSDB

George Hilton

Sergio Guerra vaga do PP

vaga do PSB

PP

Marcos Montes vaga do PTB
Jair Bolsonaro
Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 3216-6711 / 6713
FAX: 3216-6720

Dimas Fabiano

(Dep. do PRB ocupa a vaga)

Missionário José Olimpio

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
DEM

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Claudio Cajado

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

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
Presidente: Perpétua Almeida (PCdoB)
1º Vice-Presidente: Manuela D'ávila (PCdoB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:

PR
Anderson Ferreira vaga do PSD (art. 2º

Aracely de Paula
Titulares

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PT
Dalva Figueiredo

José Rocha
Vicente Arruda

Benedita da Silva

Dr. Rosinha

PSB

Carlos Zarattini

Henrique Fontana

Francisco Praciano

Janete Rocha Pietá

Leonardo Monteiro

Luiz Sérgio

Gonzaga Patriota

1 vaga
PMDB

Íris de Araújo
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a
vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

Alexandre Santos

vaga do PMN

Abelardo Camarinha

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

Paulo Ferreira

Taumaturgo Lima

(Dep. do PSC ocupa a vaga)

do Ato da Mesa nº 27/2012)

Suplentes

1 vaga

PDT
Damião Feliciano

Sebastião Bala Rocha

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

Vieira da Cunha

Bloco PV, PPS
Elcione Barbalho vaga do PP
Hugo Motta
Newton Cardoso

Alfredo Sirkis vaga do PMDB
Dimas Ramalho vaga do PDT
Roberto de Lucena

Augusto Carvalho

PSDB

PTB
Arnon Bezerra

Antonio Brito

Nelson Marchezan Junior

Paes Landim vaga do PTdoB
PSC

Félix Mendonça Júnior

Leonardo Gadelha

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

Takayama vaga do PMDB
PCdoB
Manuela D'ávila vaga do DEM

João Ananias
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO

Perpétua Almeida
PMN
Jaqueline Roriz

PDT

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PTdoB

(Dep. do PRB ocupa a vaga)

(Dep. do PTB ocupa a vaga)

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

Suplentes
PT

PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)
Átila Lins

Eleuses Paiva

Geraldo Thadeu

Eliene Lima

Hugo Napoleão vaga do PSB

Raul Lima vaga do DEM

Jefferson Campos

Alessandro Molon

Erika Kokay

Dalva Figueiredo

José Mentor

Vanderlei Siraque
PMDB

(Dep. do PR ocupa a vaga)

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

Nazareno Fonteles

Marllos Sampaio vaga do PSC

Edio Lopes

Paulo Piau

Fabio Trad

(Dep. do PMN ocupa a vaga)

Mauro Lopes

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
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

Fernando Francischini

Andreia Zito

João Campos

Carlos Sampaio

Pinto Itamaraty vaga do PP

William Dib vaga do PP
PP

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

(Dep. do DEM ocupa a vaga)

Jair Bolsonaro

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

Titulares

Suplentes
PMDB

Fabio Trad

PSDB

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
DEM

Alexandre Leite vaga do PP

Abelardo Lupion

Onyx Lorenzoni vaga do PDT

Efraim Filho
Mendonça Prado vaga do PCdoB
PR
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)

Lincoln Portela

Benedita da Silva

Dr. Rosinha

Chico D'angelo

Erika Kokay

Nazareno Fonteles

Padre João

Rogério Carvalho
PMDB

PSB
Givaldo Carimbão vaga do PMDB

Cabo Juliano Rabelo
Pastor Eurico vaga do Bloco PV, PPS

Keiko Ota
PDT
Enio Bacci

Darcísio Perondi

André Zacharow

Geraldo Resende

Danilo Forte

Osmar Terra
(Dep. do DEM ocupa a vaga)

Bloco PV, PPS
1 vaga

1 vaga

Elcione Barbalho

Saraiva Felipe
Teresa Surita

Íris de Araújo
Marcelo Castro vaga do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº
27/2012)

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

José Augusto Maia

Arnaldo Faria de Sá
Eduardo Barbosa

Bruna Furlan

Marcus Pestana

João Campos

PSC
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Hugo Leal
William Dib

Mara Gabrilli

PCdoB
PP
(Dep. do DEM ocupa a vaga)

Delegado Protógenes
Cida Borghetti

Iracema Portella

José Linhares

Roberto Britto

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

Guilherme Campos

Junji Abe

Sérgio Brito

(Dep. do PTB ocupa a
vaga)

Toninho Pinheiro
DEM

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

Fábio Souto vaga do PSC

Luiz Carlos Setim

Lael Varella

Ronaldo Caiado

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

(Dep. do PTB ocupa a vaga)

(Dep. do PCdoB
ocupa a vaga)
PR
Maurício Trindade

Suplentes
PT

Amauri Teixeira

Arlindo Chinaglia

Angelo Vanhoni

Assis Carvalho

Gorete Pereira

Neilton Mulim
(Dep. do PTdoB ocupa
a vaga)

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

Alexandre Roso

Pastor Eurico

Keiko Ota

Paulo Foletto
PDT

Titulares

Suplentes
PT

Eudes Xavier

Dr. Jorge Silva

Manato

Sueli Vidigal

Paulo Rubem Santiago
Bloco PV, PPS

Amauri Teixeira

Policarpo

Luiz Sérgio

Vicentinho

Marcon

1 vaga

Nelson Pellegrino
PMDB

Carmen Zanotto

Dr. Aluizio

Simplício Araújo

Roberto de Lucena

Fátima Pelaes

Darcísio Perondi

Rosane Ferreira vaga do PMDB

Sandro Mabel

Leonardo Quintão

PTB

(Dep. do PR ocupa a vaga)

Antonio Brito

Arnaldo Faria de Sá

Celia Rocha vaga do PP

(Dep. do PDT ocupa a vaga)

Walney Rocha vaga do DEM
PSC

Wladimir Costa
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
PSDB

Andreia Zito

(Dep. do DEM ocupa a
vaga)

Pastor Marco Feliciano

Jutahy Junior

(Dep. do PTB ocupa a vaga)

(Dep. do PP ocupa a vaga)

(Dep. do PTB ocupa a vaga)

(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PCdoB
PP
Jandira Feghali

Jô Moraes
Pedro Henry

José Otávio Germano

João Ananias vaga do DEM

Luiz Fernando Faria vaga do PSDB

(Dep. do PDT ocupa a vaga)
PRB

Roberto Balestra
Jhonatan de Jesus

Vitor Paulo
DEM

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

Efraim Filho

Geraldo Thadeu
João Bittar

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)

Nice Lobão vaga do PR

Eleuses Paiva

PR
Walter Tosta

Onofre Santo Agostini

Gorete Pereira vaga do PMDB

Henrique Oliveira

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

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO
Presidente: Sebastião Bala Rocha (PDT)
1º Vice-Presidente: Flávia Morais (PDT)
2º Vice-Presidente: Sabino Castelo Branco (PTB)
3º Vice-Presidente: Laercio Oliveira (PR)

(Dep. do PSL ocupa a vaga)

Luciano Castro
PSB
Mauro Nazif

Alexandre Roso

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

Sandra Rosado

PDT
Flávia Morais vaga do PP

André Figueiredo

Paulo Rubem Santiago vaga do PSDB

Paulo Pereira da Silva
Sebastião Bala Rocha vaga do PMDB

José Airton

João Paulo Lima

Luci Choinacki

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

Pepe Vargas (Licenciado)

(Dep. do PSC ocupa a vaga)
PMDB

(Dep. do PTB ocupa a vaga)
Benjamin Maranhão vaga do PP

PTB
Jorge Corte Real vaga do Bloco PV, PPS

Vicente Candido

Alex Canziani vaga do Bloco PV, PPS

Sabino Castelo Branco

Jovair Arantes

Silvio Costa vaga do PSDB

João Arruda

Edinho Bez

Joaquim Beltrão

Francisco Escórcio

Marllos Sampaio

Renan Filho

Walney Rocha vaga do PSDB

PSDB
PSC

Erivelton Santana

Andreia Zito vaga do Bloco PV, PPS

Carlaile Pedrosa

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)

Otavio Leite

Rui Palmeira

PCdoB

Walter Feldman
Alice Portugal vaga do PSC

Assis Melo

Chico Lopes vaga do DEM
Daniel Almeida vaga do PMDB

PP
Afonso Hamm

Renato Molling

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

(Dep. do PTB ocupa a vaga)

DEM

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

Fábio Souto

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Professora Dorinha Seabra
Rezende

PRB
Márcio Marinho

Vilalba

PR

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

Armando Vergílio vaga do PCdoB

1 vaga

José Rocha

Neilton Mulim
PSB

Carlos Souza
Jonas Donizette

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

(Dep. do PRB ocupa a vaga)

Romário vaga do DEM
Valadares Filho vaga do DEM
PDT

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO

André Figueiredo

Presidente: José Rocha (PR)
1º Vice-Presidente: Afonso Hamm (PP)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Luci Choinacki (PT)

Flávia Morais
Bloco PV, PPS

Rubens Bueno

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
PTB

Titulares

Suplentes
Magda Mofatto

Arnon Bezerra

PT
José Augusto Maia vaga do PP

PSC
Carlos Eduardo Cadoca vaga do

Ratinho Junior

PT

Newton Cardoso

Professor Setimo vaga do PP

Washington Reis

Ronaldo Benedet vaga do PSC

(Dep. do PR ocupa a vaga)
Deley
PSDB
PCdoB
Alberto Mourão
Jô Moraes

Carlos Alberto Leréia

Assis Melo
Vanderlei Macris

Nilson Leitão

PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)
Danrlei de Deus Hinterholz

Jefferson Campos

Fábio Faria

(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

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

Marcos Montes

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

Lázaro Botelho

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Luiz Argôlo vaga do PT

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Mário Negromonte

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Renzo Braz
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

DEM

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

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Júlio Campos

2 vagas

Lael Varella
Vitor Penido

Titulares

Suplentes
PR
PT
Giacobo vaga do PHS

Geraldo Simões

Francisco Floriano

Andre Vargas
Jaime Martins

José de Filippi

Paulo Freire

Cândido Vaccarezza
Lúcio Vale vaga do PTB

Zezéu Ribeiro

Devanir Ribeiro
Milton Monti

(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Jesus Rodrigues

Wellington Fagundes vaga do
PSOL

(Dep. do PP ocupa a vaga)

José Airton
Zoinho vaga do PMDB
PMDB

Alexandre Santos vaga do PT
Edinho Araújo vaga do Bloco PV,
PPS

PSB
Edinho Bez
Jose Stédile
Flaviano Melo

Edson Ezequiel vaga do PDT
Leonardo Quintão vaga do PCdoB
Marinha Raupp
Mauro Lopes

vaga do PSDB

Laurez Moreira

Giroto
Mauro Mariani
Nelson Bornier

vaga do PTdoB

Gonzaga Patriota
Leopoldo Meyer
PDT

(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Zé Silva
Bloco PV, PPS

Pedro Chaves vaga do PP
(Dep. do PMDB ocupa a

Arnaldo Jardim vaga do PSDB

PMDB

vaga)
Fábio Ramalho
PTB

4 vagas

Antônio Andrade

(Dep. do PR ocupa a vaga)

José Chaves

Leandro Vilela
Valdir Colatto vaga do DEM

PSC
Hugo Leal

Alceu Moreira

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

1 vaga

PCdoB

PSDB

(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

1 vaga

Reinaldo Azambuja

Alfredo Kaefer

Wandenkolk Gonçalves

Domingos Sávio

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

Luiz Nishimori

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PP
PSOL
Luis Carlos Heinze

(Dep. do PR ocupa a vaga)

Dilceu Sperafico

1 vaga
Roberto Balestra

Jerônimo Goergen

PHS
DEM
(Dep. do PR ocupa a vaga)

(Dep. do PSD ocupa a 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

PSB
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"

Pedro Uczai

Luiz Noé
PDT
Giovani Cherini

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
Suplentes
PT

Gabriel Guimarães

Laurez Moreira

Bloco PV, PPS

Titulares

Bohn Gass

Dr. Ubiali

Zé Silva

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

Assis do Couto

Domingos Neto

1 vaga
PTB

Josué Bengtson
Jesus Rodrigues
Marcon
Rogério Carvalho
1 vaga

Celia Rocha
PSC

Costa Ferreira

Nelson Padovani
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 165-B
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

Henrique Fontana

Reginaldo Lopes

Carmen Zanotto

José Augusto Maia

1 vaga
PSC

2 vagas

Erivelton Santana vaga do PMDB

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

1 vaga

Pastor Marco Feliciano

PMDB
Geraldo Resende

PCdoB

Alberto Filho

Leandro Vilela

Darcísio Perondi

Marllos Sampaio

João Ananias
PRTB

(Dep. do PSC ocupa a vaga)

Nilda Gondim (Licenciado)

1 vaga
PSDB

Fernando Francischini

Bruno Araújo

Vanderlei Macris

João Campos

Vaz de Lima

Chico Lopes

Aureo

(Dep. do PR ocupa a vaga)

Secretário(a): Heloísa Maria Diniz
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6201
FAX: (61) 3216-6225

1 vaga
PP

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR A
APLICAÇÃO DAS SEGUINTES LEIS DE ANISTIA: LEI Nº
8878/1994, QUE "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE
ANISTIA"; LEI Nº 10.790/2003, QUE "CONCEDE ANISTIA A

DIRIGENTES OU REPRESENTANTES SINDICAIS E
TRABALHADORES PUNIDOS POR PARTICIPAÇÃO EM
MOVIMENTO REIVINDICATÓRIO"; LEI Nº 11.282/2006, QUE
"ANISTIA OS TRABALHADORES DA EMPRESA BRASILEIRA
DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT PUNIDOS EM RAZÃO
DA PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO GREVISTA"; E LEI Nº
10.559/2002, QUE "REGULAMENTA O ARTIGO 8º DO ATO
DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Presidente: Chico Lopes (PCdoB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares

Zoinho
PSB
Mauro Nazif

2 vagas

Sandra Rosado
PDT
Paulo Pereira da Silva

Giovani Cherini
Bloco PV, PPS

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
Suplentes

PT
Carlinhos Almeida

PTB
Arnaldo Faria de Sá

Devanir Ribeiro

Luiz Alberto

Edson Santos

Luiz Couto

Fátima Bezerra

Filipe Pereira

Chico Lopes

Jhonatan de Jesus

Mauro Benevides

Marllos Sampaio

Daniel Almeida
PRB

Edinho Bez

Marinha Raupp

1 vaga
PCdoB

PMDB
Fátima Pelaes

1 vaga
PSC

Erika Kokay

Policarpo

1 vaga

2 vagas

Cleber Verde
PHS

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

1 vaga

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

3 vagas

Otavio Leite

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

Vanderlei Macris
PP
Sandes Júnior

Márcio Reinaldo Moreira

Vilson Covatti

Roberto Teixeira
DEM

Alexandre Leite

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

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

2 vagas

Mendonça Prado

Suplentes
PT

Miguel Corrêa
PR
Newton Lima

Gorete Pereira

2 vagas

PMDB

Professor Setimo

Teresa Surita
PSDB

Raul Henry

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

1 vaga

Luiz Fernando Machado
PSDB
Mara Gabrilli
Antonio Carlos Mendes Thame

Alfredo Kaefer

DEM
Eduardo Azeredo

Bonifácio de Andrada

Professora Dorinha Seabra Rezende
Marcus Pestana

Marcio Bittar

PSOL
William Dib

Romero Rodrigues

Jean Wyllys
PP
Secretário(a): Hérycka
Local: Prédio do CEFOR, Sala 27
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

Simão Sessim
DEM
Augusto Coutinho

Erika Kokay

Mandetta

Pauderney Avelino

Mendonça Filho

Ronaldo Caiado

Onyx Lorenzoni
PR

Jaime Martins

Maurício Quintella Lessa

Bohn Gass

Henrique Fontana

Fernando Ferro

João Paulo Lima

Luci Choinacki

José Guimarães

Luiz Alberto

Ricardo Berzoini

Sibá Machado

Rubens Otoni

Taumaturgo Lima

Waldenor Pereira

Vicente Candido

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)

PMDB

PDT

Alceu Moreira

Danilo Forte

Edinho Araújo

Eduardo Cunha

Newton Cardoso

Felipe Maia

Suplentes
PT

Mauro Benevides

1 vaga

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

Miro Teixeira
Reguffe

Íris de Araújo
Marcelo Castro

Félix Mendonça Júnior
Sueli Vidigal
Bloco PV, PPS

Alfredo Sirkis

Roberto Freire

Almeida Lima vaga do PMDB

Rosane Ferreira

Flaviano Melo

Elcione Barbalho

Marçal Filho

Sandro Alex
PTB
Antonio Brito

Pedro Chaves

Sandro Mabel

1 vaga
PSDB

Arnaldo Faria de Sá

Walney Rocha

Paes Landim
PSC

João Campos

Carlos Alberto Leréia

Wandenkolk Gonçalves

Carlos Eduardo Cadoca

Edmar Arruda

2 vagas

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PP

PCdoB
Daniel Almeida

Delegado Protógenes
PRB

Sandes Júnior

Aline Corrêa

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

George Hilton

DEM

Vitor Paulo
PTdoB

Lázaro Botelho

Paulo Cesar Quartiero

Lourival Mendes

1 vaga

Efraim Filho

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

1 vaga
PR

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6214
FAX: (61) 3216-6225

Laercio Oliveira

2 vagas

(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)
PSB

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 405-A, DE
2009, DO SR. CLEBER VERDE, QUE "ALTERA A REDAÇÃO
DO § 8º DO ART. 195 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA
ASSEGURAR AO GARIMPEIRO E AO PEQUENO MINERADOR
O DIREITO À APOSENTADORIA"

Mauro Nazif
PDT

Roberto de Lucena

Dalva Figueiredo

Domingos Dutra

Gilmar Machado

Jesus Rodrigues

PTB

Antônia Lúcia

Zequinha Marinho
PCdoB

Josias Gomes
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
PSC

Evandro Milhomen

1 vaga
PRB

PMDB
Edio Lopes

Sarney Filho

Nilton Capixaba

PT

Odair Cunha

Flávia Morais
Bloco PV, PPS

Suplentes

Miriquinho Batista

2 vagas

Sebastião Bala Rocha

Presidente: Wandenkolk Gonçalves (PSDB)
1º Vice-Presidente: Gilmar Machado (PT)
2º Vice-Presidente: George Hilton (PRB)
3º Vice-Presidente: Antônia Lúcia (PSC)
Relator: Marçal Filho (PMDB)
Titulares

Janete Capiberibe

Alberto Filho

George Hilton

Jhonatan de Jesus

PMN

Otavio Leite

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

1 vaga

Romero Rodrigues

Reinaldo Azambuja

1 vaga
PP

Secretário(a): Heloísa Maria Moulin Pedrosa Diniz
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (061) 3216- 6201
FAX: (061) 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
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"

Mendonça Prado

Eli Correa Filho

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PR
Bernardo Santana de
Vasconcellos

Gorete Pereira
(Dep. do PTdoB ocupa a
vaga)

Lincoln Portela
PSB

Cabo Juliano Rabelo

Mauro Nazif

Valadares Filho

1 vaga
PDT

Presidente: José Mentor (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Mauro Benevides (PMDB)
Titulares

Davi Alcolumbre

Vieira da Cunha

João Dado
Bloco PV, PPS

Suplentes

1 vaga

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PTB

PT
Arnaldo Faria de Sá
Alessandro Molon

Antonio Brito

Luiz Couto
PSC

Amauri Teixeira

Nelson Pellegrino
Antônia Lúcia

Décio Lima

1 vaga

Policarpo
PCdoB

José Mentor

Vicente Candido
Jô Moraes

Chico Lopes

PMDB
PRB
Manoel Junior

Marçal Filho
Cleber Verde

Mauro Benevides

1 vaga

Nelson Bornier
PHS

Osmar Serraglio

Rogério Peninha Mendonça
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Wilson Filho

1 vaga
PSDB

Bonifácio de Andrada

Andreia Zito

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

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"

2 vagas

Jose Stédile
PDT
Vieira da Cunha

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

Cabo Juliano Rabelo

1 vaga
Bloco PV, PPS

1 vaga
Suplentes

PT

1 vaga
PTB

Arnaldo Faria de Sá

Artur Bruno

Alessandro Molon

Erika Kokay

José Mentor

Padre João

2 vagas

Policarpo

Nilton Capixaba
PSC

Erivelton Santana

Costa Ferreira
PCdoB

Jô Moraes
PMDB

Leandro Vilela

PRB
Carlos Bezerra

Luiz Pitiman

Cleber Verde

Francisco Escórcio

Pedro Chaves

Geraldo Resende

Professor Setimo

Leonardo Quintão
PSDB

Andreia Zito

1 vaga

3 vagas

1 vaga
PRP

1 vaga

1 vaga

Secretário(a): Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6
FAX: (61) 3216-6225

Luiz Fernando Machado
1 vaga
PP
Sandes Júnior

Márcio Reinaldo Moreira

Vilson Covatti

Roberto Teixeira
DEM

Augusto Coutinho

2 vagas

João Bittar
PR
Izalci
Ronaldo Fonseca

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

Laercio Oliveira
1 vaga

Suplentes
PT

Benedita da Silva

Amauri Teixeira

Biffi

Carlos Zarattini

Luci Choinacki

Pastor Marco Feliciano
PCdoB

Luiz Couto

Luiz Alberto

Miriquinho Batista

Andre Moura

Jô Moraes

1 vaga
PRB

PMDB
Adrian

Fabio Trad

Carlos Bezerra

Vitor Paulo
PTdoB

Fátima Pelaes

Marçal Filho

2 vagas

Cleber Verde

Lourival Mendes

(Dep. do PSL ocupa a vaga)

Nilda Gondim (Licenciado)
PSDB
João Campos

Domingos Sávio

Pinto Itamaraty

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

Nelson Marchezan Junior

Reinaldo Azambuja

1 vaga
PP

Roberto Balestra

Cida Borghetti

Simão Sessim

Iracema Portella
DEM

Onyx Lorenzoni

2 vagas

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1572, DE 2011, DO SR. VICENTE
CANDIDO, QUE "INSTITUI O CÓDIGO COMERCIAL"
Presidente: Arthur Oliveira Maia (PMDB)
1º Vice-Presidente: Laercio Oliveira (PR)
2º Vice-Presidente: Junji Abe (PSD)
3º Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
Relator: Paes Landim (PTB)
Titulares

Suplentes
PT

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
Décio Lima

PR
Gorete Pereira

Henrique Oliveira

Maurício Trindade

Laercio Oliveira

Gabriel Guimarães

3 vagas

Vanderlei Siraque
Vicente Candido

PSB
Sandra Rosado

Alessandro Molon

PMDB

2 vagas
Arthur Oliveira Maia

1 vaga

Eduardo Cunha

PDT
Flávia Morais

Paulo Pereira da Silva

Eliseu Padilha

PTB
Arnaldo Faria de Sá
PSC

Lucio Vieira Lima
1 vaga
PSDB

1 vaga

Ronaldo Nogueira

João Magalhães

Pedro Novais

Bloco PV, PPS
Roberto de Lucena

Genecias Noronha

Jutahy Junior

Alfredo Kaefer

Raimundo Gomes de Matos

Cesar Colnago

Reinaldo Azambuja

Nelson Marchezan Junior

PP
Jerônimo Goergen

Renzo Braz

Renato Molling

Roberto Teixeira
DEM

Eli Correa Filho

Efraim Filho

Rodrigo Maia

1 vaga
PR

Bernardo Santana de Vasconcellos

Jaime Martins

Laercio Oliveira

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1610, DE 1996, DO SENADO
FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE A EXPLORAÇÃO E O
APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERAIS EM TERRAS
INDÍGENAS, DE QUE TRATAM OS ARTS. 176, PARÁGRAFO
PRIMEIRO, E 231, PARÁGRAFO TERCEIRO, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL"
Presidente: Padre Ton (PT)
1º Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
2º Vice-Presidente: Berinho Bantim (PSDB)
3º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB)
Relator: Edio Lopes (PMDB)
Titulares

1 vaga
PSB

PT
Fernando Ferro

Antonio Balhmann

2 vagas

Severino Ninho

Amauri Teixeira

Miriquinho Batista

João Paulo Lima

Padre Ton
PDT
Ângelo Agnolin
Bloco PV, PPS

1 vaga

1 vaga
PTB

Paes Landim

Nazareno Fonteles

Valmir Assunção

André Figueiredo

Taumaturgo Lima
PMDB

Asdrubal Bentes

Eduardo Cunha

Edio Lopes

Marinha Raupp

Natan Donadon
Arnaldo Faria de Sá

Valdir Colatto

Teresa Surita

PSC

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PSDB

Hugo Leal

Filipe Pereira
PCdoB

Daniel Almeida

1 vaga

Berinho Bantim

Bruno Araújo

Marcio Bittar

Reinaldo Azambuja

Nilson Leitão

Rodrigo de Castro

PRB

PP

Antonio Bulhões

1 vaga
PRTB

Carlos Magno

José Otávio Germano

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Aureo

1 vaga
PSD (por cessão de vagas)

Junji Abe

Suplentes

Secretário(a): Mária de Fátima de Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6204
FAX: (61) 3216-6225

DEM
Davi Alcolumbre

Guilherme Campos

Marcos Montes

Simão Sessim

2 vagas

Paulo Cesar Quartiero

Moreira Mendes

PR
Bernardo Santana de Vasconcellos
Luciano Castro

Laercio Oliveira
1 vaga

PSB

Paulo Teixeira

Janete Capiberibe

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PMDB

Laurez Moreira

Mauro Nazif

1 vaga
PDT

João Arruda

Newton Cardoso vaga do PT

Manoel Junior

Giovanni Queiroz

Oziel Oliveira
Bloco PV, PPS

Marçal Filho

3 vagas

Rogério Peninha Mendonça

Penna

PSDB

Arnaldo Jordy
PTB

Nilton Capixaba

Flaviano Melo

Antonio Imbassahy
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

PSC
Filipe Pereira

João Campos

Eduardo Azeredo

Pinto Itamaraty

Walter Feldman
PP

Mário de Oliveira
PCdoB

Rui Palmeira

Beto Mansur

Perpétua Almeida

1 vaga

Dimas Fabiano

Sandes Júnior

PRB

Missionário José Olimpio
DEM

Cleber Verde

1 vaga
PSOL

Eli Correa Filho

2 vagas

1 vaga

Chico Alencar

PR

1 vaga
Izalci

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

2 vagas

José Rocha
PSB
Ariosto Holanda

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 2126, DE 2011, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "ESTABELECE PRINCÍPIOS, GARANTIAS,
DIREITOS E DEVERES PARA O USO DA INTERNET NO
BRASIL".

Domingos Neto

Luiza Erundina

Luiz Noé
PDT

Miro Teixeira
Presidente: João Arruda (PMDB)
1º Vice-Presidente: Manoel Junior (PMDB)
2º Vice-Presidente: Manuela D'ávila (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Luiza Erundina (PSB)
Titulares

Bloco PV, PPS
Sandro Alex

Nazareno Fonteles
Paulo Pimenta

1 vaga
PTB

Suplentes
Alex Canziani

PT
Alessandro Molon

Sebastião Bala Rocha

PSC

Gilmar Machado
Newton Lima
Rogério Carvalho

1 vaga

Andre Moura

1 vaga
PCdoB

Manuela D'ávila

Sandro Mabel vaga do PR

Jandira Feghali
PRB

PSDB

Cleber Verde

1 vaga
PSOL

Bonifácio de Andrada

Alfredo Kaefer

Luiz Carlos

Jean Wyllys

1 vaga

Nelson Marchezan Junior

Rui Palmeira

Paulo Abi-ackel

PSD (por cessão de vagas)
Eleuses Paiva

PP
2 vagas

Jefferson Campos

Esperidião Amin

Roberto Teixeira

Jerônimo Goergen

Vilson Covatti
DEM

Secretário(a): Heloísa Diniz
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6201
FAX: (61) 3216-6225

Efraim Filho

Augusto Coutinho

Felipe Maia

Mendonça Filho
PR

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)

Ronaldo Fonseca

Anthony Garotinho

Vicente Arruda

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PSB

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

Cabo Juliano Rabelo

Edson Silva (Licenciado)

Severino Ninho

Gonzaga Patriota
PDT

Miro Teixeira

Sebastião Bala Rocha
Bloco PV, PPS

Suplentes

Sarney Filho

PT
Gabriel Guimarães

PTB
Francisco Praciano

José Mentor

Padre João

Ricardo Berzoini

Eduardo Cunha
Fabio Trad
Marçal Filho

Arnaldo Faria de Sá
PSC

Hugo Leal

Vicente Candido
PMDB

Arthur Oliveira Maia

Paes Landim

Odair Cunha

Paulo Teixeira

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PCdoB

Delegado Protógenes
Benjamin Maranhão
Danilo Forte

PRB
Márcio Marinho

Eliseu Padilha
Júnior Coimbra

(Dep. do PSL ocupa a vaga)

Antonio Bulhões
PHS

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

José Humberto

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

Laercio Oliveira

(Dep. do PDT ocupa a vaga)

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

1 vaga
PSB

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"

Audifax

2 vagas

Leopoldo Meyer
PDT
André Figueiredo

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)

Giovani Cherini
Paulo Rubem Santiago vaga do PR
Bloco PV, PPS

Dr. Aluizio
Titulares

Suplentes
PT

Carlos Zarattini

PTB
Arnaldo Faria de Sá

Alessandro Molon

Francisco Praciano

Erika Kokay

Gabriel Guimarães

Luiz Couto

Henrique Fontana

Paulo Pimenta

Edmar Arruda

Andre Moura
PCdoB

Delegado Protógenes

1 vaga
PRB

Marçal Filho

Eliseu Padilha

1 vaga
PSC

PMDB
Alberto Filho

Arnaldo Jordy

Cleber Verde

3 vagas

João Arruda

1 vaga
PTC

Edivaldo Holanda Junior

1 vaga

Osmar Serraglio
PSDB
Carlos Sampaio

Cesar Colnago

Fernando Francischini

Secretário(a): Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6
FAX: (61) 3216-6225

João Campos

Luiz Fernando Machado

1 vaga
PP

Renato Molling

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"

Roberto Teixeira

Vilson Covatti

Sandes Júnior
DEM

Mendonça Filho

Alexandre Leite

Onyx Lorenzoni

1 vaga

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

Suplentes
PT

Assis do Couto

Andre Vargas

Beto Faro

Alex Canziani
PSC

Marcon

Biffi

Pedro Uczai

Luci Choinacki

Zeca Dirceu
PMDB

Giroto vaga do PR

Nelson Padovani

Edmar Arruda
PCdoB

Evandro Milhomen

3 vagas

1 vaga
PRB

Valdir Colatto

Hermes Parcianello

Ronaldo Nogueira

1 vaga

1 vaga
PRTB

Osmar Serraglio
1 vaga

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

1 vaga

1 vaga
PSDB
Alfredo Kaefer

3 vagas

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

Fernando Francischini
Luiz Nishimori
PP
Dilceu Sperafico

Cida Borghetti

Lázaro Botelho

Sandes Júnior
DEM

Luiz Carlos Setim

2 vagas

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

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

PT

PR
Giacobo

Suplentes

2 vagas

Fátima Bezerra vaga do PTC

Angelo Vanhoni vaga do PMDB

João Paulo Lima

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Leonardo Monteiro

PSB
Leopoldo Meyer

Artur Bruno

2 vagas

Dalva Figueiredo
Fernando Ferro vaga do PR

Newton Lima
Sibá Machado vaga do PRB

1 vaga

Waldenor Pereira

PDT
Oziel Oliveira
Bloco PV, PPS
Rosane Ferreira
PTB

1 vaga
PMDB

Giovani Cherini

Rubens Bueno

Miriquinho Batista

Gabriel Chalita

Lelo Coimbra

Joaquim Beltrão

Renan Filho

Raul Henry
Teresa Surita

(Dep. do PT ocupa a vaga)
1 vaga

PSDB

Telefones: (61) 3216-6240
FAX: (61) 3216-6225

Eduardo Barbosa

Mara Gabrilli

Jorginho Mello

Nelson Marchezan Junior

Rogério Marinho

1 vaga
PP

Esperidião Amin

Cida Borghetti

José Linhares

Iracema Portella
DEM

Luiz Carlos Setim

Efraim Filho

Professora Dorinha Seabra Rezende

João Bittar

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

PR
Titulares
Izalci

Suplentes

(Dep. do PT ocupa a vaga)
PT

Paulo Freire

(Dep. do PHS ocupa a vaga)
Domingos Dutra

Alessandro Molon

PSB

Amauri Teixeira vaga do PMDB

Josias Gomes
Audifax

2 vagas
Padre Ton

Chico D'angelo

Dr. Ubiali

Fátima Bezerra vaga do PR

(Dep. do PDT ocupa a vaga)
PDT

Miriquinho Batista
Paulo Rubem Santiago

1 vaga
Vicentinho
Bloco PV, PPS
PMDB

Stepan Nercessian

1 vaga
Benjamin Maranhão

Alberto Filho

PTB
Geraldo Resende
Alex Canziani

André Zacharow

1 vaga
Osmar Terra

Leandro Vilela

PSC
Pedro Chaves
Costa Ferreira

(Dep. do PT ocupa a vaga)

Andre Moura
PSDB
PCdoB
João Campos

Alice Portugal

Andreia Zito

Jandira Feghali
Raimundo Gomes de Matos

Antonio Imbassahy

PRB
Romero Rodrigues
(Dep. do PT ocupa a vaga)

Vaz de Lima

1 vaga
PP
PTC
Aline Corrêa

(Dep. do PT ocupa a vaga)

José Linhares

Edivaldo Holanda Junior
Roberto Britto

Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B

Toninho Pinheiro
DEM

Efraim Filho

Fábio Souto

Mendonça Prado

Mandetta
PR

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

(Dep. do PT ocupa a vaga)

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PSB
Domingos Neto
Ribamar Alves (Licenciado)
PDT

Ângelo Agnolin

Titulares

Suplentes
PT

Alessandro Molon

Cabo Juliano Rabelo
Mauro Nazif

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)

Fátima Bezerra

Erika Kokay

Marina Santanna

Luiz Couto

2 vagas

Reginaldo Lopes

vaga do PT

Dr. Jorge Silva

Flávia Morais

PMDB
Fátima Pelaes

Bloco PV, PPS

Osmar Terra

Carmen Zanotto

Rosane Ferreira
PTB

Ronaldo Nogueira

Gastão Vieira (Licenciado)
3 vagas

Teresa Surita
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
PSC

Carlos Eduardo Cadoca

Andreia Zito
Andre Moura

PCdoB
Jô Moraes

PSDB

Eduardo Barbosa
Jorginho Mello

Alice Portugal
PRB

1 vaga

1 vaga

PP
Aline Corrêa

Iracema Portella

Cida Borghetti

Rebecca Garcia

PRP
Jânio Natal

3 vagas

DEM
1 vaga

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

Efraim Filho

2 vagas

Professora Dorinha Seabra Rezende
PR
Paulo Freire

2 vagas

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
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"

PSB
Romário

Domingos Neto

Sandra Rosado

Jose Stédile
PDT

Sueli Vidigal

Flávia Morais
Bloco PV, PPS

Professor Setimo vaga do PMN
Raul Henry

Carmen Zanotto

Antônio Roberto
PTB

Joaquim Beltrão

Renan Filho

Pedro Chaves

Teresa Surita

Josué Bengtson

PSDB

Celia Rocha
PSC

Pastor Marco Feliciano

1 vaga
PCdoB

Eduardo Barbosa

Alfredo Kaefer

Nelson Marchezan Junior

Jorginho Mello

Rogério Marinho

Alice Portugal

Mara Gabrilli
PP

1 vaga
PRB

Vitor Paulo

Gabriel Chalita

José Linhares
Antonio Bulhões

Esperidião Amin

Waldir Maranhão

(Dep. do PR ocupa a vaga)
DEM

PTdoB
Rosinha da Adefal

1 vaga

Efraim Filho

Onyx Lorenzoni

Professora Dorinha Seabra
Rezende

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

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PR

Izalci
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"

Paulo Freire
Ronaldo Fonseca vaga do PP

Neilton Mulim

(Dep. do PSOL ocupa a
vaga)
PSB

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

Ariosto Holanda
Dr. Ubiali

Paulo Rubem Santiago

PT

Marcos Rogério
Bloco PV, PPS

Angelo Vanhoni

Alessandro Molon

Fátima Bezerra

Artur Bruno

Newton Lima

Biffi
Dr. Rosinha

Antônio Roberto

Stepan Nercessian
PTB

Alex Canziani

Paes Landim

vaga do PRB

Gilmar Machado
PMDB
Lelo Coimbra

Severino Ninho
PDT

Suplentes

1 vaga

Luiz Noé

PSC
Hugo Leal

Andre Moura
PCdoB

Eliseu Padilha

Alice Portugal

Chico Lopes
PRB

Márcio Marinho

Antonio Carlos Mendes Thame

Alfredo Kaefer

Eduardo Azeredo
(Dep. do PT ocupa a vaga)

PMN

Bonifácio de Andrada

Marcus Pestana

Marcio Bittar

William Dib

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Romero Rodrigues
PP

1 vaga
Esperidião Amin

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

Márcio Reinaldo Moreira

José Otávio Germano

Roberto Balestra

Paulo Maluf

2 vagas

Simão Sessim
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

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)

Suplentes
PT

Erika Kokay

Luciano Castro
Bohn Gass

Henrique Fontana

Dalva Figueiredo

João Paulo Lima

Fernando Ferro

José Guimarães

Luci Choinacki

Ricardo Berzoini

Luiz Alberto

Rubens Otoni

Sibá Machado

Waldenor Pereira

PR

Vicente Candido

Ronaldo Fonseca

Danilo Forte

Edinho Araújo

Eduardo Cunha

PSB
Cabo Juliano Rabelo

Marcelo Castro

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
PSDB

Pastor Eurico

Luiza Erundina

Valadares Filho

Ribamar Alves (Licenciado)

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Miro Teixeira

Félix Mendonça Júnior

Reguffe

Sueli Vidigal
Bloco PV, PPS

Íris de Araújo

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

(Dep. do PTdoB ocupa a
vaga)

PDT

Alceu Moreira

Newton Cardoso

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Vicente Arruda

PMDB

Mauro Benevides

Maurício Quintella Lessa

Alfredo Sirkis

Penna

Almeida Lima vaga do PMDB
Professor Setimo

Rosane Ferreira

Sandro Alex

Raul Henry

PTB
Arnaldo Faria de Sá

Eros Biondini

Jovair Arantes

Paes Landim

Aldo Rebelo (Licenciado)

PSC

PRB

Carlos Eduardo Cadoca

Edmar Arruda

Cleber Verde

PCdoB
Secretário(a): Daniel Almeida

Delegado Protógenes
PRB

Vitor Paulo

George Hilton
PMN

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Dr. Carlos Alberto

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6214
FAX: (61) 3216-6225

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

Suplentes
PT

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

José Mentor

Dalva Figueiredo

Paulo Pimenta

Décio Lima

Rui Costa (Licenciado)

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

Miriquinho Batista

Zeca Dirceu

Vicentinho
PMDB

Titulares

Suplentes
PT

Danilo Forte

Alceu Moreira

Edio Lopes

Fátima Pelaes

Cândido Vaccarezza

Ronaldo Benedet

João Paulo Cunha

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Mendes Ribeiro Filho (Licenciado)
1 vaga
PSDB

PMDB
João Campos

Osmar Serraglio
PSDB

Fernando Francischini

Reinaldo Azambuja

Wandenkolk Gonçalves

1 vaga

Bruno Araújo

William Dib
PP

PDT
João Dado

Jair Bolsonaro

Arthur Lira

Miro Teixeira

Vilson Covatti

Sandes Júnior
DEM

PTB
Júlio Campos

Arnaldo Faria de Sá
PCdoB

1 vaga

2 vagas

PR

Dalva Figueiredo

Ronaldo Fonseca

(Dep. do PMN ocupa a vaga)

1 vaga

(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)
PSB

Cabo Juliano Rabelo

Padre Ton

Erika Kokay

3 vagas

Fátima Bezerra
Luiz Couto
PMDB

Gonzaga Patriota

Givaldo Carimbão

Pastor Eurico
PDT

Vieira da Cunha

João Dado
Bloco PV, PPS

Luiz Pitiman

Mauro Benevides

Marllos Sampaio

Mauro Lopes

Ronaldo Benedet

2 vagas

Teresa Surita

Paulo Wagner

PSDB

1 vaga
PTB

Arnaldo Faria de Sá

Marco Tebaldi
José Augusto Maia

PSC

3 vagas

Nelson Marchezan Junior
1 vaga

Andre Moura

PP

Antônia Lúcia
PCdoB

Delegado Protógenes

Iracema Portella
Perpétua Almeida

Rebecca Garcia

José Linhares

Roberto Britto
DEM

PRB
Otoniel Lima

1 vaga
PRP

Jânio Natal

Mandetta

Alexandre Leite

Professora Dorinha Seabra
Rezende

1 vaga

1 vaga
PR

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

Gorete Pereira

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

Paulo Freire

1 vaga
PSB

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
APURAR DENÚNCIAS DE TURISMO SEXUAL E
EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES,
CONFORME DIVERSAS MATÉRIAS PUBLICADAS PELA
IMPRENSA.

Cabo Juliano Rabelo

2 vagas

Keiko Ota
PDT

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

Paulo Rubem Santiago

1 vaga
Bloco PV, PPS

Titulares

Suplentes
PT

Carmen Zanotto

Arnaldo Jordy vaga do PR
Dr. Aluizio

PTB
Eros Biondini

Ronaldo Nogueira

Sandro Mabel

Asdrubal Bentes

Valdir Colatto

Marçal Filho
PSDB

PSC
Deley

Edmar Arruda
PCdoB

Duarte Nogueira
Reinaldo Azambuja

João Ananias

1 vaga

2 vagas

Walter Feldman
PP

PRB
Otoniel Lima

1 vaga
PSOL

Carlos Magno

Lázaro Botelho

Luis Carlos Heinze

Jean Wyllys
PSD (por cessão de vagas)

Roberto Balestra
DEM

1 vaga

Liliam Sá

Nilson Leitão

Jairo Ataíde
Guilherme Mussi

Roberto Santiago

Luiz Carlos Setim

Lira Maia

Vitor Penido
PR

Marcelo Aguiar

Bernardo Santana de Vasconcellos
Secretário(a): Francisco Diniz
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6213
FAX: (61) 3216-6225

Aelton Freitas

Lúcio Vale

Laercio Oliveira
PSB

Gonzaga Patriota
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
INVESTIGAR A EXPLORAÇÃO DO TRABALHO ESCRAVO OU
ANÁLOGO AO DE ESCRAVO, EM ATIVIDADES RURAIS E
URBANAS, DE TODO O TERRITÓRIO NACIONAL.
Presidente: Cláudio Puty (PT)
1º Vice-Presidente: Júnior Coimbra (PMDB)
2º Vice-Presidente: Homero Pereira (PSD)
3º Vice-Presidente: Bernardo Santana de Vasconcellos (PR)
Relator: Walter Feldman (PSDB)
Titulares

Mauro Nazif

Giovanni Queiroz
Bloco PV, PPS
Roberto de Lucena

Marcon

Policarpo

Zequinha Marinho

Júnior Coimbra

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
PCdoB

Assis Melo

1 vaga
PRB

PMDB
Darcísio Perondi

Josué Bengtson
PSC

Miriquinho Batista

Vicentinho

Dr. Aluizio
PTB

Domingos Dutra

Valmir Assunção

Oziel Oliveira

Nelson Marquezelli

PT

Cláudio Puty

Luiz Noé
PDT

Suplentes

Amauri Teixeira

Alexandre Roso

Alceu Moreira
André Zacharow

Heleno Silva

1 vaga
PTdoB

1 vaga

DEM

(Dep. do PTC ocupa a vaga)
PSD (por cessão de vagas)

2 vagas

Homero Pereira

Junji Abe

Marcos Montes

Moreira Mendes

2 vagas
PR

Davi Alves Silva Júnior

Anderson Ferreira

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

1 vaga
PSB

Janete Capiberibe

2 vagas

Severino Ninho
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
INVESTIGAR O TRÁFICO DE PESSOAS NO BRASIL, SUAS
CAUSAS, CONSEQUÊNCIAS E RESPONSÁVEIS NO PERÍODO
DE 2003 A 2011, COMPREENDIDO NA VIGÊNCIA DA
CONVENÇÃO DE PALERMO.

PDT
Flávia Morais

Sebastião Bala Rocha
Bloco PV, PPS

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

Arnaldo Jordy

Roberto de Lucena
PTB

Titulares

Suplentes

José Augusto Maia
PSC

PT
Erika Kokay

Josué Bengtson

4 vagas

Leonardo Gadelha

1 vaga
PCdoB

Luiz Couto
1 vaga

Miriquinho Batista

1 vaga
PRB

Nelson Pellegrino
Antonio Bulhões

PMDB
Asdrubal Bentes

PMN

Arthur Oliveira Maia

Edio Lopes

João Magalhães

Flaviano Melo

Marinha Raupp

Teresa Surita

1 vaga

Jaqueline Roriz

1 vaga
PSD (por cessão de vagas)

Geraldo Thadeu

2 vagas

Liliam Sá

PSDB
Fernando Francischini

1 vaga

3 vagas

João Campos
1 vaga

Secretário(a): Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6
FAX: (61) 3216-6225

PP
Missionário José Olimpio
Rebecca Garcia

Gladson Cameli
Toninho Pinheiro

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

Anthony Garotinho
PDT

Suplentes
Miro Teixeira

PT

PTB

Cláudio Puty
Walney Rocha

Francisco Praciano

PV

PCdoB
Dr. Aluizio

Delegado Protógenes
PSOL

Secretário(a): -

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.
Coordenador: Roberto Santiago (PSD)
Titulares

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

Suplentes
PSDB

Suplentes
PT

Alessandro Molon

Carlos Sampaio

PSDB
PSD

Otavio Leite

Ricardo Izar

PR

Roberto Santiago

Anthony Garotinho
DEM

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

Rodrigo Maia
PDT

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

Titulares

Suplentes
PMDB

Washington Reis
PR

Miro Teixeira
PSC
Hugo Leal

Secretário(a): -

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

Delegado Protógenes
Titulares

PV

Suplentes
PT

Dr. Aluizio

Alessandro Molon
Secretário(a): PSD
Arolde de Oliveira

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.

Liliam Sá
PSB
Glauber Braga

Coordenador: Dr. Aluizio (PV)
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
Marllos Sampaio

GRUPO DE TRABALHO PARA ANALISAR A QUESTÃO DA
DÍVIDA DOS ESTADOS COM A UNIÃO.
Coordenador: Cândido Vaccarezza (PT)

PSDB

Titulares

João Campos

Suplentes
PT

PTB
José Augusto Maia

Cândido Vaccarezza
Odair Cunha

PCdoB

PMDB

PMDB
Marcelo Castro

Danilo Forte

PSDB

PSDB
Marcus Pestana

Vaz de Lima

DEM

PSD (por cessão de vagas)
Ronaldo Caiado

Guilherme Campos
PR

Secretário(a): Lincoln Portela
PP

GRUPO DE TRABALHO QUE PROMOVE A CÂMARA DE
NEGOCIAÇÃO DESTINADA A VIABILIZAR A DISCUSSÃO DO
PROJETO DE LEI Nº 2565, DE 2011, DO SENADO FEDERAL,
QUE "MODIFICA AS LEIS Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE
1997, E Nº 12.351, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2010, PARA
DETERMINAR NOVAS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO ENTRE
OS ENTES DA FEDERAÇÃO DOS ROYALTIES E DA
PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DEVIDOS EM FUNÇÃO DA
EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E OUTROS
HIDROCARBONETOS FLUIDOS, E PARA APRIMORAR O
MARCO REGULATÓRIO SOBRE A EXPLORAÇÃO DESSES
RECURSOS NO REGIME DE PARTILHA"

Carlos Magno
PSB
Severino Ninho
DEM
Vitor Penido
PDT

Coordenador: Carlos Zarattini (PT)

Ângelo Agnolin

Titulares
PTB

Suplentes
PT

Jorge Corte Real

Benedita da Silva
Bloco PV, PPS

Carlos Zarattini

Sarney Filho

Luiz Alberto
PSC

PMDB

Edmar Arruda

Leonardo Picciani
Marcelo Castro

Secretário(a): Raquel
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-66240
FAX: (61) 3216-6225

Rose de Freitas
PSDB

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

Marcio Bittar
PSD
Júlio Cesar

Titulares
PT
Rubens Otoni

PP

Suplentes
Esperidião Amin

PR

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

PSC
Hugo Leal

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

GRUPO DE TRABALHO QUE PROMOVE A CÂMARA DE
NEGOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL DESTINADA A DISCUTIR PROPOSTAS QUE
INTERESSAM À CLASSE TRABALHADORA E AOS
EMPRESÁRIOS.
Coordenador: Eduardo Gomes (PSDB)
Titulares

Suplentes
PT

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

Edição de hoje: 442 páginas

(OS: 11875/2012)

Secretaria Especial de
Editoração e Publicações _ SEEP

