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de saúde privado. Problemática da carência crônica 
de recursos para a área de saúde pública. Defesa da 
taxação de grandes fortunas para financiamento do 
setor. Importância da valorização dos profissionais 
da saúde. Apoio à proposta de redução da jornada 
de trabalho dos profissionais da Enfermagem em 
30 horas semanais. ............................................... 15155

Aparteantes: OSMAR TERRA (PMDB – RS), 
AMAURI TEIXEIRA (PT – BA), ROSANE FERREIRA 
(Bloco/PV – PR), CHICO LOPES (Bloco/PCdoB – 
CE). ........................................................................ 15156

CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB – GO – 
Pela ordem) – Solicitação à Presidência da CPMI 
destinada à investigação do envolvimento de agen-
tes públicos e privados com o Sr. Carlos Augusto 
Ramos, o Carlinhos Cachoeira, de convocação do 
orador para prestação de esclarecimentos ao órgão 
a respeito de sua ligação com o investigado. ........ 15158

CHICO LOPES (Bloco/PCdoB – CE – Pela 
ordem) Posicionamento do orador em defesa do 
equilíbrio entre a produção agrícola e a preser-
vação do meio ambiente, nas votações do projeto 
de lei sobre a reforma do Código Florestal brasi-
leiro. .................................................................. 15158

ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR – RJ) – 
Denúncia de envolvimento do Governador do Esta-
do do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e Secretários 
de Estado com o proprietário da empresa Delta 

Construções, Fernando Cavendish. Divulgação, 
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– Encaminhamento, ao Conselho Regional de Me-
dicina e ao Ministério Público do Distrito Federal, de 
Representações contra o médico Heverton Octacílio 
de Campos Menezes por ato de racismo praticado 
contra a cidadã Marina Serafim dos Reis. ............. 15181

ANDRÉ MOURA (PSC – SE) – Imediata apro-
vação, pela Casa, do Projeto de Lei nº 2.295, de 
2000, sobre a fixação da jornada de trabalho dos 
profissionais da Enfermagem em 30 horas sema-
nais, e da Proposta de Emenda à Constituição nº 
443, de 2009, sobre o estabelecimento do subsídio 
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Rosinha da Adefal. Urgente adoção pela Casa de 
providências para o acesso de Parlamentares por-
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SEÇÃO I

Ata da 105ª Sessão, Extraordinária, Matutina,  
da 2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 54ª Legislatura,  

em 3 de maio de 2012
Presidência dos Srs.: Inocêncio Oliveira, 3º Secretário; Manato, 2º Suplente de Secretário; 

Amauri Teixeira; Paulo Rubem Santiago, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 9 HORAS COMPARECEM À CASA 
OS SRS.:

Jorge Tadeu Mudalen
Manato

Partido       Bloco

PARÁ

Cláudio Puty PT 
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Pará: 2

AMAZONAS

Rebecca Garcia PP 
Total de Amazonas: 1

RONDÔNIA

Mauro Nazif PSB 
Nilton Capixaba PTB 
Total de Rondônia: 2

ACRE

Henrique Afonso PV PvPps
Sibá Machado PT 
Total de Acre: 2

MARANHÃO

Alberto Filho PMDB 
Carlos Brandão PSDB 
Hélio Santos PSD 
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Ribamar Alves PSB 
Waldir Maranhão PP 
Total de Maranhão: 6

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Chico Lopes PCdoB 
José Guimarães PT 
Mauro Benevides PMDB 
Total de Ceará: 4

PIAUÍ

Júlio Cesar PSD 
Osmar Júnior PCdoB 
Total de Piauí: 2

PARAÍBA

Luiz Couto PT 
Total de Paraíba: 1

PERNAMBUCO

Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB 
Jorge Corte Real PTB 
Severino Ninho PSB 
Silvio Costa PTB 
Total de Pernambuco: 5

ALAGOAS

Celia Rocha PTB 
Givaldo Carimbão PSB 
Total de Alagoas: 2

SERGIPE

Rogério Carvalho PT 
Total de Sergipe: 1

BAHIA

Amauri Teixeira PT 
Daniel Almeida PCdoB 
João Leão PP 
José Carlos Araújo PSD 
Mário Negromonte PP 
Nelson Pellegrino PT 
Roberto Britto PP 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 8

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PSD 
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPr-
pPhsPtcPslPrtb
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Eduardo Barbosa PSDB 
João Bittar DEM 
Padre João PT 
Stefano Aguiar PSC 
Toninho Pinheiro PP 
Zé Silva PDT 
Total de Minas Gerais: 8

ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB 
Lelo Coimbra PMDB 
Paulo Foletto PSB 
Total de Espírito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

Dr. Aluizio PV PvPps
Glauber Braga PSB 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB 
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rodrigo Maia DEM 
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Rio de Janeiro: 7

SÃO PAULO

Arnaldo Faria de Sá PTB 
Carlinhos Almeida PT 
Carlos Zarattini PT 
Dimas Ramalho PPS PvPps
Dr. Ubiali PSB 
Duarte Nogueira PSDB 
Jonas Donizette PSB 
Keiko Ota PSB 
Newton Lima PT 
Roberto Santiago PSD 
Vicentinho PT 
William Dib PSDB 
Total de São Paulo: 12

MATO GROSSO

Eliene Lima PSD 
Pedro Henry PP 
Total de Mato Grosso: 2

GOIÁS

João Campos PSDB 
Pedro Chaves PMDB 
Total de Goiás: 2

PARANÁ

Cida Borghetti PP 
Leopoldo Meyer PSB 
Rubens Bueno PPS PvPps
Total de Paraná: 3

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS PvPps
Total de Santa Catarina: 1

RIO GRANDE DO SUL

Ronaldo Nogueira PTB 
Ronaldo Zulke PT 
Vieira da Cunha PDT 
Total de Rio Grande do Sul: 3

 
I – ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Manato) – A lista de pre-
sença registra na Casa o comparecimento de 79 Se-
nhoras Deputadas e Senhores Deputados.

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

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

sessão anterior.

 
II – LEITURA DA ATA

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

 
III – EXPEDIENTE

 
Of. nº 71/GAB

Brasília, 2 de maio 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 retirar o Deputado Vanderlei Siraque (PT/SP) 
como membro titular da Comissão Especial da PEC 
nº 37-A/11 que, “Acrescenta o § 10 ao art. 144 da 
Constituição Federal para definir a competência para 
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a investigação criminal pelas polícias federal e civis 
dos Estados e do Distrito Federal.”

Atenciosamente, – Deputado Décio Lima, Vice-
-Líder do PT.

Defiro. Publique-se.
Em 3-5-2012.  – Marco Maia, Presidente.

 
Of. nº 72/GAB

Brasília, 2 de maio 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 Alessandro Molon (PT/RJ) 
como membro titular da Comissão Especial da PEC 
nº 37-A/11 ‘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.”

Atenciosamente, – Deputado Décio Lima, Vice-
-Líder do PT.

Defiro. Publique-se.
Em 3-5-2012.  – Marco Maia, Presidente.

 
Of. nº 273/2012 – Bloco

Brasília, 25 de abril de 2012

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

Assunto: Saída de Comissão Parlamentar de Inquérito

Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência 

no sentido de retirar o Deputado Ronaldo Fonse-
ca (PR/DF) da Comissão Parlamentar de Inquérito 
“destinada a apurar denúncias de turismo sexual e 
exploração sexual de crianças e adolescentes, con-
forme diversas matérias publicadas pela imprensa. 
– CPICRIAN”.

Respeitosamente, – Deputado Lincoln Porte-
la, Líder do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/PHS/
PSL/PRTB.

Defiro. Publique-se.
Em 3-5-2012.  – Marco Maia, Presi-

dente.

 
OF/LID/Nº 79/2012

Brasília, 3 de maio de 2012

Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Comissão Especial PEC nº 005/11.

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência tornar disponível a 

vaga de titular, hoje ocupada pelo Deputado Sandro 
Alex – PPS/PR, na Comissão Especial destinada a 
apreciar e proferir parecer à Proposta de Emenda à 
Constituição nº 005-A, de 2011, do Sr. Nelson Mar-
quezelli, 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 Repú-
blica, Ministros de Estado, Senadores e Deputados 
Federais são idênticos aos dos Ministros do Supremo 
Tribunal Federal – PEC 005/11

Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno, 
Líder do Bloco PV, PPS.

Defiro. Publique-se.
Em 3-5-2012.  – Marco Maia, Presi-

dente.

 
OF/LID/Nº 80/2012

Brasília, 3 de maio de 2012

Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Indicação de Vice-Líder do Bloco PV, PPS

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 9º, § 1º do Regimento Interno, 

indico a Vossa Excelência a Deputada Carmen Zanotto 
– PPS/SC para ocupar a vaga de Vice-líder, regimen-
talmente destinada ao Bloco Parlamentar PV, PPS.

Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno, 
Líder do Bloco PV, PPS.

Defiro. Publique-se. Ao Sr. Diretor-Geral.
Em 3-5-2012.  – Marco Maia, Presi-

dente.
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Ofício nº 153/2012/CD – Gab. 358

Brasília, 26 de abril de 2012

A Sua Excelência Senhor
Presidente Marco Maia
Câmara dos Deputados
Brasília – DF.

Assunto: bancada do nordeste

Senhor Presidente,
Em reunião, realizada, no dia 25-4-2012, com 

deputados da Bancada do Nordeste fui indicado como 
coordenador.

É uma tarefa grandiosa que para exercê-la inte-
gralmente e com sucesso necessito de uma parceria 
estreita com esta presidência. Desta forma, solicito 
encarecidamente que as matérias relativas ao nor-
deste sejam na, medida do possível discutidas com 
esta bancada.

Certo de Vossa atenção agradeço e coloco-me 
à disposição.

Atenciosamente, – Deputado José Guimarães, 
Vice-Líder de Governo.

REUNIÃO PARA ELEIÇÃO DA COORDENAÇÃO 
DA BANCADA DO CEARÁ  

– EXERCÍCIO DE 2012/2013

ATA DA REUNIÃO DA BANCADA DO NOR-
DESTE, REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2012. 
AOS VINTE E CINCO DIAS DO MÊS DE ABRIL DO 
ANO DE DOIS MIL E DOZE, ÀS OITO E TRINTA, 
REUNIU-SE A BANCADA FEDERAL DO NORDES-
TE, NO RESTAURANTE NATURETTO, DO ANEXO 
III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, SOB A PRE-
SIDÊNCIA DO DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA, 
PARA ELEIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA BANCADA 
FEDERAL DO NORDESTE PARA O EXERCÍCIO DE 
2012/2013. REGISTROU-SE O COMPARECIMENTO 
DE QUARENTA E CINCO MEMBROS, SENDO: DE-
PUTADO LOURIVAL MENDES, DEPUTADO ZEZEU 
RIBEIRO, DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES, DEPU-
TADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS, DEPUTADO 
ARTUR BRUNO, DEPUTADO AFONSO FLORENCE, 
DEPUTADO ANTONIO BALHMANN, DEPUTADO 
GONZAGA PATRIOTA, DEPUTADO CARLOS BRAN-
DÃO, DEPUTADO ARIOSTO HOLANDA, DEPUTA-
DO ASSSIS CARVALHO, DEPUTADO GERALDO 
SIMÕES, DEPUTADO LUIZ COUTO, DEPUTADO 
JULIO CESAR, DEPUTADO JOÃO ANANIAS, DE-

PUTADO JOSIAS GOMES, DEPUTADO MÁRIO 
FEITOSA, DEPUTADO JOSÉ AIRTON, DEPUTADO 
FERNANDO FERRO, DEPUTADO DOMINGOS DU-
TRA, DEPUTADO AMAURI TEIXEIRA, DEPUTADO 
JESUS RODRIGUES, DEPUTADO CHICO LOPES, 
DEPUTADO NELSON PELEGRINO, DEPUTADA FÁ-
TIMA BEZERRA, DEPUTADO SEVERINO NINHO, 
DEPUTADO GENECIAS NORONHA, DEPUTADO 
JOÃO PAULO LIMA, DEPUTADO JOSÉ LINHARES, 
DEPUTADO JOÃO BARCELAR, DEPUTADO DANIEL 
ALMEIDA, DEPUTADO PEDRO EUGÊNIO E DEPU-
TADO HUGO NAPOLEÃO. NADA MAIS HAVENDO 
A TRATAR, A REUNIÃO FOI ENCERRADA E FICAM 
ANEXAS AS ASSINATURAS DOS DEPUTADOS 
PRESENTES NA ELEIÇÃO. PARA CONSTAR, A 
PRESENTE ATA FOI LAVRADA E ASSINADA PELO 
DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES QUE PRESIDIU A 
REFERIDA ELEIÇÃO. – Deputado José Guimarães, 
Coordenador da Bancada do Nordeste no Congres-
so Nacional.

Defiro. Publique-se.
Em 3-5-2012.  – Marco Maia, Presi-

dente.

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

E DE CIDADANIA

 
OF. nº 63 – PP/2012 – CCJC

Brasília, em 24 de abril 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 provi-

dências regimentais cabíveis, os Projetos de Decreto 
Legislativo apreciados por este Órgão Técnico, nes-
ta data, a seguir relacionados: 2.513/10, 2.686/10, 
2.711/10, 2.816/10, 2.997/10, 91/11, 109/11, 283/11, 
301/11, 400/11, 401/11, 402/11, 404/11 e 481/11.

Atenciosamente, – Deputado Ricardo Berzoini, 
Presidente.

Publique-se.
Em 3-5-2012.  – Marco Maia, Presi-

dente.
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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

 
Ofício nº 54 /2012 – P 

Brasília, 25 de abril de 2012

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

Assunto: Publicação do PL 64/2011 

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a 
apreciação do Projeto de Lei nº 64/2011, do Sr. Ota-
vio Leite, que “Disciplina o procedimento que deverá 
ser executado pelo fabricante do veículo que necess-
ite proceder a chamada para consertos e/ou troca de 
peça (recall), estabelece exigência para vistoria anual 
e transferência de propriedade de veículo automotor e 
dá outras providências”.

2. Solicito portanto autorizar a publicação da 
referida proposição e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, – Deputado Eros Biondini, 
Presidente em exercício.

Publique-se.
Em 3-5-2012.  – Marco Maia, Presidente.

 
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

 
Of. Pres. nº 62/12-CFT

Brasília, 28 de março de 2012

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

Assunto: Apreciação de proposição

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por 
este Órgão Técnico, nesta data, do Projeto de Lei nº 
3.334/08.

Pelo exposto, solicito autorizar a publicação do 
referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, – Deputado Antônio Andrade, 
Presidente.

Publique-se.
Em 3-5-2012.  – Marco Maia, Presidente.

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

 
Ofício nº 31/12 – Pres. 

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 que esta Comissão, 

em reunião realizada em 28/3/12, proferiu parecer pela 
aprovação do Projeto de Lei nº 1.785/11, e dos PLs nºs 
283/11, 908/11, 1.226/11, 1.633/11, 1.765/11, 2.048/11, 
3.036/11, 350/11, 1.841/11, 2.108/11, 7.457/10 e 
3.153/12, apensados, com substitutivo, nos termos 
do Parecer do Relator, Deputado William Dib. 

Respeitosamente, – Deputado Efraim Filho, 
Presidente

Publique-se.
Em 3-5-2012.  – Marco Maia, Presi-

dente.

 
OF. GAB Nº 52/2012

Brasília, 4 de maio de 2012

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

Assunto: Comunica afastamento do mandato parla-
mentar

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

Federal, c/c o artigo 235, inciso IV, do RICD, comunico 
a Vossa Excelência o meu afastamento do mandato de 
Deputado Federal, a partir de 3 de maio de 2012, a fim 
de exercer o cargo de Ministro do Trabalho e Emprego 
– MTE, conforme publicação da nomeação no Diário 
Oficial e termo de posse, em anexo.

Informo, ainda, que opto pela remuneração do 
mandato de Ministro.

Respeitosamente, – Deputado Brizola Neto – 
PDT/RJ.
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Considere-se afastado, a partir da comunicação 
feita à Câmara dos Deputados, em 3 de maio de 2012, 
às 10h12min, nos termos do artigo 56, inciso I, da CF, c/c 
o artigo 235, inciso IV, do RICD. Convoque-se o respecti-
vo suplente. 

Ao Senhor Diretor-Geral. Publique-se. 
Em 3-5-2012 – Marco Maia, Presidente.
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Of. nº 41/2012 – GDEHJ

Brasília, 3 de maio de 2012

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

Assunto: Requer licença do mandato parlamentar

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 56, inciso II e § 19, da CF 

c/c os artigos 235, inciso II e III, e 236, todos do RICD, 
requeiro a Vossa Excelência licença para tratamento de 
saúde por 1 dia, a partir de 3 de maio 2012, conforme 
atestado médico em anexo e, consecutivamente, a 
partir de seu término, licença para tratar de interes-
se particular por 120 dias, a partir de 4 de maio de 
2012, totalizando 121 dias de afastamento do mandato 
parlamentar.

Respeitosamente, – Edivaldo Holanda Júnior, 
– Deputado Federal – PTC/MA  

Considere-se afastado, nos termos do 
artigo 56, inciso II, § 1°, da CF, c/c os artigos 
235, incisos II e III, e 236, todos do RICD, em 
3 de maio de 2012, a partir das 14h34. Após, 
convoque-se o respectivo suplente.

 Ao Senhor Diretor-Geral. Publique-se. 
Em 3-5-2012. – Marco Maia, Presi-

dente.

 
Ofício nº /2012

Brasília, 3 de maio de 2012

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

Assunto: Aceita reassumir mandato parlamentar

Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência, 

comunico-lhe que aceito reassumir o mandato de 
Deputado Federal, na qualidade de Suplente, pelo 
Estado do Maranhão, nos termos do artigo 56, § 1°, 
da CF, a partir desta data.

Respeitosamente, – Deputado Weverton Ro-
cha – (PDT/MA)

Publique-se, nos termos do artigo 56, 
§ 1°, da CF. 

Ao Senhor Diretor-Geral. 
Em 3-5-2012. – Marco Maia, Presi-

dente.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Passa-se às

IV – BREVES COMUNICAÇÕES

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Foletto.
O SR. PAULO FOLETTO (Bloco/PSB – ES. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente Manato, Sras. e 
Srs. Deputados, ainda ecoa em praticamente todas as 
Prefeituras do Espírito Santo a questão relacionada à 
diminuição do ICMS sobre importações, o que traz um 
custo alto para o Estado.

Nós temos um sistema de importação que dá 
diretamente ao caixa dos nossos Municípios 650 mi-
lhões de reais por ano. Para aqueles pequenos Muni-
cípios que têm pouca fonte de receita, Deputado Fei-
jó –, provavelmente é caso do Município de Campos, 
que tem uma área agrícola grande –, é a maior fonte 
de receita, com a qual os Prefeitos podem pagar sua 
folha de pessoal, podem fazer a manutenção mínima 
do sistema de saúde. 

Então, estamos aqui renovando o nosso pedido 
para que o Governo Federal cumpra com as necessi-
dades de infraestrutura do Espírito Santo.

Hoje, o Ministro dos Portos, Leônidas Cristino, vai 
estar conosco lá em Vitória. Precisamos da ajuda do 
Governo Federal para que os recursos, no aporte ao 
sistema portuário do Espírito Santo, possam existir, e 
assim possamos compensar a perda no ano que vem 
do incentivo à importação.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. LELO COIMBRA (PMDB – ES. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar que, 
neste ano, o Espírito Santo comemora 40 anos do cul-
tivo nacional do café conilon. A expectativa é de que a 
safra alcance níveis recordes.

De acordo com dados da Companhia Nacional de 
Abastecimento – CONAB, destacados pela Secretaria 
de Agricultura do Espírito Santo, a produção deverá to-
talizar 9,3 milhões de sacas no ciclo 2012-2013, 8,9% 
a mais do que o ciclo anterior, 2011-2012.

Registro esse fato da nossa terra com muita 
alegria, Deputado Manato, porque a história do café 
conilon no Brasil passa pelo Espírito Santo, o maior 
produtor de conilon, em particular no triângulo dos 
Municípios de Jaguaré, Vila Valério e São Gabriel da 
Palha. Esses três Municípios são a matriz central da 
produção do café conilon.

Esse registro é importante. Nós, que já vivencia-
mos perdas anteriores importantes, neste momento, 
queremos... 

(O microfone é desligado.)
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O SR. LELO COIMBRA – ...no cultivo do café 
conilon no Espírito Santo, também sua qualidade para 
o Brasil.

O SR. CARLINHOS ALMEIDA (PT – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer dois 
registros.

O primeiro é para cumprimentar a diretoria do 
Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, na pessoa do 
seu Presidente Isaac do Carmo, pela belíssima festa 
do 1º de maio, Dia do Trabalho, realizada naquela ci-
dade. Mais de 40 mil trabalhadores e trabalhadoras 
estiveram lá comemorando as conquistas e também 
reivindicando melhores condições de trabalho.

Quero registrar também, com alegria, Sr. Presi-
dente, que já está aberto o processo seletivo da nossa 
Escola Técnica Federal de São José dos Campos – que 
conquistamos por meio de parceria entre o Ministério da 
Educação e a PETROBRAS – e também as inscrições 
para os cursos do ensino a distância no Município de 
Guaratinguetá. São dois trabalhos que nós realizamos 
e queremos registrar aqui, Sr. Presidente.

Obrigado.
O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT – BA. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero registrar que fui Relator em plenário, ontem, de 
projeto de lei importante que dispensa caução para 
que o paciente, em regime de urgência, seja atendido 
pelos hospitais privados. O projeto de lei, importante 
demais, foi aprovado nesta Casa em regime de urgên-
cia e por unanimidade.

Hoje nós sabemos que ainda se exige a caução 
no momento em que o paciente está na porta do hos-
pital, precisando de atendimento. Às vezes, o deslo-
camento de um hospital para outro resulta no faleci-
mento do paciente.

Ontem nós aprovamos esse projeto de lei. Eu 
quero parabenizar o Presidente Marco Maia por colo-
cá-lo em pauta. Destaco a importância desse projeto 
aprovado por nós aqui ontem à noite.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB– – CE. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, durante solenidade levada a efeito na ma-
nhã de ontem no auditório do Corpo de Bombeiros, 
o Governador Cid Ferreira Gomes instalou o Comitê 
Integrado de Combate à Seca, com o objetivo de pro-
mover amplo levantamento da realidade dramática que 
ali se instalou e que reclama por planejamento muito 
bem estruturado dos órgãos incumbidos de enfrentar 
o combate à intempérie, que assume proporções in-
quietadoras, exigindo ações eficazes, que não sofram 
embargos burocráticos.

O Secretário de Desenvolvimento Agrário, De-
putado Nelson Martins, da Coordenação de Estatísti-
cas Agropecuárias do Ceará, anunciou que as perdas 
apontam para uma calamidade de largas proporções, 
reputada a maior dos últimos 40 anos, o que exige 
mobilização, articulação das autoridades competentes 
em todos os níveis hierárquicos.

O próprio Ministro da Integração Nacional, Fer-
nando Bezerra Coelho, fez-se presente ao encontro, 
anunciando, então, as definições do Poder Central 
já postas em prática após o encontro de Aracaju, na 
semana passada, com o comparecimento da própria 
Presidente Dilma Rousseff, que anunciou, no ensejo, 
o Bolsa Estiagem, como forma de atenuar as imensas 
dificuldades vivenciadas pelos rurícolas daquela faixa 
territorial do País.

Caberá ao Coronel Hélcio Queiroz, Coordenador 
Extraordinário da Defesa Civil, conduzir a centralização 
das decisões já alinhadas e de todas as demais, em 
perfeita consonância com o Ministério, a fim de evitar 
diversificação das providências relacionadas com a 
intempérie que aflige grande parte do Polígono.

Várias instituições oficiais estão sendo convidadas 
a participar dessa mobilização de larga ressonância, 
inclusive o Banco do Nordeste e a SUDENE, entida-
des que se acham intrinsecamente vinculados àquela 
faixa territorial do País e que assumirão atribuições es-
pecíficas, no caso do pagamento da chamada Bolsa 
Estiagem, já estipulada em 400 reais, desembolsados 
gradualmente, dentro de critérios especificados.

É possível que o Chefe do Executivo de nossa 
Unidade Federada assine, ainda hoje, um decreto de 
emergência, caracterizando, formalmente, o quadro 
como realmente grave, para os devidos efeitos oficiais, 
nos termos da legislação vigente.

A bancada cearense, Sr. Presidente, compartilha 
das angústias dos nossos coestaduanos e se dispõe 
a manter-se vigilante para respaldar todos os atos 
emanados do mencionado comitê, ora em via de es-
truturação formal e definitiva.

O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB – BA.) 
– Sr. Presidente, quero saudar todos os trabalhadores 
e todas as trabalhadoras que no 1º de Maio foram às 
ruas para comemorar as lutas históricas que travamos 
ao longo da nossa trajetória e levantar bandeiras atuais 
do movimento sindical.

Participamos de alguns atos em cidades baianas. 
Estive em Retirolândia e em Riachão do Jacuípe, ambos 
os Municípios na região sisaleira, na Bacia do Jacuípe. 

Cerca de mil trabalhadores participaram do ato 
político do Dia dos Trabalhadores, em Retirolândia. 
Aproveitamos, eu e os Deputados estaduais Fabrício 
Falcão e Álvaro Gomes, que também estavam presen-
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tes, para informar aos trabalhadores sobre as ações 
emergenciais dos Governos Estadual e Federal, para 
combater os efeitos da estiagem, que assola o Muni-
cípio. O evento foi organizado pelo Sindicato dos Tra-
balhadores e das Trabalhadoras Rurais.

Em seguida passei por Riachão do Jacuípe. Nes-
ta cidade, mais de 5 mil pessoas participaram da pro-
gramação do Dia do Trabalhador. A festa contou com 
uma caminhada, show de forró e prestação de servi-
ços de saúde.

No mesmo dia. no final da tarde, participei de uma 
grande concentração em Salvador, na Praça Castro 
Alves, quando foram levantadas bandeiras pela redu-
ção da jornada de trabalho e valorização do salário 
mínimo, que são lutas atuais. 

Caro Presidente, o trabalhador brasileiro clama 
pela redução da jornada de trabalho – tenho um pro-
jeto de lei tramitando nesta Casa que propõe isso, 
apensado à PEC do Senador Inácio Arruda. Já pas-
sou a hora de reduzirmos a jornada de trabalho para 
40 horas semanais, levando em conta que este é um 
anseio dos trabalhadores, bem como a luta em defesa 
da economia brasileira e da redução dos juros. 

Nesse sentido, parabenizo a Presidente Dilma, 
que no 1º de Maio fez um pronunciamento correto, na 
direção adequada, que é a de batalhar para reduzir 
juros no Brasil e favorecer a atividade produtiva. De-
senvolvimento se faz exatamente com a valorização 
do trabalho, com a valorização da atividade produtiva, 
defendendo o fim do fator previdenciário, para garantir 
os direitos dos aposentados brasileiros, e defenden-
do também a valorização do serviço público, que tem 
tantas carências no nosso País. É preciso termos uma 
ação mais efetiva para atender a população do nosso 
País em saúde, segurança pública e educação. 

Parabenizo todos os trabalhadores que levanta-
ram essas bandeiras no seu dia, 1º de maio.

O SR. PAULO FEIJÓ (Bloco/PR – RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, quero me somar àqueles 
que aprovaram a participação da Presidente Dilma 
Rousseff em rede nacional no dia 1º de maio, ocasião 
em que S.Exa. focou vários assuntos, principalmente 
o combate às altíssimas taxas de juros, quando criti-
cou os banqueiros e as altas taxas de juros cobradas 
pelos bancos públicos e privados. Está de parabéns a 
Presidente por ter abordado essa questão.

No entanto, nós esperamos que a Presidente 
também faça o mesmo trabalho em relação à altíssima 
carga tributária brasileira. S.Exa. tem que priorizar essa 
questão, que está inviabilizando o crescimento dos pe-
quenos e grandes empresários. A carga tributária hoje 
no Brasil está chegando a quase 40% do PIB, prejudi-
cando aqueles que querem trabalhar com seriedade.

Por isso, nós esperamos que a Presidente Dilma 
priorize, como está fazendo em relação à taxa de juros, 
a diminuição da altíssima carga tributária no Brasil.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados; senhoras 
e senhores aqui presentes; crianças e jovens; demais 
senhoras e senhores com deficiência que me ouvem, 
veem, e leem pela Rádio e TV Câmara, pela Internet, 
pelas redes sociais e, inclusive, pela Língua Brasileira 
de Sinais – LIBRAS, e em particular os ilustres cida-
dãos do meu Estado, o Rio de Janeiro, que tenho o 
orgulho de aqui representar.

Recentemente abordei aqui, nesta egrégia Casa 
de leis, o grave cenário de juros altos no Brasil como 
um dos principais gargalos do processo de desenvol-
vimento pleno da nossa economia, penalizando ao 
mesmo tempo os segmentos produtivos e o consumi-
dor, o cidadão comum.

Aproveitando a oportunidade em que muito se 
tem falado sobre a importância de se reduzir as ele-
vadas taxas de juros em nosso País, volto ao tema 
econômico para abordar mais um ponto de estrangu-
lamento de nosso desenvolvimento, a elevada carga 
tributária brasileira.

Acho oportuno, nobres colegas Deputados e 
Deputadas, que, a partir dos debates abertos com a 
política de indução pelo Governo Federal da queda 
dos juros nos bancos privados e públicos, também se 
promova uma ampla discussão nacional sobre os im-
postos brasileiros e a sua redução, para potencializar 
a nossa economia e assim favorecer os consumidores.

Venho a plenário, mais uma vez, criticar a eleva-
da carga tributária brasileira, a partir dos mais novos 
números revelados pelo Impostômetro da Associação 
Comercial de São Paulo – ACSP.

O Impostômetro foi lançado pela associação em 
20 de abril de 2005 e no ano passado registrou uma 
arrecadação recorde de R$1,5 trilhão, tendo como base 
os tributos arrecadados pelas três esferas de governo, 
tais como impostos, taxas e contribuições, incluindo as 
multas, juros e correção monetária.

De acordo com o monitoramento feito pela ACSP, 
o Impostômetro atingiu a marca de R$500 bilhões em 
tributos federais, estaduais e municipais pagos pelos 
brasileiros somente no ano de 2012 desde 1º de janeiro. 
Em 2011, a instituição aponta que a mesma quantia foi 
arrecadada até o dia 4 de maio, dois dias mais tarde. 

Quero tomar como minhas as palavras do Pre-
sidente da Associação Comercial de São Paulo, Sr. 
Rogério Amato, que bem avalia que a partir do atual 
movimento de redução dos juros bancários, inicia-
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do neste mês por instituições públicas e seguido por 
bancos privados, seria adequado o desencadear de 
uma postura concomitante de diminuição da arreca-
dação fiscal.

Em relação ao nosso Produto Interno Bruto – 
PIB, a carga tributária brasileira tem avançado sobre-
maneira. O Brasil é o País que possui a maior carga 
tributária da América Latina e Caribe, segundo dados 
da Organização para a Cooperação e Desenvolvimen-
to Econômico – OCDE. A carga tributária brasileira foi 
de 32,6% em 2009, próximo a de países-membros da 
Organização, cuja média foi de 33,8%.

Além disso, a carga tributária verificada no Brasil 
ficou 13,4 pontos percentuais acima da média apurada 
na região, que naquele ano ficou em 19,2%.

É preciso lembrar, Sr. Presidente, que no Brasil a 
arrecadação de impostos avança, mas não na propor-
ção das contrapartidas e políticas públicas que con-
tribuam para a melhoria de indicadores sociais. Basta 
rever estudos que apontam que o Brasil em 2011, pelo 
segundo ano consecutivo, amargou a última colocação 
no ranking internacional que mede o retorno do Estado, 
em serviços públicos, através da aplicação da receita 
oriunda dos tributos arrecadados.

É correto endossar o raciocínio da Associação 
Comercial de São Paulo de que com o dinheiro arreca-
dado somente até agora em 2012 seria possível cons-
truir mais de 5 milhões de postos de saúde equipados 
ou contratar mais de 35 milhões de professores para 
o ensino fundamental, por exemplo, transformado a 
realidade da saúde e da educação.

Muito obrigado.
O SR. DR. ALUIZIO (Bloco/PV – RJ. Sem revisão 

do orador.) – Exmo. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, matéria hoje veiculada no jornal O Globo, 
exatamente na página 13, traz o título: Ex-delegado 
diz que queimou corpos de militantes em usina. É uma 
matéria tenebrosa, que se refere a um livro chamado 
Memórias de uma Guerra Suja, em que um ex-delegado 
do DOPS diz ter incinerado dez militantes políticos no 
norte do Estado do Rio de Janeiro.

Portanto, Excelência, essa matéria vem ao en-
contro da necessidade de esta Casa estudar, de uma 
vez por todas, por meio da Comissão da Verdade, 
práticas de violação dos direitos humanos, para que 
todas as famílias que até hoje buscam a verdade so-
bre seus familiares – filhos, maridos, esposas – pos-
sam entender o que aconteceu na época da ditadura 
militar neste País.

Muito obrigado.
O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, ontem o Supremo Tribunal 
Federal, mais uma vez, tomou uma decisão histórica: 

devolveu as terras aos índios pataxós, da Bahia. As 
terras que eram desses índios e que foram doadas 
pelo Governador da época, Antonio Carlos Magalhães, 
agora retornam para os índios pataxós. Foi mais uma 
vitória daqueles que lutam para que os indígenas agora 
possam ter de volta as terras de que são proprietários.

Com certeza, aquela violência praticada contra 
esses índios deverá ser debelada, pois agora é refeita 
a decisão de que essas terras não deveriam ter pas-
sado para proprietários rurais, porque elas pertencem 
aos índios.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB-CE. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero reafirmar 
nossa posição diante da Medida Provisória nº 564, de 
2012, que tira a exclusividade do Banco do Nordeste no 
sentido da operação do Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento do Nordeste – FDNE. Não aceitamos essa ideia 
de distribuí-la à Caixa Econômica e ao Banco do Brasil.

O Banco do Nordeste é um órgão de desenvol-
vimento que vai completar 60 anos. Acreditamos, sim, 
que ele deve ser exclusivo. Que os outros bancos pú-
blicos possam operar, sendo, entretanto, o Banco do 
Nordeste prioritário.

Portanto, nós queremos que o Ministério da Fa-
zenda entenda isto: se essa medida provisória for 
aprovada como está aqui, trará prejuízos ao Banco 
do Nordeste, esse banco que tem importância para 
o Nordeste.

O SR. AUDIFAX (Bloco/PSB – ES. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Deputado Manato, Srs. Depu-
tados, quero colocar uma preocupação para esta Casa. 

Assim como V.Exa., nós lutamos pelo princípio 
da coisa pública. Queremos, sim, que as coisas sejam 
feitas de forma ética e transparente, mas solicitamos 
que sejam feitas também com agilidade.

Por falta de agilidade do Tribunal de Contas da 
União, o Espírito Santo ficou anos e anos com seu 
aeroporto parado. Agora, corremos o risco, Sr. Presi-
dente, de ele ficar mais anos e anos parado em função 
de o Tribunal de Contas da União estar impedindo a 
Agência Nacional de Transportes Terrestres de aprovar 
o leilão da BR-101.

O que nós pedimos é que haja agilidade nas 
decisões. Essa é a nossa solicitação, Sr. Presidente, 
Srs. Deputados.

Obrigado.
O SR. LÚCIO VALE (Bloco/PR – PA. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, quero falar sobre a 
Proposta de Emenda Constitucional nº 148, de 2012, 
que apresentei a esta Casa, que tem como meta cor-
rigir o que considero uma falha de gestão em relação 
à distribuição ao Fundos de Participação dos Estados, 
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do Distrito Federal e dos Municípios. Toda vez que os 
Governos concedem redução ou isenção de IPI e de 
Imposto de Renda, o bolo que compõe esses fundos 
sofre também uma redução. Nossa proposição, portan-
to, tem o objetivo de recompor o montante de recursos 
sobre os quais incidirão os percentuais.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a econo-
mia dos Municípios, em regra geral, está baseada nos 
recursos dos Fundos de Participação e da Previdência 
Social. Esses dois fatores são responsáveis pelo de-
senvolvimento do comércio, pelo bem-estar da popu-
lação e sustentam o pequeno e médio produtor rural 
e até mesmo a agricultura familiar.

Assim, quando há uma redução desses valores 
as condições de vida da população e do Município 
são afetadas de forma drástica: perde o povo, perde 
o comércio, perde a pequena indústria e até a agri-
cultura local. 

Não raro temos assistido nossos governantes 
concederem reduções, subsídios ou isenções sobre o 
Imposto sobre Produtos Industrializados ou o Imposto 
de Renda para beneficiar empresas, instituições e en-
tidades, com objetivos diversos tais como o estímulo 
à implantação de empresas, de cunho social ou até 
mesmo para ajuste da balança comercial. Tais ocor-
rências, via de regra, geram benefícios e até empregos 
para algumas áreas da população. 

Ainda que possamos aceitar como justas, na 
maioria das vezes, essas concessões, na prática, 
acabam por tirar da população alguns outros benefí-
cios que poderiam ser gerados com a aplicação dos 
recursos distribuídos aos Fundos de 

Participação dos Estados, Distrito Federal e Mu-
nicípios.

Em verdade, toda vez que se concede um des-
ses benefícios, o bolo de recursos que compõe a for-
mação dos Fundos de Participação – formado com 
percentual do IPI e do Imposto de Renda – é eviden-
temente reduzido.

Entendendo essa realidade e sabendo dos preju-
ízos que tais atitudes geram para os Municípios, pois 
toda vez que há uma redução substancial nos valores 
distribuídos para os Fundos de Participação algum be-
nefício terá que ser cortado – é mais ou menos como 
dar com uma mão e retirar com a outra, para usar uma 
linguagem popular – alguma coisa precisa ser feita. 
E cabe a nós Parlamentares fazê-lo, como represen-
tantes dos Municípios, de nossos Estados e do povo. 

Assim, decidimos apresentar ao julgamento des-
ta Casa uma proposta de emenda constitucional, cuja 

finalidade não é outra que não a de corrigir esses 
desvios. Nossa proposição, a PEC nº 148, de 2012, 
tem objetivo bastante claro e simples: toda vez que for 
concedida redução ou isenção sobre arrecadação do 
Imposto sobre Produtos Industrializados ou sobre o 
Imposto de Renda, excetuando-se aqueles que bene-
ficiem pessoas com deficiência, a União deverá com-
pensar os Municípios e os Estados em valores iguais 
aos das perdas verificadas.

Acreditamos que esta será uma medida justa e 
oportuna e é o que nos anima a contar com o apoio 
desta Casa. 

Sr. Presidente, peço a divulgação deste discurso 
nos meios de comunicação da Casa.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. NELSON PELLEGRINO (PT – BA. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro quero 
fazer um registro histórico: ontem, o Supremo Tribu-
nal Federal, por 7 votos a 1, confirmou a ilegalidade 
da concessão de terras a fazendeiros e agricultores 
cuja área é ocupada pelos índios pataxós hã-hã-hães. 
Portanto, essa é uma decisão importante. A segunda 
fase, que é a regularização, virá agora.

Segundo, gostaria de registrar que, no próximo 
dia 15, provavelmente, o Governo deve publicar o 
edital de licitação da Linha 2 do Metrô de Salvador. O 
Governo deve fazer um chamamento para que o edi-
tal possa ser objeto de uma consulta pública. Depois 
dessa consulta, que deve demorar em torno de 30 a 
60 dias, virá o edital de licitação da PPP da Linha 2, 
que vai do final do Bonocô até o Município de Lauro 
de Freitas, vizinho, e também para a conclusão do se-
gundo tramo da Linha 1.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AIRTON (PT – CE. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, eu quero registrar as come-
morações do dia 1º de maio, Dia do Trabalho, em todo 
o País, particularmente no meu Estado, onde tive a 
oportunidade de participar, junto com o Ministro Mar-
celo Crivella, da entrega do Certificado de Registro e 
Autorização de Embarcação para a Pesca da Lagosta, 
em Fortaleza e na cidade de Icapuí. De lá, desloquei-
-me para a cidade de Salitre, onde, à noite, foi reali-
zada bonita festa em comemoração a essa data tão 
importante para os trabalhadores do mundo inteiro.

Ontem também comemoramos, em Pentecoste, 
cidade da Dra. Maria Ivoneide, Vice-Prefeita, os 32 
anos do Partido dos Trabalhadores e também o Dia 
do Trabalho.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. HELENO SILVA (PRB – SE. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, ontem esta Casa aprovou 
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projeto muito importante para a sociedade: a crimina-
lização da exigência de cheque caução em hospitais. 

Um projeto assim, do ponto de vista humano, é 
essencial para a família. V.Exas. imaginem – e isso 
aconteceu comigo num hospital aqui em Brasília – o 
que é ter um problema de saúde, chegar ao setor de 
emergência e demorar 1 hora para preencher docu-
mentos. Se a pessoa não tiver um plano de saúde 
que cubra despesas altas, se não tiver um cartão de 
crédito com limite alto, ela morre na porta do hospital.

Ontem, votamos aqui essa lei que estabelece 
detenção de 3 meses a 1 ano, multa para o estabele-
cimento médico-hospitalar que exigir cheque caução 
e proibição por determinar o preenchimento de formu-
lários administrativos antes do socorro. As medidas 
valem para hospitais públicos e privados. 

A proposta que muda o Código Penal segue para 
a análise do Senado. E peço aos Senadores que ace-
leremos esse projeto, porque, Deputado Amauri, ele é 
muito importante para a sociedade brasileira. 

Chega de humilhação, de o povo brasileiro mor-
rer na porta de hospitais, precisando deixar cheque, 
cartão de crédito para ser atendido.

Nós, Deputados, estamos de parabéns pela apro-
vação desse projeto.

O SR. SANDRO ALEX (Bloco/PPSvPR. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
registro, nesta manhã, o aniversário de Imbituva, no 
Paraná, cidade tão importante da região dos Campos 
Gerais, que tenho orgulho de representar e de trabalhar 
em Brasília para destinar-lhe recursos tão valoroso.

Também registro a publicação, ontem, no Diário 
Oficial da União, da sanção da Presidente Dilma à 
proposta de criação de 11 novas Varas da Justiça do 
Trabalho do Paraná. Agora, contarão com uma nova 
Vara da Justiça do Trabalho as cidades de Cascavel, 
Colombo, Bandeirantes, Apucarana, Cornélio, Beltrão, 
Pato Branco, Porecatu, São José dos Pinhais, Toledo 
e Ponta Grossa. Aliás, em Ponta Grossa, estamos 
construindo o novo Fórum Trabalhista, com emenda 
parlamentar de minha autoria. Portanto, a cidade já vai 
contar com uma nova Vara da Justiça do Trabalho. É 
uma boa notícia esta semana, a semana do trabalhador.

Bom dia a todos.
O SR. SEVERINO NINHO (Bloco/PSB – PE. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, comemoramos 
hoje o Dia do Parlamento e também o Dia do Solo. É 
importante registrar que o Dia do Parlamento brasileiro 
foi instituído em 1975.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo a 
tribuna da Casa para registrar três datas comemora-
tívas celebradas no dia de hoje.

lnicialmente lembrar que hoje, 3 de maio, celebra-
-se o Dia do Parlamento. A dada foi instituída pela Lei 
6.230, de 27 de julho de 1975, que escolheu o dia 3 
de maio para comemorar a instalação da primeira As-
sembleia Nacional Constituinte e a criação do Poder 
Legislativo no Brasil.

Também hoje comemora-se o Dia Mundial da Li-
berdade de Imprensa, declarado pela Decisão 48/432, 
de 20 de dezembro de 1993, aprovada pela Assem-
bleia-Geral das Nações Unidas. Foi escolhido o dia 3 
de maio por se tratar da data do aniversário da De-
claração de Windhoek. Esta Declaração foi aprovada 
durante um seminário organizado pela UNESCO sobre 
a Promoção da Independência e do Pluralismo da Im-
prensa Africana, que se realizou em Windhoek, Namí-
bia, de 29 de abril a 3 de maio de 1991. A Declaração 
considera a liberdade, a independência e o pluralismo 
como princípios essenciais para a democracia e os 
direitos humanos.

Ainda é comemorado hoje o Dia Mundial do Solo. 
O solo é um meio complexo e heterogêneo originado, 
principalmente, das rochas, além de organismos vivos 
(plantas, bactérias, fungos, protozoários, invertebrados 
e outros animais), clima, o relevo e o tempo.

Os solos possuem muitas funções importantes, 
entre elas destaca-se a de sustentação da vida e do 
hábitat para pessoas, animais, plantas e outros organis-
mos; a manutenção do ciclo da água e dos nutrientes; 
a proteção da água subterrânea; a conservação das 
reservas minerais e de matérias-primas; a produção 
de alimentos e o meio para manutenção da atividade 
socioeconômica.

Muito obrigado.
O SR. CLÁUDIO PUTY (PT – PA. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, gostaria de reforçar as mani-
festações em defesa do Banco do Nordeste do Brasil.

Na condição de Parlamentar do Pará, gostaria de 
dizer que é inadmissível para nós, amazônidas, que o 
Banco da Amazônia S/A perca o monopólio de gestão 
do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia.

A bancada da Amazônia vai fazer um movimento, 
em conjunto com a bancada do Nordeste, em defesa 
dos bancos de desenvolvimento regionais. Pelos cri-
térios de eficiência do mercado comercial bancário, o 
próprio Banco do Brasil, em momentos difíceis, teria 
sido sacrificado. Portanto, não podemos usar os mes-
mos critérios para bancos comerciais e bancos de 
desenvolvimento.
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Estamos aqui em defesa do Banco da Amazô-
nia, do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia e do 
fomento ao desenvolvimento na Região Amazônica.

Muito obrigado.
A SRA. JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, logo mais, nos 3 minutos que podere-
mos usar nesta sessão, vou trazer a esta Casa uma 
notícia que obtive hoje de manhã, pela Internet, a partir 
do e-mail da companheira Eliete, do Grupo Os Ami-
gos de 68, cuja manchete é a seguinte: Militantes de 
esquerda foram incinerados em uma usina de açúcar.

Era o que tinha a dizer.

O Sr. Manato, 2º Suplente de Secretário, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. Amauri Teixeira, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – No pe-
ríodo de Breves Comunicações, concedo a palavra ao 
primeiro orador, Deputado Manato, do PSB do Espírito 
Santo, que dispõe de 3 minutos.

O SR. MANATO (PDT – ES. Sem revisão do ora-
dor.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.

O dia 1º de maio é uma data de extrema impor-
tância para o trabalhador em boa parte do mundo 
ocidental, pois o dia simboliza o despertar da classe 
trabalhadora na luta pelos seus direitos. No dia 1º de 
maio de 1886, na cidade americana de Chicago, mi-
lhares de trabalhadores foram às ruas reivindicar me-
lhores condições de trabalho, entre elas a redução da 
jornada de trabalho. A partir daí, esse dia passou a 
ser comemorado em boa parte do mundo como o Dia 
Internacional do Trabalho. Existem relatos de que no 
Brasil se comemorava, ainda que timidamente, desde 
1895, mas, em 1925 é que passou efetivamente a ser 
comemorado.

Sr. Presidente, após um longo período de interini-
dade no Ministério do Trabalho e Emprego, a Presidenta 
Dilma Rousseff aproveitou para escolher o Ministro da 
Pasta, o grande amigo, Deputado Brizola Neto.

Essa escolha tem um significado muito importan-
te para as classes trabalhadoras do País, pois a carga 
hereditária que Brizola Neto trará para o múnus público 
que agora irá ocupar fará com que sua responsabili-
dade seja ainda maior, pois o Brasil inteiro conhece a 
brilhante trajetória de seu avô, Leonel Brizola, fundador 
do nosso Partido o PDT, na luta em prol do trabalhis-
mo. Sua coerência nesta luta fez com que após o seu 
retorno do exílio fundasse o PDT, diante da impossibi-
lidade de ingressar em seu partido de origem, o PTB, 
que já não detinha mais o mesma matiz ideológico que 

originou a sua criação. Mesmo assim, sob o comando 
de Leonel Brizola, o PDT fez e ainda faz história.

Queremos, nesta oportunidade, caros colegas, 
augurar ao nosso colega Brizola Neto uma promisso-
ra trajetória no comando do Ministério do Trabalho e 
Emprego. Nós, que convivemos com ele nesta Casa, 
sabemos do seu engajamento ideológico nas causas 
trabalhistas e temos a convicção de que sua passa-
gem pelo Ministério será marcada por grandes feitos 
em prol da classe trabalhadora, do emprego e da me-
lhoria da renda, pois, não obstante a sua pouca idade 
– tanto que é o Ministro mais jovem deste Governo –, 
será bastante capaz de dar continuidade à incansável, 
e sempre coerente, luta de seu avô em prol dos traba-
lhadores. Seu currículo e sua já consistente carreira 
política não deixam dúvidas quanto à sua competência 
para essa nova missão imposta pela Presidente Dil-
ma Rousseff. Os trabalhadores estarão, com certeza, 
muito bem representados no Ministério que é deles. 

Convido todos para, às 11 horas, estarem no Pa-
lácio do Planalto para a posse de Brizola Neto.

Era o que tinha a dizer.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o 1º de 
maio é uma data de extrema importância para o tra-
balhador em boa parte do mundo ocidental, pois este 
dia simboliza o despertar da classe trabalhadora na 
luta pelos seus direitos. No dia 1º de maio de 1886, na 
cidade americana de Chicago, milhares de trabalhado-
res foram às ruas reivindicar melhores condições de 
trabalho, entre elas a redução da jornada de trabalho. 
A partir daí esse dia passou a ser comemorado em boa 
parte do mundo como o Dia Internacional do Trabalho. 
Existem relatos de que no Brasil se comemorava, ainda 
que timidamente, desde 1895, mas desde 1925 pas-
samos a comemorar oficialmente o 1º de maio como 
o Dia do Trabalho. 

Desde a nossa redemocratização, Sras. e Srs. 
Parlamentares, que o 1º de maio é sempre utilizado 
de forma simbólica pelo Governo Federal para divulgar 
boas novas aos trabalhadores. Neste 1º de maio não 
foi diferente. Após um longo período de interinidade 
no comando do Ministério do Trabalho e Emprego, a 
Presidente Dilma Rousseff decidiu escolher o Ministro 
titular da Pasta. E essa escolha não poderia ter sido 
mais oportuna e adequada por ter recaído sobre um 
nome que é herdeiro de um dos maiores defensores 
da classe trabalhadora em nosso País. 

Quero, portanto, congratular-me com a Presidente 
Dilma Rousseff pela excelente escolha do nosso co-
lega de partido, Deputado Brizola Neto, para Ministro 
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do Trabalho e Emprego. Essa escolha tem um signifi-
cado muito importante para as classes trabalhadoras 
do nosso País, pois a carga hereditária que Brizola 
Neto trará para o múnus público que agora irá ocupar 
fará com que sua responsabilidade seja ainda maior, 
pois o Brasil inteiro conhece a brilhante trajetória de 
seu avô, Leonel Brizola, fundador do nosso partido, o 
PDT, na luta em prol do trabalhismo.

Sua coerência nesta luta fez com que, após o seu 
retorno do exílio, fundasse o PDT, diante da impossibi-
lidade de ingressar em seu partido de origem, o PTB, 
que já não detinha mais o mesmo matiz ideológico que 
originou a sua criação. Mesmo assim, sob o comando 
de Leonel Brizola, o PDT fez história.

Queremos nesta oportunidade, caros colegas, 
augurar ao nosso colega Brizola Neto uma promisso-
ra trajetória no comando do Ministério do Trabalho e 
Emprego. Nós, que convivemos com ele nesta Casa, 
sabemos do seu engajamento ideológico nas causas 
trabalhistas e temos a convicção de que sua passa-
gem pelo Ministério será marcada por grandes feitos 
em prol da classe trabalhadora, do emprego e da me-
lhoria da renda, pois, não obstante a sua pouca idade 
– tanto que é o Ministro mais jovem deste Governo –, 
será bastante capaz de dar continuidade à incansável, 
e sempre coerente, luta de seu avô em prol dos traba-
lhadores. Seu currículo e sua já consistente carreira 
política não deixam dúvidas quanto à sua competência 
para essa nova missão imposta pela Presidente Dil-
ma Rousseff. Os trabalhadores estarão, com certeza, 
muito bem representados no Ministério que é deles.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Concedo 

a palavra ao Deputado Mauro Benevides, por permuta 
com este Presidente. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que 
me deu a honra de permutar as inscrições, Sras. e Srs. 
Deputados, em duas oportunidades anteriores, já me 
reportei, desta mesma tribuna, a respeito do que pro-
põe o Governo através da Medida Provisória nº 564, 
de 2012, tema de que se ocupou há poucos instantes 
o Deputado Chico Lopes.

Dentre providências salutares, de expressivo 
reforço à economia nacional, essa medida atinge, 
frontalmente, interesses da região nordestina, com 
alterações na sistemática de aplicação do Fundo de 
Desenvolvimento do Nordeste, competentemente gerido 
pelo BNB, entidade que já tive o privilégio de presidir. 
No BNB, tive a oportunidade de familiarizar-me com 
os seus louváveis objetivos institucionais, delineados, 
claramente, pelo Presidente Getúlio Vargas, com o 
competente assessoramento do economista Rômulo 

de Almeida, guindado à condição de seu primeiro di-
rigente em 1954.

A mobilização que até aqui se processou não foi 
suficiente, ainda, para dissuadir o Poder Executivo de 
alterar iníqua proposição, e ensejou a formulação de 
emendas que objetivam corrigir tão gritante equívoco, 
o qual se contrapõe, ostensivamente, a uma tradição 
que vem sendo cumprida desde a promulgação da 
Carta Cidadã, quando nela foi inserida emenda, da 
qual me honro de haver sido o primeiro signatário, 
para garantir recursos razoáveis, os quais, no exercício 
anterior, ensejaram o emprego de mais de 10 bilhões 
de reais, o que favoreceu a indústria, a agricultura e, 
parcialmente, o comércio nordestino.

Em artigo recente, o Senador Inácio Arruda se-
cunda ponto de vista que aqui expendi, contrariamente 
à manutenção do art. 6º, extremamente injusto, inexpli-
cável e atentatório desta forma aos legítimos interesses 
daquele estabelecimento de crédito oficial.

Afirma, textualmente, o representante cearense na 
outra Casa do nosso Parlamento: “Pelo art. 6º da MP, 
os recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste 
deixam de ser operados exclusivamente pelo Banco 
do Nordeste. É uma decisão equivocada e inaceitável”.

Voltando pela terceira vez a esta temática, enfa-
tizo novamente os pontos de vista que já tornei públi-
cos desta tribuna, da mesma forma como ontem fez 
o Vereador Rômulo, no Município de Quixeramobim, 
Ceará, convicto de que o Plenário do Congresso não 
permitirá que se mantenha no texto uma iniciativa que 
contraria os anseios de crescimento econômico e bem-
-estar social do povo nordestino.

Esta é, portanto, mais uma manifestação nossa 
contra essa iniciativa do Poder Executivo atentatória 
dos interesses daquela instituição creditícia.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Conce-

do a palavra, pela ordem, ao Deputado Paulo Foletto, 
do PSB do Espírito Santo.

O SR. PAULO FOLETTO (Bloco/PSB – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, De-
putado Amauri Teixeira, primeiramente quero registrar 
a importantíssima intervenção da Presidente Dilma em 
relação ao spread bancário e à diminuição dos juros. 
Será assim que conseguiremos manter o Brasil como 
um País de referência no mundo.

Não precisamos chegar à situação da Europa de 
hoje, com altos índices de desemprego. A Espanha 
atingiu 25% de desemprego; a Grécia caminha para 
isso; Portugal, país que gerou a nossa Nação, enfrenta 
problemas terríveis. Não precisamos chegar à situação 
desses países. Por isso, a Presidente Dilma está inter-
vindo diretamente na nossa economia e agora diminui 
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os juros bancários. O spread bancário é algo absurdo, 
é um lucro que não tem motivo para existir.

Deputado Feijó, ótimo se alguém tem lucro com o 
trabalho. Isto vai gerar emprego e melhores condições 
de vida ao povo. Agora, ruim se alguém lucra em cima 
da especulação, em cima do dinheiro guardado. Isto 
não traz benefício algum para o País.

Portanto, quero parabenizar nossa Presidente, 
que está intervindo para que não cheguemos à atual 
situação da Europa. 

Volto a falar do assunto a que me referi no início 
desta sessão, qual seja o investimentos em infraestru-
tura no Espírito Santo, onde a questão portuária é fun-
damental. Nosso Estado precisa de um porto de águas 
profundas, investimento calculado em 1 bilhão de reais; 
precisa modernizar o sistema portuário atual; precisa 
de ajuda para que vários terminais privados que estão 
querendo se instalar no Espírito Santo possam avan-
çar; e, por fim, precisa melhorar o sistema ferroviário.

Quanto ao sistema rodoviário, a BR-101, Deputa-
do Lelo, tem problemas. O TCU identificou um peque-
no problema na concessionária vencedora da licitação 
da BR-101, que vai ser duplicada em todo o Estado. 
Se essa obra para, como está parada a do aeroporto 
há quase 8 anos, mais um processo de recuperação 
da infraestrutura capixaba fica travado. Consequência 
disso é que, ano que vem, o Estado e os Municípios 
capixabas terão problemas com a arrecadação, espe-
cialmente quanto à questão de se igualar a tributação 
do ICMS da importação. Ou seja, o Espírito Santo vai 
perder recursos. Tudo muda se tivermos compensação 
com o investimento em infraestrutura, e tudo isso está 
ancorado no Governo Federal. Não é que o Espírito 
Santo não tenha que participar do processo; não é que 
o Governador Casagrande não tenha que participar; 
não é que a bancada não tenha que participar. Nada 
disso. A bancada vai fazer isso, o Governador também, 
mas quem capitaneia o processo é o Governo Federal. 

Quero reafirmar a necessidade de o Governo 
Federal ajudar o Estado do Espírito Santo neste mo-
mento, porque é preciso manter a qualidade de vida 
da população capixaba. 

Muito obrigado, Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – O pró-

ximo inscrito é o Deputado Lelo Coimbra, mas antes 
vamos abrir espaço para brevíssimas comunicações, 
com os Deputados Cláudio Cajado, Fabio Trad e An-
tonio Brito. S.Exas. disporão de 1 minuto. 

O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM – BA. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de dizer, 
consolando o Deputado Paulo Foletto, que também na 
Bahia várias obras estão paradas, como a Ferrovia de 
Integração Oeste-Leste.

Portanto, ter obras do Governo Federal paradas 
não é um privilégio apenas do Estado do Espírito San-
to, mas também da Bahia. 

Vejam, por exemplo, o caso da Ferrovia de Inte-
gração Oeste-Leste, a única ferrovia que nasce supe-
ravitária diante dos contratos já assinados com uma 
mineradora na Bahia e com produtores de soja no oes-
te do Estado. As obras dessa ferrovia não conseguem 
andar, a exemplo de diversas obras do Programa de 
Aceleração do Crescimento – PAC, com apenas 14% 
sendo executadas. É somente propaganda, marketing 
feito pelo Governo.

Portanto, o Governo deveria gastar menos com 
propaganda e publicidade e mais com investimentos, 
como os anunciados à Nação – caso da Ferrovia de 
Integração Oeste-Leste.

O SR. FABIO TRAD (PMDB – MS. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
venho à tribuna para enaltecer o Governo liderado por 
André Puccinelli, do PMDB de Mato Grosso do Sul.

Sr. Presidente, na oportunidade em que reuniu 
o seu secretariado, o Governador elaborou um docu-
mento sintetizando as cinco prioridades do Governo de 
Mato Grosso do Sul, que faço questão de compartilhar 
com os colegas Parlamentares e o País: 

– a garantia de repartição igualitária a 
todos os Estados dos royalties do pré-sal; 

– a partilha do ICMS entre Estados de 
origem e destino, nas vendas interestaduais 
a consumidor final, a exemplo do que ocorre 
com veículos automotores desde 2000; 

– o ressarcimento de, no mínimo, 50% 
das perdas de ICMS em decorrência das de-
sonerações da Lei Kandir; 

– aprovação de nova legislação sobre os 
critérios de partilha do Fundo de Participação 
dos Estados – FPE até dezembro de 2012; 

– e definição que permita aos setores 
da silvicultura e sucroenergético investimen-
tos estrangeiros na aquisição de terras, desde 
que o resultado final seja a indústria de trans-
formação – celulose e papel, etanol, açúcar e 
cogeração de energia.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, parabeni-
zo, neste ato, o Governador André Puccinelli, do meu 
Estado de Mato Grosso do Sul, pela infatigável e la-
boriosa lida diária, enfrentando diversos obstáculos e 
empecilhos em seu governo. Quero citar alguns anseios 
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da comunidade sul-mato-grossense que, com certeza, 
auxiliariam no equilíbrio e desenvolvimento do Estado. 

Dentre eles, enumeramos: 

– a garantia de repartição igualitária a 
todos os Estados dos royalties do pré-sal; 

– a partilha do ICMS, entre Estados de 
origem e destino, nas vendas interestaduais 
a consumidor final (inclusive comércio eletrô-
nico, vendas não presenciais, vendas perante 
showroom, telemarketing, representação co-
mercial, catálogo, vendas para construtoras e 
incorporadoras), a exemplo do que ocorre com 
veículos automotores desde 2000; 

– o ressarcimento de, no mínimo 50% 
das perdas de ICMS em decorrência das de-
sonerações da Lei Kandir, devendo seu valor 
ser fixado no Plano Plurianual da União – PPA 
para 2013 a 2016; 

– aprovação de nova legislação sobre 
os critérios de partilha do Fundo de Partici-
pação dos Estados – FPE até dezembro de 
2012, garantindo, por intermédio da União, o 
ressarcimento de eventuais perdas de recei-
ta que algum Estado venha a sofrer, e que 
ainda seja mantida a destinação de 85% do 
montante total do Fundo para Estados menos 
desenvolvidos;

– definição que permita aos setores da 
silvicultura e sucroenergético investimentos 
estrangeiros na aquisição de terras, desde 
que o resultado final seja a indústria de trans-
formação – celulose e papel, e etanol, açúcar 
ou cogeração de energia.

O SR. ANTONIO BRITO (PTB – BA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar a criação 
da Frente Parlamentar pela Luta contra a Tuberculose. 
Duzentos e catorze Deputados Federais assinaram, 
além de três Senadores. Será no próximo dia 8 de 
maio, às 17h30min, no Plenário 13.

Essa Frente tem o objetivo de fazer uma articu-
lação com o Ministério da Saúde e entre o Ministério 
e os movimentos nacionais na luta contra a tuberculo-
se, doença que atinge cerca de 70 mil casos novos no 
Brasil. Há uma luta muito grande pelo não abandono 
do tratamento. A tuberculose tem cura. Ela pode ser 
curada com medicamentos, nos 6 meses de tratamen-
to básico. Mas é preciso que as iniciativas do Governo 
brasileiro, do Ministério da Saúde, dos movimentos so-
ciais sejam capazes de erradicar essa doença no País. 

Então, é pelo fim da tuberculose que o Congres-
so Nacional se incorpora agora a essa luta dos movi-
mentos sociais.

Quero registrar que, no nosso Estado, a Bahia, 
o Secretário de Saúde, Jorge Solla, tem feito amplo 
trabalho com as entidades, como a Fundação José 
Silveira, no combate à tuberculose.

Era esse o registro.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Depu-

tado Antonio Brito, a Fundação José Silveira tem tradi-
ção no combate à tuberculose. V.Exa., à frente dessa 
instituição, junto com o Secretário Solla, prestaram 
relevante serviço a essa área na Bahia.

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Com 
a palavra o Deputado Lelo Coimbra, que disporá de 
até 3 minutos. Logo após, terá a palavra o Deputado 
Paulo Feijó.

O SR. LELO COIMBRA (PMDB – ES. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, inicialmente 
eu gostaria de registrar, com satisfação, em nome da 
bancada do meu Estado, que ontem se processou a 
posse do novo Procurador-Geral do Ministério Públi-
co do Espírito Santo, Eder Pontes, a quem desejamos 
muito sucesso.

O Ministério Público desempenha um trabalho 
importante no Espírito Santo, e, não tenho dúvida, 
aliás, nenhum de nós tem, de que esse trabalho terá 
continuidade e ainda será aprimorado, tendo em vista 
o cumprimento das leis do País, sob a guarda do Mi-
nistério Público.

Mas, Sr. Presidente, a exemplo do que disse o 
Deputado Paulo Foletto, quero também registrar que 
a equalização da alíquota interestadual de 12% para 
14% significa para nós, do Espírito Santo, um impacto 
sem precedentes. Tivemos uma perda importantíssi-
ma, só assemelhada à que ocorreu no final dos anos 
60 com a queima dos cafés no Brasil. Na crise do café 
brasileiro, nos anos 60, o Espírito Santo foi escolhido 
para queimar seus cafés. E agora somos novamente 
escolhidos, na proporção dos benefícios fiscais exis-
tentes, para receber o maior impacto que essa medida 
causa Brasil afora, em 16 Estados, em particular no 
Espírito Santo. Nós precisamos de respostas. 

Conversávamos com um colega de Pernambu-
co, e ele dizia que a Fiat, ao ir para o seu Estado, leva 
consigo de 40 a 45 empresas satélites, produtoras de 
vidro, peças, pneus, um conjunto de serviços que são 
geradores de emprego, renda e desenvolvimento na 
região. Nossa infraestrutura está à espera de que o Go-
verno se apresente para concluí-la ou para aprofundá-
-la, compromisso já assumido pelo Governo Federal, 
e ainda não cumprido.

Ao mesmo tempo, precisamos de investimentos, 
como a fábrica de fertilizantes, já prometida, no Mu-
nicípio de Linhares e o Estaleiro Jurong, em Aracruz. 
Precisamos de um conjunto de ações e medidas. Hoje, 
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às 16h30min, o Ministro dos Portos vai até lá, dar ce-
leridade aos trabalhos com a assinatura da ordem de 
serviço para uma obra tão importante para o porto 
da cidade. Precisamos promover a infraestrutura e o 
desenvolvimento do Estado, e a atração de empresas 
nos permite gerar emprego e renda e fomentar a di-
versificação das atividades importantes para o Estado. 

Crescemos ao longo do último período. Ainda 
somos pequenos em relação ao conjunto do Brasil, 
mas temos uma expressiva força de trabalho e um 
compromisso ético com o Estado capaz de dar res-
postas à sociedade, que espera, quando vota em cada 
um de nós, que busquemos soluções para situações 
pendentes e há muito esperadas pelo nosso Estado. 

Precisamos, em conjunto, sem proselitismo, com 
determinação, buscar respostas que estão na União, com 
nosso trabalho e com as relações que estabelecemos 
com o conjunto dos Estados e com os nossos Municípios. 

É preciso que a União tenha por nós respeito e 
nos devolva recursos na proporção do que produzimos. 
É assim que se constrói uma Federação forte. É assim 
que o pacto federativo vai se estabelecer na prática, 
vai criar seu molde e vai permitir que nos respeitemos 
enquanto Estado e entes federativos, aumentando 
nossa autoestima na relação com o Governo Federal.

Era isso o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Antes de 

conceder a palavra ao ilustre Deputado Paulo Feijó, do 
PR do Rio de Janeiro, abro a palavra para o Deputado 
Weliton Prado, do PT de Minas Gerais, que disporá de 
até 1 minuto, improrrogável.

O SR. WELITON PRADO (PT – MG. Sem revi-
são do orador) – Sr. Presidente, um parecer da área 
técnica do Tribunal de Contas da União vai recomen-
dar a seus Ministros a aprovação de parecer para a 
devolução dos valores cobrados a mais da conta de 
luz dos consumidores.

De 2002 a 2009, 7 bilhões de reais foram roubados 
dos consumidores e agora têm que ser ressarcidos. A 
propósito, eu, o Deputado Eduardo da Fonte e outros 
Deputados somos autores de um projeto que tramita 
nesta Casa nesse mesmo sentido. Portanto é motivo de 
muita comemoração a devolução dos valores cobrados 
a mais nas contas de luz de 63 distribuidoras do Brasil. 

Outra questão que eu gostaria de abordar é re-
lativa a um erro técnico do setor jurídico da CEMIG, 
que fez com que a empresa perdesse 100 milhões 
de reais, valor esse que os consumidores não terão 
que pagar. A CEMIG perdeu o prazo. A área jurídica 
se enganou – não sei o que estão fazendo lá esses 
advogados. Mas nós conseguimos essa economia de 
100 milhões para os consumidores. 

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Tem a 
palavra o maior defensor do Rio de Janeiro, o Depu-
tado Paulo Feijó.

O SR. PAULO FEIJÓ (Bloco/PR-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Congres-
so Nacional deve ao Brasil explicações, informações, 
respostas em relação a toda essa situação escandalosa 
que envolve Cachoeira, Governadores, Parlamentares 
e membros do Judiciário. 

Sr. Presidente, em boa hora acontece essa CPMI, 
mas ela não pode ter a finalidade de fechar acordos. É 
inaceitável! Nós esperamos que todos aqueles que te-
nham ligações com Carlos Cachoeira e com a empresa 
Delta sejam convocados para que possam explicar-se. 

A questão do Rio de Janeiro é muito séria. O De-
putado Anthony Garotinho, em seu blog, publicou fotos 
extremamente comprometedoras do Governador Sérgio 
Cabral, de uma de suas várias viagens a Paris; foram 
divulgadas fotos e vídeos. Nós precisamos da resposta 
do Governador, e não pode ser uma resposta mentiro-
sa como a que inicialmente foi dada, a de que estava 
em missão oficial do Governo. O Governador Sérgio 
Cabral tem de comparecer ao Congresso Nacional, 
à CPMI, para tentar explicar o inexplicável, primeiro 
porque uma única foto – e são várias, como estamos 
vendo – vale mais do que um milhão de palavras. 

O Governador Sérgio Cabral nunca escondeu 
seus laços estreitos de amizade com o proprietário 
da Delta. No Rio de Janeiro foi firmado um contrato 
com essa empresa no valor de R$1,5 bilhão, sendo 
que R$300 milhões ficaram fora de licitação. O dono 
da Delta participou dessas viagens a Paris com toda a 
equipe do Governador Sérgio Cabral, inclusive vários 
Secretários de Estado. 

A Assembleia Legislativa do Rio tem a obrigação 
de instalar uma CPI para apurar todos esses fatos, e 
nós, Sr. Presidente, esperamos que a CPMI não tente 
abafar esse escândalo. Seremos vigilantes e vamos 
cobrar essas respostas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Conce-

do a palavra ao Deputado Bohn Gass, do PT do Rio 
Grande do Sul, que disporá de até 1 minuto. 

O SR. BOHN GASS (PT – RS. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, quero apenas registrar que, 
divulgados na semana passada os dados do Censo de 
2010 pelo IBGE, há duas notícias muito boas: a primei-
ra, a queda da mortalidade infantil, que todos comemo-
ramos; a segunda, o aumento da frequência escolar, 
com mais crianças e adolescentes em sala de aula.

Como diz a própria Presidente Dilma, que dá 
continuidade às políticas do Presidente Lula: “Um país 
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rico é um país sem miséria”. Por isso, há os programas 
de combate e erradicação da miséria.

Então, essa ideia de um programa que promova 
a distribuição de renda, que faça o País crescer, que 
diminua os juros para que as pessoas possam investir 
e resulte em mais gente na escola e menos crianças 
morrendo é uma notícia muito importante.

Concluo com uma frase, que considero muito 
bonita, da Ministra Tereza Campello: “O Brasil cresce 
porque inclui. E inclui porque cresce”.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhoras 
e senhores, o Brasil está melhorando.

Os dados sociais do Censo 2010, divulgados na 
semana passada pelo IBGE, provam que a opção dos 
Governos Lula e Dilma de promoverem o desenvolvi-
mento sem abrir mão da distribuição de renda, está pro-
duzindo um Brasil mais igual, mais justo, mais decente.

Além do aumento de renda domiciliar, o Censo 
mostra que houve avanços nos indicadores sociais 
como queda da mortalidade infantil e aumento da fre-
quência escolar.

São números animadores, não apenas porque 
significam que, na prática, os homens e mulheres, 
as crianças, os jovens e os idosos estão vivendo um 
pouco melhor no Brasil, mas porque estes números 
também derrubam algumas teses cretinas que os ini-
migos do povo trataram de disseminar pelo País. Por 
exemplo, a de que o Bolsa Família seria um estímulo 
ao desemprego.

Ora, só quem nunca sofreu dificuldades extre-
mas pode conceber que um homem ou uma mulher 
considerariam suficiente viver sob a proteção de um 
programa de renda mínima.

Nós sabemos: os programas de renda mínima 
de qualquer país – e todos os países que respeitam 
seus cidadãos os tem – fazem parte do entendimento 
de que sem comida não há cidadania.

O Censo, senhoras e senhores, prova que o slo-
gan do Governo Dilma – país rico é país sem miséria 
– é muito mais do que um slogan, é um compromisso.

E um compromisso que vem sendo cumprido. O 
Censo é a prova.

No Nordeste, por exemplo, onde a renda era 
mais baixa, o crescimento foi de 25,5% em 10 anos. 
Isto é um feito.

Mas como se conseguiu isso? Ora, com a valori-
zação do salário mínimo, com o aumento do emprego, 
com os programas de transferências de renda como 
o Bolsa Família e Benefício de Prestação Continua-
da – BPC.

E a taxa de mortalidade infantil, que em uma dé-
cada caiu praticamente pela metade? A que se deve 
esta conquista? O próprio IBGE, na análise que faz 
dos números, nos responde: a ampliação de políticas 
de acompanhamento da saúde e a melhor distribuição 
de renda foram fatores preponderantes para a queda 
da mortalidade infantil.

E a frequência escolar, que aumentou significati-
vamente na população de 7 a 14 anos? Só na Região 
Norte o percentual de crianças fora da escola caiu 50% 
em relação ao ano 2000. Como se conseguiu isto? Ora, 
o Bolsa Família hoje acompanha a frequência escolar 
de 13,3 milhões de alunos entre 6 e 15 anos. Não há 
como dissociar este trabalho daquela conquista. 

Enfim, senhoras e senhores, é inegável: os bons 
resultados mostrados pelo Censo são fruto das políticas 
sociais implementadas no Governo Lula e reforçadas 
pela Presidente Dilma Rousseff. 

Como bem diz a Ministra Tereza Campello, do De-
senvolvimento Social e Combate à Fome, estes dados 
reforçam a opção do Governo brasileiro por um modelo 
de desenvolvimento que prioriza a inclusão dos mais 
pobres. “O Brasil cresce porque inclui. E inclui porque 
cresce,” diz a Ministra. E eu assino embaixo.

Durante o discurso do Sr. Bohn Gass, o Sr. Amauri 
Teixeira, § 2º do art. 18 do Regimento Interno, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo 
Rubem Santiago, § 2º do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rubem Santiago) – 
Por permuta com o Deputado Mauro Benevides, passo 
a palavra ao Deputado Amauri Teixeira, do PT da Bahia.

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estivemos 
ontem no Supremo Tribunal Federal – eu, os Deputados 
Gilmar Machado, Luiz Couto, Sibá Machado, Domingos 
Dutra, Janete Capiberibe, Benedita da Silva e outros 
Parlamentares – a fim de parabenizar aquele colegiado, 
especialmente o Presidente da Corte, Ministro Carlos 
Ayres Britto, pelas recentes decisões.

Primeiro, o Supremo votou favoravelmente às 
cotas. E o Ministro Carlos Ayres Britto foi bastante en-
fático ao dizer que as cotas são a reparação mínima 
do Estado brasileiro para aqueles que são historica-
mente discriminados.

Depois, por 7 votos a 1, o Supremo garantiu a terra 
dos pataxós hã-hã-hães, no sul da Bahia, pacificando 
um conflito de mais de 50 anos em terras doadas de 
forma ilegal a fazendeiros. Nós até acreditamos que a 
decisão do Supremo segue na esteira de legitimar o 
decreto do Presidente Lula que regulamenta a titulação 
de terras quilombolas e de terras indígenas. 

Tudo isso é ação do DEM. O DEM entrou com 
ação contra as cotas, o DEM entrou com ação contra 
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os indígenas e quilombolas. É um partido antipovo. Fo-
mos lá parabenizar o Supremo por estar assegurando 
o cumprimento da Constituição.

Sr. Presidente, quero também noticiar aqui a apro-
vação, ontem, nesta Casa da dispensa de caução nos 
atendimentos de urgência. Fui o Relator do projeto.

E hoje estou apresentando duas proposições im-
portantes. O primeiro é o Projeto de Lei nº 3.798, de 
2012, que permite a dedução no Imposto de Renda de 
doação aos Fundos Municipais de Saúde. Sabemos 
que os Municípios têm menos capacidade de arreca-
dação, e queremos estimular a doação aos Fundos 
Municipais de Saúde, afinal os Municípios prestam 
serviços de saúde.

A segunda proposição, Sr. Presidente, que está 
na esteira dessa decisão importante do Supremo e é 
matéria de avanço e de recuo no Congresso, é uma 
PEC para isentar as terras, os terrenos e as edificações 
quilombolas de pagamento de IPTU e ITR. Por incrível 
que pareça, a Receita Federal está cobrando ITR e os 
Municípios estão cobrando IPTU das terras quilombolas. 

Ora, terra quilombola é terra coletiva. Quem é o 
sujeito passivo? Mas a Receita insiste em cobrar. A 
Constituição diz que se tributa aquele que tem capa-
cidade contributiva, e os quilombolas não têm capaci-
dade contributiva. A Constituição imuniza as pequenas 
glebas do pagamento de ITR. 

Então vamos apresentar uma proposta de emen-
da à Constituição para também dar isenção às terras 
quilombolas, aos terrenos quilombolas, às proprieda-
des urbanas e edificações quilombolas, dada a tradição 
histórica dessas comunidades e também sua incapa-
cidade contributiva.

Espero que a Câmara dos Deputados aprove 
essa PEC o mais breve possível.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rubem Santiago) 

– Com a palavra o Deputado Luiz Couto, do PT do 
Estado da Paraíba.

O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
Sras. Deputadas, a Oposição tem dito que a execução 
das obras do PAC não tem tido celeridade. Mas, ora, 
a execução dessas obras cresceu 46,9% no primeiro 
trimestre de 2012, o que mostra que efetivamente há 
contradição entre o que diz a Oposição e a realidade.

Dados divulgados ontem pelo Tesouro Nacional 
revelam ainda que a execução do PAC passou de 5,5 
bilhões de reais para 8 bilhões e que os investimentos 
do PAC subiram 282,9% entre os meses de fevereiro 
e março deste ano.

Algumas obras tiveram problemas, mas agora, 
com a maturação, o Governo está liberando os recur-

sos, e com certeza será acelerada a conclusão dessas 
obras, para dar qualidade à população do nosso País.

Sr. Presidente, o Governo Federal está em cam-
panha para que os Municípios com mais de 50 mil 
habitantes que ainda não aderiram ao PRONATEC 
Brasil Sem Miséria o façam até o dia 8 de maio. São 
293 as Prefeituras de cidades com mais de 50 mil ha-
bitantes que ainda não se inscreveram, e elas terão 
pouco tempo para isso.

Essa inscrição é muito importante, porque vai 
fazer com que os Municípios obtenham recursos do 
Fundo Nacional de Assistência Social para acompa-
nhar e monitorar cursos de qualificação do SENAC, 
do SENAI e dos Institutos Federais. Nesse sentido, 
o PRONATEC é muito importante. Espero que essas 
Prefeituras se inscrevam no prazo, para receber os 
recursos, e que jovens capacitados possam assumir 
os empregos que há disponíveis e não são ocupados 
por falta de pessoal qualificado.

O PRONATEC dará mais oportunidades de traba-
lhando, e assim veremos a diminuição da miséria em 
nosso País, com nossos jovens trabalhando em vez 
de ser recrutados para o crime organizado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Paulo Rubem Santiago, § 2º do art. 
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Amauri 
Teixeira, § 2º do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – O próxi-
mo inscrito, por permuta com o Deputado Chico Lopes, 
é o Deputado Heleno Silva, mas antes vou conceder 
a palavra, para uma brevíssima comunicação, de 1 
minuto, à Deputada Fátima Bezerra.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RN. Sem re-
visão da oradora.) – Sr. Presidente, quero apenas re-
gistrar que o Projeto de Lei nº 3.331 foi aprovado por 
esta Casa na tarde de ontem. Este projeto vai aumentar 
a pena para instituições e profissionais que condicio-
narem o atendimento médico emergencial a qualquer 
tipo de garantia financeira. No popular, ele acaba com 
a tal da caução.

O projeto é muito importante. Não podemos mes-
mo permitir que continue essa prática gananciosa, co-
mum em muitos hospitais privados, de exigir garantia 
para o atendimento à vida. Visam apenas ao lucro.

Esperamos que o Senado aprove o mais rapida-
mente possível esta importante legislação.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Depu-

tado Heleno Silva, de Sergipe, V.Exa. tem 3 minutos.
O SR. HELENO SILVA (PRB – SE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente. Sigo 
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a mesma linha de pensamento da Deputada Fátima 
Bezerra, do Rio Grande do Norte, porque nós temos 
de cuidar da saúde pública no Brasil, e temos de ques-
tionar o trabalho dos hospitais particulares. 

O projeto que votamos ontem nesta Casa é de 
suma importância para a sociedade. Fica proibido o 
preenchimento de formulários administrativos antes de 
o hospital prestar socorro ao paciente. A medida vale 
para hospitais públicos e privados, ou seja, também fica 
proibido, é crime o estabelecimento médico-hospitalar 
exigir cheque caução, nota promissória ou qualquer 
outro tipo de garantia para realizar atendimentos de 
emergência.

Que brasileiro, que família já não viveu esse 
momento de angústia de chegar ao hospital com um 
filho ou outro familiar necessitando de atendimento 
emergencial e muitas vezes ter de apresentar um che-
que, um cartão, sob pena de a pessoa doente não ser 
atendida? Esta Casa, diante disso, ontem votou esse 
projeto e está de parabéns. Espero que o Senado o 
aprecie o quanto antes. 

E vamos ter de exigir o cumprimento dessa lei. 
Ressalto isso porque estamos acostumados a votar 
leis, Deputado Inocêncio Oliveira, que as pessoas não 
respeitam, não executam, não cumprem. Portanto, te-
mos de criar também mecanismos para regular essa 
matéria. Atualmente a cobrança do cheque caução já 
pode ser questionada com base no crime de omissão 
de socorro, mas a nova legislação dará mais segurança 
aos pacientes, além de prever punições mais duras para 
os hospitais que insistirem na cobrança de garantias.

Está de parabéns esta Casa por ter votado esse 
projeto criminalizando a exigência de cobrança de 
cheque caução pelos hospitais. 

O Sr. Amauri Teixeira, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno, deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Inocêncio Oli-
veira, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado José Airton, do PT 
do Ceará.

O SR. JOSÉ AIRTON (PT – CE. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em pri-
meiro lugar, registro que ontem tivemos uma audiência 
com o Secretário Nacional de Educação Profissional, 
o Prof. Marco Antônio de Oliveira, e com o Diretor de 
Desenvolvimento da Rede Federal de Educação Profis-
sional e Tecnológica, o Sr. Aléssio Trindade, para tratar 
da implantação de um Campus Avançado do IFET em 
Icapuí e outro em Pentecoste, no Ceará. Essa é uma 
luta que estamos travando há muito tempo. O de Icapuí 
já está dentro da programação, segundo o Secretário, 

e vamos trabalhar agora no de Pentecoste. Para o de 
Icapuí já foi feita a doação do terreno. Esperamos que 
seja agilizada a construção dessa importante obra, 
que trará grandes benefícios para capacitar, formar e 
preparar nossa juventude. 

Quero destacar também, Sr. Presidente, a apro-
vação do Projeto de Lei nº 7.139/10, de nossa autoria, 
que garante que o seguro-desemprego seja estendido 
a todos os trabalhadores do setor da pesca. Nós que 
somos de uma região pesqueira apresentamos esse 
projeto para que não só os pescadores profissionais 
mas também os artesanais, as marisqueiras, as ca-
ranguejeiras, os catadores de algas, os fabricantes de 
manzuás, enfim, todos os assemelhados envolvidos na 
atividade pesqueira possam ser beneficiados com o 
projeto aprovado pela Comissão de Trabalho, de Ad-
ministração e Serviço Público.

Por último, Sr. Presidente, quero destacar também 
a polêmica em torno do Código Florestal, porque há 
muita controvérsia sobre o novo texto aprovado nesta 
Casa. Em razão dessas controvérsias, sobretudo em 
torno da consolidação de terras produtivas em áreas 
de preservação ambiental, o Senador Tião Viana apre-
sentou outra proposta no Senado. Eu creio que ainda 
realizaremos muitas discussões, a fim de aprimorar-
mos o texto que tinha sido acordado no Senado, que 
esperamos seja aprovado, para que possamos garan-
tir a sustentabilidade da questão ambiental no Brasil. 
Precisamos garantir que aqueles que depredaram o 
meio ambiente sejam penalizados e que sejam recu-
peradas as áreas onde houve devastação; com isso, 
será resolvida de vez essa questão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Severino Ninho, do 
PSB de Pernambuco.

O SR. SEVERINO NINHO (Bloco/PSB – PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, assumo a tribuna desta Casa para 
registrar a emancipação política de um importante 
Município da Mata Norte de Pernambuco, localizado 
a 66 quilômetros de Recife, que tem 80 mil habitantes 
e cuja fundação data de antes de 1570. Trata-se do 
Município de Goiana, onde está sendo construída a 
montadora de automóveis da FIAT.

Há uma história interessante sobre Goiana, re-
ferente às heroínas de Tejucupapo que expulsaram os 
holandeses. Tendo invadido Pernambuco, os holande-
ses, cercados pelas forças pernambucanas comanda-
das por André Vidal de Negreiros, refugiaram-se no 
Forte Orange, em Goiana. Por falta de vitamina C, eles 
foram acometidos da doença chamada escorbuto. Em 
Tejucupapo havia muitos cajueiros, e eles dirigiram-se 
para lá, para consumir cajus, mas as mulheres de Teju-
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cupapo, juntamente com as crianças, armadas de paus, 
pedras e água quente, expulsaram os holandeses de 
Tejucupapo, de Goiana. Vinte e três holandeses foram 
mortos. O fato, acontecido em 1645, ficou marcado na 
história da cidade. 

Goiana, no dia 5 de maio, estará comemorando 
a sua emancipação política, e registro, para a satisfa-
ção do litoral norte, essa data da cidade de Goiana, 
termo que na língua tupi-guarani significa “terra de 
muitas águas”. 

E para encerrar, Sr. Presidente, também quero 
registrar a aprovação por esta Casa, ontem, do projeto 
de lei enviado pela Presidente Dilma que criminaliza a 
exigência de cheque caução, de nota promissória ou 
qualquer outra forma de depósito prévio para atendimen-
to médico de emergência em qualquer hospital do País. 

É importante, como disse há pouco um Deputado, 
que essa lei seja cumprida e que também não se faça 
de conta que estão atendendo o paciente. 

Eu acredito que essa lei obriga os hospitais pri-
vados a no mínimo estabilizarem as condições do pa-
ciente para que dali ele seja transferido para um hos-
pital público, caso não tenha condições de arcar com 
as despesas daquele tratamento.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, assumo 
a tribuna desta Casa para registrar a emancipação 
política de um importante Município pernambucano, 
localizado na Mata Norte do Estado. Trata-se do Mu-
nicípio de Goiana, distante 66 quilômetros de Recife, 
com cerca de 80 mil habitantes. Lá está sendo cons-
truída a montadora de automóveis da FIAT.

A fundação do Município de Goiana, que inicial-
mente era habitado por índios caetés e potiguares, 
antecede 1570. Marcada por um rico passado históri-
co, a cidade foi a primeira no Estado a declarar extinto 
o regime de escravidão, antes mesmo da Lei Áurea. 
Nela também aconteceu a Epopeia das Heroínas de 
Tejucupapo. Esse acontecimento teve início em 1645, 
quando invasores holandeses, ameaçados pela In-
surreição Pernambucana liderada por André Vidal de 
Negreiros, refugiaram-se no Forte Orange, em Itama-
racá. Cercados pelas tropas insurretas, os holandeses 
viram-se impedidos de sair em busca de alimentos. 
Com a fome e a umidade do local, foram acometidos 
pelo escorbuto, doença causada pela falta de vitamina 
C no organismo. A solução era ir até a Vila de Teju-
cupapo, em Goiana, onde os cajueiros da região, que 
eram utilizados como remédio para a doença, estavam 
em fase de frutificação.

Comandados pelo Almiranete Lichthant, cerca 
de 600 holandeses partiram, pelo mar, em direção ao 
local. Para se defenderem da invasão, os cem homens 
que habitavam Tejucupapo montaram uma trincheira, 
levando mulheres e crianças para a luta. Durante o 
confronto, 23 holandeses foram mortos, despertan-
do a fúria dos inimigos. Percebendo a superioridade 
holandesa, Maria Camarão, de crucifixo em punho, 
percorreu a vila convocando as mulheres a pegarem 
em armas e ajudarem os homens na luta contra as 
tropas inimigas. No dia 24 de abril de 1646, munidas 
de paus, pedras, panelas, pimenta e água fervente, as 
mulheres de Tejucupapo venceram os holandeses que 
ameaçavam suas terras e famílias. O episódio marcou 
a história brasileira como uma das poucas batalhas a 
envolver a participação coletiva de mulheres.

Administrativamente, o Município é formado pelo 
Distrito Sede e pelos Distritos de Pontas de Pedra e 
Tejucupapo, além dos povoados de Frecheiras, Melões, 
Gambá, Ibeapicu, Barra de Catuama, Atapuz, Carne 
de Vaca, São Lourenço e Carrapicho. Anualmente, no 
dia 5 de maio, Goiana comemora a sua emancipação 
política. O padroeiro da cidade é São Sebastião.

A origem mais provável do nome Goyanna, atu-
almente Goiana, é a palavra tupi-guarani guyanna, 
que significa “terra de muitas águas”. O topônimo do 
Município aparece pela primeira vez nos catálogos 
da Companhia de Jesus, em 1592, com o nome de 
“Aldeia de Gueena”. O mesmo documento, em 1606, 
registra-o com a grafia modificada para “Goyana”, 
e finalmente Goiana. Alguns estudiosos dizem que 
Goiana é palavra de origem da língua tupi e significa 
“gente estimada”. Outros filólogos divergem e dizem 
ter o significado de “mistura” ou “parente”, e ainda Frei 
Vicente de Salvador, em 1627, definiu o termo como 
“porto” ou “ancoradouro”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra à ilustre Deputada Janete Capiberibe, 
do PSB do Amapá.

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Parlamentares, recebi pela Internet na noite 
de ontem uma mensagem estarrecedora do grupo Os 
Amigos de 68, de militantes de esquerda, muitos dos 
quais são ex-exilados. A mensagem, de responsabilida-
de da companheira Eli Eliete, intitula-se “Militantes de 
esquerda foram incinerados em uma usina de açúcar”. 

Esse título, Sr. Presidente, foi retirado do livro 
Memórias de uma guerra suja, da Editora Top Books. 
No livro, os jornalistas Marcelo Netto e Rogério Medei-
ros relatam depoimentos contendo revelações sobre 
os acontecimentos dos “anos de chumbo” da ditadura 
militar, entre 1970 e 1980, depoimentos esses que re-
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colheram de militantes históricos daquele período e do 
Delegado Cláudio Guerra, herdeiro dos subordinados 
do Delegado Sérgio Fleury, na época do DOPS, De-
partamento de Ordem Política e Social, organização 
terrorista que, em conluio com o então Vice-Governador 
do Rio de Janeiro Heli Ribeiro, elaborou um plano ma-
cabro para proceder ao desaparecimento de militantes 
históricos da esquerda incinerando seus corpos nos 
fornos na usina de açúcar da empresa Cambahyba, 
de propriedade do Vice-Governador. 

Os desaparecidos são Davi Capistrano, Massena, 
Ana Rosa Kucinski, João Batista, Joaquim Pires Cer-
veira, Wilson Silva, José Roman, Luiz Ignácio Mara-
nhão Filho, Fernando Augusto e Eduardo Collier Filho.

Sr. Presidente, é muito dolorida para as famílias 
dessas pessoas desaparecidas a revelação que esse 
livro traz à luz neste momento. Deixo aqui minha soli-
dariedade às famílias dos companheiros que ousaram 
lutar nos anos sombrios da ditadura militar, e deixo 
ainda, Sr. Presidente, meu apelo à Presidenta Dilma 
no sentido de que proceda à instalação da Comissão 
da Verdade, a fim de que os brasileiros comecem a 
vislumbrar o fim da impunidade com que foram aco-
bertados os crimes que os representantes do Estado 
brasileiro praticaram no período da ditadura militar. É 
urgente, para além dos pedidos de perdão, a instala-
ção da Comissão da Verdade.

O livro Memórias de uma Guerra Suja fornecerá 
as informações que os familiares dos desaparecidos 
aguardam há décadas, com muito sofrimento, para que 
os algozes dos seus entes queridos sejam punidos.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. divulgação des-
ta minha fala em A Voz do Brasil e no Jornal da Câ-
mara, porque ouvi os noticiários de duas rádios esta 
manhã, ouvi cada palavra, e nada a respeito dessa 
notícia foi dito.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. CHICO LOPES – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB – CE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, ontem foi aprovado nesta Casa o 
Projeto de Lei nº 3.331, de 2012, importante, em pri-rojeto de Lei nº 3.331, de 2012, importante, em pri- nº 3.331, de 2012, importante, em pri-
meiro lugar, porque retoma o conceito de Medicina. 
Medicina não é mercadoria, Medicina é serviço. Trata 
da vida humana e também, no caso da Medicina Ve-
terinária, da vida dos animais.

Ontem esta Casa aprovou a criminalização dos 
hospitais que transformam a pessoa humana numa 
mercadoria com preço e data de entrada e de valida-

de, como se estivessem vendendo um bode ou um 
automóvel.

Aqui mesmo em Brasília um ex-Deputado per-
deu um filho no Hospital Santa Lúcia por causa dessa 
ganância. A médica que o atendeu tinha de atender, 
ao mesmo tempo, na emergência e na sala de parto. 
E nosso companheiro do PT Duvanier, Secretário no 
Ministério do Planejamento, faleceu porque não tinha 
um cheque para deixar como garantia no hospital, 
uma empresa.

Esses casos são os mais conhecidos, mas pelo 
resto do País há vários, a toda hora, a todo momento.

Portanto, a Casa do Povo, o Congresso Nacio-
nal, devolve ao povo o direito à saúde, que é dever 
do Estado. A concessão privada tem que ser regula-
mentada, como está sendo agora no Projeto de Lei nº 
3.331, para que os hospitais privados – não quero que 
tenham prejuízo, não quero que quebrem – entendam, 
antes de tudo, que as pessoas merecem atendimento 
imediato para a cura de seus males.

Felicito a todos pelo consenso. Nem foi preciso 
muito debate. Desapareceu o lobby da saúde e valeu 
o consenso. 

Parabéns à sociedade. Nós, os usuários, vamos 
chegar lá!

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 

a palavra o Deputado Paulo Rubem Santiago.
O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT – PE. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. Depu-
tadas, Srs. Deputados, na última segunda-feira, dia 
30 de abril, os agentes comunitários de saúde e os 
agentes de controle de endemias realizaram grandes 
manifestações em todo o País, com o objetivo sensibi-
lizar esta Casa e o Senado da República para aprova-
ção do projeto de lei que lhes garante um piso salarial. 
Aqui, já nos manifestamos em favor desse projeto. Não 
há como promovermos a saúde pública, não há como 
valorizarmos o Sistema Único de Saúde sem assegu-
rarmos a valorização dos seus profissionais desde a 
base do sistema.

Ainda há pouco ouvimos aqui o pronunciamento 
do Deputado Antonio Brito, do Estado da Bahia, con-
clamando-nos para a abertura da Frente Parlamentar 
de Luta contra a Tuberculose. Este País continua a con-
viver com doenças infectocontagiosas que derivam da 
falta de condições de infraestrutura, de abastecimento 
de água, de saneamento, de coleta dos resíduos sóli-
dos, mas acima de tudo derivam da precariedade das 
ações de informação e de educação para a saúde. 

Não há como negar o papel dos agentes co-
munitários de saúde e dos agentes de controle de 
endemias no fortalecimento da atenção básica. Sem 



Maio de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 4 15101 

os agentes comunitários de saúde e sem os agentes 
de controle de endemias, o Sistema Único de Saúde 
falha. Queremos reiterar a posição da nossa bancada 
do PDT, unânime, em defesa da aprovação da Lei do 
Piso Salarial Nacional para os agentes comunitários 
de saúde e para os agentes de controle de endemias. 

Eu, que, como diversos Deputados, integro a 
Frente Parlamentar da Saúde, nos últimos dias, como 
milhares de brasileiros em todo o território nacional, 
passei quase 10 dias de cama, acometido pela den-
gue. Ora, como podemos explicar que num País que 
hoje se projeta como uma das grandes forças econô-
micas do continente e do mundo ainda há milhares e 
milhares de brasileiros com dengue, com tuberculose? 

E ainda temos, como mostram as estatísticas, 
taxas altas de mortalidade infantil do primeiro até o 
28º dia de nascido, sobretudo de crianças que são 
atendidas na rede pública municipal de saúde. Preci-
samos urgentemente dar condições de trabalho aos 
profissionais da saúde, valorizá-los. Eu quero, portanto, 
parabenizar todos os agentes comunitários de saúde 
e os agentes de controle de endemias pela manifes-
tação que realizaram no último dia 30, e reiterar que 
podem contar conosco, com a bancada do PDT, para 
a aprovação do projeto de lei que estabelece o piso 
salarial nacional.

Vamos fortalecer a presença desses profissionais 
na atenção básica da saúde, porque sem eles, sem o 
seu trabalho de educação, de orientação e de preven-
ção, a saúde pública não prosperará no País. Por isso, 
votaremos em favor do projeto de lei do piso salarial 
nacional dos agentes de controle de endemias e dos 
agentes comunitários de saúde. 

Quero reiterar que estamos vigilantes na defesa 
da aprovação desse projeto, vigilantes na defesa do 
pleno financiamento das ações de saúde com recursos 
da Seguridade Social, como nos assegura o art. 194 
da Constituição Federal. Vamos estar aqui de plantão, 
em defesa da aprovação da lei do piso salarial nacio-
nal para os agentes comunitários de saúde, para os 
agentes de controle de endemias, em defesa da aten-
ção básica, em defesa do fortalecimento do Sistema 
Único de Saúde no País.

Muito obrigado.
O SR. WELLINGTON FAGUNDES (Bloco/PR – 

MT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito 
sejam considerados lidos dois pronunciamentos. 

No primeiro registro o aniversário da cidade de 
Novo São Joaquim, administrada pelo companheiro do 
PR, nosso partido, Leonardo Farias, o Prefeito mais 
jovem do Estado de Mato Grosso, que tem realizado 
um grande trabalho naquela cidade, uma revolução 
em termos de obras de infraestrutura, escolas, enfim, 

focando todas as áreas de interesse da população. 
Por isso, parabenizo toda a população de Novo São 
Joaquim. Parabenizo também o Prefeito pelo brilhante 
trabalho que tem realizado, assim como a Câmara de 
Vereadores, cuja maioria têm apoiado aquela adminis-
tração. Hoje inclusive estaremos lá, para comemorar, 
junto com aquela comunidade, o aniversário da cidade 
de Novo São Joaquim, na região do Araguaia. 

Trabalhamos também, junto com o Governo do 
Estado do Mato Grosso, no programa de interligação 
de cidades, porque agora, com os recursos que es-
tão sendo liberados pelo BNDES, todas as cidades de 
Mato Grosso serão interligadas pelo menos por uma 
via asfaltada. Esse é também um trabalho do Gover-
nador Silval Barbosa. E o PR tem sido um parceiro da 
administração do Governador Silval Barbosa, inclusive 
estando à frente da Secretaria de Infraestrutura, na 
pessoa do Secretário Arnaldo, que vem fazendo esse 
grande trabalho de levar infraestrutura para todos os 
Municípios de Mato Grosso.

Sr. Presidente, no segundo pronunciamento que 
peço seja considerado lido destaco um símbolo do Mato 
Grosso, um patrimônio genético histórico que confirma 
como um animal pode adaptar-se ao meio, ao ambien-
te onde vive. Estou falando do cavalo pantaneiro, uma 
raça genuinamente do Pantanal Mato-Grossense, que 
ocupa grande parte grande parte das planícies do sul 
do Continente, um grande aliado no dia a dia do homem 
do campo, acostumado a enfrentar situações adversas.

Sr. Presidente, muito obrigado pela tolerância.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, neste 
mês o Município de Novo São Joaquim, localizado na 
região leste do Estado de Mato Grosso, comemora 26 
anos de emancipação política. Quero deixar registrada 
aqui minha homenagem a essa cidade. 

Novo São Joaquim detém um grande potencial 
turístico. A Cachoeira da Fumaça é um dos destinos 
mais procurados pelos visitantes. É nela que acontece 
o Festival Estadual de Pesca, que atrai pessoas de todo 
o Estado. Como faço todos os anos, estarei presente 
na abertura do evento. 

O Festival de Pesca, que cresce a cada ano, foi 
realizado pela primeira vez em 2005, e hoje gera em-
prego e renda para a população da cidade. 

Mas, apesar do grande potencial turístico da ci-
dade, Novo São Joaquim ainda sofre com a falta de 
planejamento por parte do Governo, que não incentiva 
o turismo no Município. A pouca divulgação dos atrati-
vos naturais e a falta de incentivos fiscais prejudicam 
o desenvolvimento do Município. 
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Em Novo São Joaquim, a vegetação predominan-
te é o cerrado típico de clima tropical, com presença 
de manchas de cerradão, matas ciliares e matas de 
encostas em torno de morros e serras de solo argilo-
so e arenoso. A flora e fauna da cidade também são 
muito ricas, contando com várias espécies vegetais. 

A história do Município é muito interessante. Pri-
mitivamente era habitado pela tribo indígena Xavante. 
Os primeiros homens brancos que se aventuraram 
pela região eram da família de João David. Durante a 
década de 60 formou-se um pequeno povoado em um 
local onde havia uma aldeia indígena chamada de Gle-
ba Aldeia, com vários moradores. A fundação de Novo 
São Joaquim deu-se com o início do povoado de São 
Joaquim do Rio Manso, em junho de 1972. 

O Distrito de Novo São Joaquim recebeu forte 
influência da colonização promovida pelo moderno 
movimento de migração patrocinado pelos incentivos 
fiscais do Governo Federal; devido à correção do solo 
do cerrado, foram para lá várias pessoas de todos os 
cantos do País, principalmente dos Estados do Sul, do 
Nordeste e do Centro-Oeste. Por isso, por toda essa 
riqueza histórica e cultural, quero deixar registrada aqui 
minha homenagem a esse Município tão importante 
para o Estado de Mato Grosso.

Era o que tinha a dizer. Obrigado. 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero aqui 

falar de um símbolo de Mato Grosso, um patrimônio 
genético histórico que confirma como um animal pode 
adaptar-se ao ambiente em que vive. Estou falando do 
cavalo pantaneiro, que ocupa grande parte das planícies 
no sul do Continente, um grande aliado no dia a dia do 
homem do campo, acostumado a enfrentar situações 
adversas. Sua origem remonta ao período da coloni-
zação, quando espanhóis e portugueses trouxeram 
alguns exemplares da Península Ibérica. Os animais 
espalharam-se pelo Brasil, pela Argentina, pelo Para-
guai e pelo Uruguai, e adaptaram-se ao clima e solo 
especialmente do Pantanal de Mato Grosso.

A convivência por séculos com as regiões ala-
gadas do pantanal fez com que esse animal desen-
volvesse a capacidade de ficar sem respirar por um 
longo período, o suficiente para buscar o capim que 
fica submerso durante as cheias. Ele tem força sufi-
ciente para nadar por longas distâncias e seu casco 
é resistente à umidade e ao solo seco e duro que se 
forma no período da vazante.

O cavalo pantaneiro é um patrimônio histórico, 
porque cooperou na fixação do homem na região, aju-
dando a desenvolver a economia baseada na pecuária. 
Foi fundamental para garantir a ocupação das regiões 
de fronteira, no período das colônias espanholas, e 
mais ainda durante a Guerra da Tríplice Aliança contra 

o Paraguai. É o fiel companheiro do homem pantaneiro 
para vencer as longas distâncias, o que nem sempre 
é possível fazer de carro, principalmente na época da 
chuva. É com ele que o homem do campo conduz a 
boiada, evitando os prejuízos que poderiam surgir no 
período da cheia no pantanal.

Ainda na região, o cavalo pantaneiro tem contribu-
ído para a atividade do ecoturismo, que vem transfor-
mando antigas fazendas em aconchegantes pousadas e 
hotéis, atraindo turistas de todas as regiões do mundo. 

Hoje o cavalo pantaneiro é reconhecido como uma 
raça, que vem sendo apurada pelos criadores, organiza-
dos numa associação em Poconé, a 100 quilômetros de 
Cuiabá, onde é o principal astro da festa que se realiza 
todos os anos no mês de junho ou julho. O aprimora-
mento genético, aliado a um investimento contínuo por 
parte dos criadores em melhora do manejo nutricional 
e sanitário, vem transformando rapidamente o animal, 
antes de porte pequeno, em um cavalo de porte maior e 
mais belo, respeitando a herança secular, conservando 
a mesma resistência e a mesma docilidade.

A fama do cavalo pantaneiro hoje corre o mundo. 
Ele é muito valorizado em leilões, ultrapassando o preço 
de outras raças. Aliás, no dia 3 de abril aconteceu um 
desses leilões no Cenarium Rural, em Cuiabá. O evento, 
organizado pela Associação Brasileira de Criadores de 
Cavalo Pantaneiro, foi uma boa oportunidade para se co-
nhecer a pureza racial, a beleza e o patrimônio genético 
desse que é um dos mais bonitos animais da natureza.

Parabéns aos criadores!
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

uma breve intervenção, concedo a palavra ao ilustre 
Deputado Amauri Teixeira e, em seguida, ao Deputa-
do Átila Lins.

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje, no Dia 
do Taquígrafo, nós queremos parabenizar todos os 
taquígrafos e convidar os Deputados para um even-
to comemorativo, às 11 horas, no Departamento de 
Taquigrafia, Anexo II, térreo, no gabinete da Diretora. 

Eu gostaria de convidar todos os Parlamentares 
para prestigiarem esses colegas que registram o nosso 
dia a dia e deixam marcada na História a nossa atuação. 

Parabéns a todos os taquígrafos, especialmente 
aos desta Casa, mas também aos das Assembleias Le-
gislativas e das Câmaras de Vereadores do Brasil afora.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

uma breve intervenção, concedo a palavra ao ilustre 
Deputado Átila Lins, do PSD do Amazonas.

O SR. ÁTILA LINS (PSD-AM. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, quero registrar, com satisfação, 
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a decisão que esta Casa tomou ontem ao aprovar o 
projeto de lei, oriundo do Poder Executivo, que tipifi-
ca como crime a exigência dos hospitais privados de 
cheque-caução e outras garantias para que o atendi-
mento de pacientes em estado de emergência.

Evidentemente, foi uma medida saneadora a 
adotada ontem por esta Casa. Esperamos agora que 
o Senado também, e muito brevemente, aprove a ma-
téria. São inadmissível fatos como os dois ocorridos 
aqui em Brasília, de conhecimento de todos. Imagi-
nem o que não tem acontecido no restante do País. 
Pessoas podem vir a falecer na entrada de hospitais 
em razão dessa necessidade de preenchimento de 
certos questionários e até mesmo dessa exigência de 
cheque-caução antes do atendimento. 

Portanto a Câmara está de parabéns.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra à ilustre Deputada Fátima Bezerra, do 
PT do Rio Grande do Norte, e em seguida aos Depu-
tados Mendonça Filho e Chico d’Angelo. 

S.Exa. dispõe de 3 minutos.
A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RN. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero, 
mais uma vez, destacar a importância da aprovação 
do Projeto de Lei nº 3.331/12, que torna crime a exi-
gência de cheque caução pelos hospitais para pres-
tação de atendimento de urgência. Digo isso porque 
essa é uma luta antiga no País. Lembro, Deputada 
Janete, que quando Deputada Estadual apresentei 
no meu Estado um projeto de lei nessa direção, mas 
ele não prosperou. 

O fato é que se trata de um absurdo. É inaceitá-
vel um cidadão chegar à porta do hospital, clamando 
pelo direito à vida, e ser submetido a uma situação 
de vexame, de humilhação, que põe em risco a sua 
própria vida, no momento em que o hospital exige um 
cheque caução. É por isso que esse projeto de lei ga-
nhou impulso, inclusive em razão dos acontecimentos 
recentes, de que foi vítima o filho do querido colega 
Deputado Flávio Dino e inclusive o companheiro Du-
vanier Pereira, que era um gestor de muita seriedade 
da Secretaria de Planejamento. Mas quero destacar 
que esse projeto de lei faz justiça principalmente para 
os milhares de anônimos e anônimas pelo País afora, 
pessoas que não têm plano de saúde privado, não têm 
condições financeiras de buscar atendimento em hos-
pital privado, muitas das quais morrem às portas dos 
hospitais em decorrência exatamente de um entrave 
burocrático condenável, só obtendo direito à assistência 
quem deixa no hospital um cheque caução.

Sr. Presidente, é bom ressaltar que esse projeto é 
de iniciativa da Presidenta Dilma, do Governo Federal, 
o que demonstra a sensibilidade do nosso Governo. 

Portanto, esperamos que esse projeto, que será en-
caminhado para o Senado, seja aprovado o mais ra-
pidamente possível, para que em breve a Presidenta 
Dilma possa sancioná-lo. Dessa forma, pobres e ricos, 
negros e brancos terão o direito à vida assegurado 
quando baterem às portas dos hospitais ou das clíni-
cas em busca do atendimento que lhes salvará a vida.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

uma breve intervenção, concedo a palavra ao ilustre 
Deputado Décio Lima.

O SR. DÉCIO LIMA (PT – SC. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, quero fazer um registro, so-
mando-me aqui ao Sr. Anibal Dib Mussi, que representa 
o Centro de Integração Empresa-Escola de Santa Ca-
tarina, na indignação diante da infeliz campanha pu-
blicitária da Peugeot veiculada no Brasil, propaganda 
essa que trata estagiários com indiferença e, eu acho, 
de forma preconceituosa. 

Por isso faço aqui este registro, e no pronuncia-
mento que encaminho à Mesa, para que seja conside-
rado lido, discorro acerca desse lamentável episódio.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje quero 
unir-me aos milhares de estagiários deste País e ao 
Superintendente do Centro de Integração Empresa-Es-
cola – CIEE de Santa Catarina Anibal Dib Mussi, que 
se sentiram depreciados pela campanha publicitária da 
Peugeot que está sendo veiculada no Brasil. 

O comercial da marca de carros foi considerado 
humilhante pelos estagiários, profissionais dedicados 
que desenvolvem um trabalho ímpar nas mais variadas 
frentes laborais de nosso País.

O CIEE/SC enviou-nos expediente também en-
caminhado ao CIEE Nacional, solicitando ao Con-
selho Nacional de Autorregulamentação Publicitária 
que proceda à retirada da publicidade em questão. A 
propaganda é uma afronta e uma humilhação para os 
jovens estudantes estagiários, que se preparam para 
o mercado de trabalho e são tratados de forma pejo-
rativa na peça publicitária da Peugeot, exibida em rede 
nacional. Os estagiários tiveram sua imagem maculada 
por essa exposição na mídia.

O estágio, como primeira experiência no ambien-
te de trabalho, tem como objetivo o desenvolvimento 
pessoal e profissional do jovem. As atividades desen-
volvidas no ambiente de trabalho devem dar sentido de 
utilidade aos conteúdos teóricos recebidos na escola. 
Além disso, um bom estágio deve propiciar o desen-
volvimento de aspectos comportamentais, a aplicação 
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de conceitos éticos e o conhecimento dos caminhos 
que existem para a realização como cidadão, como 
trabalhador, despertando vocações, abrindo horizon-
tes para realizações pessoais. Esse é um programa de 
estágio que os jovens, seus familiares, os educadores 
e a sociedade esperam que seja oferecido pelas em-
presas socialmente responsáveis.

Nesse contexto, nasceu, há 48 anos, o Centro 
de Integração Empresa-Escola – CIEE, uma organi-
zação que atua em favor do estágio e da juventude 
estudantil, que é sabedora da importância do programa 
de estágio e da primeira experiência de um jovem no 
ambiente de trabalho. Instituição filantrópica, mantida 
pelo empresariado nacional, de assistência social, o 
CIEE não tem fins lucrativos e trabalha em prol da 
juventude estudantil brasileira. O maior objetivo do 
Centro de Integração Empresa-Escola é encontrar 
para os estudantes de nível médio, técnico e supe-
rior oportunidades de estágio ou aprendizado que os 
auxiliem a colocar em prática tudo que aprenderam 
na teoria.

Dados do CIEE apontam que somente em 2010 
mais de 1 milhão de estudantes do ensino médio e do 
ensino superior foram encaminhados para estágios, 
todos eles com a concessão de bolsas-auxílio. Nos 48 
anos do CIEE, 12 milhões de estudantes já cumpriram 
estágios em empresas e órgãos públicos.

Atualmente o CIEE dispõe de mais de 350 es-
critórios e postos de atendimento em todo o País, e 
está conveniado com cerca de 290 mil entidades, in-
cluindo empresas, Prefeituras e organizações públicas. 
Além disso, o Centro de Integração Empresa-Escola 
oferece capacitação, alfabetização e cursos gratuitos 
para milhares de jovens todos os anos. Ainda promo-
ve seminários, palestras e conferências. É realmente 
um trabalho social voltado para os jovens estudantes, 
para que tenham uma oportunidade inicial no merca-
do de trabalho e possam, além de aprender, mostrar 
suas capacidades e aptidões. 

Feitas essas considerações, manifesto aqui, Sr. 
Presidente, a indignação desses jovens profissionais 
com relação ao anúncio veiculado na mídia pela fabri-
cante de veículos Peugeot. É lamentável que para cha-
mar atenção para o seu produto a empresa se utilize 
de situação que ridiculariza e expõe um jovem esta-
giário. A propaganda da Peugeot é apelativa e infeliz, 
por difundir preconceito contra jovens inexperientes 
e criar um real constrangimento, em rede nacional e 
horário nobre da TV, para todos os estagiários, que se 
sentiram diretamente atingidos. Resta saber se esse é 
o tratamento que a Peugeot concede aos jovens que 
contrata em seus escritórios e fábricas.

Temos a convicção de que uma empresa que 
preza pela ética pode e deve encontrar uma forma 
mais criativa e salutar para enaltecer a qualidade do 
seu produto, tornando-o mais atraente para o público 
consumidor sem denegrir a imagem dos estagiários, 
que estão iniciando sua vida profissional.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. VALTENIR PEREIRA (Bloco/PSB – MT. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobres pares, que-
ro hoje render as nossas homenagens aos taquígrafos. 

Hoje comemora-se o Dia do Taquígrafo.
Sr. Presidente, eu também quero pedir a esta 

Casa atenção especial ao Projeto de Lei nº 7.358, de 
2010, que se encontra na Comissão de Finanças e 
Tributação e que trata exatamente do fortalecimento 
e da valorização do profissional taquígrafo. 

Essa profissão, uma atividade altamente especia-
lizada, exige condições especiais de trabalho. 

Portanto, é extremamente importante que nós ana-
lisemos e aprovemos esse Projeto nº 7.358, de 2010.

Obrigado.
O SR. JOÃO CAMPOS (PSDB – GO. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, quero congra-
tular-me com os contadores do Brasil, até porque sou 
técnico em contabilidade. Amanhã esta Casa realizará 
sessão solene para homenagear os contabilistas do 
País. Deixo aqui, portanto, os meus cumprimentos a 
essa categoria tão importante.

De outro lado, Sr. Presidente, solicito seja trans-
crito nos Anais da Casa artigo intitulado Aborto, de 
autoria de Emídio Silva Falcão Brasileiro, publicado 
no jornal Diário da Manhã, do Estado de Goiás. Esse 
artigo traz uma excelente abordagem desse tema, com 
foco na defesa da vida.

Por fim, Sr. Presidente, informo que tramita nesta 
Casa o PL nº 3.708, de 2004, de minha autoria, que busca 
exatamente obrigar que as unidades de saúde atendam 
os pacientes independentemente de qualquer exigência, 
em hipóteses de emergência ou urgência, e ontem esta 
Casa aprovou um projeto que vai além disso, uma vez 
que criminaliza a conduta de quem exigir cheque cau-
ção, promissória ou qualquer outra garantia financeira. 

Esse projeto é interessante, porque não apenas 
criminaliza essa hipótese mas também, no parágrafo 
único, penaliza o não atendimento. Deixar de atender é 
o vácuo da lei. Se criminalizássemos apenas essa con-
duta, a exigência de cheque caução ou de promissória, 
o hospital poderia deixar de fazer o atendimento, mas o 
parágrafo único criminaliza também o não atendimento.

Muito obrigado.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA-
DOR
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ABORTO

Não faz muito tempo, o aborto era um assunto 
proibido. Até mesmo nas cínicas ou nos hospitais, o 
acesso ao cubículo fechado das enfermarias onde era 
realizado ficava restrito a alguns poucos médicos e 
enfermeiras e o assunto não era comentado nem an-
tes nem depois do ocorrido. Hoje, porém, mesmo não 
sendo permitido, é possível pelo menos falar sobre os 
riscos e prevenir os mais desavisados não somente 
sobre as drásticas consequências mas sobre o que de 
realmente é: um crime contra a vida.

Há crime sempre quando se transgride a Natu-
reza. Uma mãe, um pai ou quem quer que seja, que 
consinta ou contribua para a provocação do aborto, 
cometerá crime, porquanto tira a vida de um ser im-
possibilitado de se defender.

Alguns dizem ainda que até mesmo a força men-
tal da mulher pode influenciar para a desarticulação da 
gravidez normal, provocando o aborto, desvitalizando o 
sistema reprodutor e enfraquecendo a célula fetal, tão 
sensível às sensações da mãe. Isto pode não ser crime 
perante as leis humanas, mas perante a consciência, sim.

Entretanto, se é preciso sacrificar a criança para 
salvar a mãe, no caso em que a vida da mãe esteja 
em perigo com o nascimento da criança, não pode ser 
considerado crime, pois é preferível interromper a vida 
de um ser cuja personalidade não está definitivamente 
consumada que a de um, outro, cujo processo já se 
consumou após o nascimento.

Há casos, porém, em que o corpo fetal não ofere-
ce condições orgânicas para a consumação do nasci-
mento, por fatores que contribuem indiretamente para 
o aborto, como, por exemplo, a deficiência alimentar, o 
uso de substâncias tóxicas, abalos emocionais e psí-
quicos e outros desajustes que possam comprometer 
o equilíbrio psíquico, a saúde fisiológica e a vida da 
criança em gestação.

O bom senso diz que os pais devem promover o 
bem-estar físico e psicoemocional do feto, através da 
harmonia doméstica, do equilíbrio psicológico, dos cui-
dados inerentes à saúde fisiológica da mãe, durante e 
após o período de gestação, bem como preservar-se de 
desequilíbrio psicoemocionais ou desajustes de natu-
reza física que possam comprometer a gravidez. Serão 
responsáveis direta ou indiretamente, dependendo do 
grau de intenção, de negligencia, de imprudência, de 
indiferença ou de ignorância que tenha ocasionado o 
aborto, os pais ou todos aqueles que deveriam contri-
buir para que assim não ocorresse.

“A legalização da prática do abortamen-
to ou de outros crimes que atentam contra a 
vida do ser humano ou do seu direito de viver 

demonstra que a humanidade precisa cami-
nhar muito ainda”

Pela lógica, a gestante não será responsável pe-
las consequências morais e físicas provenientes da 
provocação do aborto, sem o seu consentimento, ou 
se o consentimento é obtido mediante fraude, grave 
ameaça ou violência. Mas isso se de tudo fez para não 
provocar o aborto.

Há mulheres que praticam o abortamento para 
conservar a sua forma física, enquanto outras o prati-
cam por temerem a exprobração da família diante da 
gravidez inesperada e outras, finalmente, por terem sido 
vítimas de estupro, ou simplesmente por não deseja-
rem mais, filhos. No entanto, quanto maior o grau de 
esclarecimento em tomo dos efeitos provenientes do 
abortamento voluntário maior será o sofrimento moral 
os sentimentos de angústia que a mulher experimentará.

A infidelidade conjugal tem causado inúmeros 
casos de aborto. Homens e mulheres que mantêm 
relacionamentos extraconjugais recorrem à prática do 
aborto por considerarem inviável manter um filho fora 
do casamento ou ter o filho de outro homem, princi-
palmente se esse filho tenda a nascer com a cor ou 
traços étnicos bem diferentes da prole. Ainda assim, 
não se justifica o aborto. A prática do abortamento não 
contribuirá para o retomo da harmonia doméstica não 
solucionará os problemas que levaram à infidelidade 
conjugal e não evitara a dissolução do casamento de 
aparências. Será cometida uma injustiça para contem-
porizar um relacionamento problemático. O diálogo, o 
respeito aos sentimentos e pensamentos do outro e 
a solução para a problemática conjugal poderão ser 
estimulados, se o homem ou a mulher assumirem res-
ponsavelmente a proteção da vida da criança que não 
deve depender dessa infeliz circunstância.

As polêmicas diante da legalização ou não do 
aborto sempre repercutem na sociedade de várias 
formas Entretanto, a legalização da prática do aborta-
mento ou de outros crimes que atentam contra a vida 
do ser humano ou do seu direito de viver, demonstra 
que a humanidade precisa caminhar muito ainda para 
sair do atraso moral em que se encontra. Nas guerras, 
por exemplo, ocorrem verdadeiras chacinas. Como se 
não bastasse a própria condição de ter que se matar 
o ‘inimigo’, ainda são cometidos abortamentos em 
massa devido aos estupros praticados por soldados 
contra mulheres civis que nada têm a ver com as dis-
cordâncias de seus políticos.

Emídio Silva Falcão Brasileiro, escritor, advogado, professor uni-
versitário, orador e conferencista brasileiro.
Publicado no Jornal Diário da Manhã de circulação diária no Es-
tado de Goiás, publicado na página 7, do caderno Opinião Pública, 
da edição de 18-3-2012.
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O SR. MENDONÇA FILHO (DEM – PE. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, o motivo da minha presença nesta tribuna 
da Câmara Federal, na manhã de hoje, é o Projeto nº 
3.723, de 2012, de nossa autoria, que trata da deso-
neração, da redução da carga de impostos para em-
presas de saneamento básico.

Eu tenho sido um crítico contumaz do quadro 
fiscal brasileiro, dada a situação da população brasi-
leira, que trabalha boa parte do seu tempo para pa-
gar impostos. Lamentavelmente, ainda se cobram em 
nosso País impostos em áreas em que não há expli-
cação para a cobrança, e cito especificamente a área 
de saneamento básico. 

No Brasil, as empresas de saneamento básico 
contribuem para o Fisco com cerca de R$2 bilhões por 
ano, de PIS/COFINS e Contribuição sobre o Lucro, o 
que é um absurdo. Este País em que 100 milhões de 
pessoas não têm acesso a esgoto tratado não tem de 
cobrar impostos de suas empresas de saneamento; 
pelo contrário, deveria, isto sim, incentivar o aumento 
de investimentos na área de saneamento básico. Mas 
ao invés de incentivar, de estimular a ampliação do vo-
lume de recursos destinados a investimentos na área 
de saneamento básico, tributa a operação de sanea-
mento, o que é absurdo e lamentável.

Eu gostaria, naturalmente, de contribuir para con-
sertar esse grande erro, esse grave erro do sistema tri-
butário brasileiro. Por isso apresentei um projeto de lei, 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, para zerar 
a alíquota de PIS/COFINS e de Contribuição sobre o 
Lucro das empresas de saneamento básico. Estima-se 
que assim poderíamos reduzir em cerca de 25% as 
doenças causadas por ausência de saneamento básico 
nas principais cidades do Brasil. E podemos aumentar 
em R$2 bilhões por ano o volume de investimentos na 
área de saneamento básico com esta única medida: a 
redução para zero da alíquota de contribuição de PIS/
COFINS e de Contribuição sobre o Lucro das empre-
sas de saneamento básico.

Faço um apelo a esta Casa do Congresso Na-
cional no sentido de darmos prioridade ao Projeto de 
Lei nº 3.723, de 2012, de nossa autoria, assim como 
damos prioridade a outros projetos de lei e principal-
mente medidas provisórias oriundas do Executivo, 
estimulando a linha branca, a indústria automobilísti-
ca do Brasil. Nada contra essas atividades; são ativi-
dades produtivas, relevantes, que contribuem para o 
desenvolvimento do Brasil. Mas a área de saneamento 
é básica para a sociedade. Indica qualidade de vida 
para as pessoas. E precisa de atenção. 

Que possamos zerar a carga de impostos sobre 
a área de saneamento básico, beneficiando milhares 

de pessoas que ainda não têm acesso a esgoto tra-
tado, como, infelizmente, é a realidade no nosso País. 
Essa é a minha proposta e o meu posicionamento na 
manhã de hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Por 
permuta com o Deputado Chico d’Angelo, concedo a 
palavra ao ilustre Deputado Fernando Ferro, e em se-
guida a Gilmar Machado. 

O SR. FERNANDO FERRO (PT – PE. Sem re-
visão do orador.) – Obrigado, companheiro e amigo 
Chico D’Angelo, pela permuta. 

Sr. Presidente, queria registrar neste momento 
algo que é motivo de satisfação. Há momentos na vida 
do País em que temos a sensação de que estamos 
evoluindo politicamente para construir uma Nação. As 
decisões recentes do Supremo Tribunal Federal em 
relação a terras de quilombolas e às terras indígenas 
são um alento, diante desta onda de pessimismo e de 
descrédito em que uma parcela da imprensa e algu-
mas pessoas querem moldar o momento histórico e 
importante que vive o nosso País. 

Essas decisões reconhecem direitos de povos 
originários e retornam a terra a quem sempre foi o 
dono. Quando aqui chegaram os brancos, as popula-
ções indígenas já habitavam estas terras há milhares 
de anos. Portanto, fez-se justiça no mais amplo senti-
do, e em integralidade. 

Quero saudar, com orgulho de brasileiro, essa 
decisão do Supremo Tribunal Federal em relação a 
quilombolas e povos indígenas, que nos dá alento, por 
consolidar o processo democrático, por vermos que 
a Suprema Corte está olhando para os esquecidos, 
para os excluídos, para os pobres deste País, que nem 
sempre têm espaço nas instituições para manifestar 
suas angústias, suas reivindicações, e exigir seus di-
reitos. Acho que Deus iluminou a cabeça dos juízes, 
guiando-os à atitude de atender a um pleito social e 
histórico do maior significado. 

Saúdo e parabenizo a Suprema Corte pela sua 
decisão. Acho que assim estamos construindo a demo-
cracia, num Estado de Direito maduro, com capacidade 
de compreender os desejos, as aflições, as necessi-
dades de todos os seus filhos, do mais rico ao mais 
pobre. A Suprema Corte está de parabéns.

Quero fazer aqui um outro registro, com muita 
satisfação: o Tribunal de Contas da União está reparan-
do uma dívida histórica das empresas distribuidoras, 
que cobraram a mais em contas de energia e terão de 
devolver esses valores aos usuários de todo o País. 

Essa decisão é de extrema importância. No pro-
cesso de privatização dessas empresas distribuidoras, 
praticaram-se diversas atitudes que lesaram interes-
ses públicos, a ponto de as tarifas quintuplicarem nos 
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últimos 10 anos. É uma atitude correta a reparação de 
perdas e prejuízos dos consumidores. Nós esperamos 
que isso sirva de exemplo, e que essas empresas e o 
Governo atentem, junto à ANEEL, para que essa si-
tuação seja resolvida, reparada, a fim de atender aos 
consumidores de energia elétrica do País, principal-
mente os da área residencial, que foram penalizados 
injustamente nesse processo.

Quero, portanto, também registrar minha satis-
fação com a atitude do Tribunal de Contas, pela sua 
compreensão, em relação à reparação dos direitos 
dos consumidores de energia elétrica da classe resi-
dencial, que estará sendo ressarcida em R$7 bilhões, 
graças aos estudos feitos por iniciativa do Tribunal de 
Contas, que efetivamente constatou esses desvios e 
essa cobrança indevida de tarifas de energia elétrica 
dos consumidores do Brasil.

Muito obrigado, S. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Gilmar Machado, 
do PT de Minas Gerais, e em seguida ao Deputado 
Vanderlei Siraque.

O SR. GILMAR MACHADO (PT – MG. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, ocupo a tribuna nesta manhã para relatar um 
fato sobre o qual eu preferia não ter de falar. 

Lamentavelmente, o Tribunal de Contas do Esta-
do de Minas Gerais realizou um acordo, um tal Termo 
de Ajustamento de Gestão, com o Governo de Minas, 
Deputado Marroni, que não estava conseguindo cum-
prir a Constituição no que diz respeito à Educação e 
à Saúde. 

Deputada Janete, o Tribunal de Contas do Esta-
do firmou esse Termo de Ajustamento de Gestão, fato 
extraordinário no Brasil, que vai fazer com que agora 
os Municípios do Estado de Minas também possam 
ter acesso a esses serviços básicos.

Como já havíamos denunciado anteriormente, o 
Governador Aécio Neves em momento algum cumpriu 
a lei, no que diz respeito à Educação e à Saúde. O Go-
vernador Anastasia estava indo no mesmo caminho. 
Agora eles acertaram um Termo de Ajustamento de 
Gestão que permite que o Governador gaste 9,68% 
em 2012 na Saúde, sem cumprir os 12% que votamos 
aqui. Em 2013 ele poderá cumprir apenas 10,84. Só 
em 2014 – que é o último ano do Governo dele, já que 
ele vai sair – o gasto deve chegar aos 12%. Na Edu-
cação, neste ano ele só precisará comprovar 22,82% 
de gasto. Não precisa cumprir os 25%. Em 2013 ele 
vai cumprir 23,91%. Só no último ano de Governo ele 
vai ter de cumprir os 25%. 

É isso! Está tudo liberado, numa demonstração 
clara de que, lamentavelmente, o PSDB em Minas re-

conhece que é preciso um acordo, um Termo de Ajus-
tamento de Gestão, que eu também não conhecia, não 
sabia que era possível fazer, para governar o Estado. 
Vários Prefeitos têm sido cassados. Os tribunais têm 
jogado duro, inclusive o Tribunal de Contas de Minas 
Gerais, porque não se cumprem os 25% da Educação 
previstos na Constituição Federal. Mas agora, então, 
fez-se um Termo de Ajustamento de Gestão que per-
mite ao Governador não cumprir a lei. 

Eu, particularmente, quando soube dessa decisão 
do TSE, não quis acreditar. E o Conselheiro que fez isso, 
por coincidência, é o ex-líder de Aécio na Assembleia 
Legislativa do Estado. São coisas que realmente só o 
PSDB mesmo para inovar no Brasil. São inovações que 
vão sendo criadas, e Minas Gerais mais uma vez sai 
na frente. Espero que essa moda não pegue. 

Vamos entrar com uma representação contra 
essa atitude. Vamos realmente exigir um posiciona-
mento diferente. Todo o mundo tem que cumprir a lei; 
por que Minas Gerais é diferente?

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. VANDERLEI SIRAQUE (PT – SP. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, cidadãos e cidadãs brasileiros, alguns gar-
galos prejudicam a competitividade da indústria na-
cional, tais como o câmbio, os juros, os tributos e as 
tarifas energéticas. Nesse sentido, quero parabenizar 
a nossa Presidenta Dilma Rousseff pelo discurso que 
fez em rede nacional de rádio e televisão na véspera 
do 1º de maio, exigindo que os bancos privados redu-
zam os juros, reduzam o spread bancário, porque a 
Caixa Econômica e o Banco do Brasil já estão nesse 
caminho. Então, esse é um ponto em que o Governo 
brasileiro está acertando.

Outro ponto importante para melhorar a competi-
tividade da indústria nacional é o câmbio. Eu vejo que 
o Ministro da Fazenda, Guido Mantega, e a Presidenta 
Dilma Rousseff também estão acertando. O dólar já 
passou de R$1,90.

Quanto à energia elétrica, acho que é importante 
fazer novas concorrências públicas, para que as tarifas 
possam ser reduzidas, mas um fator importante das 
tarifas de energia são os impostos cobrados pelos 
Estados, o ICMS, o que prejudica não só o setor da 
indústria mas também os consumidores residenciais, 
a área do comércio, a área dos serviços.

Nesse sentido, Sr. Presidente, nós estamos crian-
do nesta Casa a Frente Parlamentar em Defesa da 
Competitividade da Cadeia Produtiva do Setor Químico, 
Petroquímico e Plástico do Brasil, para que possamos 
discutir, juntamente com Parlamentares, Prefeitos, 
Governadores, empresários e sindicatos, a competiti-
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vidade da indústria do setor químico, petroquímico e 
plástico do Brasil.

Sr. Presidente, peço que esta minha fala seja di-
vulgada em A Voz do Brasil.

Obrigado.
O SR. ASSIS DO COUTO (PT – PR. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
neste meu pronunciamento quero registrar a realiza-
ção da 17ª Assembleia das Cooperativas de Crédito 
do Sistema CRESOL, no dia 25 de abril, na semana 
passada, na cidade de Francisco Beltrão, no Paraná. 
Quero cumprimentar o Presidente do Sistema CRE-
SOL, Vanderley Ziger, todos os seus colaboradores, 
todos os que o ajudaram no exercício 2011 e todos os 
convidados que lá estiveram, como Luiz Carlos Visso-
ci, Superintendente Estadual da CONAB no Paraná, 
Geraldo Smith, representante do BNDES, Luís Antô-
nio Werlang, representante do BRDE, Luiz Possamai, 
representante da União Nacional das Cooperativas da 
Agricultura Familiar, e também o Prefeito Municipal Vil-
mar Reichembach. Enfim, cumprimento todos os que 
lá se fizeram presentes.

Quero registrar que são mais de 85 mil famílias 
de agricultores associadas, de 355 Municípios dos 
Estados do Paraná e de Santa Catarina, organizadas 
em 78 cooperativas de crédito do Sistema CRESOL, 
que estiveram nessa assembleia. Do conjunto de as-
sociados, 79% produzem em áreas de menos de 20 
hectares. Além disso, 71% registram renda agrícola 
anual de até R$4 mil, ou seja, são pequenos agricul-
tores familiares, que constroem esse grande sistema 
de crédito cooperativo.

Registro ainda que a economia final que o con-
junto de cooperados do Sistema CRESOL obteve ao 
realizar suas operações na cooperativa e não nos ban-
cos foi da ordem de R$92 milhões em 2011; ou seja, 
mesmo antes de a Presidente Dilma clamar pela redu-
ção dos spreads bancários, as cooperativas de crédi-
to estão ajudando o Governo e o País na redução do 
custo dos serviços bancários e do spread.

Quero também registrar que outras ações são 
desenvolvidas pelas cooperativas, como o fortaleci-
mento da organização de base desses agricultores e 
a participação das mulheres. Registro que 60% dos 
que trabalham nas cooperativas são do sexo feminino. 
É uma organização que valoriza, neste Ano Interna-
cional das Cooperativas, a organização das mulheres 
dos pequenos agricultores.

Deixo aqui nesta Casa, além do meu pronuncia-
mento escrito, um caderno, uma revista do Sistema 
CRESOL que registra toda a movimentação e o tra-
balho dessa cooperativa no ano de 2011.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em 25 
de abril de 2012, a Cooperativa Central CRESOL BA-
SER realizou a sua 17ª Assembleia Geral Ordinária, 
em Francisco Beltrão, região sudoeste do Paraná. Em 
cerimônia alusiva ao ato, realizada na terça-feira, dia 24 
de abril de 2012, estiveram presentes e prestigiaram 
o Sistema CRESOL Vanderley Ziger, seu Presidente, 
Vilmar Reichembach, Prefeito de Francisco Beltrão, 
Luiz Ademir Possamai, Presidente da União Nacional 
de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia 
Solidária – UNICAFES, Luiz Carlos Vissoci, Superin-
tendente da CONAB no Paraná, Luiz Antônio Werlang, 
representante do BRDE, e Geraldo Smith, represen-
tante do BNDES.

O Sistema CRESOL de Cooperativas de Crédito 
Rural com Interação Solidária é motivo de orgulho e 
de novas perspectivas para milhares de agricultores 
familiares e de moradores de pequenos Municípios 
com economia essencialmente rural, em especial no 
momento em que se celebra o Ano Internacional das 
Cooperativas, decretado pela Organização das Nações 
Unidas – ONU.

São mais de 85 mil famílias de agricultores as-
sociadas, de 355 Municípios dos Estados do Paraná 
e de Santa Catarina; são 78 cooperativas e 164 pon-
tos de atendimento. Do conjunto de associados, 79% 
produzem em áreas de menos de 20 hectares, e 71% 
registram renda agrícola anual não superior a R$4 
mil. Ainda, 60% desses agricultores familiares jamais 
haviam possuído conta corrente ou acesso a serviços 
como talão de cheques e cartão de crédito, o que sig-
nifica que são produtores historicamente excluídos do 
sistema financeiro tradicional, e antes da criação do 
Sistema CRESOL não acessavam qualquer linha de 
financiamento rural.

Agora essas famílias são destinatárias de ex-
pressiva movimentação financeira. Em 2011 foram 
liberados R$300 milhões por meio do Crédito PRO-
NAF, do Governo Federal, R$400 milhões em recursos 
próprios, e foram realizados depósitos de associados 
no montante de R$300 milhões. A economia final que 
o conjunto de cooperados do Sistema Cresol obteve 
ao realizar suas operações na cooperativa e não em 
bancos foi de mais de R$92 milhões em 2011.

Essa é uma mostra da conjunção de forças entre 
o Poder Público e as organizações da sociedade civil 
no enfrentamento da extrema pobreza no campo e na 
promoção da inclusão produtiva, capaz de gerar mais 
renda e melhorar a qualidade de vida das famílias no 
meio rural brasileiro.
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O Sistema CRESOL também realiza medidas 
complementares em favor da agricultura familiar. São 
ações de capacitação em cooperativismo, por meio 
do Instituto de Formação do Cooperativismo Solidá-
rio – INFOCOS; do Programa de Habitação Solidária 
– Habitasol, que desde 2004 promoveu a construção 
de mais de 5 mil casas; de promoção de igualdade de 
gêneros e geração de renda, por intermédio do Pro-
grama de Bem-Estar Familiar, direcionado para jovens 
mulheres e para idosos, entre outras. 

No quadro funcional, destaca-se a presença de 
mais de 60% de mulheres, 457 mulheres num universo 
de 756 funcionários. 

Não apenas como Parlamentar, mas antes como 
agricultor familiar e filho de agricultor familiar, tenho 
muito orgulho de ter ajudado a plantar essa semen-
te e de partilhar a responsabilidade de cultivar essa 
planta e colher os frutos que se multiplicam para o 
fortalecimento da agricultura familiar em nosso País. 
Com certeza vamos avançar. Temos hoje condições 
para obter outras vitórias, e certamente estamos no 
caminho para conquistá-las. 

Era isso, Sr. Presidente.

(O exemplar do “Relatório de Atividades 
e Balanço Social 2011” do Sistema de Coo-
perativas de Crédito Rural com Interação So-
lidária – CRESOL, a que se refere o Deputado 
Assis de Couto, encontra-se na Coordenação 
de Arquivo do Centro de Documentação e 
Informação da Câmara dos Deputados, con-
forme o Memorando nº 80, de 2021, emitido 
pelo Departamento de Taquigrafia, Revisão e 
Redação – art. 98, § 3º, do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PSC, concedo 
a palavra ao ilustre Líder André Moura.

O SR. ANDRÉ MOURA (PSC – SE. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ocupo a tribuna na manhã de hoje para 
falar mais uma vez da triste realidade por que passa 
a Saúde no Estado de Sergipe. 

Na semana passada foi veiculada uma matéria no 
Jornal Nacional mostrando os problemas da Saúde em 
nosso Estado, as maternidades sem poderem receber 
as gestantes para fazer os atendimentos, os condu-
tores dos veículos de emergência do SAMU prestes 
a entrar em greve por causa dos baixos salários que 
recebem hoje, e assim por diante.

O Governo do Estado nega-se a sentar para 
negociar, para dialogar com os condutores dos veí-
culos de emergência do nosso Estado de Sergipe, os 

motoristas do SAMU. E vejam que o Governador do 
Estado, Marcelo Déda, construiu a sua história exa-
tamente na luta, na militância, na busca por melhores 
salários e melhores condições de trabalho para todas 
as classes trabalhadoras. Hoje, infelizmente, o Gover-
nador Marcelo Déda esquece o seu passado e rasga 
a sua história, quando se nega a sentar para negociar 
com os condutores do SAMU e com outras categorias, 
como, por exemplo, o SINTESE, os professores, que 
estão em greve desde o dia 16 de abril por melhores 
salários, pelo cumprimento do piso do magistério, por 
melhores condições de trabalho e principalmente por 
não estarem satisfeitos com as condições das escolas 
públicas. Tanto é que o Estado de Sergipe, de 2009 
para cá, perdeu mil vagas, mil matrículas na rede es-
tadual. Isso significa dizer que também houve perda 
de repasse do FUNDEB.

Sr. Presidente, o semanário Cinform na semana 
passada divulgou ampla matéria sobre essa situação 
da saúde no Estado de Sergipe e na última segunda-
-feira veiculou mais uma matéria sobre o tema, afir-
mando que o Hospital da Polícia Militar – HPM está 
à beira da falência, porque os repasses do Governo 
em gestões anteriores para esse hospital já foram de 
R$350 mil e hoje não chegam a R$100 mil.

A manchete do Cinform da semana passada, 
que trata do caos em que vive a Saúde do Estado de 
Sergipe, não foi suficiente para mostrar todos os prob-prob-
lemas da saúde pública no nosso Estado. Na última 
quinta-feira, por exemplo, a situação revelou-se ainda 
pior. Um relatório apresentado pela direção do HPM, 
em uma visita realizada pelos promotores de justiça 
Dra. Euza Missano e Dr. Fábio Viegas, foi confirmado 
o descaso completo da administração do Governo do 
Estado de Sergipe com os serviços públicos de saúde, 
o que não é novidade no nosso Estado. 

O HPM sofre com a falta de pessoal e de insu-
mos para garantir o atendimento da população. Dos 42 
leitos para adultos, apenas 20 estão sendo utilizados 
atualmente; dos 13 leitos oferecidos, somente cinco 
funcionam; das cinco unidades de tratamento intensivo, 
somente três têm condições de receber pacientes. O 
hospital precisa urgentemente de 42 enfermeiros. Hoje 
funciona com apenas 18, tendo um déficit, portanto, 
de 32 auxiliares de enfermagem. Faltam recursos, fal-
ta pessoal, falta material, não há rede de informática; 
enfim, falta tudo na Saúde do Estado de Sergipe. Fal-
ta tudo no Hospital da Polícia Militar do nosso Estado. 
Esse é o quadro que foi apresentado pelo Coronel Mar-
cos Gomes, Diretor do HPM, que assumiu o cargo no 
último dia 10 e teve a coragem de, mesmo tendo sido 
escolhido pelo Governo do Estado para dirigir o hos-
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pital, tornar pública a situação triste e caótica em que 
vive o Hospital da Polícia Militar do Estado de Sergipe.

Há 4 anos, o Governo do Estado repassava para o 
HPM cerca de R$350 mil. Hoje o repasse não chega a 
R$100 mil, prova da falta de compromisso do Governo 
Marcelo Déda com a saúde pública no Estado de Ser-
gipe, que vive em um verdadeiro caos e está na UTI.

Nessa visita os promotores de justiça ficaram as-
sustados com tantas irregularidades, e determinaram, 
no momento da reunião, que os representantes do 
hospital dissessem quais as dificuldades que o hospi-
tal enfrentava. Depois, no relatório – muito negativo –, 
os próprios promotores disseram que piorar a situação 
da saúde no Estado do Sergipe, em especial no HPM, 
é impossível. Para a Promotoria de Justiça do nosso 
Estado, está tudo errado.

Então, essa é a triste realidade em que vive a 
Saúde do nosso Estado, prova de um Governo que 
não tem compromisso com o seu povo, com a sua 
gente, principalmente com os mais carentes, os mais 
humildes, que são os que verdadeiramente precisam 
da saúde pública, precisam do atendimento da rede 
hospitalar pública no Estado de Sergipe.

Faço este pronunciamento para mostrar à so-
ciedade que aquilo que vimos no Jornal Nacional, na 
semana passada, é verdade. A situação da Saúde no 
Estado de Sergipe está cada vez pior, porque é cada 
vez maior também a falta de compromisso do Gover-
no Marcelo Déda com a saúde no Estado de Sergipe.

Era só, Sr. Presidente. Agradeço.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 

Presidência tem o prazer de anunciar a presença de 
alunos da 4ª série e também de membros do corpo 
docente da Escola Classe nº 8 de Taguatinga, Distrito 
Federal. Nossas saudações a todos. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
uma breve intervenção, concedo a palavra ao ilustre 
Deputado Fernando Marroni.

O SR. FERNANDO MARRONI (PT – RS. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, registro com alegria 
a posse do novo Ministro do Trabalho, nosso compa-
nheiro desta Casa Deputado Brizola Neto. Penso que 
seus compromissos com os trabalhadores e com o seu 
partido e a unidade que traz do seu partido para esse 
cargo contribuíram para a escolha da Presidenta Dil-
ma Rousseff, que tem sempre nesse Deputado, nesse 
companheiro, um fiel escudeiro nesta Casa. Portanto, 
quero cumprimentá-lo e desejar-lhe um grande traba-
lho à frente dessa Pasta. 

Espero que o Brasil possa continuar gerando 
empregos e aumentando a renda dos trabalhadores 
em nosso País.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos 
aqueles que nos assistem pela TV Câmara, hoje ocu-
po este espaço para dar os parabéns e desejar toda a 
sorte do mundo ao Deputado Brizola Neto, que toma 
posse daqui a pouco como novo Ministro do Trabalho. 

Sou um admirador do trabalho do Deputado Brizo-
la e acredito que a Presidenta Dilma acertou em cheio 
na escolha do seu Ministro. Brizola, além do sobrenome 
que carrega, tem competência de sobra para dar con-
tinuidade ao belo trabalho realizado pelo PDT à frente 
da Pasta do Trabalho. Tenho certeza de que manterá 
os índices atuais de geração de emprego e contribui-
rá ainda mais para o desenvolvimento do nosso País. 

Na Câmara, o Deputado Brizola sempre foi um 
fiel apoiador do Governo, sobretudo da Presidenta 
Dilma. Brizola é homem de confiança da Presidenta e 
conta com amplo apoio para realizar um grande tra-
balho no Ministério.

O momento atual, diga-se de passagem, é am-
plamente favorável ao nosso País. Enquanto os países 
da zona do euro batem recordes negativos de desem-
prego, o Brasil segue firme e forte, gerando emprego e 
distribuindo renda. E Brizola sabe disso. Ao participar 
da comemoração do Dia do Trabalho organizada por 
centrais sindicais na Capital paulista, o novo Ministro 
disse que as notícias de geração de mais empregos 
no Brasil vieram no momento em que há um ambiente 
econômico favorável, de aumento da renda do traba-
lhador, e que esse é o ambiente ideal para o avanço 
das lutas do movimento sindical e do conjunto dos 
trabalhadores.

Portanto, Sras. e Srs. Parlamentares, deixo regis-
tradas aqui a minha alegria e a minha satisfação pela 
escolha da Presidenta Dilma. E o Deputado Brizola 
Neto pode ter a certeza de que conta com o apoio da 
base governista nessa nova empreitada.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Chico d’Angelo, 
do PT do Rio de Janeiro. S.Exa. dispõe de 3 minutos 
na tribuna.

O SR. CHICO D’ANGELO (PT – RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, na semana passada tive 
a grata satisfação de presenciar, junto com o Ministro 
Alexandre Padilha, a posse de 100 médicos concur-
sados do Ministério da Saúde que vão trabalhar nos 
hospitais federais do Rio de Janeiro. No total, 400 mé-
dicos aprovados no concurso serão chamados.

É importante fazermos o registro, porque esses 
hospitais tiveram momentos dramáticos na gestão do 
Prefeito Cesar Maia, quando ocorreu a intervenção e 
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os Hospitais de Bom Sucesso, de Ipanema e do An-
daraí foram literalmente ao fundo do poço. Hoje esses 
hospitais, graças a ações do Presidente Lula e da 
Presidenta Dilma, estão num processo gradativo de 
recuperação das suas gestões, todos eles.

A posse desse conjunto de colegas médicos – 
eu sou médico do Ministério e trabalhei no Hospital de 
Andaraí e no Hospital de Ipanema – é muito positiva e 
mostra que essa rede federal do Rio de Janeiro vive, 
sob a gestão do Ministro Padilha, um novo momento. 
Inclusive recebi informações de que sugestões de co-
legas em relação à mudança do perfil do Hospital de 
Ipanema não serão acatadas pelo Ministério; como, 
nesta semana, vários profissionais desse hospital 
procuraram-me, faço aqui um apelo ao Ministério no 
sentido de que mantenha o hospital com perfil de hos-
pital geral.

É importante fazer este registro, porque a gestão 
do Prefeito Cesar Maia foi trágica, do ponto de vista 
da atenção básica. O Município tinha apenas 3% de 
cobertura do Programa Saúde da Família; hoje, no 
Município do Rio de Janeiro, uma faixa de 30% da 
população possui a cobertura do PSF. Além disso, é 
cumprido um papel muito importante nos procedimen-
tos de alta complexidade nesses hospitais federais, 
que hoje vêm sendo gradativamente recuperados. O 
Hospital de Bonsucesso retomou a sua atividade de 
transplante, e hoje é o quarto hospital brasileiro em 
número de transplantes.

Como na Saúde muitas vezes as agendas não 
são positivas, é muito importante esclarecermos a 
população, porque muitas vezes agendas negativas 
passadas ficam registradas como um momento atu-
al, e isso não acontece hoje nos hospitais federais do 
Rio de Janeiro. Na gestão do Ministro Padilha há uma 
gradativa recuperação de todos esses hospitais, que 
foram completamente abandonados na gestão do Pre-
feito Cesar Maia no Rio de Janeiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Izalci, do PR do 
Distrito Federal. S.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna.

O SR. IZALCI (Bloco/PR – DF. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, 
em primeiro lugar, quero também parabenizar os nos-
sos queridos taquígrafos. Hoje, 3 de maio, é o Dia do 
Taquígrafo. E ao mesmo tempo quero convidar todos 
os Deputados e Deputadas para no dia 11 de maio, 
às 15 horas, participarmos da sessão solene, já tradi-
cional, que realizaremos aqui para comemorar essa 
data. Estão todos convidados.

Quero convidá-los também para a sessão so-
lene de amanhã, às 15 horas, em homenagem aos 

contabilistas. Apesar de 25 de abril ser o dia oficial 
da categoria, abril para os contadores é um mês de 
muito trabalho; então, deixamos para homenageá-los 
no próximo dia 4.

Sr. Presidente, quero parabenizar a bancada 
do Distrito Federal, e de forma especial a Ordem dos 
Advogados do Brasil, Seção do Distrito Federal, e a 
Universidade de Brasília, que com muito esforço in-
termediaram a greve dos professores aqui do Distrito 
Federal. A partir de hoje nós teremos o retorno dos 
professores às escolas. 

Mais de 500 mil alunos foram prejudicados com 
essa greve. Em função dessa intermediação da ban-
cada federal, da UnB e da OAB, nós conseguimos pôr 
fim a ela. Quero parabenizar o nosso representante 
e Líder da bancada, o Senador Rodrigo Rollemberg, 
que trabalhou muito bem, intermediou muito bem essa 
negociação.

É evidente que houve uma proposta, Srs. De-
putados, assinada inclusive pelo Secretário de Ad-
ministração Pública Wilmar Lacerda. Queremos crer 
que essa proposta e esse acordo sejam cumpridos, 
porque o motivo maior da greve foi exatamente o 
fato de que a proposta assinada pelo Governador e 
depois referendada, já em 2011, pelo Secretário de 
Educação e também de Administração, não foi cum-
prida. Espero, então, que essa proposta assinada 
ontem seja definitivamente cumprida pelo Governo, 
ou seja, que a partir de junho ocorra o pagamento 
de R$200,00 para o plano de saúde dos professores 
e a partir de setembro sejam retomadas as negocia-
ções no sentido de reestruturar o plano de cargos e 
salários dos professores. 

Até lá, o Governo também assume o compromisso 
de encaminhar para a Câmara Legislativa um projeto de 
lei que trata da reestruturação sem envolver recursos.

Quero manifestar a nossa alegria, depois de 52 
dias de greve, com o retorno à normalidade das aulas. 
Espero também que as crianças tenham a reposição 
dessas aulas sem prejuízo dos conteúdos. Sei que 
não é fácil recuperar os conteúdos no período de fé-
rias, mas gostaríamos que isso ocorresse, e sei que 
os professores farão com muita dedicação a reposição 
dessas aulas.

Parabéns à bancada, parabéns ao Reitor da Uni-
versidade de Brasília e também ao representante da 
OAB-DF, que tanto contribuíram para o fechamento 
desse acordo.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito 
obrigado.

A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT – SP. Sem 
revisão da oradora.) – 
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DISCURSO DA SRA. DEPUTADA JA-
NETE ROCHA PIETÁ QUE, ENTREGUE À 
ORADORA PARA REVISÃO, SERÁ POSTE-
RIORMENTE PUBLICADO.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra à ilustre Deputada Dalva Figueiredo, 
do PT de Rondônia. 

A SRA. DALVA FIGUEIREDO (PT – AP. Sem 
revisão da oradora.) – Bom dia, Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados.

Quero aproveitar este espaço hoje para tratar de 
um assunto de que já tratei aqui várias vezes. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PT 
do Amapá. Desculpe-me.

A SRA. DALVA FIGUEIREDO – PT do Amapá. 
Seria uma honra ser de Rondônia, terra do ex-Deputado 
Valverde, que muito nos orgulhou e cuja história nos 
orgulha, mas sou lá do Amapá, mais precisamente do 
Oiapoque, na fronteira com a Guiana Francesa, onde 
uma ponte ligará os dois países. 

Quero falar sobre uma obra importante a que des-
tinamos recursos por meio de emenda de minha autoria. 

O Ministério da Saúde assegurará o repasse de 
11 milhões 922 mil reais para a reforma e ampliação 
do Hospital Alberto Lima, de média complexidade, 
que atende pacientes com doenças que precisam de 
acompanhamento específico. Esses recursos servirão 
para ampliar o número de UTIs e para implantar uma 
unidade de tratamento de câncer com radioterapia.

Batalhamos muito por essa emenda. Nossa ban-
cada conseguiu liberar esses recursos agora no Gover-
no da Presidenta Dilma. Nós empenhamos o dinheiro 
no Governo do Presidente Lula e, agora, já no Governo 
da Presidenta Dilma, conseguimos a liberação. 

Tenho que reconhecer, Sr. Presidente, o esforço 
do Governo do Estado para dar sua contrapartida. Hoje 
temos na conta do Hospital Alberto Lima 4 milhões e 
700 mil reais e já estamos aguardando a licitação para 
que essa obra tão importante para a população do 
Estado do Amapá, do Oiapoque ao Laranjal do Jari, 
portanto de norte a sul do Estado, tenha seu centro 
cirúrgico ampliado e novas UTIs, além da importante 
unidade de tratamento do câncer com radioterapia.

Também haverá lá um centro de referência para 
a residência médica, com salas de aula, biblioteca, 
alojamentos, além da Unidade de Alta Complexidade 
em Oncologia – UNACON, que terá serviços de radio-
terapia, como eu disse, e de quimioterapia, e além de 
laboratórios de fitoterápicos.

Estamos muito satisfeitos de ter podido, por meio 
do nosso mandato, do nosso empenho, contribuir para 
a melhoria do atendimento público de saúde do Esta-
do do Amapá.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELA ORADORA

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, fruto de 
emenda de minha autoria, foi assinado convênio en-
tre o Governo do Estado do Amapá e o Ministério da 
Saúde, em 31 de dezembro de 2007, que assegurou 
recursos para serviços de reforma e ampliação do 
Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima.

O valor do repasse do Ministério da Saúde é de 
R$11.922.808,00, com contrapartida de R$1.331.543,22 
do Governo do Estado, totalizando o convênio o valor 
de R$13.254.351,22. 

Já foram liberadas a primeira e a segunda parce-
las, no valor de R$2.384.561,60 cada uma. 

Já está creditado na conta do Governo do Estado 
do Amapá o valor de R$4.769.123,20.

Ampliações:
Os recursos serão investidos nas obras de refor-

ma e ampliação de diversos setores do hospital, como 
o centro cirúrgico, o setor de imagem, a psiquiatria, o 
Centro de Doenças Transmissíveis (CDT), o ambu-
latório, a cozinha, a farmácia, a UTI e o alojamento 
de residentes, e ainda na implantação do serviço de 
oncologia.

Aumento de leitos:
Com os recursos, será possível ampliar o núme-

ro de leitos do hospital e reformar e ampliar o centro 
cirúrgico, além de equipar uma sala para que sejam 
realizados procedimentos como transplante.

Unidade de tratamento de câncer com radiote-
rapia:

Outra novidade é a implantação da UNACON 
(Unidade de Alta Complexidade em Oncologia), que 
terá os serviços de radiotrapia e quimioterapia, além 
do laboratório de quimioterápicos. 

Também será implantado um bloco específico 
para residência médica, que implicará um centro de re-
ferência contendo salas administrativas, salas de aula, 
biblioteca, alojamentos. A medida fortalecerá as pes-
quisas e a formação de profissionais em saúde, além 
de ser uma unidade de apoio para o recente curso de 
Medicina da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP).

Relatório da obra.
Segue relatório sucinto, produzido pela DPJ Ar-

quitetura e Engenharia, sobre as áreas e serviços 
que serão disponibilizados após as obras de reforma 
e ampliação do Hospital Alberto Lima.

As obras do Hospital Alberto Lima são divididas 
em duas etapas. A primeira, reforma e ampliação do 
atual prédio do hospital. Neste projeto, serão implan-
tados os seguintes serviços:

No pavimento térreo:
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– Nova cozinha, com capacidade de pro-
dução suficiente para tender a todos os hos-
pitais do complexo;

– Novo serviço de esterilização, também 
para atender a todos os hospitais do complexo;

– Farmácia, com áreas de almoxarifado 
de medicamentos e de manipulação;

– Conjunto de Apoio Diagnóstico, com 
duas salas de Raios X, duas de mamografia, 
duas de ultrassonografia, uma de tomografia, 
uma de ressonância magnética e uma de he-
modinâmica.

– Ampliação da área ambulatorial, com 
consultórios de traumatologia, gesso, cardio-
logia, gastroenterologia, salas de observação 
e sala especial para pequenas cirurgias am-
bulatoriais.

No primeiro pavimento:

– Sobre a cozinha, construção da área 
de nutrição enteral, administração dos serviços 
de Nutrição e Dietética e duas salas especiais 
para comissões e para a CCIH;

– Reforma de toda a área de internação 
existente, com capacidade para 88 leitos, aí 
incluídos três isolamentos em enfermarias de 
cinco e de quatro leitos;

– Área de conforto e plantões da equipe 
médica e da equipe de enfermagem.

No segundo pavimento:

– No último pavimento do bloco da nova 
cozinha, será implantada uma área exclusiva 
para residência médica, com quatro plantões 
com capacidade para quatro residentes em 
cada um, área de estar com copa, biblioteca 
e estudo, uma sala de aula e área de Coor-
denação e Secretaria da Residência Médica;

– Reforma de toda a área de internação 
existente, com capacidade de 65 leitos, aí in-
cluídos dois isolamentos em enfermarias de 
cinco e de quatro leitos;

– Ampliação da UTI de adultos em mais 
oito leitos;

– Ampliação do centro cirúrgico, com 
mais cinco salas de cirurgia;

– Área de conforto e plantões da equipe 
médica e da equipe de enfermagem;

A outra etapa de implantação das obras do Alberto 
Lima prevê a construção de um bloco para a Unida-
de de Alta Complexidade em Oncologia – UNACON. 
Nesse prédio serão implantados, em dois pavimentos, 
os seguintes se serviços:

No pavimento superior:

– Área de radioterapia, com um acele-
rador linear e braquiterapia, além de todas 
as áreas de apoio para estes equipamentos;

– Área de quimioterapia, com quinze pos-
tos e todas as áreas de apoio para este serviço;

No pavimento inferior:

– Área para produção e manipulação dos 
quimioterápicos que serão aplicados no setor 
de quimioterapia;

– Área de anatomia patológica, com to-
dos os laboratórios e áreas de apoio previstas 
na RDC-50 da ANVISA;

– Serviço de verificação de óbitos.

O SR. ANTONIO IMBASSAHY (PSDB – BA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, registramos nossa 
tristeza pelo falecimento do médico Décio Corrêa de 
Menezes Sant’Anna, que foi Vereador na nossa Capital, 
Salvador, e também Secretário Municipal de Saúde, 
na gestão do o ex-Prefeito Mário Kertész.

Deixo meu testemunho da correção do saudoso 
Décio Sant’Anna, de sua conduta de homem de bem 
e médico humanitário que, durante os meus manda-
tos como Prefeito da Capital, sempre colaborou de 
maneira muito digna para a melhoria do atendimento 
à população de nossa Capital, em especial do aten-
dimento à saúde.

Estou muito pesaroso. Aliás, nossa cidade está 
entristecida com o falecimento do ex-Vereador Décio 
Sant’Anna. E quero registrada nossa relação pessoal 
de amizade, de respeito e de admiração.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, nobres Deputados, é com imen-
so pesar que ocupo esta tribuna para comunicar o 
falecimento de Décio Corrêa de Menezes Sant’anna, 
ocorrido em Salvador no último dia 28.

Médico sanitarista e ex-Secretário Municipal de 
Saúde, Dr. Décio, como era conhecido, dedicou sua 
vida à causa pública. Exerceu o cargo de Vereador de 
Salvador pelo PSDB por três legislaturas, com atua-
ção sempre voltada para a defesa dos interesses dos 
mais carentes.

Quando fui Prefeito de Salvador pude testemu-
nhar o seu trabalho em prol da cidade, com especial 
atenção aos anseios da nossa gente.

Aos 70 anos, Dr. Décio estava filiado ao Demo-
cratas e prestes a disputar, com reais chances de êxito, 
mais uma eleição. A Bahia perdeu um grande profissio-
nal, um homem ético, respeitado por sua competência 
técnica e pela integridade de suas posições políticas.
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Nobres colegas, Dr. Décio deixa saudades e mui-
tos exemplos a seguir em busca do bom combate, por 
uma Bahia mais justa e igualitária. 

Quero deixar registrada a minha solidariedade à 
família por tamanha perda. 

O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, quero nesta manhã 
comentar o que vem acontecendo neste “entrevero” – 
entre aspas – entre o Governo e a banca privada, os 
bancos brasileiros. 

Eu trouxe um pronunciamento que não terei tem-
po de ler na íntegra sobre o marketing do Governo em 
cima da redução dos juros bancários. 

Todos sabemos, perfeitamente, que o Brasil pra-
tica a maior taxa de juros e o maior spread bancário do 
mundo, que aqui os bancos acumulam a maior lucrati-
vidade do Planeta e que o cidadão brasileiro, quando 
usa o cheque especial ou o cartão de crédito, chega 
a pagar juros de 180% ao ano. É disso que se trata. 

Enquanto isso, o Governo diz que vem baixando 
a taxa SELIC. Chega agora a 9%, com três reduções 
seguidas. Mas os bancos não estão contentes, e es-
tão reagindo a isso. Hoje mesmo caíram as ações dos 
bancos. Eles acham que houve uma grande interven-
ção no sistema financeiro, e isso não pode acontecer, 
porque o mercado fica nervoso.

Sr. Presidente, o Governo da Presidenta Dilma 
precisa, em primeiro lugar, acabar com essa farra do 
pagamento do maior juro do mundo a títulos públicos. 

Levantamentos feitos no País e no exterior mos-
tram que os 25 bancos nacionais de capital aberto ti-
veram um lucro estratosférico, de 50 bilhões de reais, 
em 2011, cerca de 15% a mais do que em 2010. Quem 
lucra são eles, e quem paga a conta é o poder público 
e o cidadão brasileiro, que se endivida. 

Maior do que o do Brasil, só o spread bancário 
do Zimbábue, na África.

Entendemos que é preciso acabar com essa 
franja que se criou. Diz-se que agora o Governo está 
enfrentando os bancos. Ora, na verdade ele não está 
enfrentando os bancos. Fizemos um levantamento, e 
a Proteste, organização que cuida da defesa do con-
sumidor, foi conferir a real situação. 

Em muitos casos, as taxas reduzidas só seriam 
aplicadas a conta-gotas, e se a conta corrente salá-
rio fosse transferida para o banco. Vejam que eles lhe 
obrigam a transferir sua conta corrente para o banco 
que fará o empréstimo. 

Mais ainda, aumentaram as exigências para a 
obtenção de empréstimos, que só é concedido a quem 
tem grande estabilidade. Não atenderá ao novo cor-
rentista, não. Isso não existe.

Sr. Presidente, na análise que fizemos, mostra-
mos que as novas exigências dos banqueiros para essa 
redução dos juros e do spread, como mais segurança 
jurídica e o cadastro positivo, estão sendo consideradas 
pelo Governo. O Governo deveria peitá-los. Daí pode-
mos tirar a seguinte lição: cão que ladra não morde.

Para enfrentar os banqueiros neste País temos 
que mudar a política econômica, temos que acabar com 
essa ideia de que para tudo se emitem títulos públicos, 
com o maior juro do mundo. Sim, porque o consumi-
dor, o correntista brasileiro, continua pagando o juro 
mais alto do mundo e o spread mais alto do mundo. 
Nós entendemos isso como um roubo organizado da 
banca financeira contra os nossos cidadãos. 

Sr. Presidente, dou como lido este pronuncia-
mento. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta se-
mana, a Presidenta Dilma Rousseff proferiu em rede 
nacional de rádio e televisão um comunicado cuja tô-
nica foi a crítica aos bancos privados, por não redu-
zirem seu spread, ou seja, a diferença entre os juros 
pagos a seus investidores e aqueles cobrados em di-
ferentes empréstimos feitos aos cidadãos. Depois de 
quatro cortes seguidos, a taxa básica de juros (SELIC) 
está no patamar mais baixo dos últimos tempos: 9%. 
Mesmo assim, os bancos não querem repassar para 
o consumidor os benefícios dessa redução. Daí veio a 
“bronca” do Governo Federal, que esperava também 
uma queda nas taxas para empréstimos diretos, car-
tões de crédito, cheque especial e crédito consignado.

Depois de um entrevero com a FEBRABAN, o 
Governo decidiu aproveitar sua popularidade para 
pressionar publicamente o setor, que até agora é o que 
mais lucra com a política econômica implantada por 
Fernando Henrique Cardoso e continuada por Lula e 
Dilma. Uma parcela da esquerda, que tanto esperou 
por este momento nos últimos 10 anos, parece co-
meçar a acreditar que essa fala, vinda na sequência 
da redução de alguns juros por parte dos bancos pú-
blicos, sinaliza uma mudança de postura do Governo. 
Mas nem tudo são flores. 

Mesmo reduzido, o patamar da SELIC, come-
morado pelo Governo, continua entre os mais altos do 
mundo. O Brasil segue sendo um paraíso para o capital 
financeiro. No mesmo período em que a SELIC caiu 
mais de 3 pontos percentuais, o spread médio ban-
cário não teve nenhuma redução. Ao contrário, subiu. 
Até março, os juros médios sobre o cheque especial e 
sobre o crédito pessoal cresceram. Na média, a taxa 
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cobrada dos cidadãos era superior em mais de dez 
vezes à SELIC.

Segundo dados do próprio FMI, incentivador da 
atual política econômica brasileira, entre 137 países, 
apenas o Zimbábue tem um spread maior do que o 
nosso, em torno de 75%. Aqui, estamos em cerca de 
30 pontos percentuais. Ou seja, 30% é o lucro líqui-
do dos bancos sobre os empréstimos que fazem aos 
brasileiros! Também segundo o Fundo Monetário In-
ternacional, de uma lista de dez países selecionados 
para uma pesquisa do próprio FMI, os bancos no Brasil 
são os que têm a mais elevada taxa de retorno sobre o 
capital. Essa taxa é de 27,3% aqui, seguida de 23,4% 
no Canadá e de 20,6% na Austrália.

Não é mágica, portanto, que os 25 bancos nacio-
nais de capital aberto tenham tido um lucro estratosféri-
co de R$50 bilhões em 2011, cerca de 15% a mais que 
em 2010. Enquanto eles lucram, o brasileiro e o poder 
público se endividam. Sim, porque não podemos nos 
esquecer de que quase metade do orçamento nacio-
nal é consumido com juros e amortizações da dívida 
pública, pagos aos banqueiros. 

Voltando à propaganda governamental, o Banco 
Central determinou que os bancos públicos – Banco do 
Brasil e Caixa Econômica Federal – reduzissem seus 
juros para tentar puxar o mercado privado para baixo. 
Mas enquanto o BB reduziu os juros para financiamen-
tos de veículos, crédito consignado e crédito direto ao 
consumidor e a Caixa cortou taxas de cheque espe-
cial e cartão de crédito, os bancos privados seguem 
enfiando a mão nos bolsos dos consumidores. Alguns 
tentaram correr atrás da concorrência, mas a real é que 
os grandes bancos brasileiros continuam cobrando, por 
exemplo, 185% de juros ao ano no cheque especial. 
Isso é baixar juros onde?

Na última semana, a Proteste, associação de de-
fesa do consumidor, fez uma pesquisa nos bancos do 
Rio de Janeiro e São Paulo e descobriu que mesmo o 
anunciado pelas instituições bancárias não é implemen-
tado na prática. Em muitos casos, as taxas reduzidas 
só seriam aplicadas se a conta corrente salário dos 
consumidores fosse transferida para o banco credor, 
como é o caso do Itaú. Segundo a Proteste, as análi-
ses de crédito também continuam dificultando a vida 
de quem tem pouca renda e pouco relacionamento 
com as instituições financeiras. 

O menor juro no financiamento de veículos co-
brado pelo BB (de 0,97% ao mês), por exemplo, tem 
prazo só de 4 meses. No Bradesco, que anunciou 
que sua taxa mínima passou de 2,66% para 1,97%, o 
percentual de juro era de 7,31%, e ainda dependia da 
renda do cliente. Ali, o cartão de crédito para o clien-
te novo também terá o rotativo bem mais caro do que 

a taxa mínima anunciada. O mínimo dos plásticos da 
instituição é de 2,49% ao mês, mas a Proteste recebeu 
a oferta de 15% ao mês. 

Não bastasse a propaganda enganosa, os bancos 
tiveram a cara de pau de levar ao Ministério da Fazen-
da 20 propostas, segundo eles indispensáveis para a 
redução do spread. Entre elas, a redução de impostos 
como a tributação sobre operações financeiras (IOF) 
e o depósito compulsório, que tem de ser mantido no 
BC. Também exigem a regulamentação do Cadastro 
Positivo e o aumento das garantias concedidas pelos 
clientes que queiram contrair empréstimos. 

Segundo os banqueiros, só é possível reduzir os 
juros e o spread se houver mais “segurança jurídica” 
nos financiamentos, ou seja, se houver mais condi-
ções de cobrar os casos de inadimplência. Ou seja, 
Sras. e Srs. Deputados, os bancos, já milionários, só 
aceitam emprestar dinheiro pra quem também já tem 
contas polpudas – e mesmo assim barganham outras 
medidas com o Governo. Não admitem reduzir seus 
lucros em prol de um mínimo de desenvolvimento sus-
tentável para o País. 

Agora, o pior: o Governo está considerando ceder 
a algumas dessas “exigências”! O que será que vai fazer 
então com o marketing político de que está peitando o 
sistema financeiro? Será que vigorará o ditado popular 
de que “cão que ladra não morde”? 

Já passou a hora de o Governo Federal agir 
concretamente para reduzir os lucros dos bancos e 
distribuir esses recursos para aqueles que realmente 
necessitam deles: os trabalhadores e trabalhadoras 
brasileiras, que têm pago o custo da crise com perdas 
de emprego, de salário e de direitos – enquanto os 
banqueiros seguem enchendo seus cofres. 

O PSOL não fecha os olhos para essa realidade. 
Muito menos age como o Governo, que posa de durão 
enquanto, na verdade, pede muito pouco em troca dos 
extensos benefícios que concede aos banqueiros. É 
hora de agir de verdade. Por uma mudança imediata 
na política econômica! Esta é a luta do PSOL. 

Muito obrigado.
O SR. ANTONIO IMBASSAHY – Pela ordem, 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pela 

ordem, concedo a palavra ao ilustre Deputado Anto-
nio Imbassahy, Vice-Líder do PSDB no exercício da 
Liderança. 

O SR. ANTONIO IMBASSAHY (PSDB – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com 
respeito à pauta prevista para a manhã de hoje, pro-
gramada por V.Exa., pela Mesa Diretora, enfim, pelo 
Colégio de Líderes, temos a considerar que, em rela-
ção ao item 1, que trata de acordo com o Governo da 
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Bolívia, somos pela rejeição da proposta, até porque 
o Governo da Bolívia não tem sido pródigo em hon-
rar compromissos assumidos com o nosso Governo.

Houve o recente episódio da desapropriação de 
bens patrimoniais da PETROBRAS, que V.Exa. tão 
bem conhece e acompanhou, assunto que nos dei-
xou bastante constrangidos, e a há também o caso 
da regularização dos brasileiros e dos nacionais na 
fronteira com o Acre, tema que também não evoluiu.

Com respeito ao item seguinte da pauta, que tra-
ta de entendimentos com o Governo da China para a 
extradição de prisioneiros, também não estamos de 
acordo, Sr. Presidente. No quesito direitos humanos, 
o Governo chinês ainda tem que melhorar bastante o 
seu comportamento. Portanto não entendemos como 
boa a decisão de aprovar esse entendimento com o 
Governo da China. 

Por fim, no que se refere aos adventistas, item 
3 da pauta, até estamos de acordo. Entendemos que 
há necessidade de atendermos os adventistas. Mas, 
como se trata de assunto complexo e de mérito muito 
ampliado, e como esta sessão não tem uma presença 
expressiva de Deputados, entendemos que a discussão 
deveria acontecer em outra oportunidade.

Desta maneira, Sr. Presidente, solicitamos a 
V.Exa. o cancelamento da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Alexandre Leite, 
que responde pela Liderança do Democratas. 

O SR. ALEXANDRE LEITE (DEM – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Democratas 
gostaria de votar o segundo item da pauta, com algu-
mas ressalvas, porém. Quanto ao item 1, que trata de 
acordos internacionais com a Bolívia, o Democratas 
não se vê na condição de apoiar a aprovação desse 
projeto, tendo em vista o descumprimento de contratos 
por parte da Bolívia com os brasileiros e com o mundo. 
Não esquecemos o histórico com a PETROBRAS, a 
não quitação daqueles dividendos até hoje. Quando, 
futuramente, a Bolívia demonstrar ser um país idôneo, 
nós poderemos reavaliar a situação e aprovar acordos 
internacionais como esse.

Quanto ao terceiro item, temos alguns pontos a 
discutir. O tema é bem complexo. Como há divergên-
cias, a matéria ainda não é passível de deliberação 
pela Casa. 

Em relação ao item 2, embora sejamos pela sua 
aprovação, fazemos a ressalva de que a China adota 
em sua legislação interna a pena de morte, e o Brasil 
não extradita nesses casos. Depois da extradição para 
julgamento na China, não se sabe o que acontece. Mes-
mo assim, somos favoráveis ao acordo de extradição.

Sr. Presidente, não havendo quorum, requeremos 
a V.Exa. que cancele a Ordem do Dia de hoje.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PSD – PI. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, nada a opor em relação ao tratado em questão. A 
ressalva que o PSD faz é para que seja obedecido o 
pacta sunt servanda, coisa que não tem acontecido de 
alguns tempos para cá, a exemplo da política adotada 
pela Bolívia, como já foi aqui referido, em relação ao 
gás brasileiro, à nacionalização da PETROBRAS, e às 
incursões feitas no Equador a uma companhia brasilei-
ra, com a prisão de seus dirigentes, além das medidas 
recentemente tomadas pelo Governo da Argentina em 
relação à companhia petrolífera da Espanha e, mais 
recente ainda, pelo Governo da Bolívia em relação à 
companhia energética da Espanha.

Neste mundo já tumultuado em função da globali-
zação e das informações transmitidas pela Internet, se 
começarmos a enveredar pelo caminho do descumpri-
mento de contratos, ficaremos diante de uma situação 
extremamente perigosa e indesejável.

Ratificando nosso desejo de votar, o PSD não se 
opõe à realização da Ordem do Dia, apenas consigna 
a sua posição.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
siderando que dois partidos importantes e com um per-
centual de Parlamentares compondo suas bancadas 
manifestaram que não desejam votar os três itens da 
pauta, a Presidência cancela a Ordem do Dia desta 
sessão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Dan-
do continuidade às inscrições, concedo a palavra ao 
Deputado Augusto Coutinho, do DEM de Pernambu-
co, que disporá de até 3 minutos na tribuna. Depois, 
falará o Deputado Reguffe, que disporá de até 3 mi-
nutos. (Pausa.)

ALEXANDRE LEITE (DEM – SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela ordem, antes 
de o Deputado Augusto Coutinho ocupar a tribuna. 

O Democratas gostaria de lamentar o não alcan-
çamento do quorum. Nós, Deputados Federais que 
viemos à Casa após o feriado, desejávamos trabalhar 
nesta quinta-feira, votar projetos de lei, apesar das 
divergências, ver incluídos projetos extrapauta, en-
fim, contribuir para o País. Infelizmente, em virtude da 
pouca vontade de alguns, não poderemos fazer isso. 

Sr. Presidente, o Democratas lamenta a não reali-
zação desta sessão, mas parabeniza V.Exa. pelo esfor-
ço, por estar sempre presente às sessões, de segunda 
a segunda. Um dos mais assíduos Parlamentares des-
ta Casa que sou, posso testemunhar sua dedicação. 

Portanto, parabenizo-o e, ao mesmo tempo, la-
mento não termos atingido o quorum.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Augusto Coutinho, 
por 3 minutos.

O SR. AUGUSTO COUTINHO (DEM – PE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, assomo à tribuna para externar a caótica situa-
ção em que se encontra o sistema privado de saúde no 
Brasil. E o sistema público também, lamentavelmente.

De um lado estão os médicos, que afirmam que 
as operadoras de planos de saúde, nos últimos 10 
anos, elevaram o valor de suas mensalidades em mais 
de 200% enquanto a inflação no período, medida pelo 
IPCA, não chegou a 90%. Do outro lado estão os re-
presentantes dos planos de saúde. E, no meio desse 
fogo cruzado, estamos nós os consumidores, que, por 
vezes, morremos aguardando um acordo entre médi-
cos e planos de saúde.

Vale lembrar que na semana passada a imprensa 
noticiou denúncias feitas por cardiologistas, os quais 
relataram que as restrições impostas pelos planos de 
saúde aos seus credenciados que precisam de aten-
dimentos mais sofisticados e urgentes estão levando 
à morte um número cada vez maior dos 50 milhões de 
usuários brasileiros cadastrados no sistema.

Sras. e Srs. Deputados, o SUS atende a 154 
milhões de usuários. Ou seja, os planos de saúde re-
presentam um terço do atendimento que faz o SUS 
no Brasil.

A imprensa publicou ainda que os cardiologistas 
estariam cobrando até 15 mil reais por cirurgias cardí-
acas, mesmo daquelas pessoas que são beneficiárias 
de plano de saúde, prática esta considerada ilegal pela 
ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), que 
também não se posiciona no sentido de solucionar 
esse verdadeiro caos.

A situação é tão difícil, Sr. Presidente, que, no 
dia 25 do mês passado, em todo O território nacional, 
médicos realizaram uma paralisação de advertência 
contra as operadoras de saúde e atenderam apenas 
casos julgados como urgentes. A manifestação de-
fendia uma revisão no reajuste na tabela de procedi-
mentos médicos. 

Pois bem, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. 
Não podemos daqui apontar quem está certo ou errado. 
Porém, o que não podemos deixar acontecer é que o 
cidadão que está adimplente, que se sacrifica pagando 
mensalmente um plano de saúde, venha a óbito por 
ausência de ajuste entre médicos e planos de saúde. 

Em virtude disso, nós apresentamos, na Comis-
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público, 
requerimento para que, no próximo dia 15 de maio, seja 
realizada uma audiência pública em que possamos de 
fato avaliar esta questão, com a presença de represen-

tante da Agência Nacional de Saúde, que precisa se 
posicionar. Afinal, nós os usuários e o povo brasileiro, 
que pagamos os planos de saúde, não podemos conti-
nuar entrando em filas que muitas vezes duram várias 
semanas, mesmo estando adimplentes, para conse-
guir atendimento médico, devido a uma briga entre os 
planos de saúde e a classe médica. 

Quantos brasileiros ainda morrerão esperando 
um acordo entre médicos e operadoras de planos de 
saúde?

Por esses motivos e em nome da defesa da saúde 
de cada cidadão brasileiro, apresentei o Requerimento 
nº 73/11 à Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Públicos, que foi aprovado, em que solicito 
a realização de audiência pública para a qual convido 
representantes dos planos de saúde, da sociedade 
civil, do Governo Federal, a fim de esclarecerem essa 
situação e, juntos, encontrarmos uma solução defini-
tiva para a atual situação em que se encontra o siste-
ma brasileiro de saúde suplementar. Lembro a todos 
que esta audiência será realizada no dia 15 (quinze) 
do corrente mês.

Obrigado.
Era o que tinha a dizer.
O SR. REGUFFE (PDT – DF. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, 
quero lamentar a ausência de quorum nesta sessão da 
manhã de hoje. Em plena quinta-feira, não há quorum 
nesta Casa, o que, na minha concepção, é lamentável 
para a população deste País, que tanto espera deste 
Parlamento.

Sr. Presidente, eu reconheço que a minha obri-
gação funcional como Deputado Federal é a de cuidar 
mais das questões de âmbito nacional, mas, todas as 
vezes em que a minha consciência julgar necessário, 
vou falar das questões do Distrito Federal. Na manhã 
de hoje, desta tribuna, faço um apelo ao Governo do 
Distrito Federal, para que conserte essa “buracolân-
dia” que virou o Distrito Federal! O asfalto das ruas do 
Distrito Federal inteiro está cheio de buracos. Parece 
uma “buracolândia”, um queijo suíço.

No fim de semana, no Guará, seis carros ficaram 
parados em sequência por causa de pneu furado. Ora, 
o Governo tinha que utilizar o telefone da Ouvidoria 
para isso. A pessoa veria o buraco, ligaria para a Ou-
vidoria, e o Governo consertaria o asfalto em 24 horas 
– no máximo, em 48 horas. Mas não. Não se obtém 
resposta ao que se diz à Ouvidoria, e o Governo não 
age, ou seja, não conserta essa quantidade de buracos 
que existe hoje no asfalto das ruas do Distrito Federal. 

Eu já fiz daqui um discurso crítico com relação 
ao transporte público, à segurança pública e à saú-
de pública do Distrito Federal. Consertar o asfalto do 
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Distrito Federal é o mínimo. Não se pode aceitar que 
seis carros parem em sequência com pneu furado, e 
o Governo ache que está tudo bem. Alguns buracos 
estão fazendo aniversário, diante da inação do poder 
público desta cidade.

Quero, portanto, fazer o seguinte apelo ao Go-
verno do Distrito Federal: para que aja, que conserte 
os buracos, que crie na Ouvidoria o Disque-Buraco, 
para que a pessoa ligue para a Ouvidoria, e o Gover-
no, recebendo a denúncia, faça o conserto.

Isso é o mínimo que a população desta cidade 
deve esperar do seu Governo, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
A SRA. ÍRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO. Sem re-

visão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, eu gostaria de chamar a atenção deste Plenário 
para um fato que vem acontecendo em todo o País. No 
Dia de Tiradentes, que celebra um momento ímpar da 
vida brasileira, a Marcha Nacional contra a Corrupção 
voltou às ruas, o que mostra o nível de consciência da 
população e, principalmente, a disposição para a luta 
num momento especialmente delicado da vida nacional.

O movimento foi reforçado pela indignação geral 
que toma conta do Brasil, em face das graves reve-
lações feitas pela Operação Monte Carlo, da Polícia 
Federal, que mostraram – aliás, mostram todos os dias 
– o envolvimento de autoridades públicas e do setor 
privado com a contravenção.

E fico refletindo a respeito do tipo de resposta 
que nós agentes públicos, que defendemos, depen-
demos e representamos o povo brasileiro, temos a 
oferecer a esse povo que lá fora está demonstrando a 
sua indignação. Não podemos fechar os nossos olhos, 
não podemos tapar os nossos ouvidos, mas, sim, usar 
este Parlamento, este espaço que nos foi delegado 
pelo voto popular, para expressar essa indignação, a 
indignação do povo brasileiro.

Importa considerar também o caráter espontâneo 
dos participantes dessas marchas, ao prepararem os 
protestos a partir, principalmente, das redes sociais, 
que cada vez mais constituem forte instrumento de 
promoção das mudanças requeridas pela sociedade. 
Esses movimentos podem se transformar, sim – ou es-
tão se transformando –, a cada dia que passa, diante 
da indignação do povo brasileiro, num embrião, numa 
semente a partir da qual o conjunto de forças do País 
definitivamente se disponha a debater e a definir re-
formas urgentes e necessárias para a correção de ru-
mos, em busca de um novo ordenamento institucional.

Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. este momento 
a mim concedido, uma vez que este assunto diz res-
peito a todos nós. Sei que a Capital do meu Estado, 
Goiânia, assim como o Estado de V.Exa., está entre 

as cidades que conseguiram reunir maior número de 
participantes nas ruas. E saúdo esta oportunidade 
porque já vimos, em outros tempos, a presença dos 
jovens nas ruas, definindo os rumos deste País. Eu me 
sinto muito feliz em ver a juventude brasileira pintando 
novamente a sua cara, manifestando a indignação das 
pessoas de todas as idades, que toma conta do Brasil 
neste momento.

Que tenhamos nós, diante das bênçãos de Deus 
– logicamente, temos que ter –, discernimento para 
sermos bastante coerentes naquilo que estamos pre-
gando e realmente correspondermos à confiança do 
povo brasileiro.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

sulto o ilustre Líder da Minoria, Antonio Carlos Men-
des Thame, se vai usar o horário da Minoria. (Pausa.)

Para uma Comunicação de Liderança, pela Lide-
rança da Minoria, concedo a palavra ao ilustre Deputado 
Mendes Thame. S.Exa. dispõe de 6 minutos na tribuna.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
(PSDB – SP. Como Líder.) – Ilustre Presidente Inocêncio 
de Oliveira, Sras. e Srs. Deputados, o que se espera 
de uma CPMI? Essa foi a pergunta que ocupou espa-
ço nos jornais, na semana passada. Respondemos: o 
que não se espera de uma CPMI?

Ou o que é que nós não queremos que ela seja? 
Não queremos que seja um instrumento de vingança. 
Não queremos que seja um instrumento para dificultar 
o julgamento do mensalão, nas próximas semanas ou 
meses. Não queremos que seja um instrumento seletivo, 
que investigue alguns e blinde outros. Não queremos 
que seja um instrumento de coação contra a imprensa.

O que nós vimos ontem na primeira reunião da 
CPMI foi um começo extremamente preocupante. O 
Bloco do PT buscou colocar como suspeito o próprio 
Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel. Com 
certeza, foi uma vingança pelas denúncias a respeito 
do mensalão. Como lembramos, foi o Procurador-Geral 
da República, Roberto Gurgel, que fez a denúncia dos 
mensaleiros. 

Ora, os próceres do PT sabem que a legisla-
ção não permite a um membro do Ministério Público 
manifestar-se na qualidade de testemunha, respon-
dendo sobre procedimentos de suas atribuições. O 
depoimento de Gurgel, segundo Merval Pereira, nos 
jornais de hoje, seria um rascunho de uma futura acu-
sação, o que se constituiria em “prato cheio”, em um 
verdadeiro banquete para a defesa dos delinquentes 
nominados pela CPI.

Mas não é só isso: trata-se de uma tentativa de 
convocar o Procurador-Geral da República para inti-
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midá-lo. Uma sórdida intimidação com o intuito de fra-
gilizar sua atuação nos próximos meses, quando fará 
a denúncia dos envolvidos no mensalão no Supremo 
Tribunal Federal.

Ao mesmo tempo, assistimos a uma tentativa inicial 
de restringir as investigações apenas à Região Centro-
-Oeste. Ora, isso é uma ridícula tentativa de reduzir o 
escopo das investigações – uma afronta à inteligência 
dos cidadãos brasileiros. Não há nenhum sinal, nenhum 
indício ou indicador de que os métodos de aliciamento 
de políticos com o objetivo de vencer licitações se limi-
tem à Região Centro-Oeste. A quadrilha atuou em todo 
o País. Da mesma forma, nada indica que o Sr. Carlos 
Cachoeira tenha limitado suas contravenções a um raio 
de ação restrito ao Estado de Goiás.

Por último, já nessa primeira reunião da CPMI, 
assistimos a membros da Comissão vociferando con-
tra órgãos da imprensa. Isso é, da mesma forma, de 
extrema gravidade. Garrotear o direito de livre acesso 
à informação é garrotear os fundamentos éticos e po-
líticos que estão na essência do sistema democrático. 

A imprensa não pode ser uma simples extensão 
dos Governos, uma mera tuba de ressonância das 
ações governamentais. A expressão do pensamento 
e a liberdade de imprensa precisam constituir-se em 
direito prioritário no Estado pleno de Direito.

Aliás, hoje é o Dia Mundial da Liberdade de Im-
prensa, em que representantes das associações de 
editores do Brasil, da Argentina, do Chile, da Colôm-
bia, do Equador e do Peru divulgam documento para 
chamar a atenção para o número de jornalistas da 
América Latina assassinados no ano passado e para 
a necessidade de lutar contra a impunidade que ronda 
esses casos. Vinte e nove jornalistas ou pessoas liga-
das à imprensa foram assassinatos na América Latina, 
em 2011, representando um terço do total mundial. 

No Brasil, houve recentemente o assassinato de 
Décio Sá, de 42 anos, autor de um blog de denúncias 
de corrupção, em São Luís do Maranhão.

A referida declaração reafirma a importância da 
liberdade de imprensa para o debate público, para a 
formação de valores democráticos e para a fiscalização 
das autoridades por parte dos cidadãos.

Sr. Presidente, quero concluir com duas palavras. 
A primeira, do cientista Norberto Bobbio, o qual afirma 
que, nas democracias, poucos são os eleitos, muitos 
os eleitores, mas todos os eleitores têm o direito de 
saber tudo aquilo que os eleitos fazem. É a essência da 
formação de opinião pública e da própria democracia.

Por último, a palavra do jornalista Eugênio Bucci, 
no Estado de hoje, quando diz: “Poder Judiciário que 
não julga, polícia que não investiga, governadores que 
fingem que não é com eles, traficantes que subornam 

políticos, milícias que promovem massacres: todos são 
expoentes distintos de uma mesma máquina que vem 
minando o Estado de Direito e ameaçando a liberdade. 
Há, no Brasil, um discurso anti-imprensa, um discurso 
fanatizante, ganhando volume em nosso continente. Em 
nome do combate a erros de jornalistas – muitas vezes 
erros lamentáveis –, o discurso investe não mais contra 
os erros, mas contra a própria instituição da imprensa 
livre, propondo cerceá-la de mil maneiras diferentes”.

Nasce daí um caldo de cultura que, demonizan-
do os órgãos de informação, facilita ainda mais a roti-
na dos narcotraficantes e dos que matam jornalistas. 
E, matando jornalistas, vão acabar oprimindo todo o 
povo brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS À MESA PARA PUBLICAÇÃO

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, em nome da bancada do Partido Po-
pular Socialista – PPS, gostaria de prestar homenagens 
ao Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, data que a 
UNESCO marcou em nosso calendário.

Sr. Presidente, toda uma geração de brasileiros 
já se distancia daqueles dias negros em que a Nação 
enfrentou os tacões do arbítrio e da violência. E ne-
nhuma entidade foi alvo mais virulento dessas arbi-
trariedades que a imprensa brasileira, sujeita a uma 
censura que buscava fazer nula a transmissão de in-
formações necessárias a todo o povo, a um povo ao 
qual se negava, com tal censura, tomar conhecimento 
do que acontecia mesmo ao seu redor, ou em regiões 
mais distantes, ou no mundo. 

Vencemos essa batalha. E tivemos exatamente na 
imprensa assim tão amesquinhada o poder de vencer 
o nojo e o medo, a repressão e o arbítrio. 

Por quê? É simples. Costuma-se dizer que a 
imprensa é exatamente o quarto Poder Republicano. 
Pessoalmente, não endosso sem reservas tal defini-
ção. O poder republicano é o povo, um poder que esse 
mesmo povo exerce por si ou por seus representantes. 
E a meio desses representantes avulta a imprensa.

Seja por sua paixão ou por sua imparcialidade, 
seja por sua altivez ou por sua coragem, seja pela de-
liberada vontade de dar transparência a todos os atos 
dos agentes públicos – para revolta desses mesmos 
agentes e seus tutores –, seja por tudo isso ou o que 
mais se queira apontar, a imprensa é o povo que fala, 
que grita, que reclama e, sobretudo, que aponta ca-
minhos, soluções. 

Por isso, quando vejo que se preparam, delibera-
damente, em surdina, formas as mais sofisticadas de 
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controle de nossos meios de expressão, reajo, junto 
com o meu partido, e com veemência, porque, afinal, 
o que se está querendo, de uma só vez, é silenciar e 
alienar o nosso povo. 

Um povo livre só pode querer uma imprensa livre. 
Era o que tinha a dizer.
O SR. SANDES JÚNIOR (PP – GO. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, o Brasil vive um grande momento na educa-
ção, particularmente no ensino superior, com grandes 
investimentos na melhoria e no aumento da estrutu-
ra das universidades federais. Temos ainda um forte 
programa de bolsas de estudos no exterior que vão 
qualificar milhares de brasileiros nos próximos anos. 

Possuímos ainda uma ação espetacular de qualifi-
cação de mão de obra técnica. Refiro-me ao Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o 
PRONATEC. Esse programa tem como objetivo ex-
pandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos 
técnicos e profissionais de nível médio e de cursos 
de formação inicial e continuada para trabalhadores. 
A medida intensifica o programa de expansão de es-
colas técnicas em todo o País.

Até o ano de 2014, o Governo Federal prevê a cons-
trução de 208 novas unidades da rede, em duas fases. 
Na primeira fase, em execução, serão construídas 88 uni-
dades, que devem ser inauguradas até 2012. Para 2013 
e 2014, deverão ser construídas outras 120 unidades.

Ao todo, será formada uma rede com cerca de 
600 escolas técnicas profissionalizantes, administra-
das pelos 38 Institutos Federais de Educação, Ciência 
e Tecnologia. Isso equivale a um atendimento direto a 
600 mil estudantes em todo o País.

O PRONATEC também amplia as vagas das re-
des estaduais de educação profissional. Esta ação será 
abarcada pelo Programa Brasil Profissionalizado, parte 
do Plano de Desenvolvimento da Educação, que teve 
a adesão das 27 Unidades da Federação. Os recursos 
serão repassados para construção, reforma, ampliação 
de infraestrutura escolar e de recursos pedagógicos, 
além da formação de professores.

Os recursos do programa virão do Orçamento 
do Ministério da Educação, do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador, o FAT, do Sistema S, através do SESI, 
SENAI, SESC e SENAC, e do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social, o BNDES.

O mesmo projeto de lei, cujo substitutivo foi apro-
vado pela Câmara dos Deputados e encaminhado ao 
Senado, que cria o PRONATEC amplia o alcance do 
Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Su-
perior, o FIES, que passa a chamar-se Fundo de Fi-
nanciamento Estudantil, com a mesma sigla.

Desta maneira, este fundo poderá prover mais 
duas linhas de crédito, sendo uma para estudantes 
egressos do ensino médio e outra para empresas que 
desejam formar seus funcionários em escolas privadas 
habilitadas pelo MEC ou no Sistema S. O funcionamen-
to é similar ao do FIES do ensino superior, porém com 
18 meses de carência e seis vezes o tempo do curso, 
mais 12 meses para pagamento.

As escolas do Sistema S e das redes públicas 
também ofertarão cursos de formação inicial e continua-
da para capacitar os favorecidos do seguro-desemprego 
que sejam reincidentes nesse benefício. Esta ação se 
aplica também ao público beneficiado pelos programas 
de inclusão produtiva, como o Bolsa Família. 

Todos esses investimentos vêm sendo feitos a 
partir dos dois mandatos do Presidente Lula e tiveram 
continuidade agora, com a Presidenta Dilma Rousseff. 
Tenho certeza, tendo em vista a seriedade com que o 
tema vem sendo tratado, de que nos próximos 15 anos 
daremos um passo gigantesco em direção a tornar o 
Brasil uma das potências mundiais.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PR – PE. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, pode-se dizer que o Brasil tem hoje 
implementado um dos maiores programas de investi-
mentos em infraestrutura do mundo. Estou falando do 
PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que 
está em sua segunda fase. E, a despeito do que se 
diz, o programa avança a todo vapor. Os números re-
almente não mentem. Basta observar que no primeiro 
trimestre deste ano os investimentos cresceram quase 
50%! Foram investidos, mais precisamente, 46,9% a 
mais do que nos 3 primeiros meses do ano passado. 
São 8 bilhões de reais até agora, em 2012, contra 5,5 
bilhões no mesmo período de 2011. 

E o melhor é que o investimento cresceu em to-
dos os setores, principalmente no Programa Minha 
Casa, Minha Vida, que permite acesso mais fácil ao 
sonho da casa própria. Foram gastos 23,5% a mais 
neste primeiro trimestre com o programa de habita-
ção popular, se comparado ao mesmo período do ano 
passado. O Governo trabalha com a previsão de que 
o investimento por meio do PAC cresça este ano mais 
que o PIB, o Produto Interno Bruto.

Essa maior velocidade na execução do PAC, meus 
caros colegas, mostra que o Governo brasileiro está 
acelerando de verdade as obras de infraestrutura, tão 
importantes para o desenvolvimento do País e para a 
melhoria da qualidade de vida da nossa população.

Os números são realmente impressionantes. Ape-
nas entre fevereiro e março deste ano, os pagamentos 
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saltaram 282,9%, de um mês para o outro! Quem não 
apostava no PAC agora terá de dar o braço a torcer, 
como se diz popularmente. É claro que, no início de 
qualquer programa de governo, é preciso paciência, 
porque os resultados demoram um pouco para apa-
recer. É preciso cumprir as exigências legais, aprovar 
projetos de execução, enfim, há uma burocracia neces-
sária até para garantir a lisura na aplicação do dinheiro 
público. Agora muitos resultados começam a ser vistos. 
Os tempos iniciais do PAC serviram para a maturação 
de diversos projetos, que nesses novos tempos saem 
efetivamente do papel. Prova disso é que o Governo 
prevê uma curva ascendente daqui em diante nos nú-
meros que retratam os investimentos públicos.

Além do mais, o Brasil vem conseguindo com 
mais eficiência equilibrar as contas públicas. Dados 
do Tesouro Nacional mostram que a conta com paga-
mento de pessoal caiu 2,5% em relação ao PIB nomi-
nal nos 3 primeiros meses do ano. Com o caixa mais 
equilibrado, sobram recursos para que o nosso País 
faça o que realmente precisa neste momento em que 
busca se tornar uma nação de Primeiro Mundo: investi-
mentos em infraestrutura. Sou um defensor incansável 
dessa opção, Sras. e Srs. Parlamentares. E acho que 
nós, aqui no Congresso Nacional, temos o dever de 
defender constantemente e cobrar esforços quando o 
assunto é infraestrutura. Até porque um país só é con-
siderado desenvolvido quando oferece condições para 
que suas empresas cresçam, atraiam investimentos e 
gerem empregos para a população. Precisamos insistir 
na defesa de mais infraestrutura, porque só assim o 
Brasil será o País que todos nós almejamos, ou seja, 
um país que oferece perspectivas de vida e de um fu-
turo melhor, uma nação que oferece emprego digno, 
habitação segura, transporte público eficiente, saúde, 
educação, segurança pública de qualidade, sanea-
mento básico e água tratada, estradas, transportes e 
energia, que proporciona aos seus habitantes a chance 
de sonhar e transformar esses sonhos em realidade.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PAULO PIMENTA (PT – RS. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, quero dar conhecimento a esta Casa de que no dia 
de ontem protocolei requerimento perante a Comissão 
de Defesa do Consumidor solicitando a realização de 
audiência pública com os representantes da INFRAERO 
(Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária) e 
das empresas de transporte aéreo que atuam no merca-
do nacional, a fim de apresentar e discutir o cronograma 
de obras e melhorias nos aeroportos brasileiros, a pre-
visão de instalação dos equipamentos para aumentar 
a segurança nos voos e as políticas de relação com o 
consumidor adotadas pelas companhias aéreas.

Com o intuito de melhorar o serviço de trans-
porte aéreo no Brasil e tendo em vista os transtornos 
sofridos pelos usuários desse meio de transporte, que 
teve aumento significativo nos últimos anos, ainda que 
sem a aplicação dos devidos e necessários recursos, 
levando-se em conta sua enorme importância para a 
economia nacional, seus reflexos à luz do Código de 
Defesa do Consumidor e da legislação brasileira de 
maneira geral, devemos levantar novamente a ques-
tão, tanto para pressionar os órgãos competentes a 
executar as obras de melhoria, quanto para identificar 
eventuais abusos na prestação do serviço de transporte 
aéreo, assim exercendo nosso dever de fiscalizadores, 
representantes do povo brasileiro.

Nesta esteira, chamo a atenção do Parlamento 
para a instabilidade na relação entre o consumidor e 
as empresas e para a forma “autoritária” como estas 
tomam decisões que privam o consumidor do exercício 
de seu direito à informação clara e objetiva.

Além disso, as empresas que atuam ou que pre-
tendem atuar no mercado brasileiro devem estar sub-
metidas à legislação do País, respeitá-la, e respeitar 
os consumidores brasileiros, em vez de privá-los do 
acesso a qualquer tipo de contestação. Da mesma ma-
neira, os órgãos da administração competentes para 
efetuar melhorias nos aeroportos devem cumprir as 
metas estipuladas no cronograma do Governo.

Finalizando, Sr. Presidente, peço que seja dado 
como lido este discurso e registrado nos Anais da Casa. 

Muito obrigado.
O SR. ANTONIO BULHÕES (PRB – SP. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, frequentemente, somos questionados a 
respeito do volume de trabalho de um Deputado com 
relação aos seus subsídios. Não vou me estender na 
discussão de valores, pois é claro que o País, a des-
peito de todos os avanços sociais obtidos, ainda tem 
uma maioria esmagadora de sua população sobrevi-
vendo com o salário mínimo, ou menos. Diante desse 
fato, qualquer referência pode parecer gritante. 

Mas o que tem causado espécie entre nós, pela 
falácia do argumento apresentado e sua repetição 
quase à exaustão, é a acusação de que o Deputado 
trabalha apenas 3 dias por semana, referindo-se os 
autores do sofisma aos dias da semana com sessão 
deliberativa, como se o trabalho parlamentar se res-
tringisse à participação nas sessões plenárias e nas 
reuniões de Comissões. Nós, Deputados, assim como 
a população que efetivamente nos acompanha e nos 
cobra em nossas bases, sabemos que isso é falso. 

Todos conhecemos a necessidade de se manter 
o vínculo com os eleitores. E estes, com exceção dos 
representados do Distrito Federal, raramente têm aces-
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so aos meios necessários para nos visitar em nossos 
gabinetes parlamentares de Brasília. Mesmo em nossos 
Estados, o deslocamento pode ser difícil. Então somos 
nós que temos que ir aonde o povo está. E o fazemos 
relegando a própria convivência com nossa família. 

Não direi que essa cota de sacrifício é impagável, 
já que é esse contato com os eleitores que oxigena 
nosso mandato, que nos permite manter a conexão 
com a realidade de quem nos proporcionou a oportu-
nidade de representá-lo. 

Vou usar o meu exemplo, Presidente. Se apenas 
1% dos cidadãos que em mim depositaram a confian-
ça de seus votos me procurarem, ao fim de 1 mês eu 
terei atendido a uma média de 53 pessoas por dia. Se 
desconsiderarmos os 3 dias de permanência mínima 
em Brasília, que muitas vezes, por questões de com-
promissos com autoridade federais, são prorrogados, 
essa média sobe para mais de 453 atendimentos por 
dia. Ou impossíveis 18 entrevistas pessoais por hora. 

Somem-se a essa atividade as visitas aos di-
retórios municipais do PRB em São Paulo, que são 
457, onde mantemos acesa a chama da militância e 
trocamos experiências relevantes para a consolidação 
da vida partidária, e teremos claro que a vida de um 
Deputado não se restringe aos dias em que seu ex-
pediente é dado em Brasília. 

Isso tudo fora as atividades em nossos partidos, 
que nos obrigam muitas vezes a realizar descolamentos 
para fora de nossas bases e de Brasília e que se fazem 
absolutamente imprescindíveis diante da importância 
de unificar discursos e de consolidar cada vez mais a 
política partidária em nosso País.

Podem não acreditar os críticos, mas durante nos-
sos mandatos somos Deputados 24 horas por dia, 7 
dias por semana. Para desespero, creio eu, de muitos 
em nossas famílias. 

Então, Sr. Presidente, a quem interessa essa 
sórdida e permanente campanha de desmoralização 
da vida parlamentar?

Evidentemente, a vida política no País tem proble-
mas. Assim o é no Legislativo, espelho real de nossa 
sociedade, no que ela tem de mais brilhante e também 
no que ela tem de questionável. 

Lembremo-nos da celebre máxima do então Pri-
meiro-Ministro inglês Winston Churchill; “A democracia 
é o pior regime... depois de todos os outros”. Pois so-
mos nós, o Parlamento, que servimos de âncora para 
o regime democrático. Somos nós, o Parlamento, que 
mantemos as portas abertas ao povo, por sermos a Casa 
dele, onde ele efetivamente tem voz. Sem o Legislativo, 
efetivo alicerce da representatividade popular, a demo-
cracia seria o pior dos regimes. Pior que todos os outros. 

Por isso, Sr. Presidente, ouso afirmar que criticas 
como essas, que atribuem ao Deputado um comporta-
mento desidioso que em nada se constata em nossa 
rotina, só podem ser fruto de pessoas ou grupos que 
querem ver o Legislativo desmoralizado, o Parlamento 
ajoelhado, a democracia ameaçada. 

Deixo até a sugestão, Sr. Presidente, de que a 
Câmara utilize todos os seus meios de comunicação 
– a TV, a rádio, o jornal e a agência – para registrar 
ou reproduzir as atividades parlamentares executadas 
em nossas bases como um prolongamento do trabalho 
legislativo e não como um feito laudatório. 

Isso porque, Sr. Presidente, posso afirmar que 
sou Deputado 7 dias por semana, 24 horas por dia. 
E, mais do que me preocupar com o relógio de ponto, 
espero que a minha rotina parlamentar sirva exclusi-
vamente para atender às expectativas de quem me 
trouxe até aqui: o eleitor. 

Muito obrigado!
A SRA. CARMEN ZANOTTO (Bloco/PPS – SC. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para saudar 
todos os trabalhadores brasileiros pelo 1º de Maio, 
data em que o mundo celebra o Dia do Trabalhador.

O Dia do Trabalho é comemorado em 1º de maio. 
No Brasil e em vários países do mundo é um feriado 
nacional, dedicado a festas, manifestações, passeatas, 
exposições e eventos reivindicatórios. 

A história do Dia do Trabalho começou em 1886, 
na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. No dia 1º de 
maio daquele ano, milhares de trabalhadores foram às 
ruas reivindicar melhores condições de trabalho, como 
a redução da jornada de trabalho de 13 para 8 horas 
diárias. Esse mesmo dia foi marcado também por uma 
grande greve geral dos trabalhadores daquele país.

No Brasil, apesar dos relatos de comemoração da 
data desde o ano de 1895, somente em setembro de 1925 
a celebração se tornou oficial, após a criação de um de-
creto do então Presidente Artur Bernardes. Alguns fatos 
importantes para os trabalhadores brasileiros também 
aconteceram no dia 1º de maio. Em 1940, o Presidente 
Getúlio Vargas instituiu o salário mínimo, criado para suprir 
as necessidades básicas de uma família, como moradia, 
alimentação, saúde, vestuário, educação e lazer.

Em 1941, foi criada a Justiça do Trabalho, des-
tinada a resolver questões judiciais relacionadas, es-
pecificamente, às relações de trabalho e aos direitos 
dos trabalhadores.

Os trabalhadores brasileiros conquistaram avan-
ços inegáveis nas últimas décadas, Sr. Presidente e 
colegas Deputados. No entanto, ainda há muito a ser 
feito, e o nosso trabalho aqui nesta Casa de leis deve 
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sempre estar pautado pela melhoria das condições de 
vida dos nossos trabalhadores.

Celebremos os avanços, mas sem esquecer que 
há ainda um longo caminho a se percorrer, rumo à 
redução das desigualdades no Brasil. Para garantir-
mos a plena cidadania aos trabalhadores brasileiros 
e a melhoria dos serviços públicos essenciais para a 
sua dignidade, como saúde, educação e segurança, 
o caminho é longo, mas, com empenho e dedicação, 
atingiremos tais metas.

Parabéns, trabalhador brasileiro. 
Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigada.

V – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Nada 

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Partido        Bloco

RORAIMA

Jhonatan de Jesus PRB 
Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Teresa Surita PMDB 
Total de Roraima: 3

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Janete Capiberibe PSB 
Luiz Carlos PSDB 
Total de Amapá: 3

PARÁ

Cláudio Puty PT 
Dudimar Paxiúba PSDB 
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de Pará: 5

AMAZONAS

Átila Lins PSD 
Francisco Praciano PT 
Henrique Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Pauderney Avelino DEM 
Rebecca Garcia PP 
Total de Amazonas: 5

RONDÔNIA

Mauro Nazif PSB 
Nilton Capixaba PTB 
Padre Ton PT 
Total de Rondônia: 3

ACRE

Henrique Afonso PV PvPps
Perpétua Almeida PCdoB 
Sibá Machado PT 
Total de Acre: 3

TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
Júnior Coimbra PMDB 
Laurez Moreira PSB 
Lázaro Botelho PP 
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM 
Total de Tocantins: 5

MARANHÃO

Alberto Filho PMDB 
Carlos Brandão PSDB 
Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Domingos Dutra PT 
Hélio Santos PSD 
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Pedro Novais PMDB 
Pinto Itamaraty PSDB 
Ribamar Alves PSB 
Sarney Filho PV PvPps
Waldir Maranhão PP 
Total de Maranhão: 11

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Antonio Balhmann PSB 
Ariosto Holanda PSB 
Chico Lopes PCdoB 
Danilo Forte PMDB 
Eudes Xavier PT 
Gera Arruda PMDB 
José Airton PT 
José Guimarães PT 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Total de Ceará: 11

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Hugo Napoleão PSD 
Jesus Rodrigues PT 
Júlio Cesar PSD 
Marcelo Castro PMDB 
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB 
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 8
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RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
João Maia PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Wagner PV PvPps
Rogério Marinho PSDB 
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAÍBA

Damião Feliciano PDT 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PMDB 
Nilda Gondim PMDB 
Wilson Filho PMDB 
Total de Paraíba: 5

PERNAMBUCO

Augusto Coutinho DEM 
Bruno Araújo PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB 
Inocêncio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Jorge Corte Real PTB 
José Augusto Maia PTB 
Mendonça Filho DEM 
Pastor Eurico PSB 
Paulo Rubem Santiago PDT 
Raul Henry PMDB 
Roberto Teixeira PP 
Sergio Guerra PSDB 
Severino Ninho PSB 
Silvio Costa PTB 
Vilalba PRB 
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco: 18

ALAGOAS

Arthur Lira PP 
Celia Rocha PTB 
Givaldo Carimbão PSB 
Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rui Palmeira PSDB 
Total de Alagoas: 6

SERGIPE

Andre Moura PSC 
Heleno Silva PRB 
Rogério Carvalho PT 
Total de Sergipe: 3

BAHIA

Acelino Popó PRB 
Alice Portugal PCdoB 
Amauri Teixeira PT 
Antonio Brito PTB 
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Antonio Imbassahy PSDB 
Claudio Cajado DEM 
Daniel Almeida PCdoB 
Edson Pimenta PSD 
Fábio Souto DEM 
Felix Mendonça Júnior PDT 
Fernando Torres PSD 
João Carlos Bacelar PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Leão PP 
José Carlos Araújo PSD 
Jutahy Junior PSDB 
Márcio Marinho PRB 
Marcos Medrado PDT 
Mário Negromonte PP 
Nelson Pellegrino PT 
Oziel Oliveira PDT 
Paulo Magalhães PSD 
Roberto Britto PP 
Sérgio Brito PSD 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 25

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PSD 
Antônio Roberto PV PvPps
Aracely de Paula PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPr-
pPhsPtcPslPrtb
Carlaile Pedrosa PSDB 
Dimas Fabiano PP 
Domingos Sávio PSDB 
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Eduardo Barbosa PSDB 
Gabriel Guimarães PT 
Gilmar Machado PT 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB 
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB 
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Júlio Delgado PSB 
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcus Pestana PSDB 
Miguel Corrêa PT 
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Padre João PT 
Renzo Braz PP 
Stefano Aguiar PSC 
Toninho Pinheiro PP 
Walter Tosta PSD 
Weliton Prado PT 
Zé Silva PDT 
Total de Minas Gerais: 28

ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB 
Dr. Jorge Silva PDT 
Lauriete PSC 
Lelo Coimbra PMDB 
Manato PDT 
Paulo Foletto PSB 
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO

Adrian PMDB 
Alessandro Molon PT 
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Chico Alencar PSOL 
Chico D`Angelo PT 
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Carlos Alberto PMN 
Eduardo Cunha PMDB 
Glauber Braga PSB 
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB 
Jean Wyllys PSOL 
Luiz Sérgio PT 
Marcelo Matos PDT 
Miro Teixeira PDT 
Neilton Mulim PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rodrigo Maia DEM 
Vitor Paulo PRB 
Walney Rocha PTB 
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Rio de Janeiro: 22

SÃO PAULO

Alexandre Leite DEM 
Aline Corrêa PP 
Antonio Bulhões PRB 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Beto Mansur PP 
Bruna Furlan PSDB 
Cândido Vaccarezza PT 

Carlinhos Almeida PT 
Carlos Zarattini PT 
Delegado Protógenes PCdoB 
Devanir Ribeiro PT 
Dimas Ramalho PPS PvPps
Dr. Ubiali PSB 
Duarte Nogueira PSDB 
Edinho Araújo PMDB 
Eli Correa Filho DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
Guilherme Campos PSD 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jefferson Campos PSD 
João Dado PDT 
Jonas Donizette PSB 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
Keiko Ota PSB 
Luiz Fernando Machado PSDB 
Luiza Erundina PSB 
Milton Monti PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Nelson Marquezelli PTB 
Newton Lima PT 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Teixeira PT 
Penna PV PvPps
Ricardo Berzoini PT 
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 
William Dib PSDB 
Total de São Paulo: 45

MATO GROSSO

Eliene Lima PSD 
Nilson Leitão PSDB 
Pedro Henry PP 
Valtenir Pereira PSB 
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 
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Reguffe PDT 
Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Distrito Federal: 7

GOIÁS

Íris de Araújo PMDB 
João Campos PSDB 
Leandro Vilela PMDB 
Leonardo Vilela PSDB 
Magda Mofatto PTB 
Pedro Chaves PMDB 
Roberto Balestra PP 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Sandro Mabel PMDB 
Total de Goiás: 10

MATO GROSSO DO SUL

Fabio Trad PMDB 
Geraldo Resende PMDB 
Mandetta DEM 
Marçal Filho PMDB 
Reinaldo Azambuja PSDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

André Zacharow PMDB 
Assis do Couto PT 
Cida Borghetti PP 
Fernando Francischini PSDB 
João Arruda PMDB 
Leopoldo Meyer PSB 
Osmar Serraglio PMDB 
Rosane Ferreira PV PvPps
Rubens Bueno PPS PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Takayama PSC 
Total de Paraná: 11

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS PvPps
Décio Lima PT 
Rogério Peninha Mendonça PMDB 
Total de Santa Catarina: 3

RIO GRANDE DO SUL

Bohn Gass PT 
Darcísio Perondi PMDB 
Fernando Marroni PT 
Giovani Cherini PDT 
José Stédile PSB 
Marco Maia PT 
Nelson Marchezan Junior PSDB 
Paulo Ferreira PT 

Paulo Pimenta PT 
Ronaldo Nogueira PTB 
Ronaldo Zulke PT 
Vieira da Cunha PDT 
Total de Rio Grande do Sul: 12

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:

Partido       Bloco

RORAIMA

Berinho Bantim PSDB 
Edio Lopes PMDB 
Francisco Araújo PSD 
Paulo Cesar Quartiero DEM 
Raul Lima PSD 
Total de Roraima: 5

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM 
Evandro Milhomen PCdoB 
Fátima Pelaes PMDB 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Vinicius Gurgel PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Amapá: 5

PARÁ

Arnaldo Jordy PPS PvPps
Asdrubal Bentes PMDB 
Beto Faro PT 
Elcione Barbalho PMDB 
Giovanni Queiroz PDT 
José Priante PMDB 
Josué Bengtson PTB 
Lira Maia DEM 
Miriquinho Batista PT 
Wladimir Costa PMDB 
Zé Geraldo PT 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 12

AMAZONAS

Carlos Souza PSD 
Sabino Castelo Branco PTB 
Silas Câmara PSD 
Total de Amazonas: 3

RONDÔNIA

Carlos Magno PP 
Marcos Rogério PDT 
Marinha Raupp PMDB 
Moreira Mendes PSD 
Natan Donadon PMDB 
Total de Rondônia: 5
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ACRE

Antônia Lúcia PSC 
Flaviano Melo PMDB 
Gladson Cameli PP 
Marcio Bittar PSDB 
Taumaturgo Lima PT 
Total de Acre: 5

TOCANTINS

César Halum PSD 
Eduardo Gomes PSDB 
Irajá Abreu PSD 
Total de Tocantins: 3

MARANHÃO

Cleber Verde PRB 
Costa Ferreira PSC 
Edivaldo Holanda Junior PTC PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Francisco Escórcio PMDB 
Nice Lobão PSD 
Professor Setimo PMDB 
Zé Vieira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Maranhão: 7

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB 
Arnon Bezerra PTB 
Artur Bruno PT 
Domingos Neto PSB 
Genecias Noronha PMDB 
Gorete Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Ananias PCdoB 
José Linhares PP 
Manoel Salviano PSD 
Mário Feitoza PMDB 
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Ceará: 11

PIAUÍ

Iracema Portella PP 
Marllos Sampaio PMDB 
Total de Piauí: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PSD 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
Sandra Rosado PSB 
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Efraim Filho DEM 
Hugo Motta PMDB 
Leonardo Gadelha PSC 

Romero Rodrigues PSDB 
Ruy Carneiro PSDB 
Wellington Roberto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Paraíba: 7

PERNAMBUCO

Anderson Ferreira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Coelho Filho PSB 
João Paulo Lima PT 
José Chaves PTB 
Luciana Santos PCdoB 
Pedro Eugênio PT 
Total de Pernambuco: 7

ALAGOAS

João Lyra PSD 
Joaquim Beltrão PMDB 
Renan Filho PMDB 
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

Almeida Lima PPS PvPps
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Márcio Macêdo PT 
Mendonça Prado DEM 
Valadares Filho PSB 
Total de Sergipe: 5

BAHIA

Afonso Florence PT 
Arthur Oliveira Maia PMDB 
Erivelton Santana PSC 
Geraldo Simões PT 
Jânio Natal PRP PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
José Nunes PSD 
José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Josias Gomes PT 
Lucio Vieira Lima PMDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Argôlo PP 
Maurício Trindade PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Valmir Assunção PT 
Waldenor Pereira PT 
Total de Bahia: 14

MINAS GERAIS

Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Antônio Andrade PMDB 
Bonifácio de Andrada PSDB 
Diego Andrade PSD 
Eduardo Azeredo PSDB 
Eros Biondini PTB 
Fábio Ramalho PV PvPps
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George Hilton PRB 
Geraldo Thadeu PSD 
Jaime Martins PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB 
Luis Tibé PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luiz Fernando Faria PP 
Marcos Montes PSD 
Mauro Lopes PMDB 
Newton Cardoso PMDB 
Odair Cunha PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB 
Reginaldo Lopes PT 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB 
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 25

ESPÍRITO SANTO

Cesar Colnago PSDB 
Iriny Lopes PT 
Rose de Freitas PMDB 
Total de Espírito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB 
Alfredo Sirkis PV PvPps
Andreia Zito PSDB 
Arolde de Oliveira PSD 
Aureo PRTB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Benedita da Silva PT 
Deley PSC 
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Dr. Paulo César PSD 
Edson Ezequiel PMDB 
Edson Santos PT 
Felipe Bornier PSD 
Fernando Jordão PMDB 
Filipe Pereira PSC 
Francisco Floriano PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Leonardo Picciani PMDB 
Liliam Sá PSD 
Nelson Bornier PMDB 
Otavio Leite PSDB 
Romário PSB 
Simão Sessim PP 
Stepan Nercessian PPS PvPps
Washington Reis PMDB 
Total de Rio de Janeiro: 23

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB 
Alberto Mourão PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Jardim PPS PvPps
Carlos Sampaio PSDB 
Eleuses Paiva PSD 
Gabriel Chalita PMDB 
Guilherme Mussi PSD 
Jilmar Tatto PT 
João Paulo Cunha PT 
José De Filippi PT 
José Mentor PT 
Junji Abe PSD 
Mara Gabrilli PSDB 
Marcelo Aguiar PSD 
Missionário José Olimpio PP 
Otoniel Lima PRB 
Pastor Marco Feliciano PSC 
Paulo Freire PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Maluf PP 
Ricardo Izar PSD 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto de Lucena PV PvPps
Vicente Candido PT 
Walter Feldman PSDB 
Total de São Paulo: 25

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB 
Homero Pereira PSD 
Júlio Campos DEM 
Total de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Jaqueline Roriz PMN 
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Armando Vergílio PSD 
Carlos Alberto Leréia PSDB 
Flávia Morais PDT 
Heuler Cruvinel PSD 
Jovair Arantes PTB 
Marina Santanna PT 
Ronaldo Caiado DEM 
Total de Goiás: 7

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Giroto PMDB 
Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul: 3



Maio de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 4 15129 

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alex Canziani PTB 
Alfredo Kaefer PSDB 
André Vargas PT 
Angelo Vanhoni PT 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Edmar Arruda PSC 
Eduardo Sciarra PSD 
Giacobo PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Hermes Parcianello PMDB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Luiz Nishimori PSDB 
Nelson Meurer PP 
Nelson Padovani PSC 
Odílio Balbinotti PMDB 
Ratinho Junior PSC 
Reinhold Stephanes PSD 
Zeca Dirceu PT 
Total de Paraná: 19

SANTA CATARINA

Celso Maldaner PMDB 
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 

Ronaldo Benedet PMDB 
Valdir Colatto PMDB 
Total de Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Alceu Moreira PMDB 
Alexandre Roso PSB 
Assis Melo PCdoB 
Danrlei De Deus Hinterholz PSD 
Eliseu Padilha PMDB 
Enio Bacci PDT 
Henrique Fontana PT 
Jeronimo Goergen PP 
José Otávio Germano PP 
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Noé PSB 
Manuela D`ávila PCdoB 
Marcon PT 
Onyx Lorenzoni DEM 
Osmar Terra PMDB 
Renato Molling PP 
Sérgio Moraes PTB 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 19

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Encer-
ro a sessão, antes convocando para hoje, quinta-feira, 
dia 3 de maio, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA 
(Debates e trabalho de Comissões.)

(Encerra-se a sessão às 11 horas e 42 
minutos.)
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Ata da 106ª Sessão, da 2ª Sessão Legislativa Ordinária, 
da 54ª Legislatura, em 3 de maio de 2012

Presidência dos Srs.: Inocêncio Oliveira, 3º Secretário; Luiz Couto; Amauri Teixeira, 
§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 14 HORAS COMPARECEM À CASA 
OS SRS.:

Marco Maia
Jorge Tadeu Mudalen
Inocêncio Oliveira
Júlio Delgado
Geraldo Resende
Manato
Carlos Eduardo Cadoca

Partido      Bloco

RORAIMA

Jhonatan de Jesus PRB 
Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Teresa Surita PMDB 
Total de Roraima: 3

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Fátima Pelaes PMDB 
Janete Capiberibe PSB 
Luiz Carlos PSDB 
Total de Amapá: 4

PARÁ

Cláudio Puty PT 
Dudimar Paxiúba PSDB 
José Priante PMDB 
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de Pará: 6

AMAZONAS

Átila Lins PSD 
Francisco Praciano PT 
Henrique Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Pauderney Avelino DEM 
Rebecca Garcia PP 
Total de Amazonas: 5

RONDÔNIA

Mauro Nazif PSB 
Nilton Capixaba PTB 
Padre Ton PT 
Total de Rondônia: 3

ACRE

Henrique Afonso PV PvPps
Perpétua Almeida PCdoB 
Sibá Machado PT 
Total de Acre: 3

TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
Júnior Coimbra PMDB 
Laurez Moreira PSB 
Lázaro Botelho PP 
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM 
Total de Tocantins: 5

MARANHÃO

Alberto Filho PMDB 
Carlos Brandão PSDB 
Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Domingos Dutra PT 
Hélio Santos PSD 
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Pedro Novais PMDB 
Pinto Itamaraty PSDB 
Ribamar Alves PSB 
Sarney Filho PV PvPps
Waldir Maranhão PP 
Total de Maranhão: 11

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Aníbal Gomes PMDB 
Antonio Balhmann PSB 
Ariosto Holanda PSB 
Chico Lopes PCdoB 
Danilo Forte PMDB 
Eudes Xavier PT 
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Gera Arruda PMDB 
José Airton PT 
José Guimarães PT 
Mário Feitoza PMDB 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Total de Ceará: 13

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Hugo Napoleão PSD 
Jesus Rodrigues PT 
Júlio Cesar PSD 
Marcelo Castro PMDB 
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB 
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
João Maia PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Wagner PV PvPps
Rogério Marinho PSDB 
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAÍBA

Damião Feliciano PDT 
Hugo Motta PMDB 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PMDB 
Nilda Gondim PMDB 
Wilson Filho PMDB 
Total de Paraíba: 6

PERNAMBUCO

Augusto Coutinho DEM 
Bruno Araújo PSDB 
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB 
Jorge Corte Real PTB 
José Augusto Maia PTB 
Mendonça Filho DEM 
Pastor Eurico PSB 
Paulo Rubem Santiago PDT 
Raul Henry PMDB 
Roberto Teixeira PP 
Sergio Guerra PSDB 
Severino Ninho PSB 
Silvio Costa PTB 
Vilalba PRB 
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco: 16

ALAGOAS

Arthur Lira PP 
Celia Rocha PTB 
Givaldo Carimbão PSB 
Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rui Palmeira PSDB 

Total de Alagoas: 6

SERGIPE

Andre Moura PSC 
Heleno Silva PRB 
Rogério Carvalho PT 
Total de Sergipe: 3

BAHIA

Acelino Popó PRB 
Alice Portugal PCdoB 
Amauri Teixeira PT 
Antonio Brito PTB 
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Antonio Imbassahy PSDB 
Daniel Almeida PCdoB 
Edson Pimenta PSD 
Fábio Souto DEM 
Felix Mendonça Júnior PDT 
Fernando Torres PSD 
João Carlos Bacelar PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Leão PP 
José Carlos Araújo PSD 
Jutahy Junior PSDB 
Márcio Marinho PRB 
Marcos Medrado PDT 
Mário Negromonte PP 
Nelson Pellegrino PT 
Oziel Oliveira PDT 
Paulo Magalhães PSD 
Roberto Britto PP 
Sérgio Brito PSD 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 24

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PSD 
Antônio Roberto PV PvPps
Aracely de Paula PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPr-
pPhsPtcPslPrtb
Carlaile Pedrosa PSDB 
Dimas Fabiano PP 
Domingos Sávio PSDB 
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
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Eduardo Barbosa PSDB 
Gabriel Guimarães PT 
Gilmar Machado PT 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB 
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB 
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcus Pestana PSDB 
Miguel Corrêa PT 
Padre João PT 
Renzo Braz PP 
Stefano Aguiar PSC 
Toninho Pinheiro PP 
Walter Tosta PSD 
Weliton Prado PT 
Zé Silva PDT 
Total de Minas Gerais: 27

ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB 
Dr. Jorge Silva PDT 
Lauriete PSC 
Lelo Coimbra PMDB 
Paulo Foletto PSB 
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo: 6

RIO DE JANEIRO

Adrian PMDB 
Alessandro Molon PT 
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Chico Alencar PSOL 
Chico D`Angelo PT 
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Carlos Alberto PMN 
Eduardo Cunha PMDB 
Glauber Braga PSB 
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB 
Jean Wyllys PSOL 
Luiz Sérgio PT 
Marcelo Matos PDT 
Miro Teixeira PDT 
Neilton Mulim PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rodrigo Maia DEM 
Vitor Paulo PRB 
Walney Rocha PTB 
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Rio de Janeiro: 22

SÃO PAULO

Alexandre Leite DEM 
Aline Corrêa PP 
Antonio Bulhões PRB 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
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 PvPps
Dr. Ubiali PSB 
Duarte Nogueira PSDB 
Edinho Araújo PMDB 
Eli Correa Filho DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
Guilherme Campos PSD 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jefferson Campos PSD 
João Dado PDT 
Jonas Donizette PSB 
José Mentor PT 
Keiko Ota PSB 
Luiz Fernando Machado PSDB 
Luiza Erundina PSB 
Milton Monti PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Nelson Marquezelli PTB 
Newton Lima PT 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Teixeira PT 
Penna PV PvPps
Ricardo Berzoini PT 
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 
William Dib PSDB 
Total de São Paulo: 47

MATO GROSSO

Eliene Lima PSD 
Nilson Leitão PSDB 
Pedro Henry PP 



Maio de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 4 15133 

Valtenir Pereira PSB 
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

Íris de Araújo PMDB 
João Campos PSDB 
Leandro Vilela PMDB 
Leonardo Vilela PSDB 
Magda Mofatto PTB 
Pedro Chaves PMDB 
Roberto Balestra PP 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Sandro Mabel PMDB 
Total de Goiás: 10

MATO GROSSO DO SUL

Fabio Trad PMDB 
Mandetta DEM 
Marçal Filho PMDB 
Reinaldo Azambuja PSDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 4

PARANÁ

André Zacharow PMDB 
Assis do Couto PT 
Cida Borghetti PP 
Fernando Francischini PSDB 
João Arruda PMDB 
Leopoldo Meyer PSB 
Osmar Serraglio PMDB 
Rosane Ferreira PV PvPps
Rubens Bueno PPS PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Takayama PSC 
Total de Paraná: 11

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS PvPps
Décio Lima PT 
Rogério Peninha Mendonça PMDB 
Total de Santa Catarina: 3

RIO GRANDE DO SUL

Bohn Gass PT 
Darcísio Perondi PMDB 
Fernando Marroni PT 
Giovani Cherini PDT 
José Stédile PSB 
Nelson Marchezan Junior PSDB 
Paulo Ferreira PT 
Paulo Pimenta PT 
Ronaldo Nogueira PTB 
Ronaldo Zulke PT 
Vieira da Cunha PDT 
Total de Rio Grande do Sul: 11

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Ha-

vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo 

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário, o ilustre Deputado Luiz Couto, 

procederá à leitura da ata da sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA
O SR. LUIZ COUTO, servindo como 2º Secretá-

rio, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a 
qual é, sem observações, aprovada.

III – EXPEDIENTE 
(Não há expediente a ser publicado)

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

IV – PEQUENO EXPEDIENTE
A primeira meia hora da sessão, conforme resolu-

ção da Mesa Diretora, é destinada ao encaminhamento 
de discursos dados como lidos ou a pronunciamentos 
de 1 minuto.

Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, 
ilustre Deputado Mauro Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB – CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, como membros da Comissão Parlamentar 
de Inquérito destinada a investigar o turismo sexual 
que envolve crianças e adolescentes em nosso País, 
o Deputado José Linhares e eu entendemos de con-
vidar, mediante requerimento, a ex-Senadora Patrícia 
Saboya, atualmente Deputada Estadual pelo Ceará, 
para que ofereça subsídios, em audiência pública, 
sobre o trabalho que empreendeu no Senado, empe-
nhadamente, com vistas a avaliar a extensão desses 
crimes registrados em todo o território nacional.

A Presidente da CPI, Deputada Erika Kokay, já 
enviou oficio de convocação àquela Parlamentar, que 
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teve destacada projeção nacional, quando abraçou 
essa causa, fazendo-o com firmeza e determinação, 
ao apontar áreas mais diretamente afetadas por uma 
questão crucial, amplamente discutida pela mídia nos 
últimos tempos e realçadas em jornais, revistas e te-
levisões do País.

No roteiro de trabalho daquele órgão acham-se 
sugeridas outras capitais, não apenas Fortaleza.

Portanto, Sr. Presidente, é uma Comissão impor-
tante, que vai cumprir com os seus objetivos.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, como membros da Comissão Par-
lamentar de Inquérito destinada a investigar o turismo 
sexual que envolve crianças e adolescentes em nos-
so País, o Deputado José Linhares e eu entendemos 
de convidar, mediante requerimento, a ex-Senadora 
Patrícia Saboya, atualmente Deputado Estadual pelo 
Ceará, para oferecer subsídios, em audiência pública, 
sobre trabalho que empreendeu no Senado, empe-
nhadamente, com vistas a avaliar a extensão desses 
crimes registrados em todo o território nacional.

A Presidente da CPI, Deputada Erika Kokay, já 
enviou oficio de convocação àquela Parlamentar, que 
teve destacada projeção nacional, quando abraçou 
essa causa, fazendo-o com firmeza e determinação, 
ao apontar áreas mais diretamente afetadas por uma 
questão crucial, amplamente discutida pela mídia nos 
últimos tempos e realçadas em jornais, revistas e te-
levisões do País.

No roteiro de trabalho daquele órgão acham-se 
sugeridas outras Capitais, não apenas Fortaleza, quan-
do se desdobrarão as investigações, em consonância 
com entidades civis que também se dedicam ao estudo 
de uma questão de tamanha relevância.

Por decisão da aludida CPI, a que pertenço, de-
pois da Capital cearense, vários outros conglomerados 
democráticos serão auscultados, através de autorida-
des locais e de associações empenhadas em corrigir 
tal anomalia perdurante dentre nós.

A Deputada Liliam Sá, Vice-Presidente da CPI, 
pretende levar a Comissão até o Rio de Janeiro, onde 
o problema é de inquestionável magnitude, reclaman-
do ação pronta e eficaz por parte de todas as autori-
dades, nos mais diversificados escalões hierárquicos.

Neste primeiro semestre, os esforços serão inten-
sificados, a fim de que as conclusões possam surgir 
antes do recesso, a partir do qual a campanha eleitoral 
dificultará o correto desempenho, embora seja relevan-
tíssima a missão que nos foi cometida.

O propósito da Presidente Erika Kokay, do PT do 
Distrito Federal, é o de intensificar os trabalhos, para 

que apresentemos sugestões válidas, capazes de im-
pedir a prática dessa modalidade delituosa, condenada 
por todos os segmentos sociais.

O SR. PAULO PIMENTA (PT – RS. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer o registro 
de que, no dia de ontem, protocolei requerimento na 
Comissão de Defesa do Consumidor convocando a 
INFRAERO a comparecer à nossa Comissão, porque 
é insustentável a falta de clareza sobre o cronograma 
de investimentos nos aeroportos, como a instalação 
de equipamentos antineblina, que permitem que as 
aeronaves possam pousar utilizando-se de aparelhos 
mais sofisticados, mais modernos.

Ontem estivemos no Rio Grande do Sul por mais 
de 4 horas com o aeroporto fechado. Isso traz conse-
quências para o tráfego aéreo de todo o País, e a IN-
FRAERO não presta as informações necessárias sobre 
esse cronograma de investimentos. Então, entrei com 
esse requerimento.

Peço que este pronunciamento seja divulgado 
pelos órgãos de imprensa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa. 
será atendido.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Depu-
tadas, quero dar conhecimento a esta Casa de que, 
no dia de ontem, protocolei requerimento perante a 
Comissão de Defesa do Consumidor solicitando a re-
alização de audiência pública com os representantes 
da INFRAERO (Empresa Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária) e das empresas de transporte aéreo 
que atuam no mercado nacional, a fim de apresentar e 
discutir o cronograma de obras e melhorias nos aero-
portos brasileiros, discutir a previsão da instalação dos 
equipamentos para aumentar a segurança nos voos, 
bem como as políticas de relação com o consumidor 
adotadas pelas companhias aéreas.

Com o intuito de melhorar o serviço de transpor-
te aéreo no Brasil e pelos transtornos sofridos pelos 
consumidores deste meio de transporte, que teve um 
aumento significativo nos últimos anos sem a aplica-
ção dos devidos e necessários recursos, levando-se 
em conta sua enorme importância para a economia 
nacional, seus reflexos à luz do Código de Defesa do 
Consumidor e da legislação brasileira de maneira ge-
ral, deve-se levantar novamente a questão, tanto para 
pressionar os órgãos competentes nas execuções das 
obras de melhoria, quanto para identificar eventuais 
abusos na prestação do serviço de transporte aéreo, 
exercendo nosso dever de fiscalizadores, representan-
tes do povo brasileiro.
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Nesta esteira, queremos chamar a atenção do 
Parlamento quanto à instabilidade na relação entre o 
consumidor e as empresas, quanto à forma “autoritária” 
que estas tomam decisões, privando o consumidor do 
exercício de seu direito à informação clara e objetiva.

Além disso, as empresas que atuam e pretendem 
atuar no mercado brasileiro devem estar submetidas à 
legislação do País, respeitá-la e respeitar os consumi-
dores brasileiros, e não privá-los do acesso a qualquer 
tipo de contestação; da mesma maneira, os órgãos da 
administração competentes para efetuar as melhorias 
nos aeroportos devem cumprir com as metas estipu-
ladas no cronograma do Governo.

Finalizando, Sr. Presidente, peço que este dis-
curso seja registrado nos Anais desta Casa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao Sr. Deputado Luiz Couto.
O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, o jornal O Globo de hoje, na 
página 13, traz matéria com o seguinte título: Ex-de-
legado diz que queimou corpos de militantes em usi-
na. Em livro de memórias, o ex-delegado e ex-agente 
do DOPS Cláudio Guerra, que se prepara para virar 
pastor, confessa crimes da ditadura e fala de várias 
pessoas que foram queimadas, entres elas diversos 
desaparecidos.

É importante que a Comissão Nacional da Verda-
de seja instalada, para investigar e ouvir esse ex-delega-
do. E chamo a atenção para o seguinte: o ex-delegado 
diz que “a comunidade de inteligência decidiu matar 
Fleury em reunião realizada em São Paulo”.

Sr. Presidente, nós consideramos esta matéria 
de extrema gravidade. Com certeza, a Subcomissão 
da Comissão de Direitos Humanos da Casa que trata 
do assunto vai solicitar o depoimento do ex-delegado.

Depois de instalada a Comissão da Verdade, 
esta situação também poderá ser apresentada, mais 
uma grave situação que mostra que muita coisa acon-
teceu no tempo da ditadura. Por isso, queremos que 
a verdade apareça.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PAULO FEIJÓ (Bloco/PR – RJ. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a 
principal bandeira dos Parlamentares do Rio de Janei-
ro e do Espírito Santo, com certeza, é a de não deixar 
que os direitos constitucionais desses dois Estados 
produtores de petróleo sejam garfados pelos Estados 
não produtores. Nós entendemos que os royalties de 
petróleo do pré-sal devem ser partilhados de maneira 
igualitária entre todos os Estados brasileiros, mas os 
royalties do petróleo que já foi licitado, que já foi con-
tratado, os royalties que já fazem parte das receitas 

dos Estados e dos Municípios produtores, que são di-
reitos constitucionais, esses nós vamos defender de 
todas as maneiras.

Esperamos, Sr. Presidente, que o Relator da Co-
missão Paritária dos Royalties, Deputado Carlos Za-
rattini, seja consciencioso em relação a esse contexto 
dos royalties. Não tenham dúvida de que iremos lutar 
pelos nossos direitos. O Supremo Tribunal Federal, a 
última instância, vai arbitrar os direitos dos Estados e 
Municípios produtores, mas esperamos que esse en-
tendimento venha a acontecer durante a apreciação 
do projeto que será votado ainda neste semestre aqui 
na Câmara dos Deputados.

Como Parlamentar do Rio de Janeiro, tenho a 
obrigação de defender os interesses daquele Estado, 
principalmente os interesses das regiões que, pelo 
quarto mandato, represento aqui na Câmara dos De-
putados, a região norte e a região noroeste do Estado 
do Rio de Janeiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputa-
dos; senhoras e senhores aqui presentes; crianças 
e jovens; pessoas com deficiência que me ouvem e 
veem pela Rádio e pela TV Câmara e que leem pela 
Internet, pelas redes sociais e, inclusive, pela Língua 
Brasileira de Sinais – LIBRAS; em particular, ilustres 
cidadãos do meu Estado, o Rio de Janeiro, que tenho 
o orgulho de aqui representar, ao longo desta Legis-
latura, tenho-me mantido em estado de prontidão em 
relação aos movimentos dos que pretendem usurpar 
um direito constitucional dos entes federados produ-
tores de petróleo, qual seja o das compensações de-
vidas pelos impactos e danos provocados pela cadeia 
produtiva do setor.

Sabemos que, nesta Casa de leis, Parlamentares 
das bancadas de entes federados produtores e não 
produtores buscam um consenso sobre a redistribui-
ção dos royalties do petróleo, com tal processo se de-
senvolvendo, neste ambiente, na Comissão Paritária 
dos Royalties.

Na terça-feira, foi realizada mais uma reunião da 
Comissão Paritária dos Royalties, com os cinco repre-
sentantes dos Estados produtores e igual número de 
representantes dos Estados não produtores. Mais uma 
vez, Sr. Presidente, a reunião aconteceu em ambiente 
tenso, sem que pudesse ser alcançado o consenso a 
respeito de uma proposta que contemple os interes-
ses dos dois lados envolvidos, de Estados produtores 
e não produtores.
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Ressalto o papel desempenhado pelo meu co-
lega do PR e de bancada fluminense, Deputado An-
thony Garotinho, que deixou claro ao Relator, Depu-
tado Carlos Zarattini (PT de São Paulo), que não há 
entendimento possível se os interesses dos Estados 
produtores forem atropelados, com a perda inaceitável 
de direitos assegurados.

Nunca é demais lembrar, colegas Parlamentares, 
que o fácil discurso da redistribuição dos royalties, en-
campado por alguns Deputados no Congresso Nacional, 
não se sustenta à luz da legislação brasileira vigente, 
que estabelece os royalties como indenizações por ris-
cos e danos causados pela atividade da produção de 
petróleo, como os decorrentes do recente vazamento 
de óleo ocorrido na Bacia de Campos.

O Relator Carlos Zarattini ouviu a sugestão dos 
representantes dos Estados produtores, de que o Mi-
nistro da Fazenda, Guido Mantega, esteja presente, 
na próxima terça-feira, à nova reunião da Comissão 
Paritária dos Royalties, para discutir o quanto está 
disposto o Governo Federal a abrir mão de parte dos 
royalties para assegurar uma proposta de consenso.

O que desejo, com este pronunciamento, é hipo-
tecar o meu integral apoio aos Estados e Municípios 
produtores, em sua mobilização, como tenho feito ao 
longo de meu mandato, ao mesmo tempo em que rei-
tero que não é admissível que seja rasgada a Consti-
tuição brasileira, que seja rompido o pacto federativo, 
entre outros absurdos que permeiam o desejo de se 
redistribuir, a qualquer preço e sem medidas, os royal-
ties do petróleo.

Importante realçar que em momento nenhum se 
discute no País, por exemplo, a questão do minério de 
ferro e se os royalties são apenas de Minas Gerais ou 
teriam que ser pagos a todos os Estados e Municípios 
brasileiros.

Seguindo o mesmo princípio, o petróleo é um 
bem de todo o País, mas os royalties são indenizações 
que devem ser pagas apenas a quem produz, pelos 
impactos sociais e ambientais impostos.

Muito obrigado!
O SR. ELIENE LIMA (PSD – MT. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer dois encami-
nhamentos.

Primeiro, a um projeto de lei que propõe a mo-
dificação da Lei Geral de Telecomunicações, estabe-
lecendo o prazo mínimo de 6 meses para a validade 
dos créditos dos planos pré-pagos de telefonia celular.

Sr. Presidente, a criação do serviço pré-pago de 
telefonia celular, em 1998, representou um marco na 
democratização das telecomunicações no País. Quan-
do essa modalidade de serviço passou a ser ofertada, 
havia pouco mais de 7 milhões de linhas habilitadas, 

número que, em 2012, evolui para mais de 250 mi-
lhões, das quais mais de 200 milhões são pré-pagos.

Então, o projeto de lei que apresento visa regu-
lamentar essa situação.

E peço a V.Exa., Sr. Presidente, que considere 
como lido pronunciamento sobre matéria intitulada 
Brasil não possui novas vagas para internação de jo-
vens infratores. Essa manchete eu li no Portal G1 e 
me deixou estarrecido, Srs. Deputados.

Com uma taxa de ocupação de 102%, segundo 
dados divulgados no último dia 10 de abril pelo Con-
selho Nacional de Justiça, o Brasil não possui, na to-
talidade dos estabelecimentos do País, novas vagas 
para a internação de adolescentes infratores.

Sras. e Srs. Deputados, imaginem a situação de 
insegurança que já vivemos, com essa notícia. O que 
vão pensar aqueles que hoje não têm como se enca-
minhar através de uma reeducação?

Era isso, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, com a 
manchete Brasil não possui novas vagas para inter-
nação de jovens infratores, a matéria que li no Portal 
G1 deixou-me estarrecido:

“Com uma taxa de ocupação de 102%, 
segundo dados divulgados nesta terça-feira, 
dia 10, pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), o Brasil não possui, na totalidade dos 
estabelecimentos do país, novas vagas para a 
internação de adolescentes infratores. A infor-
mação faz parte do estudo ‘Panorama Nacio-
nal, a Execução das Medidas Socioeducativas 
de Internação’, realizado pelo Departamento 
de Monitoramento e Fiscalização do Sistema 
Carcerário (DMF) e pelo Departamento de 
Pesquisas Judiciárias (DPJ).

Ainda de acordo com o levantamento, 
os estados com maior sobrecarga estão na 
Região Nordeste. O Ceará tem uma taxa de 
ocupação de 221%, seguido por Pernambuco 
(178%) e Bahia (160%). Ainda no Nordeste, os 
estados de Sergipe (108%), Paraíba (104%) 
e Alagoas (103%) apresentam superlotação 
em suas unidades. No Centro-Oeste, mere-
ce destaque a sobrecarga no Distrito Federal 
(129%) e em Mato Grosso do Sul (103%). No 
Sudeste, Minas Gerais possui 101% de ocu-
pação. Na Região Sul, Paraná (111%) e Rio 
Grande do Sul (108%) também apresentam 
ocupação superior à sua capacidade.
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O Brasil possuía, entre julho de 2010 
e outubro de 2011, segundo o relatório do 
CNJ, 17.502 internos, distribuídos pelos 320 
estabelecimentos de execução de medida so-
cioeducativa. São Paulo era o estado com o 
maior número de estabelecimentos para inter-
nação de adolescentes, com 112 unidades. A 
maior média de internos por estabelecimento, 
no entanto, foi registrada no Distrito Federal 
(163), seguido pela Bahia (126) e pelo Rio de 
Janeiro (125).

Além de sobrecarregadas, as unidades 
não possuem, em geral, ainda de acordo com 
o relatório, boas condições para o atendimen-
to à saúde dos internos. Os psicólogos e os 
assistentes sociais são os profissionais mais 
comumente disponíveis nas unidades de in-
ternação em todas as regiões, estando pre-
sentes em 92% e 90% dos estabelecimentos, 
respectivamente. Por outro lado, advogados e 
médicos estão presentes em apenas 32% e 
34% das unidades.

Ainda do total de unidades para inter-
nação de adolescentes, 32% não possuem 
enfermaria e 57% não dispõem de gabinete 
odontológico. Outro dado destacado pelo es-
tudo: 22% dos estabelecimentos não possuem 
refeitório, ou seja, os alimentos são consumidos 
em outros espaços sem adequação específica.

No que diz respeito ao acesso à edu-
cação, de acordo com o relatório, 49% das 
unidades não possuem biblioteca, 69% não 
dispõem de sala com recursos audiovisuais e 
42% não possuem sala de informática.

Casos de violência
Entre as 320 unidades pesquisadas, fo-

ram registrados casos de abuso sexual sofrido 
pelos internos, num período de 12 meses, em 
34 estabelecimentos. Em 19 houve registros de 
mortes por homicídio; em sete, houve casos 
de mortes por doenças preexistentes; e em 2 
ocorreram mortes por suicídio.

Já quando questionados sobre ocorrên-
cia de agressão física, 28% dos entrevistados 
relataram ter sofrido agressão física por parte 
de funcionários; 10%, por parte da Polícia Mi-
litar dentro da unidade de internação; e 19% 
afirmaram ter sofrido castigo físico.”

Diante de tantos números negativos e da falta de 
perspectivas, como podemos querer que esses jovens 
sejam regenerados e voltem ao convívio social pleno 
e saudável, do ponto de vista social?

Por fim, vejo que, dos adolescentes internados, 
em cumprimento de medidas socioeducativas no Bra-
sil, 75% são usuários de entorpecentes.

Portanto, como professor e educador, vejo com 
enormes preocupações esta pesquisa realizada pelo 
CNJ que deverá nortear as ações dos Governos Fe-
deral, Estaduais e Municipais.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. GIOVANI CHERINI (PDT – RS. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, hoje tivemos a oportunidade de presenciar 
um momento histórico para o PDT e o trabalhismo 
brasileiro: a posse de Brizola Neto, sobrinho-neto de 
João Goulart e neto de Leonel Brizola, no Ministério 
do Trabalho e Emprego.

Brizola Neto foi Vereador no Rio de Janeiro e 
Deputado Federal. Agora, a Presidenta Dilma Rous-
seff o escolheu para ocupar o cargo de Ministro do 
Trabalho. Para nós do PDT é muito importante essa 
decisão. Quero parabenizar a Presidenta Dilma. Senti-
-me orgulhoso ao ouvi-la dizer que estava colocando 
no Ministério do Trabalho alguém que tem história e 
que a continuidade da história ali estava acontecen-
do. Registrou toda a contribuição que o trabalhismo 
brasileiro deu ao País, através de Getúlio Vargas, 
João Goulart, Darcy Ribeiro, Alberto Pasqualini, Le-
onel Brizola – e também de Lula e Dilma, a quem 
agradecemos muito.

Esse brasileiro tem um compromisso muito gran-
de: o de honrar a sua história. E confiamos nisso, 
acreditamos que Brizola Neto vai fazer aquilo que vai 
nos orgulhar: não roubar e não deixar roubar. Esse 
é um papel muito importante. Depois, vai fazer o que 
Jango fez quando foi o primeiro Ministro do Trabalho 
deste País.

Parabéns, companheiro Brizola Neto, pela as-
censão ao Ministério do Trabalho!

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pas-
saremos agora ao período dos pronunciamentos de 5 
minutos, no Pequeno Expediente.

Concedo a palavra pela ordem ao ilustre Depu-
tado Eliene Lima.

O SR. ELIENE LIMA (PSD – MT. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado 
Inocêncio Oliveira, Sras. e Srs. Deputados, gostaria de 
ressaltar uma grande obra: a das linhas de transmissão 
de energia elétrica produzida nas usinas do Rio Ma-
deira, as Usinas de Jirau e Santo Antônio, indo para o 
complexo de Araraquara, para ser distribuída para as 
Regiões Sul e Sudeste.

A Alta Energia é a empresa que constrói o tre-
cho dentro de Mato Grosso. Nós temos acompanhado 
a grandiosidade da obra. Tivemos o prazer, no último 
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domingo, de ir à cidade de Barra do Bugres para acom-
panhar uma dinâmica com os trabalhadores – quando 
já se aproximava o dia 1º de maio, anteontem, terça-
-feira. Destacamos o aspecto humanitário, a partici-
pação daquela empresa. Ela realizou, no período de 
29 de abril a 1º de maio, o seu 3º SIALTA – Seminário 
de Integração, na cidade de Barra do Bugres, no meu 
Mato Grosso, onde está localizada uma de suas prin-
cipais bases operacionais.

O evento contou com a participação de mais de 
trezentos colaboradores da empresa, representativos 
dos seus mais de 2 mil trabalhadores que já atuam 
na implantação de duas grandes obras do PAC que 
atravessarão Mato Grosso de ponta a ponta, além 
de trechos que outras empresas estão realizando em 
Rondônia e São Paulo.

O projeto compreende as duas maiores linhas de 
transmissão em construção na atualidade, no Brasil e 
no mundo, com tensão de 600 mil volts em corrente 
contínua, destinadas a transportar toda a energia, de 
6.400 megawatts, a ser produzida nas duas usinas 
hidrelétricas em construção no Rio Madeira, de Porto 
Velho, Estado de Rondônia, para o Sudeste.

O objetivo do seminário foi o de reunir, motivar e 
ressaltar para os trabalhadores a importância do tra-
balho solidário em equipes, alinhado com os objetivos 
e as metas da empresa. Foram realizadas palestras e 
debates sobre temas diversos, como a discussão do 
plano de ataque às obras, objetivando atingir os padrões 
mais elevados de eficiência, qualidade e segurança, 
bem como observando leis, normas, regulamentos e 
especificações técnicas relacionadas com segurança, 
higiene e Medicina do Trabalho, saúde ocupacional e 
proteção do meio ambiente.

Sr. Presidente, destaque especial foi dado à ne-
cessidade de promover a formação, a qualificação e 
o treinamento da mão de obra, tendo em vista a es-
cassez de recursos humanos qualificados na região, 
assim como em todo o Brasil, quando foi anunciada 
pela empresa a implementação de um convênio de 
cooperação com a Secretaria de Estado de Ciência e 
Tecnologia, do Governo de Mato Grosso, objetivando 
oferecer cursos profissionalizantes, em parceria tam-
bém com as comunidades onde a empresa está atu-
ando, para suprir essas deficiências.

O evento culminou com uma homenagem aos tra-
balhadores da empresa pela passagem do 1º de Maio, 
seguida de um almoço de confraternização. Também 
participaram do evento o Dr. Juarez Fiel, Subsecre-
tário de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, e este 
Parlamentar, que dirigiram uma saudação aos traba-
lhadores presentes.

Sr. Presidente, destaco o grau de responsabilidade 
que pudemos ali observar. Cumprimento toda a direto-
ria da empresa Alta Energia, na pessoa do Sr. Mauro 
Baleeiro e do Sr. Antônio Fernandes. Mesmo distante 
dos grandes centros, mesmo cravada na região oeste 
do País, em Rondônia e Mato Grosso, observamos o 
grau de responsabilidade do Sr. Mauro Baleeiro e de 
toda a diretoria da Alta Energia, com os trabalhadores 
que atuam em sua empresa. Portanto, parabenizo-os.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Conce-

do a palavra, para uma breve intervenção, por 1 minuto, 
ao ilustre Deputado Átila Lins, do PSD do Amazonas.

O SR. ÁTILA LINS (PSD – AM. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, há várias semanas o povo 
da cidade de Lábrea, interior do Amazonas, vem pa-
decendo com a constante falta de energia elétrica. 
Os equipamentos e máquinas que prestam serviços 
à comunidade daquele Município, um dos maiores da 
região, juntamente com Boca do Acre, não suportam a 
demanda. Sei que a Amazonas Energia em Manaus já 
enviou para essa cidade um novo motor, que, lamenta-
velmente, não deu conta de resolver o problema, e há 
um persistente racionamento de energia. A população, 
com razão, reclama. Recebi telefonemas do Prefeito 
Gean Barros, do Presidente da Câmara de Vereado-
res, Evaldo Gomes, e do Vice-Prefeito, com pedido de 
providências imediatas.

Sr. Presidente, dirijo um apelo veemente ao Mi-
nistro Edison Lobão e aos dirigentes da ELETRO-
BRAS, para que municiem a Amazonas Energia, a 
fim de que ela adquira novos equipamentos, de modo 
que o interior do Estado não continue a padecer com 
o constante racionamento e com a constante falta de 
energia elétrica.

Lábrea está sofrendo racionamento há vários dias, 
falta de luz. Outros Municípios também estão sofren-
do o mesmo problema. Daí nosso veemente apelo ao 
Ministro Edison Lobão e aos dirigentes da ELETRO-
BRAS Amazonas Energia, para que adotem medidas 
urgentes a fim de que esse problema seja sanado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RONALDO NOGUEIRA (PTB – RS. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, venho a esta tribuna registrar o transcurso do 
Dia do Desbravador, comemorado sempre no último 
sábado do mês de abril.

Os desbravadores surgiram nos Estados Unidos 
da América, em 1930, quando o Dr. Theron organizou 
o primeiro clube em sua casa, mas somente em 1940 
a Associação da Igreja Adventista do Sudoeste da Ca-
lifórnia chamou o seu acampamento de Acampamento 
de Desbravadores Jovens Missionários Voluntários.
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Em 1946, o Pastor Hancock desenhou o emble-
ma em forma de triângulo que ainda é usado em todo 
o mundo; em 1952 foi oficializado o Hino dos Desbra-
vadores; em 1954 ocorreu o primeiro “campori”, no sul 
da Califórnia.

No Brasil, o clube surgiu em 1959, através do 
Pastor Adventista Wilson Sarli, na cidade de Ribei-
rão Preto e na Capital paulista, no Bairro do Capão 
Redondo. Hoje existem no Brasil em torno de 3.482 
clubes, congregando mais de 120 mil desbravadores. 
Eles estão presentes em mais de 140 países, em apro-
ximadamente 90 mil clubes, com quase 2 milhões de 
participantes Os desbravadores são mantidos pela 
organização mundial dos adventistas.

Sr. Presidente, os desbravadores pertencem a 
diferentes classes sociais, raças ou religiões, mas 
compartilham dos mesmos princípios e interesses e 
promovem ações de ajuda a todos os que possuem 
algum tipo de carência física ou emocional.

Os desbravadores se reúnem semanalmente 
para desenvolver atividades que lhes preparam para 
enfrentar a vida, servir à comunidade e preservar a 
natureza. Vibram com atividades ao ar livre e o de-
senvolvimento físico, mental e espiritual com coragem, 
pureza e lealdade.

Eu quero registrar, Sr. Presidente, o meu reconhe-
cimento a essa atividade de utilidade pública nacional 
e informo que pretendo protocolar na Casa projeto de 
lei com esse objetivo.

Era o que eu tinha a dizer. Solicito a V.Exa., Sr. 
Presidente, que autorize a divulgação deste meu pro-
nunciamento, na íntegra, pelos órgãos de comunica-
ção da Casa.

Obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho a 
esta tribuna para registrar o Dia dos Desbravadores, 
que é comemorado sempre no último sábado do mês de 
abril. Os desbravadores surgiram nos Estados Unidos 
da América em 1930, quando o Dr. Theron organizou 
o primeiro clube em sua casa, mas somente em 1940 
a Associação Adventista do Sudoeste da Califórnia 
chamou o seu acampamento de “Acampamento de 
Desbravadores Jovens Missionários Voluntários”. Em 
1946, o Pr. Hancock desenhou o emblema em forma 
de triângulo, que ainda é usado em todo o mundo, e 
em 1952 foi oficializado o hino dos desbravadores. Em 
1954 ocorreu o primeiro campori no sul da Califórnia.

No Brasil, o clube surgiu em 1959, através do Pr. 
Adventista Wilson Sarli, na cidade de Ribeirão Preto e 
no Bairro do Capão Redondo, na capital paulista. Hoje 

existem no Brasil 3.482 clubes, congregando 120.784 
desbravadores, adolescentes entre 10 e 15 anos; e 935 
clubes de aventureiros, que congregam 19.868 aventu-
reiros, adolescentes entre 6 e 9 anos. Eles estão pre-
sentes em mais de 140 países, em aproximadamente 
90.000 clubes e têm quase 2 milhões de participan-
tes. Os desbravadores são mantidos pela organização 
mundial dos adventistas.

Os desbravadores pertencem a diferentes clas-
ses sociais, raças ou religiões, mas compartilham dos 
mesmos princípios e interesses. Promovem ações de 
ajuda a todos os que possuem algum tipo de carên-
cia física ou emocional, ao mesmo tempo em que se 
afastam dos hábitos que fazem mal à saúde ou à famí-
lia. Eles trabalham em equipe, se tornam úteis para a 
comunidade na medida em que prestam socorros em 
desastres naturais, participam ativamente de campa-
nhas comunitárias de ajuda aos carentes.

Os desbravadores se reúnem semanalmente para 
desenvolver atividades que lhes preparam para enfren-
tar a vida, servir à comunidade e preservar a natureza. 
Vibram com atividades ao ar livre e o desenvolvimento 
físico, mental e espiritual com coragem, pureza e leal-
dade. São jovens cristãos e idealistas.

Quero registrar o meu reconhecimento a essa 
atividade de utilidade pública nacional e pretendo pro-
tocolar projeto de lei com esse objetivo.

Era o que tinha a dizer!
O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT – BA. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, quero, mais uma vez, 
parabenizar a Presidenta Dilma Rousseff e o Ministro 
Padilha por terem anunciado, no mês passado, é ver-
dade, aumento de recursos para o tratamento onco-
lógico. O Sr. Ministro anunciou aumento de recursos 
em 505 milhões em radioterapia.

Nós sabemos que a rede de oncologia no Brasil 
tem demorado para fazer os tratamentos, demorado 
para fazer os atendimentos, por falta de equipamentos, 
por falta de hospitais.

Nós tivemos um problema sério com o maior hos-
pital oncológico da Bahia, o Hospital Aristides Maltez. 
Esses recursos, certamente, também servirão para 
socorrer o Hospital Aristides Maltez.

Então, quero parabenizar a Presidente Dilma 
Rousseff e o Ministro Padilha por essa iniciativa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, meu pronunciamento versa sobre 
o seguinte: Saúde anuncia investimento para combate 
ao câncer.
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, que-
ro deixar registrado nos Anais da Casa e pedir ampla 
divulgação de artigo da Assessoria de Comissão do 
Ministério da Saúde – ASCOM/MS sobre investimen-
tos do Ministério da Saúde para combater o câncer. 
Esses investimentos foram anunciados na manhã de 
hoje (18) pelo Ministro Alexandre Padilha, no Encontro 
com a Comunidade Científica 2012.

Muito obrigado.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA-
DOR

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou 
na manhã de hoje investimento de R$505 milhões em 
radioterapia. Os recursos fazem parte de um conjunto 
de ações do ministério para o combate ao câncer, que 
inclui compra de equipamentos e investimento na pro-
dução nacional de medicamento para leucemia mieloi-
de crônica. O anúncio foi feito durante o Encontro com 
a Comunidade Científica 2012, que iniciou na última 
segunda-feira (16). 

“Vamos passar a produzir mais medicamentos 
no país, economizando R$70 milhões para a Saúde. 
O ministério vai organizar compra de equipamentos 
para radioterapia e construção de salas adaptadas para 
eles. Essa ação permitirá que nós tenhamos, um dia, 
uma fábrica no país de equipamentos para combate 
ao câncer. Com essas ações, pretendemos aumentar 
o acesso à radioterapia no país, principalmente nas 
regiões Norte e Nordeste”, detalhou o ministro.

Segundo Padilha, o Ministério da Saúde vai ad-
quirir 80 aceleradores nucleares para radioterapia no 
período de cinco anos. A produção nacional só será 
possível com a futura instalação de uma fábrica de 
equipamentos de radioterapia no Brasil, negociada 
entre o governo brasileiro e uma empresa produtora, 
e programada para iniciar em 2013. A previsão é de 
que a fábrica esteja em atividade em 2015.

Além disso, foram firmadas parcerias de transfe-
rência de tecnologia com sete laboratórios públicos e 
particulares para produção de medicamentos contra 
leucemia mieloide crônica. “A produção desse medi-
camento vai beneficiar mais de sete mil portadores da 
doença; seis mil deles tratados no SUS. Com a produção 
nacional do medicamento por laboratórios brasileiros, 
o SUS se verá menos dependente de importações, 
podendo, desta forma, oferecer um tratamento mais 
estável ao usuário”, disse o ministro.

Também foi anunciado no evento o lançamento 
oficial do Programa de Investimento no Complexo In-
dustrial da Saúde (PROCIS), que prevê medidas vol-
tadas ao fortalecimento da indústria de medicamentos, 
insumos e equipamentos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Wandenkolk Gon-
çalves.

O SR. WANDENKOLK GONÇALVES – Sr. Presi-
dente, Deputado Inocêncio Oliveira, peço a V.Exa. que 
me conceda também o tempo da Liderança.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa. 
também dispõe do tempo da Liderança do PSDB.

O SR. WANDENKOLK GONÇALVES (PSDB – PA 
e como Líder. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o que 
nos traz hoje, nesta tarde, à tribuna da Câmara dos 
Deputados é um assunto que gostaríamos de dividir 
com V.Exas. Na verdade, uma grande preocupação.

Governos anteriores, desde o do Presidente 
José Sarney, passando pelos Governos de Fernan-
do Henrique Cardoso e Lula e, agora, o Governo da 
Presidente Dilma Rousseff, resolveram corrigir um 
erro brutal cometido contra o Estado do Pará, quan-
do da construção da hidrelétrica do Rio Tocantins, a 
Hidrelétrica de Tucuruí.

Naquela oportunidade, há mais de 20 anos, ainda 
estávamos começando a buscar a expertise, o conhe-
cimento científico e tecnológico no que diz respeito à 
construção de barragens, a essas obras de engenha-
ria com as quais o Brasil atualmente se destaca. Mas, 
àquela época, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
cometeram-se alguns erros gritantes que prejudicaram 
sobremaneira a nossa possibilidade concreta de desen-
volvimento. Primeiro, não fizeram a escada para que 
os peixes, para que as espécies aquáticas pudessem 
subir o rio e desovar na época do defeso, na época 
da piracema, a exemplo do que existe na hidrelétrica 
e na barragem de Itaipu.

Paralelamente, também não fizeram as eclusas, 
que garantiriam navegabilidade nos Rios Tocantins e 
Araguaia e os transformariam em grande polo expor-
tador, não só da Região Norte, especificamente dos 
Estados do Pará, do Maranhão e do Tocantins, mas 
também de todo o Centro-Oeste. Outro impedimen-
to foi o barramento do rio, feito paralelamente a isso, 
embora não tenham feito as tão propaladas eclusas 
e, agora, a hidrovia.

Mas o que mais nos estarrece, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, é que, atravessando pratica-
mente três períodos de Governo – de Sarney, Fer-
nando Henrique Cardoso e Lula – e continuando em 
um quarto período, o da Presidente Dilma Rousseff, 
com gastos aproximados de 1 bilhão e meio de reais, 
as eclusas ficaram prontas, mas não fizeram a hidro-
via. Ora, de que adianta uma eclusa sem a hidrovia? 
É realmente um erro sem precedente na história da 
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construção de barragens, não só no País, mas tam-
bém no mundo todo.

A obra foi incluída no PAC de 2 anos atrás. E, para 
a surpresa de todos nós, como num passe de mágica, 
sem que ninguém pudesse até mesmo explicar – já 
andamos por todos esses Ministérios, peregrinamos 
por todos os Ministérios e até pelo DNIT –, não se jus-
tifica a retirada dos recursos do PAC para a Hidrovia 
Araguaia-Tocantins, que impulsionará, com certeza, 
um grande desenvolvimento através dos modais de 
transporte hidroviário, rodoviário e ferroviário, como 
temos na Companhia Vale, naquela região.

Viemos hoje anunciar a este Plenário e a esta 
Casa que encaminhamos um pedido de informações 
ao Ministério dos Transportes, ao DNIT, ao Governo 
brasileiro, para que justifiquem para todos nós, não 
só do Pará, mas também de toda região, os motivos 
que levaram a essa penalização, a essa inexplicável 
situação de retirada de uma obra que deveria ser, por 
si só, a grande alavanca do progresso e do desenvol-
vimento daquela região.

E mais: não se justifica o investimento de mais de 
1 bilhão e meio de reais para fazer as eclusas, hoje já 
concluídas, se não foi implantada a hidrovia.

Na semana passada – no domingo, mais especi-
ficamente –, fizemos uma grande manifestação junto 
com os pescadores ribeirinhos daquela região com-
preendida no Lago de Tucuruí, onde há mais de 15 mil 
pescadores artesanais. E a tão propalada hidrovia? Até 
hoje não se disse como os condicionantes para essa 
obra vão fazer com que os pescadores amenizem os 
impactos, não só ambientais, mas também e principal-
mente os impactos que dizem respeito à possibilida-
de de captura de pescado, que, graças a Deus, neste 
momento é abundante naquela região.

Fala-se, inclusive, na derrocagem do Pedral do 
Lourenço, onde há grandes pedras que impossibilitam 
a concretização da tal hidrovia. Mas soubemos agora 
que, em vez da derrocagem manual, mecanizada ou 
através de implosivos, como acontece na maioria das 
hidrelétricas e das hidrovias deste País e do mundo, 
vão fazê-la com um produto químico, que nós sabemos 
de onde vem. Sabemos também quais são as causas 
impactantes, com certeza, na fauna e na flora daquela 
imensa região produtora deste País, mais especifica-
mente do meu Estado do Pará.

Encaminhamos também um pedido de informa-
ções para saber como vão tratar essas questões no 
sentido de não ocasionarem perdas ambientais irre-
paráveis.

Por outro lado, quais são as condicionantes que 
deverão beneficiar as populações a jusante da hidrovia, 
a jusante do Porto de Marabá? Aproximadamente sete 

Municípios ficarão à mercê da possibilidade concreta 
de a Companhia Vale, que aufere lucros exorbitantes 
a cada dia que passa, como ocorreu no ano passado, 
quando obteve 40 bilhões de reais de lucro líquido, 
conforme balanço feito pela própria empresa... E te-
nho certeza de que o lucro foi muito maior. E ainda não 
temos informação sobre nenhum condicionante, nada 
que nos informe sobre os processos mitigatórios, as 
possibilidades concretas de resgatar os compromissos 
com os pescadores artesanais.

Então, o primeiro Grito das Águas foi feito no 
Rio Tocantins. Com muito orgulho, com muita honra, 
sou filho daquela região, sou ribeirinho das barrancas 
do Tocantins. E aquele rio é a minha rua, aquele rio é 
a nossa avenida, aquele rio é a nossa possibilidade 
concreta de desenvolvimento.

Como ficarão, por exemplo, as belíssimas praias 
do Tocantins quando fizerem as dragagens? Como fi-
carão, por exemplo, os cardumes, quando subirem de 
encontro às barcaças que descerão com milhares de 
toneladas, levando o nosso minério, transformado em 
placa de aço para ser levado para a China?

E o pior, Sr. Presidente: os navios que vêm da 
China, para não virem “batendo”, conforme a gíria, es-
tão levando para aquela região, principalmente para 
Marabá, carvão mineral, para aquecer os fornos das 
siderúrgicas que se implantam naquela região. E nós 
sabemos que o carvão mineral é um dos agentes mais 
poluidores do planeta. Vamos exportar riqueza e tra-
zer pobreza, na medida em que estaremos importan-
do um produto altamente poluente, como é o caso do 
carvão mineral.

Enfim, Sr. Presidente, gostaríamos de saber do 
Governo Federal e, principalmente, desta Casa quais 
são os compromissos reais que têm com a nossa re-
gião, quais são as nossas possibilidades concretas, na 
medida em que estamos emprestando a nossa contri-
buição para o desenvolvimento deste País.

O Pará, Sr. Presidente, já contribuiu muito para 
o desenvolvimento do País: na época da borracha, na 
época do ouro, na época da castanha, na época da 
madeira e, agora, na época da verticalização mineral. 
E quando é que o Brasil vai contribuir com o Pará e 
com a Região Norte?

Nós entendemos que o caminho mais curto para 
alavancar o desenvolvimento do País é com o desenvol-
vimento do nosso Pará, um Estado rico, minerador, de 
potenciais incríveis, inacreditáveis. Mas, infelizmente, 
apesar de ser um Estado rico, o povo é pobre. Preci-
samos buscar alternativas de desenvolvimento.

Sr. Presidente, amanhã estaremos em Marabá 
para uma grande audiência pública, quando devere-
mos discutir a implantação da Universidade Federal 
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do Sul e Sudeste do Pará. Aliás, daqui faço uma men-
ção honrosa à Presidenta Dilma Rousseff, que viu na 
educação a possibilidade concreta para alavancar o 
nosso desenvolvimento.

Essa universidade deverá ser instalada no sul e 
no sudeste do Pará. Infelizmente, tiraram o campus 
de Parauapebas. Amanhã, em Marabá, vamos discutir 
com toda a classe universitária, com a academia, com 
estudantes e professores, com pais de alunos, enfim, 
com todos os segmentos interessados no desenvol-
vimento da nossa região, para carimbar, de maneira 
concreta, o primeiro projeto que vislumbramos como 
projeto real de desenvolvimento: uma universidade.

No Pará, Sr. Presidente, Deputado Inocêncio Oli-
veira, há apenas três universidades federais, e com 
grande dificuldade de sobrevivência, enquanto Minas 
Gerais, por exemplo, tem 13, 14, 16. Nada tenho con-
tra Minas Gerais. Eu queria que Minas Gerais tivesse 
30 universidades federais. Mas realmente, para aque-
la direção, para o Nordeste sofrido de V.Exa., assim 
como para o nosso Norte, gostaria que fosse dada a 
possibilidade concreta de fazerem a transformação por 
meio da educação.

Eu peço a V.Exas. esta contribuição: que na hora 
em que esse projeto, de autoria do Poder Executivo, 
da Presidenta Dilma, chegar aqui, possamos acelerar 
a sua votação, a fim de que, a partir do próximo ano, 
seja implantada a Universidade Federal do Sul e Su-
deste do Pará.

Era o que tinha a dizer.
Sr. Presidente, muito obrigado pela tolerância.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado José Stédile, do 
PSB do Rio Grande do Sul. S.Exa. dispõe de 5 minutos.

O SR. JOSÉ STÉDILE (Bloco/PSB – RS. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, no próximo fim de semana, sábado, estarei 
presente à abertura da FENAKIWI, no Município de 
Farroupilha, na Serra Gaúcha. Aliás, a Serra Gaúcha, 
berço da colonização italiana, tem dado demonstra-
ção de crescimento, pujança. Suas festas represen-
tam muito isso.

A Festa da Uva, em Caxias; a Festa Nacional da 
Vindima, em Flores da Cunha; a Festa do Vinho, em 
Bento Gonçalves; o Natal Luz, em Gramado; a Festa 
do Chocolate, em Canela; a Festa da Maçã, em Vera-
nópolis e Vacaria; e o Festiqueijo, em Carlos Barbosa, 
são exemplos do que pode ser feito e está sendo feito 
na Serra Gaúcha, aliás, um exemplo para o Rio Gran-
de do Sul e o Brasil.

Quero parabenizar a Prefeitura Municipal de Far-
roupilha e toda a gente trabalhadora daquela cidade. 
No sábado, estarei lá comemorando junto com eles.

Sr. Presidente, na manhã de hoje, estive pre-
sente à posse de Brizola Neto, nosso novo Ministro 
do Trabalho.

Em primeiro lugar, quero parabenizar o novo 
Ministro do Trabalho e dizer que tenho confiança em 
S.Exa., pois sei de sua capacidade e de sua lisura para 
levar à frente projetos importantes e fundamentais para 
a Nação na área do trabalho. Mas quero dizer também 
que o Ministro vai ter de enfrentar, junto com a popu-
lação brasileira e os sindicatos, várias lutas.

Primeira sugestão que estou dando ao Ministro 
é que tome muito cuidado com os cursos de forma-
ção profissional feitos por várias entidades no Brasil. 
Eu conheço vários sindicatos que fazem um belo tra-
balho de formação profissional, mas também conheço 
vários sindicatos que não fazem trabalho de formação 
profissional e recebem dinheiro para isso. Então, Sr. 
Ministro do Trabalho, tome muito cuidado, preste mui-
ta atenção a esses contratos e convênios feitos com 
alguns sindicatos no Brasil.

Segundo alerta, Sr. Presidente, ao novo Ministro 
do Trabalho é que está sendo construída – já em fase 
de conclusão – uma usina em Candiota, no Rio Gran-
de do Sul, por uma empresa chinesa, que utiliza tra-
balhadores da China. Estranhamente, quase ninguém 
fala sobre isso no Brasil. Eles estão trabalhando com o 
mesmo sistema da China, 16 horas de trabalho, e com 
as mesmas condições. O trabalhador de qualquer país 
pode vir trabalhar no Brasil, mas tem de seguir a CLT 
brasileira e não a lei do país dele. Estamos abrindo 
um precedente muito perigoso na construção da usi-
na em Candiota, que está sendo construída por uma 
empresa da China.

Também quero dizer da importância que o Mi-
nistro Brizola Neto deve dispensar à relação que vai 
ter de agora em diante com as Centrais Sindicais. Fui 
metalúrgico em Porto Alegre, fui Vice-Presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Porto Alegre e 
sei da importância da autonomia sindical. Percebo que, 
hoje, boa parte das Centrais Sindicais estão atreladas 
a partidos políticos. Acho que a autonomia sindical é 
importante e necessária para o crescimento do sindi-
calismo brasileiro.

São essas as sugestões que estou dando ao 
Ministro do Trabalho, Sr. Presidente, para que tome 
consciência da importância do seu papel como Mi-
nistro. Espero que possamos comemorar, ao final do 
mandato dele, conquistas para o povo brasileiro, para 
o trabalhador brasileiro, para a Nação brasileira e para 
que o País, que está se desenvolvendo, tenha também 
um crescimento em qualidade de vida, principalmente 
da classe trabalhadora.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. VICENTINHO (PT – SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje 
recebi nesta Casa Pedro Augusto, mais conhecido por 
Pedrinho de D. Bel, um jovem ligado à terra, gerente 
do Banco do Brasil da minha cidade de Acari, lá no 
Seridó do Rio Grande do Norte.

Eu já tinha ouvido relatos sobre as secas. Já tinha 
ouvido falar do drama dos produtores rurais.

Vou ler as palavras de Pedro Augusto, o Pedrinho 
de D. Bel, assumindo-as como minhas:

“Ontem ouvia amigos repassando re-
latos de produtores que já tinham aceitado 
a sentença de morte do rebanho. Um que 
foi tentar apurar o gado e, devido a grande 
oferta decorrente do abate coletivo de ani-
mais, escutou do marchante a negativa de 
que não tinha condições de comprar nem 
tão cedo as suas reses. Diante da resposta, 
o nobre sertanejo resignou-se na sua dor, 
afirmando que agora era esperar o fim ago-
nizante do seu rebanho. Outro depoimento 
relatava que outro criador estava pensando 
em encurtar o sofrimento do rebanho, por 
um horrendo sacrifício coletivo dos animais 
e deixando para o carcará se alimentar. Em 
outras plagas, já existem relatos e desfechos 
semelhantes. Por mais que conheça essa 
realidade, dá um nó na goela!

Não ouço ninguém do Seridó falando 
em tentar escapar o rebanho. Quem ainda 
não jogou a toalha – ou o gancho de queimar 
espinho – planeja juntar forças para engordar 
o gado e apurar mais tarde. Mas, mesmo que 
as suas forças permitam o sucesso na emprei-
tada, não se sabe por quanto, quando, nem a 
quem. A única certeza: não tem como enfren-
tar a tarefa de escapar o rebanho.

Acreditem que mesmo sendo aquele ga-
dinho o principal patrimônio do cidadão, o que 
mais o aflige é presenciar o seu sofrimento. O 
que mais entristece o sujeito não é o seu pró-
prio destino: é o destino do seu rebanho. Não 
é um apego simplesmente ao material. É o 
respeito e gratidão aos seres que guarnecem 
o seu sustento. Ver morrer de fome quem lhe 
dá comida é uma dor terrível. Seu rebanho não 
é um legado material: é um legado de vida. 
Já ouvi muitas vezes a frase ‘vão-se os aneis, 
ficam os dedos’. Creio que em qualquer ou-
tra situação a frase é muito válida, mas neste 
caso, não. Ao perder o rebanho, o sertanejo 
não perde só o anel, nem só o dedo. Perde o 

braço, perde a dignidade, muitas vezes perde 
o sentido da vida.

Seria interessante que os que se mantêm 
alheios ao problema” – eu chamo a atenção 
dos Deputados – “presenciassem uma vaca 
parida agonizando junto com o bezerro, sem 
força pra se levantar. Seria interessante que 
presenciassem o semblante do produtor ao 
aceitar o destino do rebanho que tem tanto 
apego; o boi da carroça, que sempre goza de 
uma estima diferenciada, devido ao respeito a 
sua missão árdua diária; o cavalo baixeiro, de 
quem sempre se orgulhou em desfilar e cau-
sar inveja aos apreciadores do passo macio; o 
burro bom de campo, companheiro constante 
e única testemunha dos seus prodígios e atos 
de bravura, praticados na solidão da labuta na 
densa caatinga, numa jornada de destemor e 
coragem; as miunças, as fruteiras, uma vida. 
Tudo prestes a desaparecer.”

Essas palavras, Sr. Presidente, são de um traba-
lhador rural. Ainda bem que existem políticas públicas 
para o trabalhador rural. Ainda bem.

Mas da seca que hoje aflige o nosso Nordeste 
ainda não se fala muito por aqui. É, quem sabe, uma 
das piores secas dos últimos 30 anos. E eu falo disto, 
mesmo sendo Deputado de São Paulo, porque sou 
sertanejo, sou nordestino. Na seca de 1970, eu tive 
que parar de estudar para trabalhar, para construir 
estradas de rodagem. Passei necessidade, trabalhei 
por um pedaço de jabá.

Faço um apelo à Presidenta Dilma. Faço um 
apelo à CONAB. Faço um apelo aos bancos públicos, 
para que adotem políticas de sustentação e invistam 
no combate aos efeitos desta estiagem. Nosso povo 
nordestino está esperando. Já faz muito tempo que o 
nordestino voltando de São Paulo para a terrinha, mas, 
do jeito que está a situação, se não houver apoio nem 
políticas, corremos o risco e perder muito com isso.

Por isso eu quero gritar, e espero que este Par-
lamento adote medidas, junto com o nosso Governo 
Federal, para sanar o sofrimento do povo nordestino.

Por fim, Sr. Presidente, eu queria pedir a V.Exa. 
para fazer inserir em meu pronunciamento uma poesia 
de Jesus de Rita de Miúdo, cujo título é O vaqueiro cho-
rou vendo a ossada do cavalo que a seca assassinou.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa. 

será atendido.

POEMA A QUE SE REFERE O ORADOR
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O VAQUEIRO CHOROU VENDO A OSSADA 
DO CAVALO QUE A SECA ASSASSINOU

 (Jesus de Rita de Miúdo)

Sete meses, meu bem, ele passou fora 
Viajando para as terras do Sudeste 
Foi fugindo dessa seca, dessa peste
Que lhe esmaga, lhe aniquila e lhe devora. 
Decidido, no entanto, veio embora 
Pra o sertão que o seu peito sempre amou 
Pois paixões, sua alma aqui deixou 
E chegando aqui, logo na entrada, 
O vaqueiro chorou vendo a ossada 
Do cavalo que a seca assassinou.

Relembrou com saudade os velhos’dias
Sobre o amigo perseguindo um boilbem brabo
Derrubando-o, na faixa, pelo rabo 
Recebendo aplausos em honrarias. 
Esqueceu-se, porém, das-alegrias
Vendo ali, sobre o solo, o que sobrou 
Do amigo fiel que tanto amou 
Num soluço da alma alquebrada, 
O vaqueiro chorou vendo a ossada 
Do cavalo que a seca assassinou.

Nem os carinhos de sua linda donzela 
Lhe remiu da tristeza ali presente
Nem o céu que escureceu bem de repente. 
Atenuam a dor que lhe martela. 
Sem fugir da-cena-que lhe flagela 
O vaqueiro bem triste aboiou 
Quando a brisa, do poente, forte soprou 
E lhe trouxe a chuva tão esperada, 
O vaqueiro chorou vendo a ossada 
Do cavalo que a seca assassinou.

Nem a água caindo lá de cima
Com as lágrimas molhando o seu rosto 
Lhe tirou de tão grande:desgosto 
De perder aquele por quem lastima
No aboio, solitário, uma última rima 
Enquanto um raio, caindo, lhe iluminou 
Com sua voz, o trovão se misturou
Dando mais tristeza à cena enlutada,
O vaqueiro ‘chorou vendo a ossada 
Do cavalo que a seca assassinou

Foi saindo devagar daquele canto 
Perdido nos devaneios da lembrança
 Consigo, mesmo assim, leva esperança 
Que Deus dê consolo ao seu pranto. 
A tristeza lhe cobria, era seu manto
E na donzela amada ele se apoiou 
Dando um adeus inibido ao que restou 

Suspirando de saudade na última lolhada, 
O vaqueiro chorou vendo a ossada 
Do cavalo que a seca assassinou.

Sua dor se tornou a mais plangente 
Quando em casa abraçou sua viola 
Feito pássaro preso na gaiola 
Assobiando muito baixo e bem ddlente.
Sua rima se tomou sua confidente
E em versos sua mágoa assim gravou
Enfatizando o que pôde e relembriou 
Consternado e cantando numa toada,
O vaqueiro chorou vendo a ossada-
Do Cavalo que a seca assassinou.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Giovani Cherini, do 
PDT do Rio Grande do Sul. S.Exa. dispõe de 5 minu-
tos na tribuna.

O SR. GIOVANI CHERINI (PDT – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Depu-
tado Inocêncio Oliveira, Sras. e Srs. Parlamentares, eu 
tenho pautado meu mandato aqui, desde que presidi 
a Comissão de Meio Ambiente, pela sustentabilidade, 
pelo desenvolvimento econômico e pelo cooperativismo. 
Mas hoje vim falar sobre pedras preciosas.

Ontem estive na minha cidade, na minha So-
ledade, lá no Rio Grande do Sul, representando o 
Presidente Marco Maia na 12ª EXPOSOL, Exposi-
ção Feira de Soledade, de pedras preciosas. Essa é, 
Sr. Presidente, a maior feira de pedras preciosas da 
América Latina e também a maior feira multissetorial 
do interior do Estado.

Lá estavam o Prefeito Municipal, Cainelli, o Vice-
-Prefeito, Vizzoto, a Presidente da Câmara, Cida, em-
presários e expositores de toda a região.

Soledade, Sr. Presidente, considerada a Capi-
tal das Pedras Preciosas (Lei Estadual nº 12.874, de 
2007), está vivendo um momento de muita apreensão. 
Nós já participamos de várias audiências no nosso 
IBAMA. Fomos muito bem recebidos pelo então Pre-
sidente Curt e também pelo Presidente interino Dr. 
Fernando Marques.

Está acontecendo um grave problema no setor 
pedrista do nosso Estado do Rio Grande do Sul, que 
exporta 70 milhões de dólares por ano, quando do 
despacho no setor aduaneiro de pedras preciosas 
para outros países.

Há mais de 50 contêineres parados, porque se-
gundo os pedristas, está havendo perseguição por 
parte de um fiscal chamado Heitor, que disse que nada 
em termos de pedras preciosas vai passar no Porto 
do Rio Grande.
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Faço esta denúncia porque, apesar de já termos 
estado várias vezes no IBAMA, até agora, infelizmente, 
o setor continua parando. O desemprego já está ron-
dando as nossas fábricas de joias e pedras preciosas, 
porque elas não podem exportar. São 6 mil empregos, 
70 milhões de dólares por ano.

Sr. Presidente, nossa feira poderia ter significado 
felicidade, alegria, solidariedade. Mas ontem o ambiente 
era muito triste, justamente porque o setor, que vive da 
exportação, está sofrendo essa fiscalização exagerada, 
que exige mais do que as próprias leis.

Há poucos dias, esse mesmo fiscal dizia que não 
adiantava falar com político e que, quanto mais fizessem 
isso, mais ele iria “canetear” – essa foi a palavra usada 
–, mais iria riscar a caneta para prejudicar os pedristas.

Sr. Presidente, vim hoje especialmente para a 
posse do nosso Ministro Brizola Neto e para fazer esta 
denúncia aqui da tribuna. É o que nos resta. Nós es-
tamos solicitando, nós estamos pedindo, nós estamos 
esperneando. Esse é o nosso papel. Sou da base do 
Governo, mas não podemos aceitar que esse tipo de 
atitude atrapalhe o desenvolvimento e o emprego na 
nossa região, no nosso Estado.

Faço este registro, Sr. Presidente, porque que-
remos que o nosso IBAMA, um organismo de muita 
importância, de muito respeito e de muita responsa-
bilidade, vá verificar as atitudes desse fiscal do Porto 
do Rio Grande. Às vezes a carga já está carregada, 
e ele vai lá arrumar problema. Semana passada era 
um TAC (Termo de Ajuste de Conduta) não havia sido 
renovado, e ele mandou descarregar todas as cargas 
de pedras, que lá ficaram 15 dias. Agora elas estão 
sendo liberadas, porque estava sendo pedida a reno-
vação do TAC, e a FEPAM já o renovou.

Sr. Presidente, o setor de pedras preciosas do 
Rio Grande do Sul precisa da nossa atenção, do nosso 
empenho e também da nossa solidariedade, porque 
gera emprego e desenvolvimento. Acredito que nossa 
EXPOSOL, lá em Soledade, só terá sucesso quando 
tivermos uma boa notícia para os nossos pedristas.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no dia de 
ontem, 2 de maio, tive a honra de representar a Pre-
sidência desta Casa na abertura oficial da EXPOSOL 
2012 – Exposição Feira de Soledade, minha terra, que 
está na 12ª Edição e já é considerada a maior feira de 
pedras preciosas da América Latina e a maior feira 
multissetorial do interior do Estado.

Lá estavam, para minha alegria, o Gestor Geral 
da APROSOL, Orlando Klein, o Prefeito Gelson Re-
nato Cainelli, o Vice Prefeito Luís Carlos Vizzoto, do 

PDT, Amália Aparecida de Souza, Presidente da Câ-
mara Municipal, e demais Vereadores e organizadores, 
empresários, expositores, comunidade soledadense 
e da região.

Soledade, Sr. Presidente, é considerada a Capital 
das Pedras Preciosas, pela Lei Estadual de minha au-
toria nº 12.874, de 2007, que pretendo apresentar tam-
bém na Câmara Federal, pois Soledade realmente se 
destaca como centro pedrista nacional e internacional.

Quero aqui destacar que este setor teve em um 
importante avanço a partir de muitas audiências que 
fizemos, especialmente a do dia 25 de abril, com o 
Presidente substituto do lBAMA Fernando da Costa 
Marques, sobre os lotes de pedras retidos no Porto 
do Rio Grande. No mesmo dia, no final da tarde, os 
lotes de quatro empresas estavam liberados, e os de-
mais lotes serão liberados em breve, após analise de 
documentos.

O setor pedrista emprega hoje cerca de 6 mil 
pessoas, destacando-se como impulsor da economia 
na minha região.

E por falar em Soledade, registro aqui algumas 
ações que temos realizado no sentido de contribuir 
para o seu crescimento e a qualidade de vida dos ir-
mãos soledadenses:

– Emendas Parlamentares de minha au-
toria: R$950 mil.

– Britador: R$200 mil.
– Módulos Sanitários: R$500 mil.
– Ginásio de esportes no bairro São Bom 

Jesus: R$250 mil.
– Estamos atentos à liberação de recur-

sos para creche no bairro Expedicionário – 
processo em análise pelo FNDE: R$679 mil.

– Liberação de recursos FUNASA – via 
CORSAN.

– Autorizados R$10,700 milhões para 
esgotamento sanitário. Serão feitas ligações 
intradomiciliares, ligações prediais, redes e 
uma estação de tratamento de esgoto.

– Autorizados R$6 milhões para redes 
d’água – assunto em andamento na FUNASA.

– Pró-Transporte – mais de R$4,750 mi-
lhões, assunto tratado em audiência com a 
Casa Civil, com a Ministra Gleisi Hoffmann.

– Queremos levar a Universidade Federal 
para Soledade. Tivemos várias audiências no 
Ministério da Educação para transformar este 
sonho em realidade.

– Casas habitacionais – mais de 200 ca-
sas liberadas (Governo do Estado, 63; Gover-
no Federal, as demais), 50 delas tendo sido 
liberadas pelo Ministério das Cidades, em abril 
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deste ano, no bojo do Programa Minha Casa, 
Minha Vida.

– O PROJOVEM – liberados, R$133 mil, 
total, mais 900 mil – atenderá em torno de 
500 jovens, com cursos nas áreas de Vestuá-
rio, Turismo e Hospitalidade, Metal Mecânica, 
Madeira e Móveis, Joalheria, Alimentação e 
Administração.

– No Ministério Integração Nacional, tra-
balhei por recursos para o objeto dos decretos 
de emergência quando da enxurrada de 2010 
e da estiagem deste ano de 2012, ocasião em 
que solicitei ao Governo a inclusão de Sole-
dade no PAC 2, para liberação de máquinas 
agrícolas.

– Estamos tratando com a Receita Fe-
deral de Passo Fundo da doação de veículo 
para fazer o transporte de alunos universitários.

– Na Secretaria dos Transportes do Rio 
Grande do Sul e no DNIT Brasília formaliza-
mos pedido de lombada eletrônica no trevo de 
acesso a Soledade.

– No campo da saúde, trabalhamos pela 
implantação de três Academias da Saúde nos 
bairros Expedicionário, Ipiranga e Missões.

Muito foi feito, mas há muito por fazer...
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Gilmar Machado, 
do PT de Minas Gerais. Em seguida falará o Deputado 
Padre Ton, do PT de Rondônia.

O SR. GILMAR MACHADO (PT – MG. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, quero nesta tarde, mais uma vez, cumprimentar 
a nossa Presidenta Dilma pelas ações efetivas dos 
últimos anos, em continuidade ao projeto iniciado pelo 
Presidente Lula para fazer com que de fato caiam os 
juros deste País.

Estamos assistindo nos últimos anos, em espe-
cial nos últimos meses, a uma redução da SELIC e 
estamos vendo o Governo Federal baixar as taxas de 
juros. Ao mesmo tempo, o Governo agora faz um es-
forço, através dos bancos oficiais, para reduzir também 
o spread bancário.

Acho que essa é uma ação de todos. Não há 
justificativa para que quem é cliente num determinado 
banco, tem conta salário nesse banco, paga correta-
mente suas dívidas, não tem nenhum tipo de débito e, 
em caso de financiamento, não representa um risco, 
isto é, tem lastro, não há justificativa para a cobrança 
de juros desse correntista.

Então o Governo age de forma correta. A Presi-
dente tem trabalhado. Não há como justificar para as 

pessoas um juro tão alto, tendo em vista esta queda 
acentuada na taxa de juros. É correta a medida do 
Governo. Há uma política fiscal muito clara sendo 
executada. O Brasil já fez, em 3 meses, basicamente 
o superávit de 4 meses. Este ano vamos conseguir 
cumprir a meta cheia de superávit, para a cobertura e 
o abatimento dos juros.

Toda a conjuntura é favorável, e este é de fato o 
momento de vermos a redução da taxa de juros, como 
foi feito agora para o financiamento imobiliário. A Caixa 
começa neste final de semana os feirões do Programa 
Minha Casa, Minha Vida. É casa própria para o cidadão.

É fundamental, portanto, essa redução na taxa 
de juros, porque assim será possível para as pessoas 
adquirir a casa própria e também mobiliá-la, pagando 
um juro mais baixo na compra de eletrodomésticos e 
móveis.

Temos que nos unir para que de fato aconteça 
essa redução. Ela é importante para que o Brasil con-
tinue a sua trajetória. E não é que eu acredite que só 
vamos conseguir resolver os nossos problemas através 
do consumo. Não é isso. Não temos essa ilusão. Mas 
entendemos que esse seja um elemento importante 
para dar dignidade às famílias brasileiras. Por isso essa 
tem que ser uma ação de todos.

Câmara e Senado têm que votar corretamente, 
e dentro do prazo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
Na próxima terça-feira, a Ministra Miriam Belchior es-
tará na Comissão Mista de Planos e Orçamentos para 
debater essa matéria.

Queremos fazer as votações no prazo e mos-
trar à população que o Brasil de fato está no caminho 
correto. Vamos continuar garantindo a nossa política 
de infraestrutura e, ao mesmo tempo, os recursos da 
área social e da educação. O PRONATEC é uma ex-
periência fantástica.

Esta Casa já deu a sua contribuição quando in-
verteu os recursos que o Sistema S recebia. Antes, 
dois terços para a assistência social e um terço para 
a educação; agora, dois terços para a educação e um 
terço para a assistência social. Isso possibilita que o 
Sistema S invista, nos próximos anos, mais de 1 bilhão e 
900 mil reais em novas escolas técnicas e tecnológicas.

A cidade de Uberlândia foi contemplada com uma 
escola técnica e tecnológica para 2.200 estudantes, 
que será construída no bairro de Santa Rosa. É exa-
tamente essa visão do Governo que possibilita conti-
nuarmos crescendo e nos desenvolvendo.

Os nossos cumprimentos à Presidenta Dilma por 
essa firmeza.

Cumprimento também nosso colega Deputado 
Brizola Neto, por assumir o Ministério do Trabalho. De-
sejo que Deus lhe dê muita sabedoria e competência 
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para conduzir as grandes negociações. Quanto mais 
emprego, mais gente empregada, mais mobilização, 
mais negociação. Tudo isso é muito importante.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PADRE TON (PT-RO. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, neste meu mandato, tenho 
pautado meu trabalho em fazer cumprir a Constituição, 
tanto no Legislativo quanto no Executivo.

Eu hoje gostaria de elogiar o Supremo Tribunal 
Federal por suas últimas atuações. Penso que nunca 
tivemos um Supremo tão progressista como este. E nós 
vamos ter um Supremo progressista e um Parlamento 
progressista através da educação do nosso povo, do 
crescimento da consciência do nosso povo.

Tenho sempre falado sobre a diferença de repre-
sentatividade do povo brasileiro no Parlamento, prin-
cipalmente sobre algumas maiorias no País que aqui 
dentro são minorias.

Eu presido, Deputado Assis Carvalho, a Fren-
te Parlamentar dos Povos Indígenas, que representa 
quase 1 milhão de brasileiros que não têm represen-
tatividade aqui na Câmara dos Deputados. Temos, nos 
últimos tempos, colecionado derrotas. Muitas vezes, 
as decisões do Parlamento estão relacionadas com as 
bancadas e as Frentes. E muitas vezes esses conjun-
tos são formados pela força do poder econômico. Vi-
mos isso na votação do Código Florestal. Eu, que sou 
de Rondônia, um Estado da Amazônia, sábado estive 
em Cujubim, Município que no passado já foi visitado 
– acho que vocês se lembram – pelo então Presidente 
Collor de Mello. Cujubim está encravado na Amazônia, 
tem cerca de 45 serrarias e seu povo vive na miséria. 
Quanto ao Código, a única esperança que temos está 
depositada na ação enérgica da Presidenta de vetar os 
dispositivos que incentivam o desmatamento e outras 
coisas ruins mais.

Mas eu gostaria de saudar o Supremo Tribunal 
Federal por suas últimas decisões, muito importantes: 
a decisão sobre as cotas; a decisão sobre a reserva 
indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima; a deci-
são sobre o direito de as mulheres interromperem a 
gravidez em caso de feto sem cérebro – mesmo eu 
sendo religioso, cristão, achei essa uma decisão de-
mocrática, porque a verdadeira democracia acontece 
quando há diálogo e os contrários têm o direito de se 
expressar –; e a vitória de ontem, quando foi decidida, 
por 7 votos a 1, ainda que a matéria tenha entrado em 
pauta de forma improvisada, a nulidade de 396 títulos 
de propriedades de terras de fazendeiros localizadas 
na reserva indígena Caramuru-Catarina Paraguaçu, 
no sul da Bahia.

Nosso principal papel é pressionar o Governo a 
cumprir a Constituição Cidadã, que determinou que 

em 5 anos o Governo brasileiro demarcaria as terras 
indígenas. É o momento, Deputado Assis Carvalho, 
Deputado Luiz Couto, companheiro Amauri Teixeira, 
de chamarmos o Ministério da Justiça, a FUNAI, o 
Parlamento, a definirem um novo prazo, para que o 
Governo o cumpra. Na Região Norte foi mais fácil: 
80% das terras estão demarcadas. Mas onde há mais 
problemas, como é o caso do Rio Grande do Sul, de 
Santa Catarina, da Bahia e de Pernambuco, regiões 
mais antigas, é preciso fazer o Governo cumprir a 
Constituição.

Neste discurso, ao contrário do que disse o com-
panheiro Nazareno, eu enfatizo a força do Supremo, 
que se serve neste momento de forças despropor-
cionais no Parlamento para equilibrar e ser a voz do 
povo brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao nobre Deputado Eliene Lima, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PSD. S.Exa. 
dispõe de 6 minutos na tribuna.

O SR. ELIENE LIMA (PSD – MT. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado 
Inocêncio Oliveira, Sras. e Srs. Deputados, gostaria 
de fazer dois posicionamentos.

O primeiro é sobre o editorial do jornal Folha de 
S.Paulo intitulado Censo de problemas. Dados deta-
lhados do IBGE confirmam o retrato de um país que 
se acomoda com o crescimento da economia como 
solução para tudo.

Pinço alguns pontos importantes, para reflexão:

“A mais recente publicação dos dados 
detalhados do Censo 2010 evidencia quão 
incivilizado ainda é o Brasil”.

E observa:

“Metade dos brasileiros com mais de 25 
anos fazia parte do grupo de pessoas sem 
instrução, ou não havia completado o ensino 
fundamental (8 anos de estudo) – pessoas que 
dificilmente chegariam ao ensino secundário.

Já foi pior, costuma-se dizer: em 2000, 
eram 64% os maiores de 25 anos que tinham 
menos de 8 anos de estudo.

A mortalidade infantil caiu pela metade 
em uma década. Um feito notável, mas em 
2010 era ainda o dobro da americana, ou o 
quádruplo da registrada na Europa ocidental.”

Esse editorial realmente faz o alerta de que, com 
toda esta onda de desenvolvimento que vive o Brasil, 
temos que nos preocupar muito com a educação.

Felizmente, temos observado que, de alguns anos 
para cá – e deixei a sala de aula em 1995 para exercer 
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mandato político –, houve alterações significativas, não 
tenho dúvida disso, embora estejamos ainda distantes 
de uma realidade ideal. De acordo com dados da FI-
NEP, apenas 10% da população brasileira entre 25 e 
34 anos de idade concluiu o ensino superior, enquan-
to na Coreia do Sul esse percentual chega a 56%. Há 
muito o que se fazer.

Quero aqui fazer uma reflexão nesse sentido. 
Felizmente, o Programa Brasil sem Fronteiras, que a 
Presidente Dilma Rousseff lançou recentemente, com 
a meta de distribuir 101 mil bolsas – é o programa pro-
porcionalmente mais ousado do mundo; a China tem 
120 mil bolsistas fora do país –, tenta corrigir essa 
distorção que o Brasil vive.

Quero comunicar que, embora tenhamos uma 
realidade ainda precária, estamos evoluindo muito 
nos últimos anos.

Quero fazer também, Sr. Presidente, um registro 
acerca do meu Estado.

Mato Grosso vale uma nota. Sob esse título, a 
revista IstoÉ Dinheiro destacou Mato Grosso como o 
maior produtor nacional de soja e algodão, sendo con-
siderado um dos principais celeiros do País.

Recentemente, a agência de risco Moody’s ele-
vou o Estado ao nível de grau de investimento detido 
até então apenas pelo Estado de São Paulo.

Com o índice Baa3, a Moody’s sinaliza para o 
mercado que Mato Grosso tem uma dívida baixa e em 
queda, com pequena dependência do Governo Federal, 
e é uma das duas melhores Unidades da Federação 
para se investir. Além disso, reconhece a capacidade 
do Palácio Paiaguás, na pessoa do Governador Silval 
Barbosa, em honrar seus compromissos financeiros, 
num patamar superior aos demais Governos Estaduais.

Para o Governador Silval Barbosa, o certificado 
de credibilidade chega em boa hora, justamente no 
momento em que ele está buscando recursos para as 
obras de mobilidade urbana que vão capacitar Cuia-
bá para a Copa de 2014 e ajudar a repactuar a dívida 
com a União.

Portanto, Sr. Presidente, uma das agências mais 
conceituadas do mundo nos deu tranquilidade para 
obter financiamentos, e o mundo dos negócios vai nos 
olhar de forma diferente a partir de agora.

Nos últimos 7 meses, a Moody’s analisou as 
contas do Estado para decidir se aprovaria um em-
préstimo de 1,2 bilhão de reais com o Banco Merrill 
Lynch. No relatório, os técnicos americanos afirmam 
que Mato Grosso possui “margens operacionais fortes”, 
com excedentes de tesouraria nos últimos 6 anos, à 
exceção de 2009, quando registrou déficit equivalente 
a 2,7% da receita.

Sr. Presidente, nós queremos fazer este destaque, 
mostrar a evolução, o crescimento, a expectativa de se 
investir no Brasil, e que Mato Grosso realmente é viável.

Quero agradecer ao nosso Líder Guilherme Cam-
pos, do Partido Social Democrata, que nos cedeu este 
espaço que nos possibilitou vir à tribuna fazer estes 
registros.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Mato 
Grosso vale uma nota. Sob esse título, a revista IstoÉ 
Dinheiro destacou o meu Estado como o maior pro-
dutor nacional de soja e algodão, sendo considerado 
um dos principais celeiros do País.

Na segunda-feira, 9 de abril, a agência de risco 
Moody’s elevou o Estado ao nível de grau de investi-
mento detido até então apenas por São Paulo.

Com o índice Baa3, a Moody’s sinaliza para o 
mercado que Mato Grosso tem uma dívida baixa e em 
queda, com pequena dependência do Governo Federal, 
e é uma das duas melhores Unidades da Federação 
para se investir. Além disso, reconhece a capacidade 
do Palácio Paiaguás em honrar seus compromissos 
financeiros, num patamar superior aos demais gover-
nos estaduais.

Para o Governador Silval Barbosa, o certificado 
de credibilidade chega em boa hora, justamente no 
momento em que ele está buscando recursos para as 
obras de mobilidade urbana que vão capacitar Cuia-
bá para a Copa de 2014 e ajudar a repactuar a dívida 
com a União.

Portanto, Sr. Presidente, uma das agências mais 
conceituadas do mundo nos deu tranquilidade para 
obter financiamentos, e o mundo dos negócios vai nos 
olhar de forma diferente a partir de agora.

Nos últimos 7 meses, a Moody’s analisou as con-
tas do Estado para decidir se aprovaria um empréstimo 
de R$1,2 bilhão com o banco Merrill Lynch. No relató-
rio, os técnicos americanos afirmam que Mato Grosso 
possui “margens operacionais fortes”, com excedentes 
de tesouraria nos últimos 6 anos, à exceção de 2009, 
quando registrou déficit equivalente a 2,7% da receita.

O bom desempenho financeiro de Mato Grosso 
é sustentado por uma capacidade comprovada para 
combinar receitas e crescimento das despesas em um 
padrão sustentável, atestam os analistas da Moody’s.

As receitas do Estado têm crescido a uma taxa 
de 13%, em comparação aos 13,8% dos gastos, uma 
tendência que se tem mostrado sólida. No entender da 
Moody’s, o Governo estadual tem-se esforçado para 
manter os gastos com pessoal em linha com o cresci-



Maio de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 4 15149 

mento da receita e, assim, permanecer com resultados 
fiscais equilibrados.

Embora a economia esteja concentrada na agri-
cultura, dependente dos preços internacionais, a pro-
moção da agroindústria, com incentivos fiscais, com-
pensa as possíveis oscilações de preços.

Diante do exposto, nobres pares, Mato Grosso 
demonstra que está no caminho certo!

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Hugo Motta.

O SR. HUGO MOTTA (PMDB – PB. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero fazer um breve registro.

Hoje, o Prefeito Nabor Wanderley, da cidade de 
Patos, junto com sua equipe, lançou a programação 
do XVI Festival de Folclore Junino, o famoso São João 
de Patos, que atrai milhares e milhares de turistas de 
todo o País. A festa de São João vai acontecer do dia 
18 ao dia 30 de junho. São 13 dias de festa!

Aproveito para convidar todo o Brasil para ir brin-
car nessa festa de São João, que tem muita qualidade, 
tem o apoio do Governo Federal e é feita com muita 
responsabilidade pelo Prefeito de Patos e por todos 
os secretários e auxiliares da administração municipal.

Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para 
saudar o novo Ministro do Trabalho, Brizola Neto, e 
desejar sucesso a S.Exa. nessa nova missão.

Quero dizer que o Governo da Presidente Dilma 
Rousseff é de excelência e que precisa de auxiliares 
à altura, para dar continuidade a este trabalho que o 
Brasil vem vendo e aprovando, de acordo com as pes-
quisas realizadas.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. OSMAR TERRA (PMDB – RS. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, quero manifestar o compromisso de um grupo 
importante de Deputados, entre eles os Deputados 
Assis Carvalho e Jandira Feghali, de um total de 12 
Deputados que trabalharam nas propostas do marco 
legal da primeira infância.

Nós já fizemos uma mobilização. Hoje passamos 
o dia em uma oficina de trabalho e vamos contribuir 
para que a prioridade da própria Presidente Dilma, que 
é avançar nos marcos legais e nas políticas públicas 
para a primeira infância do Brasil, seja atendida.

Então, eu quero deixar registrado o nosso com-
promisso em contribuir para a primeira infância do 
nosso País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao nobre Deputado Assis Carvalho, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PT.

O SR. ASSIS CARVALHO (PT – PI. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, neste mês de maio, em que comemoramos 
o Dia do Trabalhador, faço algumas reflexões sobre 
direitos que este Parlamento precisa ajudar a garantir.

Antes, porém, registro numerosas conquistas 
que a classe trabalhadora alcançou nos últimos anos e 
que foram fundamentais para que o Brasil pudesse ser 
hoje uma nação respeitada internacionalmente, uma 
democracia consolidada, com uma economia forte e 
uma política de transformação social que permitiu tirar 
da pobreza 40 milhões de pessoas que migraram das 
classes D e E para a classe média.

Digo, com orgulho, que o PT teve grande partici-
pação nisso, porque, nascido das massas campone-
sas e operárias, organizações sindicais, populares e 
religiosas, construiu, junto com esses movimentos, as 
condições de cidadania.

É possível afirmar que a maior conquista da clas-
se trabalhadora foi a eleição de um líder operário, Luiz 
Inácio Lula da Silva, para a Presidência da República. 
E depois, pela primeira vez na história, a eleição de 
uma mulher, Dilma Rousseff, para o mesmo projeto 
social, pois foi a partir de 2002 que a ascensão dos 
trabalhadores brasileiros começou a se dar de forma 
mais concreta.

O Brasil saiu de uma taxa de desemprego ou de-
socupação de 12,6%, naquela época, para a criação 
de 15,3 milhões de novos postos de trabalho, entre 
2003 e 2010 –um crescimento de 53%, segundo a 
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). Além 
disso, o ganho real do trabalhador dobrou durante o 
período Lula com a implantação de programas sociais 
de transferência de renda e de uma política de valori-
zação permanente do salário mínimo, que saiu de 76 
dólares e está acima de 300 dólares.

O número de empregos nos três setores da eco-
nomia cresceu acima do Produto Interno Bruto. E con-
tinuamos batendo recordes, aumentando empregos, o 
ganho salarial real e o número de trabalhadores com 
carteira assinada.

Programas como o PAC (Programa de Aceleração 
do Crescimento) e Minha Casa, Minha Vida fomentam 
o setor da construção civil, geram emprego, renda e 
habitação; ou seja, qualidade de vida para nossa gente. 
A construção de arenas esportivas, aeroportos, hotéis 
e estradas como estruturas para a Copa do Mundo im-
pulsionam o mercado e geram mais empregos.

Com Lula e Dilma está-se fazendo uma revolução 
na educação, com a construção de novas universida-
des, a interiorização do ensino e a estruturação das 
escolas profissionalizantes (foram construídas 214 no-
vas unidades) para a capacitação de nossa juventude. 



15150 Sexta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2012

A construção dos institutos federais e programas de 
inclusão, como o Programa Universidade para Todos 
(PROUNI), o Programa de Apoio a Planos de Rees-
truturação e Expansão das Universidades Federais 
(REUNI) e o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), 
permitiram o acesso de milhões de jovens brasileiros 
ao ensino superior.

Este Parlamento também tem dado grande con-
tribuição quando vota projetos de inclusão, como o de 
cotas para negros e estudantes de escolas públicas.

Posso afirmar, com certa ponta de orgulho, que 
essa revolução se deu porque um grupo de trabalha-
dores e trabalhadoras, das cidades e dos campos, teve 
a ousadia de sonhar um dia com a eleição de um pre-
sidente operário, de um partido de trabalhadores, de 
uma Central Única de Trabalhadores, que conseguiu, 
nestes anos de crise mundial, fechar acordos coleti-
vos acima da inflação, realizados por mais de 95% dos 
sindicatos de todas as categorias.

São algumas das conquistas que registro hoje.
Passemos, agora, à reflexão e às lutas que são 

imprescindíveis hoje para que possamos avançar ain-
da mais.

No Parlamento, ressalto o esforço para garantir 
melhorias, como a redução da jornada de trabalho de 
44 horas para 40 horas semanais, o fim do fator previ-
denciário – precisamos nos unir para fazer esse projeto 
acontecer –, o fim do imposto sindical e o trabalho para 
a inclusão da categoria de empregados domésticos, 
equiparando seus direitos, para ratificar a Convenção 
nº 189, da Organização Internacional do Trabalho – OIT.

Em meu mandato, tenho buscado garantir para a 
classe trabalhadora alguns avanços através de projetos 
que visam à justiça fiscal, diminuindo a carga tributá-
ria dos trabalhadores, desonerando a cesta básica e 
corrigindo a tabela do Imposto de Renda.

Também apresentei nesta Casa o Projeto de Lei 
nº 3.334, de 2012, que reduz o tempo de carência para 
o saque do FGTS de 3 para 1 ano, para beneficiar o 
trabalhador.

Hoje, o trabalhador demitido sem justa causa 
pode sacar o FGTS imediatamente, mas o que pede 
demissão ou é demitido por justa causa só pode sa-
car o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 3 anos 
após a rescisão, e isso se não tiver conseguido um 
emprego formal nesse período.

Minha proposta altera a Lei nº 8.036, de 1990, 
que versa sobre isso, para autorizar o trabalhador que 
pediu demissão ou foi demitido por justa causa a sa-
car o FGTS 1 ano após a rescisão, mesmo que ele já 
tenha firmado um novo contrato de trabalho. Isso não 
trará prejuízos ou desequilíbrio econômico ao FGTS e 
vai viabilizar a permanência do trabalhador no regime 

do Fundo de Garantia, evitando os casos de informa-
lidade acordada.

Na conjuntura atual, peço atenção dos Parlamen-
tares para a questão dos professores. O não cumpri-
mento da Lei nº 11.738, de 2008, que estabelece o piso 
nacional de salário para os professores (1.451 reais) 
tem sido motivo de greves em diversos pontos do Brasil.

No Piauí, boa parte das escolas públicas está 
parada. Os professores da rede municipal da Capital, 
Teresina, voltaram às escolas hoje, depois de conseguir 
aumento da Prefeitura após 86 dias sem aula.

Já na rede estadual, a greve continua. São 63 dias 
sem ensino. A proposta do Governo já foi aprovada na 
Assembleia e o Tribunal de Justiça do Estado decretou 
a ilegalidade do movimento. Porém, os professores 
continuam lutando, baseados na garantia legal que 
lhes foi dada pela lei federal.

Greve na educação, Sras. e Srs. Deputados, é 
extremamente grave em qualquer cidade, em qual-
quer Estado onde ela ocorra, pois compromete a vida 
daqueles que já são excluídos na nossa sociedade, 
os mais pobres.

Os efeitos de uma greve como essas duas de 
que falei comprometem significativamente a aprendi-
zagem dos estudantes. No Piauí, mais de 300 mil alu-
nos estão sem aula, segundo dados do Sindicato dos 
Professores. Se a greve acabar hoje, esses alunos já 
não terão mais o mês de julho de férias, nem o mês de 
janeiro de 2013, porque terão que completar a carga 
horária de 200 horas/aula.

Faço aqui o meu apelo para que o Ministério 
da Educação intervenha junto ao Governo do Estado 
no sentido de resolver o impasse entre professores e 
Secretaria da Educação, para que os alunos possam 
voltar às aulas e tentar recuperar o tempo perdido.

Manifestamos também nosso apoio à luta dos 
agentes comunitários de saúde e dos agentes de com-
bate às endemias, que vieram de todo o País, semana 
passada, para pedir ao Parlamento a aprovação do 
Projeto de Lei nº 7.495, de 2006, que garante a essas 
duas categorias o piso salarial nacional e o plano de 
carreira. Pediram também a regulamentação da Emen-
da Constitucional nº 63, cujo projeto de lei está pronto 
para ser pautado, após ser relatado na Comissão Es-
pecial pelo companheiro Domingos Dutra e aprovado 
por unanimidade, garantindo a aprovação do piso sa-
larial nacional de dois salários mínimos, insalubridade, 
plano de carreira e qualificação, que é oferecida pela 
Escola Técnica do Sistema Único de Saúde.

Quanto ao PL 7.495, de 2006, que regulamenta a 
profissão, deve ser analisado, junto com outras propos-
tas, por uma Comissão Especial criada no ano passado.
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Sr. Presidente, eu lembro aos meus colegas De-
putados que, para contemplar melhor os trabalhado-
res da saúde, é necessário que nós defendamos o 
financiamento do SUS. Essa é uma luta que tenho 
empreendido desde 2007, como Secretário de Saúde 
do Piauí, e desde o ano passado, como Parlamentar.

Essas são as reflexões que proponho hoje.
Sr. Presidente, os trabalhadores conquistaram 

muito e ainda há muito a conquistar. Tenho confiança 
na força dos meus companheiros trabalhadores e traba-
lhadoras. Tenho confiança na sensibilidade do Governo 
Federal, que tem origem nos movimentos populares e 
conhece a luta dos trabalhadores.

Saúdo os Parlamentares e gestores que, como eu, 
tiveram origem sindical: o grande líder Lula, Benedita 
da Silva, Adão Pretto, Djalma Bom, Jair Meneguelli, 
Vicentinho; meus colegas bancários Jesus Rodrigues, 
Erika Kokay, Ricardo Berzoini; o Senador Wellington 
Dias e tantos outros companheiros e companheiras 
que fazem a luta no dia a dia.

Como oriundo da classe trabalhadora, sou par-
ceiro de todos os que lutam por melhores condições 
de vida e trabalho. E procuro contribuir, neste Parla-
mento, para reforçar estas mudanças que o País vive, 
buscando justiça fiscal e diminuição das desigualda-
des regionais.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

uma Comunicação de Liderança pelo PTB, concedo a 
palavra ao nobre Deputado Paes Landim. O tempo de 
S.Exa. será somado ao tempo destinado ao Pequeno 
Expediente. S.Exa. dispõe de 8 minutos à tribuna.

O SR. PAES LANDIM (PTB-PI e como Líder. Sem 
revisão do orador.) -

DISCURSO DO SR. DEPUTADO PAES 
LANDIM QUE, ENTREGUE AO ORADOR 
PARA REVISÃO, SERÁ POSTERIORMENTE 
PUBLICADO.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Wellington Fagun-
des, para uma Comunicação de Liderança pelo Bloco 
PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/PRTB. S.Exa. dispõe 
de 5 minutos na tribuna.

O SR. WELLINGTON FAGUNDES (Bloco/PR – 
MT. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputados, eu gostaria de abordar 
sobre a presença da Universidade Federal do Estado 
do Mato Grosso no PROUNI. Temos a Universidade 
Federal em Cuiabá e em alguns polos de desenvol-
vimento, como o campus de Rondonópolis, que é o 
campus mais antigo, o campus de Barra do Garças, 
que é um campus novo, embora transferido da cidade 

de Pontal. Barra do Garças é a cidade-polo da região 
do Araguaia e uma das regiões que mais se desen-
volverá no Estado de Mato Grosso.

Estamos trabalhando para a conclusão da BR-
158, ligando-a ao Pará e, consequentemente, à Fer-
rovia Norte-Sul. Essa região tem disponível mais de 2 
milhões de hectares e se encontra aberta, pronta, pois 
há áreas degradadas; não será necessário derrubar 
nenhuma árvore. Só essa região vai produzir pratica-
mente o dobro do que é produzido em Mato Grosso. 
Portanto, Mato Grosso tem condições de triplicar, de 
quadruplicar, de quintuplicar sua produção, principal-
mente com tecnologia, com infraestrutura necessária 
para o escoamento da produção e com a chegada 
dos insumos.

Isso será bom para Mato Grosso, Estado que se 
encontra na Região Centro-Oeste, mas que também 
ocupa parte da Região Amazônica, com chuvas abun-
dantes e solo fértil, bem como o centro do Brasil, de 
maneira que está a uma distância muito grande dos 
portos. Daí a importância de cobrarmos sempre aqui 
a melhoria da infraestrutura, a construção de estra-
das federais.

Só para V.Exas. terem uma ideia, Mato Grosso, 
com 900 mil quilômetros quadrados de área, tem ape-
nas 4 mil e poucos quilômetros de estradas federais 
asfaltadas, sendo que a maioria delas foi construída 
na década de 1940.

Essa infraestrutura é extremamente relevante. 
Temos trabalhado incansavelmente com Ministério 
dos Transportes para podermos fazer a licitação da 
duplicação do trecho da rodovia que liga Rondonó-
polis, Cuiabá e Posto Gil. Já está concluída a duplica-
ção do trecho da Serra de São Vicente, bem como as 
passagens urbanas, as paralelas em toda a BR-163, 
com a sua restauração. Mas essa duplicação é extre-
mamente necessária, visto que passam por essa ro-
dovia aproximadamente 12 mil veículos por dia, sendo 
a grande maioria de bitrens e treminhões com mais de 
100 toneladas.

Além disso, o ensino é fundamental para que con-
sigamos diminuir as desigualdades sociais. Por isso, 
estamos lutando e queremos aqui, de público, cobrar 
do Ministro da Educação e do Ministro da Saúde a im-
plantação de mais cursos de Medicina no Estado de 
Mato Grosso. Já está definido o curso de Medicina na 
cidade de Sinop, no campus de Sinop, um campus mo-
derno, em uma região que tem se desenvolvido muito, 
de alta produção e de alta produtividade.

Quero aproveitar a oportunidade para parabe-
nizar o time de Lucas do Rio Verde, que ontem se 
consagrou campeão mato-grossense. O Luverdense, 
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primeiro time campeão neste ano no Brasil, mostra a 
pujança daquela região.

Foi criado também um curso de Medicina na ci-
dade de Cáceres, da Universidade Estadual, a UNE-
MAT. Só para V.Exas. terem uma ideia, já estão ins-
critos para o vestibular, que está para ser realizado, 
250 candidatos por vaga. Será o primeiro vestibular na 
cidade de Cáceres.

Estamos lutamos também para criar um curso 
de Medicina na cidade de Barra do Garças, que vai 
atender à vasta região do Araguaia e também a Ron-
donópolis, na região sul de Mato Grosso. Rondonópolis, 
principal Município do interior de Mato Grosso, tem se 
desenvolvido muito e vai receber um terminal da Fer-
ronorte. Daí a importância não só da implantação de 
um curso de Medicina, mas também da ampliação do 
campus ali existente, embora, infelizmente, eles não 
tenham aderido ao programa REUNI no ano passado. 
Mas hoje há uma consciência naquele campus acerca 
da expansão desses cursos, da necessidade de am-
pliação de cursos.

Portanto, quero aqui, mais uma vez, cobrar essa 
posição do Ministério. Mas estou também aqui para 
apoiar, porque estivemos com o Ministro da Educação 
e ele já sinalizou com essa hipótese.

Além disso, quero dizer, Sr. Presidente, que par-
ticipei da aula inaugural do Mestrado em Ciência e 
Tecnologia de Alimentos, do Instituto Federal de Mato 
Grosso, em Cuiabá. Em um momento singular, quando 
se tem um grande avanço nas discussões sobre meio 
ambiente e qualidade de vida, aquele mestrado vem 
trazendo a oportunidade de aprimoramento científico 
dos profissionais que trabalham na área de alimentos, 
seja nas universidades, seja nas indústrias, seja em 
órgãos governamentais.

Muitos podem estar se perguntando sobre o por-
quê da importância desse mestrado. Para entendimento 
de todos, quero aqui dizer que hoje Mato Grosso é um 
dos maiores produtores de alimentos no Brasil. Ele é 
o maior produtor de soja, o maior produtor de carne. 
Enfim, é um Estado que tem necessidade de mais en-
sino e pesquisa, para que possamos, cada vez mais, 
verticalizar nossa economia.

Como ex-aluno do Instituto Federal, também que-
ro representar a entidade por meio deste pronuncia-
mento, pois sei quanto é importante o ensino técnico 
de qualidade voltado para os anseios da comunidade.

É importante dizer também que o IFMT está distri-
buído geograficamente em 6 macrorregiões do Estado, 
definidas na Política de Estado de Desenvolvimento.

Sr. Presidente, agradeço a sua tolerância e dou 
como lido este pronunciamento, que gostaria fosse pu-
blicado em todos os meios de comunicação da Casa.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, participei 
da aula inaugural do Mestrado em Ciência e Tecnologia 
de Alimentos, do Instituto Federal de Mato Grosso, em 
Cuiabá. Em um momento singular, quando se tem um 
grande avanço nas discussões sobre meio ambiente e 
qualidade de vida, esse mestrado vem trazendo opor-
tunidade do aprimoramento científico para os profis-
sionais que trabalham na área de alimentos, seja nas 
universidades, indústrias ou em órgãos governamentais.

Muitos podem estar se perguntando sobre o 
porquê da importância desse mestrado, e, para en-
tendimento de todos, quero aqui apresentar algumas 
informações.

O Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimen-
tos, da IFMT, é o primeiro do Estado de Mato Grosso, 
sendo o segundo do Centro-Oeste. O curso visa acele-
rar o processo de desenvolvimento da Região Centro-
-Oeste por meio da capacitação de pesquisadores na 
área de ciência e tecnologia de alimentos, com forte 
embasamento nas áreas de química e de engenharia. 
Neste sentindo, o Instituto Federal de Mato Grosso irá 
promover o desenvolvimento de pesquisas de interes-
se científico, tecnológico e industrial, privilegiando os 
processos cooperativos.

Seguindo a linha de raciocínio que nos leva à tan-
gente do desenvolvimento, o Mestrado será de extrema 
importância para a região, tendo em vista que o setor 
produtivo e o agronegócio poderão ser diretamente 
privilegiados pelos resultados das linhas de pesquisa 
abordadas durante os estudos.

Outro fator que deve ser ressaltado é o crescente 
o número de propriedades rurais no Estado a adotarem 
aparatos tecnológicos que aumentam a produtividade 
e reduzem os custos, levando em consideração que a 
agropecuária e o setor de serviços diretamente liga-
do a ela correspondem a 83,6% das nossas riquezas.

O Estado de Mato Grosso figura também no 
ranking dos maiores produtores de alimentos do País, 
abrigando 20 Municípios dos 35 maiores produtores 
do Brasil. Somos também responsáveis por produzir 
cerca de 28% da soja nacional, o que torna a região 
um polo industrial de alimentos, no segmento que mais 
gera empregos no mundo.

A partir dessas informações, podemos então 
presumir que todos os esforços que envolvam a área 
de pesquisa e tecnologia desse setor agregam grande 
valor intelectual e pragmático.

A iniciativa do IFMT com a criação do Programa 
de Mestrado em Ciência e Tecnologia em Alimentos 
ampliará a massa crítica de pesquisadores, com efei-
to multiplicador na geração de emprego e no aumento 
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da qualidade da produção científica e tecnológica em 
áreas relacionadas à ciência de alimentos. Em longo 
prazo, desenvolverá tecnologias mais avançadas para 
ampla atuação em todas as áreas do setor alimentício, 
que, além da prestação de serviços às Indústrias da 
região, possibilitarão o desenvolvimento da ciência e 
tecnologia no País.

Como ex-aluno de um Instituto Federal sinto-me 
honrado em poder aqui representar a entidade por meio 
deste pronunciamento, pois sei quão importante é o 
ensino técnico de qualidade voltado para os anseios 
da comunidade.

É importante dizer também que o IFMT está distri-
buído geograficamente em 6 macrorregiões do Estado, 
definidas na Política de Estado de Desenvolvimento, 
levando aos Municípios mais carentes oportunidades 
de acesso ao conhecimento científico, sem se descon-
siderar as questões socioambientais. Atualmente está 
presente em 12 Municípios através de Campi e Núcleos 
Avançados (Cuiabá, Barra do Garças, Rondonópolis, 
Confresa, Santo Antônio do Leverger, Campo Verde, 
Cáceres, Poconé, Pontes e Lacerda, Sorriso, Campo 
Novo do Parecis e Juína).

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Eduardo da Fonte, 
2º Vice-Presidente desta Casa e Corregedor-Geral 
da instituição. S.Exa. dispõe de 5 minutos na tribuna.

O SR. EDUARDO DA FONTE (PP – PE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, subo à tribuna desta Casa para parabenizar 
a Presidenta Dilma Rousseff pelo grande ato de cora-
gem de enfrentar as altas taxas de juros que o nosso 
País vem pagando ao longo dos últimos anos.

Um país que compete com as grandes nações 
do mundo não pode ter, de forma alguma, juros tão 
altos, bancos lucrando tanto, e ver o povo pagar, no 
final do mês, juros altíssimos, tanto nas instituições 
financeiras, nas contas correntes, quanto nas linhas 
de crédito utilizadas. Também não pode admitir os ju-
ros cobrados pelas operadoras de cartões de crédito.

Sem dúvida alguma, esse ato de coragem da Pre-
sidenta da República ficará marcado na sua biografia. 
Ela conseguirá, sem dúvida alguma, colocar os juros 
do nosso País em patamares internacionais, dando 
competitividade ao nosso sistema produtivo. Não é 
admissível que o nosso País consiga concorrer com 
as grandes nações do mundo, pagando essas altas 
tarifas bancárias, esses altos juros extorsivos sobre a 
sociedade brasileira.

Então, senhoras e senhores, parabenizando a 
Presidenta da República por enfrentar os bancos, ve-

nho à tribuna, mais uma vez, referendar a coragem da 
nossa Presidenta.

Aproveito a oportunidade para fazer um apelo à 
Presidenta Dilma Rousseff: que os pequenos poupa-
dores, aqueles que têm sua caderneta de poupança, 
aqueles que vêm investindo nos últimos anos, nas 
últimas décadas, na caderneta de poupança, sejam 
poupados. Que S.Exa. agora, na revisão que irá fazer 
do sistema de juros do nosso País, poupe os pequenos 
poupadores, poupe aqueles que já têm a caderneta 
de poupança, mas não admita que os grandes inves-
tidores agora passem dos investimentos de alto risco 
para a poupança, porque a poupança tem tratamento 
diferenciado; e que garanta aos pequenos poupado-
res que até então vinham poupando na caderneta de 
poupança os seus direitos e uma isonomia de juros 
mais atrativos.

Tenho certeza de que a equipe econômica da 
Presidenta da República terá bom senso e encontra-
rá a melhor solução para que se possa vencer essa 
guerra contra os juros no nosso País.

Também, senhoras e senhores, aproveito a opor-
tunidade para dizer que esta Casa está de parabéns. 
Está de parabéns porque foi desta Casa que saiu o 
pedido de fiscalização e controle nas contas de luz do 
Estado de Pernambuco do ano de 2007. Foi de minha 
autoria o pedido ao Tribunal de Contas da União, que 
encontrou um erro na metodologia do reajuste das ta-
rifas. E esse erro, senhoras e senhores, gerou prejuízo 
para os consumidores de todo o Brasil.

Hoje tive oportunidade de ver na Folha de S.Paulo 
que, graças à auditoria que esta Casa pediu por meu 
intermédio, o povo terá o direito de ter de volta o que 
foi pago a mais nas contas de luz nos últimos anos. Há 
estimativa, senhoras e senhores, de que essa conta 
pode ultrapassar 10 bilhões de reais, que o povo brasi-
leiro pagou indevidamente às distribuidoras de energia 
elétrica nos últimos anos.

É graças ao trabalho desta Casa que nós dare-
mos ao pai e à mãe de família a oportunidade de ter 
de volta os seus recursos que foram pagos a mais nas 
contas de luz nos últimos anos.

Então, Sras. e Srs. Deputados, esta Casa tem de 
exigir que a ANEEL mostre que o seu verdadeiro papel 
é de agência reguladora. Esta Casa tem que obrigar, 
fazer com que a ANEEL determine às distribuidoras de 
energia elétrica que devolvam o que foi pago a mais 
na conta de luz do povo brasileiro.

Não podemos admitir um calote ao trabalhador, 
um calote ao pai e à mãe de família deste País, que 
se sacrificam tanto para pagar essas altas tarifas de 
energia elétrica.
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Esta Casa estará de prontidão para fazer valer o 
direito do povo brasileiro!

É com muito orgulho que vejo hoje que o Tribunal 
de Contas da União, mais uma vez, dará uma grande 
contribuição a este País: dará aos consumidores do 
País o direito de ter de volta os seus recursos que fo-
ram pagos a mais.

Não vamos, de forma alguma, admitir que a ANE-
EL baixe sua cabeça, curve-se às empresas distri-
buidoras de energia elétrica. Esse dinheiro é do povo 
brasileiro; então, tem que ser devolvido ao pai e à mãe 
de família, em todo o País.

É com muito orgulho que vejo que o trabalho 
desta Casa está dando resultado real na vida de to-
dos os brasileiros. Vamos acompanhar e vamos cobrar 
da agência reguladora de energia elétrica que mostre 
que o seu verdadeiro papel é de agência reguladora 
a serviço da sociedade brasileira e não de agência 
reguladora a serviço das distribuidoras de energia 
elétrica no Brasil.

Muito obrigado, senhoras e senhores.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, subo a 
tribuna da Câmara dos Deputados para elogiar e pa-
rabenizar a Srª Presidenta Dilma Rousseff pela forma 
eficiente e corajosa como vem conduzindo o Brasil. 
Quero destacar em especial o acerto da política de 
queda juros determinada por S.Exa., buscando a di-
minuição da taxa básica. A Presidenta provou que é 
possível derrubar os juros, e, com seu gesto, uniu to-
dos os segmentos sociais nessa luta para posicionar 
os juros brasileiros no patamar que é cobrado nos ou-
tros países do mundo.

No Brasil, a taxa SELIC é de 9% ao ano. Na Aus-
trália, os juros são de 3,75%; no Canadá e na União 
Europeia, de 1%; na Inglaterra, de 0,5%; nos Estados 
Unidos, de 0,25%; e, no Japão, de 0,10%.

Se o Brasil está projetando uma inflação entre 
4,5% e 5% ao ano não pode pagar juros reais na casa 
de 6%, 6,5%.

A queda dos juros está gerando um efeito bené-
fico imediato em nossa economia. Provoca, no curto 
prazo, aumento do consumo e do investimento privado. 
A queda consistente das taxas de juros indica uma ten-
dência de aumento considerável do consumo interno.

Por outro lado, essa redução acentuada e ace-
lerada dos juros tende a afetar a rentabilidade das 
aplicações financeiras em renda fixa e deve provocar 
o aumento do volume de aplicações na poupança, o 
que, na opinião de setores, pode ser prejudicial. Por 
isso tem-se falado muito na imprensa sobre a neces-

sidade da revisão das regras da poupança diante des-
sa nova realidade brasileira. Entendo, porém, que não 
é necessário mexer nas regras da poupança, pois o 
aporte de novos recursos irá se converter em maior 
disponibilidade de dinheiro para financiamentos habita-
cionais, o que continuará impulsionando a construção 
civil, reduzindo o desemprego e aumentando a renda.

No entanto, Srª Presidenta Dilma Rousseff, se 
realmente for necessário mexer nas regras da poupan-
ça, quero aqui fazer um apelo a V.Exa. É preciso ter 
o cuidado de se garantir o direito dos que já estavam 
na poupança até a data das mudanças, preservando 
a credibilidade e confiabilidade desse instituto. O Bra-
sil precisa continuar na direção dos juros mais baixos, 
mas isso não pode prejudicar o pequeno poupador 
que historicamente sempre acreditou na poupança, 
mesmo quando ela era o investimento menos atrativo.

Nossa gente acredita na caderneta de poupança 
e confia nela suas economias. Tenho certeza de que a 
grande sensibilidade social da Presidenta Dilma não 
permitirá que qualquer mudança de regra prejudique 
o povo.

Durante o discurso do Sr. Eduardo da 
Fonte, o Sr. Inocêncio Oliveira, 3º Secretário, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. Luiz Couto, § 2º do art. 18 do Re-
gimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Passa-se ao

V – GRANDE EXPEDIENTE
Concedo a palavra à primeira oradora inscrita, 

Deputada Jandira Feghali, do PCdoB do Rio de Janeiro. 
S.Exa. dispõe de até 25 minutos. (Pausa.)

O SR. MAURO BENEVIDES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a no-
bre Deputada Jandira Feghali assentiu que eu apre-
sentasse a V.Exa. um pronunciamento que registra, 
no dia 1º de maio, a unificação do salário mínimo no 
País, projeto de minha lavra que significou a correção 
de uma disparidade entre as várias áreas geográficas 
do País. Peço a V.Exa. que acolha o pronunciamento 
como lido, na íntegra. Ao mesmo tempo, agradeço a 
deferência à nobre Deputada, que já assomou a tri-
buna neste instante.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – V.Exa. será 
atendido.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, realiza-
ram-se, em todo o País, expressivas comemorações 
pela passagem do 1º de Maio. À frente as Centrais 
Sindicais, que encabeçaram numerosas festividades, 
especialmente em São Paulo, que concentra o maior 
número de operários, aos quais foram propiciados 
eventos públicos, com incomputável número de parti-
cipantes, especialmente na área de São Bernardo do 
Campo e no Vale do Anhangabaú.

No meu Estado, também solenidades foram pa-
trocinados por associações representativas das clas-
ses obreiras, todos apontando para novas conquistas 
sociais, especialmente a diminuição da jornada de 
trabalho – bandeira de luta empalmada sempre com 
frequência e entusiasmo pela massa interessada.

Como homem público, não poderia deixar de re-
cordar que a 1º de maio de 1984 iniciara-se, gradual-
mente, a sistemática da unificação do salário mínimo 
em todo o País, decorrente de projeto de lei de minha 
autoria, sancionado pelo então Presidente João Baptista 
Figueiredo, que considerou a iniciativa como “louvável”, 
pela forma paulatina de contribuir para a correção das 
desigualdades sociais, na época ainda mais gritantes, 
em consequência de injusta discriminação em relação 
ao Nordeste, Norte e Centro-Oeste.

Naquele ensejo, projeto de minha lavra pôs fim 
ao modelo então predominante, que estabelecia qua-
tro sub-regiões, estando o Ceará situado na última 
delas, justamente com as comunas das duas citadas 
áreas geográficas.

Mesmo como Senador da Oposição, mereci refe-
rências elogiosas do então Chefe da Nação, que con-
siderou a minha proposta como viável, pondo termo, a 
cada 6 meses, das sub-regiões, até que chegássemos 
à unificação, já que as alterações ocorriam semestral-
mente, a fim de não criar desequilíbrios às empresas 
afetadas pelo novo modelo salarial.

Em Fortaleza, os sindicatos homenagearam-me 
no Teatro José de Alencar, num dos instantes mais 
gratificantes de toda a minha longa carreira como re-
presentante dos meus conterrâneos no Parlamento 
nacional.

Quando da elaboração da Carta de 5 de outu-
bro de 1988, garanti perenidade àquela conquista, ao 
inserir, no art. 7º de nossa Lei Maior, a expressão “na-
cionalmente unificado”, assegurando, desta maneira, 
perenidade à grande vitória, menos minha e muito mais 
das classes obreiras da nossa região, bem assim do 
Norte e do Centro-Oeste.

Registro o fato sem jactância, mas apenas para 
deixar patente o meu propósito de atender aos justos 
anseios dos operários brasileiros.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a 
palavra à Deputada Jandira Feghali.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB – 
RJ. Sem revisão da oradora) – Sr. Presidente, será 
de fato de até 25 minutos, porque, com o atropelo do 
horário do Grande Expediente, temo já não ter mais 
os 25 minutos.

De qualquer maneira, Sr. Presidente, eu queria 
aqui resgatar apenas alguns aspectos da nossa luta 
dentro da Câmara dos Deputados no tocante a uma 
bandeira que tem sido muito cara a muitos de nós aqui, 
militantes da saúde pública há tantos anos, mas co-
meçando por uma iniciativa que o Governo fez aprovar 
na Câmara dos Deputados – a criminalização do cha-
mado cheque-caução como instrumento condicionante 
do atendimento médico de emergência –, que, ontem, 
neste plenário, votamos.

Quero amplificar a repercussão dessa importan-
te votação, para impedir que essa seja uma condição 
que determine a vida ou a morte de um paciente no 
serviço de emergência privado neste País, e, a partir 
daí, retomar uma discussão, que fizemos em audiência 
pública recente na Comissão de Seguridade Social e 
Família, que remete o assunto à enorme responsabi-
lidade do Congresso Nacional, que é, na verdade, a 
de resgatar uma discussão desde a Constituição de 
1988, que, na minha opinião, ficou bastante limitada, 
dificultada, pela correlação de forças da época, que é 
essa relação público-privada.

Avançamos muito no texto do sistema de proteção 
social brasileiro; avançamos muito no texto da segu-
ridade social brasileira; avançamos muito no conceito 
da universalização da saúde, no da sua integralização 
e hierarquização. Avançamos na noção de que saúde 
é direito de todos e dever do Estado; avançamos ao 
estabelecer que o sistema privado é complementar – 
mas não conseguimos alcançar a regulação, de fato, 
desse sistema complementar pelo setor público. Isso, 
ainda hoje, é algo nublado, de que não conseguimos 
abrir a caixa para encarar a regulação precípua do 
Estado brasileiro sobre esse sistema complementar 
privado, nem pela Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar, que não consegue ainda cumprir o seu papel, 
nem mesmo pela Administração Direta.

Nessa relação, nós precisamos avançar para 
evitar casos como o de Duvanier e de Marcelo Dino, 
que perdeu a vida, criminalmente, na Clínica Santa 
Lúcia, aqui em Brasília. Precisamos evitar que outras 
pessoas percam a vida no sistema privado de saúde 
por falta de regulação, por falta de uma ação rigorosa 
e enérgica do Estado brasileiro.

O Deputado Osmar Terra nos pede um aparte.
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O Sr. Osmar Terra – Deputada Jandira Fegha-
li, eu acho que V.Exa. aborda com muita propriedade 
essa questão, que é uma questão seriíssima, gravís-
sima! Até porque pela lei sempre foi crime a omissão 
de socorro. Foi necessário esta Casa e V.Exa. também, 
em seu trabalho, inserir esta questão, a de a pessoa 
não precisar apresentar cheque-caução para poder 
ser atendida. Inclusive, foi preciso que morresse tra-
gicamente o nosso Secretário do Ministério do Plane-
jamento. Enfim, aconteceram fatos trágicos para que 
se voltasse a este assunto, se tratasse desta questão, 
principalmente em relação ao Sistema Único de Saúde, 
porque sempre existe aquela desculpa: o sistema pú-
blico é que é ruim. Não! Isso também está acontecen-
do no sistema privado. Então, o direito de as pessoas 
terem o seu atendimento independe do que é público 
e do que é privado. O direito de ser socorrido não de-
pende e não pode depender do fato de a pessoa ter 
ou não recursos na hora de seu atendimento. Meus 
parabéns à senhora, que é uma defensora do Siste-
ma Único de Saúde e tem dado enorme contribuição 
para essa área! Eu acho que a decisão tomada aqui 
ontem foi uma vitória desta Casa, uma vitória do povo 
brasileiro, que precisa de atendimento.

A SRA. JANDIRA FEGHALI – Obrigada, Deputa-
do Osmar Terra, um grande gestor e defensor do SUS.

Eu gostaria, a partir deste debate, de dizer que 
o SUS, que é uma referência para todos nós, também 
está com dificuldades. Ao mesmo tempo em que nós 
queremos fazer uma grande regulação no setor privado, 
precisamos fazer com que o SUS seja um grande pa-
râmetro para esse mercado. Um mercado onde o setor 
privado me parece fazer o que quer, onde os planos de 
saúde imaginam que podem fazer o que querem. Nós 
precisamos dar mais solidez a esse paradigma que é 
o Sistema Único de Saúde, um grande sistema, que 
é exemplo no mundo, mas que precisa ser sustentado 
adequadamente com recursos públicos.

Esse debate sobre o financiamento, Deputado 
Amauri Teixeira, que acorre também a este plenário, é 
um debate que para nós, hoje, não é secundário nem 
resolvido. Na Comissão de Seguridade Social, nós te-
mos feito esse debate, como também com a sociedade 
brasileira, nas conferências de saúde. A Organização 
Mundial de Saúde aponta que nenhum sistema uni-
versal do porte do nosso pode se sustentar sem que 
tenhamos pelo menos 7% do PIB. E nosso sistema 
público tem 3,7%. Ou seja, mais ou menos a metade. 
O próprio Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, desta 
mesma tribuna onde estou, disse: “Eu preciso de pelo 
menos mais 45 bilhões”.

Quando nós desenvolvemos o trabalho da Sub-
comissão do Complexo Industrial em Saúde e perce-

bemos o grau da nossa dependência da importação 
de equipamentos e de medicamentos, dissemos: pre-
cisamos inovar; precisamos desenvolver o processo 
tecnológico; precisamos produzir vacinas, medicamen-
tos e equipamentos.

Para isso, precisamos de recursos. Precisamos 
fazer uma política industrial, para não ficarmos vulne-
ráveis a grandes empresas multinacionais, para não 
dependermos da produção e da inovação tecnológi-
ca de outros países. Ora, nós não somos colônia de 
ninguém! Isso exige recursos, exige prioridade, exige 
visão estratégica do Brasil. E, aí, nós perguntamos: 
onde estão os recursos da saúde?

Não há ambiente para se votar um novo tributo. 
Isso nós detectamos há alguns meses aqui, inclusive 
no ano passado. Se não há outro tributo, qual é a fon-
te de recursos? Muito temos discutido isso aqui. Uma 
delas está no conteúdo do projeto do Deputado Dr. 
Aluízio, do qual sou relatora. Trata-se da contribuição 
rubricada sobre grandes fortunas. Segundo dados da 
Receita Federal e simulações do próprio IPEA, esse 
tributo sobre grandes fortunas, que seria uma contri-
buição rubricada para a saúde, daria, sem a atualiza-
ção, pelo menos uns 14 a 15 bilhões sobre patrimônio 
acima de 4 milhões. Na verdade, o tributo de fato seria 
sobre 997 pessoas que têm patrimônio acima de 100 
milhões de reais no Brasil.

Ora, será que isso é injusto? Será que isso é um 
grande problema para atender a uma massa de milhões 
de brasileiros que precisa desses recursos para forne-
cer o pré-natal, Deputada Rosane, para as mulheres 
brasileiras; para garantir o atendimento à primeira in-
fância; para garantir o atendimento dessa massa que 
sequer acesso tem à saúde nos postos de saúde, ao 
programa Saúde da Família, ao programa Brasil Sor-
ridente, à possibilidade de atendimento básico? Será 
que nós não podemos garantir os 10% do Orçamento 
para essa área? Agora virá um projeto de iniciativa po-
pular – já que a Câmara e o Senado não conseguiram 
aprovar um –, por meio das entidades deste País, para 
ser votado aqui no Congresso Nacional.

Será possível que nós não temos a sensibilidade 
política para avançar numa coisa chamada recurso para 
a saúde, num momento em que os juros estão caindo 
corretamente – e parabenizamos a Presidenta Dilma 
pela atitude tomada –, e pagamos menos o rolamento 
dessa dívida? Será que esse dinheiro não pode ser 
deslocado para o atendimento estratégico da população 
brasileira no que se chama saúde pública no Brasil?

Com a palavra o Deputado Amauri Teixeira. Ouvi-
rei, depois, a Deputada Rosane Ferreira, que também 
me pede um aparte.
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O Sr. Amauri Teixeira – Deputada Jandira, quero 
inicialmente parabenizá-la por sua atuação na Comissão 
de Seguridade Social. A senhora presidiu a Subcomis-
são da Cadeia Produtiva da Saúde e tem diversas in-
tervenções importantes nesta Casa. Deputada Jandira, 
é uma injustiça, sim, não regulamentar a contribuição 
sobre grandes fortunas. É uma injustiça social porque 
se penaliza aqueles que dependem de assistência, e 
uma injustiça fiscal, porque se deixa de tributar sobre 
quem tem capacidade contributiva. O grande problema 
neste País sobre a tributação não é o tanto de tributação, 
como se diz, mas quem está sendo tributado. Todos os 
tributos originários da Constituição, todos, foram criados 
e cobrados. O único que não foi criado nem cobrado é 
o Imposto sobre Grandes Fortunas: um imposto mais 
justo, um imposto que realiza os princípios da Constitui-
ção, que determina que devemos tributar mais aqueles 
que têm maior capacidade contributiva. E por que esse 
imposto não vai para a frente? Por que existe uma re-
sistência tão grande? A senhora está lá, junto comigo, 
enfrentando essa resistência dentro da Comissão. E 
não estamos criando um novo tributo, não, porque esse 
tributo está previsto na Constituição, originalmente, des-
de 1988. Nós queremos regulamentar a Constituição. A 
resistência é então de quem? Daquele segmento que 
defende o grande capital, daquele segmento que de-
fende os grandes empresários. Então, dizer aqui que 
não tem que haver mais nenhum tributo, não é verdade. 
Eles querem que continuemos tributando os pequenos, 
e não tributando aqueles que verdadeiramente devem 
ser tributados.

A SRA. JANDIRA FEGHALI – Obrigada, Depu-
tado Amauri Teixeira.

Deputada Rosane Ferreira.
A Srª Rosane Ferreira – É apenas para parabe-

nizar V.Exa. É impossível conhecer o Sistema Único de 
Saúde brasileiro, o nosso SUS, sem conhecer Jandira 
Feghali. A senhora o construiu e tem o entendimento 
de que esse é um sistema que tem que estar em cons-
trução permanente, e que, para isso, são necessários 
recursos, recursos, bem colocado por V.Exa., que podem 
vir da tributação, sim, das grandes fortunas. Parabéns, 
Deputada! A senhora é um orgulho para esta Casa, para 
o Sistema Único de Saúde e para a bancada feminina!

A SRA. JANDIRA FEGHALI – Obrigada, De-
putada Rosane. V.Exa., em seu primeiro mandato, já 
tem marcado com muita força sua atuação aqui, na 
bancada feminina, e também no Partido Verde, e mui-
to tem contribuído como enfermeira para a discussão 
multiprofissional, ampla e transversal da saúde pública 
no Congresso.

Muito obrigada, Deputada.
Ouço o Deputado Chico Lopes.

O Sr. Chico Lopes – Quero parabenizar V.Exa. 
Vou na mesma linha dos que me antecederam, por-
que conhecemos sua participação nessa eterna bri-
ga pela saúde. Quero pegar um fato, que foi a CPMF, 
sobre o que se criou uma celeuma. E o que pegava, 
como disse o Amauri, que me antecedeu, era o fato 
de ser fiscalizatória. Agora, estamos vendo pessoas 
morrendo nos hospitais públicos por incompetência de 
fiscalização. O mundo está transformando a vida das 
pessoas em mercadoria. Mas, no poder público, esta-
mos com dificuldade também de ver aquelas marcas. 
Por quê? Porque estamos pagando as consequências 
por esses 40 bilhões que se tiraram da saúde. Aqueles 
que eram contra essa contribuição deveriam, no lugar 
de condenar os hospitais e os médicos que trabalham 
na área da saúde, fazer esta reflexão: que o custo da 
saúde é diferente do da educação. Eu posso fazer um 
planejamento, para o meu aluno chegar ao fim do ano 
só com 900 reais. Mas para o hospital isso não funcio-
na. Portanto, quero parabenizar V.Exa. pela maneira 
como conduz o seu mandato e como pensa sobre a 
saúde. Parabéns, Jandira!

A SRA. JANDIRA FEGHALI – Obrigada, Depu-
tado Chico Lopes.

Para concluir, quero destacar um aspecto que me 
parece uma preocupação de todos os que debatem a 
saúde: não se faz saúde sem recursos humanos. Nós 
discutimos a relação público-privada, nós discutimos 
a vida humana frente à ganância e ao lucro do setor 
privado. Há pessoas sérias no setor privado também 
– não podemos negar. Precisamos reconhecer e va-
lorizar isso.

Nós discutimos a necessidade de recursos tam-
bém para financiar e sustentar a valorização dos profis-
sionais de saúde. Saúde não se faz sem gente, saúde 
não se faz sem profissionais. Porque saúde envolve 
emoção, envolve dor, envolve sofrimento e envolve 
sua promoção.

Temos discutido aqui planos de cargos e salários, 
temos discutido capacitação profissional para enfren-
tarmos diversas situações, inclusive de emergência. 
Discutimos as dificuldades que as pessoas têm viven-
ciado na formação das diversas especialidades, as 
demandas que a Enfermagem tem trazido. Inclusive, 
o projeto das 30 horas da Enfermagem está pronto 
para a pauta. Nós precisamos colocar na pauta essa 
redução da carga horária de trabalho dessa categoria 
profissional. Essa é uma demanda de anos. Desde a 
década de 1970, a Enfermagem luta pela redução da 
carga horária de trabalho. E precisamos garantir que 
a capacitação profissional se dê sem que se multipli-
quem escolas que não têm condições de formar bons 
profissionais.
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Precisamos não só qualificar as escolas de forma-
ção, garantir a boa formação, mas também fazer com 
que esses profissionais sejam bem distribuídos por 
este País, absorvidos pelo mercado de trabalho, capa-
citados, bem pagos e com planos de cargos e salários.

Então, quero chamar a atenção dos Governos 
Federal, Estaduais e Municipais para o fato de que nós 
precisamos olhar a saúde não como o último, mas como 
o primeiro ponto de pauta. Saúde não se faz sem gen-
te, sem profissionais. Essa pauta esta Casa precisa ter 
como prioritária, porque nós olhamos para os hospitais 
públicos e privados e achamos que saúde anda sozi-
nha. Mas não anda. Sem profissional capacitado, bem 
remunerado e valorizado, ela jamais irá bem neste País.

Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou encerrar pelo 
limite do tempo, mas antes quero agradecer ao De-
putado Assis Melo, que tinha esta inscrição no Gran-
de Expediente e me cedeu o lugar, para que eu aqui 
pudesse formular essas questões importantes para a 
saúde pública brasileira.

Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Muito obri-

gado, Deputada Jandira. Parabenizo-a pelo pronuncia-
mento e pelas propostas.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a 
palavra, pela ordem, ao Deputado Carlos Alberto Le-
réia, do PSDB de Goiás.

O SR. CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB – 
-GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, colegas Parlamentares, todos têm acompa-
nhado que meu nome é citado várias vezes como o 
de uma pessoa que falou frequentemente com o Sr. 
Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, que, 
por sinal, faz aniversário hoje. Está preso na Papuda, 
faz 49 anos e é meu amigo pessoal.

Eu gostaria de comunicar a esta Casa que tomei 
a decisão de manifestar oficialmente ao Sr. Presiden-
te da CPMI, Senador Vital do Rêgo, e ao nobre Re-
lator, Deputado Federal Odair Cunha, meu interesse 
em imediatamente ir à CPMI dar minhas explicações 
a respeito do que tem sido noticiado pela imprensa.

Vou deixar protocolada esta minha decisão, antes 
de ir para Goiânia. Gostaria de comunicar isso a esta 
Casa, que faz parte da CPMI.

Comunico também que não assinei o requerimen-
to do Protógenes porque sabia que ele tinha ligação 
com a turma lá, não era do meu desconhecimento. 
Inclusive, foi notícia da coluna Radar. Mas assinei o 
outro requerimento, o proposto pelos Senadores e De-
putados Federais, e quero ser convidado ou convoca-
do – da maneira que for – a ir imediatamente à CPMI.

Era este o meu comunicado.
Muito obrigado a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – V.Exa. faz 
uma comunicação. Com certeza, encaminhará ao 
Presidente da CPMI a solicitação para que lá possa 
ser ouvido.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Para um 
breve registro, Deputado Chico Lopes.

O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
que seja publicada na imprensa que ocupo a tribuna 
desta Casa para falar da recente votação do Código 
Florestal, que ainda vem causando caloroso debate.

Quero dizer, de acordo com o que escrevi aqui, 
que votei não com ambientalistas nem com ruralistas, 
porque nenhum dos dois pauta a minha conduta po-
lítica. O que pauta a minha conduta política é que eu 
termino dizendo que tenho uma preocupação com o 
desenvolvimento sustentável do meu País, onde as 
pessoas tenham condições de morar sem agredir a 
natureza.

Portanto, Sr. Presidente, queria que fosse publica-
do do jeito que escrevi, porque não quero entrar nessa 
polêmica de quem é contra o Piau é ambientalista, e 
quem é a favor, ruralista. Não entro nesse esquema.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo a 
tribuna desta Casa para falar da recente votação do 
Código Florestal, que ainda vem causando um acalo-
rado debate; e nisso a parte vem sendo tomada pelo 
todo. São muitos os interesses em jogo e várias as 
tentativas de manipulação de informações. É preciso 
cuidado, atenção, para formar uma opinião própria e 
não se deixar levar por quem tenta distorcer esse de-
bate, de olho em interesses pessoais, setoriais e até 
internacionais, e não na defesa do meio ambiente.

Não pautei meu voto por ruralistas ou ambienta-
listas. Meu posicionamento não se baseia em uma su-
posta escolha entre o bem e o mal. Votei pelo equilíbrio 
em um tema tão importante: os brasileiros, sua terra 
e sua vida, o papel do Brasil no mundo deste século 
XXI; a defesa do meio ambiente e da biodiversidade, 
mas também a da produção agrícola nacional; a defe-
sa de que os brasileiros das cidades conheçam mais 
e compreendam melhor a realidade dos brasileiros 
do campo, valorizando a origem dos alimentos e das 
matérias-primas que consumimos.

Meu recente voto sobre essa questão foi coerente 
com a posição que tomamos desde 2011, quando de 
sua votação original na Câmara dos Deputados, e com 
os debates que envolveram toda a sociedade, duran-
te mais de 2 anos. Com coerência, votei na defesa do 
equilíbrio entre a preservação das riquezas do nosso 
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meio ambiente e o desenvolvimento do potencial pro-
dutivo de nosso País.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a 

palavra ao segundo orador do Grande Expediente, De-
putado Anthony Garotinho, pelo PR do Rio de Janeiro. 
S.Exa. dispõe de até 25 minutos.

O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR – RJ. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, aqueles que 
nos assistem em todo o Brasil, há uma linda canção 
de Lulu Santos que diz: “Nada do que foi será de novo 
do jeito que já foi um dia”.

Esta semana, meu Blog do Garotinho publicou 
imagens e vídeos do Governador do Estado do Rio de 
Janeiro ao lado do Sr. Fernando Cavendish, da Delta 
Construções, e de seus Secretários – Secretário de 
Governo, Secretário de Saúde, Chefe da Casa Civil, 
Secretário de Transporte. São cenas que envergonham 
o povo do Estado do Rio de Janeiro, que envergonham 
o Brasil.

Sr. Presidente, imagine que estavam com lenços 
amarrados na cabeça e visivelmente embriagados; em 
outras cenas, combinavam jogatinas em cassinos; em 
outro vídeo, dançavam no show do U2, no Stade de 
France; em outro momento, aparecem as esposas com-
prando um par de sapatos Christian Louboutin, que um 
trabalhador levaria 2 anos, com seu salário, para com-
prar. Mas a Primeira-Dama fazia questão de, exibida, 
mostrar a solinha vermelha do sapato. Que vergonha! 
Que humilhação para o povo brasileiro! Deplorável!

Agora, isso é culpa de quem? Isso é culpa da 
Câmara. Alguém poderia dizer: “Culpa da Câmara?!” 
Sim! Eu tentei aprovar um requerimento, na Comissão 
de Fiscalização, Deputado Paulo Feijó, para saber 
das viagens do Sr. Governador Sérgio Cabral ao ex-
terior. Mas uma tropa liderada pelo Deputado Eduardo 
Cunha, do PMDB, e pelo Deputado Edson Santos, do 
PT, impediu a deliberação. Então, eu recorri ao Plená-
rio. V.Exa. estava aqui naquele dia do recurso, que foi 
aquela polêmica. Eu ficava derrubando as sessões toda 
quinta-feira pela manhã, até que fosse votado o meu 
recurso, o direito de ter a informação sobre as miste-
riosas viagens de Cabral. Mais uma vez, o Deputado 
Eduardo Cunha, agora em companhia do Deputado 
Leonardo Picciani, juntou-se aos Deputados do PT e 
impediu que nós soubéssemos por onde anda o Ca-
bral pelo mundo.

Culpa da Casa!
Fiz, então, um requerimento pessoal, como De-

putado, ao Ministro da Aviação Civil, Wagner Bitten-
court. Até hoje ele não respondeu. E está incorrendo 
em crime de responsabilidade. Na próxima semana, 

ingressarei com um mandado de segurança contra o 
Ministro Wagner Bittencourt.

Eu gostaria de saber o que será que existe de 
tão secreto nessas viagens do Governador do Rio, 
porque ele mobiliza uma bancada inteira para escon-
der. Como diria o filósofo, existem mais mistérios en-
tre Cabral e as suas viagens do que possa imaginar 
a nossa vã filosofia!

Entendo o medo do Governador. Se foi revelada 
toda aquela promiscuidade em uma viagem, com seus 
secretários, empreiteiros, esposas, imaginem se vêm 
à tona as mais de 100 viagens – Sr. Presidente, ano-
te este número: 100 viagens! – internacionais que ele 
realizou nos seus 5 anos e 4 meses à frente do Go-
verno do Estado. Vai a Paris como quem vai ao banco 
tirar dinheiro e volta; no final de semana, vai a Nova 
Iorque como quem vai à esquina tomar um chope e 
volta. Ultimamente, tem ido muito a Liechtenstein. E 
Liechtenstein é paraíso fiscal.

Bom, o Governador não responde às perguntas 
que a imprensa lhe tem feito, e por um motivo só: não 
tem resposta. Primeiro, se ele responder que pagou 
com seu salário, ficará comprovado que salário de go-
vernador não paga aquela viagem, aquela farra toda; 
segundo, se era viagem oficial, não poderia estar em 
cassino, em show do U2 – é crime; terceiro, se foi pago 
pelo empreiteiro, também é crime. Então, não tem res-
posta, Deputado João Bacelar. O Governador foge.

Como não tem resposta, o Governador Sérgio 
Cabral me ameaça. Hoje todos os jornais divulgaram 
o que ele disse publicamente: que vai colocar uma 
tropa de choque para revistar minha vida, lembrar de 
processos a que já respondi.

Olha, Governador Cabral, vai ser uma excelente 
oportunidade para que possamos passar alguns ca-
sos a limpo.

Primeiro caso, que o Deputado Paulo Feijó co-
nhece bem: a eleição suplementar de Campos. Aquela 
eleição foi anulada. O que vou dizer aqui da Câmara 
hoje, talvez amanhã seja manchete em muitos jornais. 
V.Exa. sabe por que fui condenado? O Sr. Desembar-
gador Roberto Wider, à época tido como o homem da 
ficha limpa, marcou encontro comigo na casa de um 
famoso advogado do Rio de Janeiro, ilustre advoga-
do. Chegando lá, comemos umas comidinhas árabes; 
daí ele pediu para ir ao toalete. E o advogado, então, 
me disse: “Olha, ele tem dois votos prontos: um para 
dar posse ao segundo colocado, que é o ex-Deputado 
Geraldo Pudim, que é o que manda a lei, e o outro 
mandando fazer nova eleição. Só que ele quer 500 mil 
dólares” – o Desembargador Roberto Wider. Então eu 
disse ao advogado: “Aprendi com o meu pai, Professor 
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de Direito Romano, que é melhor pagar um advogado 
do que comprar uma sentença”.

E aí, o que aconteceu? Ele, para se vingar de 
mim, fez um voto pesado. Além de não dar posse 
ao segundo colocado, ainda fez mais: acusou-me de 
compra de votos.

Hoje, eu estou aqui nesta tribuna. E o Sr. Roberto 
Wider, o homem que pregava a ficha, está excluído do 
Tribunal por venda de sentença. Vejam o que é a vida!

Outro fato muito interessante. Cabral vai apare-
cer dizendo: “Mas o Garotinho responde a ações de 
improbidade administrativa”.

Eu nunca fui ouvido! E quero dizer aqui, de público, 
desta tribuna: “Srs. Promotores do Ministério Público, 
me ouçam: eu quero falar no processo!”

Entram com ações as mais estapafúrdias pos-
síveis e não dão direito a você de falar. Pois eu quero 
falar, quero ser ouvido, para provar que aquilo tudo 
não passa de politicagem.

Terceiro, todo mundo viu a condenação pela 
Justiça Federal imposta a mim, perto da eleição – o 
Deputado Feijó sabe. Eu era candidato a Governador. 
Condenação vergonhosa, Deputado Padre Couto! O 
Juiz Marcelo Leonardo, Juiz da Vara Federal do Rio 
de Janeiro, foi quem deu a sentença. E ele é irmão 
de quem? Ele é irmão de Aristeu Leonardo. E quem 
é Aristeu Leonardo? Coronel da PM. Trabalha onde? 
Tem cargo de confiança no Gabinete do Secretário 
de Segurança nomeado por Sérgio Cabral. E ele deve 
ser mágico, porque o processo tem 10 mil páginas, e 
a sentença, 620 páginas. O processo foi recebido às 
17h21min e, às 18h21min, ele proferiu a sentença. É 
mágico!

Mas não é mágico, não. Sentença comprada, 
encomenda para impedir que eu disputasse a eleição. 
Cabral, que você coloque a sua tropa de choque para 
me atacar, porque essa será a oportunidade que terei 
de mostrar ao Brasil quanto sofri, sendo perseguido 
e injustiçado.

Meu Governo, Sr. Presidente, teve erros, como 
todo homem público tem. Qual o Governador que nun-
ca errou? Qual o ser humano que nunca errou? Mas 
o Instituto DataFolha mostrou, no período em que ad-
ministrei o Estado do Rio de Janeiro, que jamais, até 
hoje, um governo alcançou a popularidade e os índi-
ces de aprovação que eu obtive. Tanto que, na eleição 
para Presidente da República, venci Lula no Estado 
do Rio de Janeiro.

O meu Governo foi tão bom que a minha suces-
sora foi a minha própria esposa, eleita no primeiro 
turno. Que mal governo foi esse que fiz? O povo se-
ria louco? Não, juntou-se a banda podre da Justiça, 
a banda podre da mídia, a banda podre do Ministério 

Público, a banda podre da política, com um único ob-
jetivo: destruir o Garotinho.

Tudo bem, meu Governo teve falhas. Todo ho-
mem público falha. Eu admito. Agora, que governo foi 
pioneiro nos programas sociais? Se hoje o Brasil tem 
bolsa-família, lançada por Lula em 2003, é porque foi 
cópia do Cheque Cidadão, lançado por Garotinho em 
1999. O Brasil tem hoje restaurante popular, criado por 
Garotinho, difundido depois por Lula. Criamos progra-
mas para a juventude: Jovens pela Paz, Reservistas 
da Paz, Programa de Desenvolvimento Econômico do 
Estado. Os maiores investimentos do Estado foram to-
dos da minha época e da Governadora Rosinha.

Hoje, o Rio de Janeiro tem o quê? A Companhia 
Peugeot Citroën, instalada em Porto Real, levada por 
mim. O Porto do Açu, que vai gerar um polo de de-
senvolvimento, foi um projeto feito por mim; a pedra 
fundamental foi colocada pela Governadora Rosinha. 
Tem o COMPERJ – Complexo da Refinaria de Itaboraí, 
uma nova refinaria para o Estado, fruto da campanha 
A Refinaria é Nossa, feita no Governo da Rosinha. E 
a CSA – Companhia Siderúrgica do Atlântico, a maior 
obra dos últimos anos no Rio de Janeiro, foi uma obra 
dos Governos Garotinho e Rosinha.

O que fez Sérgio Cabral a não ser perseguir 
aquelas pessoas que não concordaram com o assalto 
aos cofres públicos?

A diferença, Sr. Presidente, é que eu faço política; 
Cabral faz negócio.

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, sob o 
comando de Sérgio Cabral, transformou-se em um 
balcão de negócios. É roubo para todo lado!

Eu mesmo, aqui desta tribuna, já denunciei su-
perfaturamento de UPA. Para os senhores que nos 
assistem de outro lugar do Brasil, UPA é Unidade de 
Pronto Atendimento. É uma vergonha o preço que se 
paga no Rio de Janeiro, Deputado Osmar.

Há superfaturamento de aluguel de viatura da 
PM. As viaturas da Polícia Militar do Rio de Janeiro 
são alugadas. Quando terminar o Governo, ela não 
terá nada. Preço superfaturado comprovado.

Superfaturamento de aluguel – espantem-se os 
militantes da educação – de ar-refrigerado para salas 
de aula das escolas. Não seria mais barato comprar o 
ar-refrigerado, Deputado João Carlos Bacelar? Alugar 
ar-refrigerado...

Incentivos fiscais. Isto é uma piada! Eu li aqui um 
dia que na relação das empresas beneficiadas com in-
centivos fiscais consta Termas Aeroporto. É isto mesmo: 
uma terma! E mais: a Cabeleireiros Werner, que faz 
o cabelo dele e o da mulher dele, recebeu incentivos 
fiscais do Rio de Janeiro.



Maio de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 4 15161 

E pior do que isso: Wilson Carlos, Secretário de 
Governo, foi pego na Operação Castelo de Areia. Está 
lá escrito, com a mão do doleiro, 40 milhões de reais: 
5% para Wilson Carlos, Secretário de Governo. Não 
sou eu quem estou dizendo; é a Polícia Federal. Está 
escrito lá. É porque a operação foi trancada pelo STJ.

A mulher do Governador é advogada para con-
cessionárias públicas do Estado, para a SuperVia, para 
o Metrô. Escândalo!

O Rio de Janeiro vive um mar de lama como 
nunca viveu.

Os sinais exteriores de riqueza impressionantes 
são visíveis. Além da casa que ele possuía em Manga-
ratiba, ele comprou outra agora. Está no nome de um 
laranja. Além do apartamento que ele tem no Leblon, 
que ele já não tinha como explicar como o comprou, 
agora comprou o andar de baixo, que posteriormente 
foi transformado em uma academia de ginástica no 
Leblon. É uma vergonha!

Por isso, eu não entendo como a CPI terá coragem 
de não trazer a esta Casa os Governadores Marconi 
Perillo, Agnelo Queiroz e Sérgio Cabral.

O Deputado do Distrito Federal, meu companheiro 
Izalci, já tentou trazer aqui várias denúncias. Mas há 
um bloqueio na Casa: medo de investigar.

Mas não tem jeito. Se o Parlamento brasileiro não 
fizer, se nós não fizermos, o povo fará.

Marconi Perillo, o povo já está nas ruas, pedindo 
sua retirada do Palácio. O Governador Agnelo Queiroz 
foi vaiado copiosamente numa solenidade na Universi-
dade Católica de Brasília, onde ele não pôde nem falar. 
E o Governador Sérgio Cabral está, há 3 dias, fugindo 
do povo. Hoje, o Lula esteve no Rio de Janeiro, no BN-
DES, e Cabral saiu corrido pelas portas dos fundos!

Sr. Presidente, eu não sou dado a cometer levian-
dades. Por isso, eu ainda não tornei pública uma grava-
ção que possuo, que eu considero a mais importante 
de todas. As pessoas têm visto o meu blog, têm visto 
fotos, têm visto a chacota que eles fazem do povo. E 
há uma que é chocante. Mas, como não sou leviano, 
eu estou primeiro apurando a autenticidade dessa 
gravação que veio por outra fonte. Mas, resumindo – 
e sem dar nomes –, um determinado emissário do Sr. 
Carlinhos Cachoeira procura os bicheiros do Rio de 
Janeiro e lhes transmite um recado: “Foi acertado com 
o Governador, através de Fernando, da Delta, que 30% 
do mercado do jogo no Rio é de Carlinhos. Vocês vão 
ter que abrir”. E o bicheiro, respondendo pelos outros, 
disse: “Não vou abrir coisa nenhuma! Nós temos um 
acordo. Mandamos todo mês um dinheiro lá para o 
Palácio”. E o emissário de Carlinhos Cachoeira diz, 
então: “Vocês vão pagar caro, hein?” 

E pagaram. Três semanas depois, uma opera-
ção da Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu todos 
os bicheiros. Todos foram presos – para abrir espaço 
para o Sr. Carlos Cachoeira, que mais tarde foi preso 
pela Polícia Federal.

Eu não sei se essa história é verdadeira. Eu só 
a contarei em detalhes, conforme ela está relatada na 
fita, após eu comprovar a sua autenticidade.

Sr. Presidente, muitas vezes eu fui injustamente 
atacado. Ganhei muitas indenizações da TV Globo, da 
revista Época, da Veja, que publicou, como matéria de 
capa, que eu estava viajando em avião de um traficante, 
sendo que o jornalista sabia que, 4 anos antes, aquele 
avião havia sido apreendido de um traficante e esta-
va à disposição da Receita Federal, e cuja renda era 
revertida para a Polícia Federal. Mas, mesmo assim, 
publicaram. Queriam me tirar da campanha presiden-
cial, e conseguiram.

Sr. Presidente, o que me causa profundo descon-
forto é saber que não há nada pior para a democracia 
do que uma classe política desmoralizada. Se a CPI 
virar um jogo de compadres, onde um protege Perillo, 
outro protege Agnelo e outro protege Cabral, vai ser 
difícil sair na rua para pedir votos à população.

Esse escândalo tem a mesma proporção do Men-
salão. O Mensalão envolvia Deputados. Esse envolve 
Deputados, envolve Governadores. Esse envolve pre-
feitos, prefeitos de capitais, gente importante.

Mas a lei não pode valer só para os pobres. A 
lei tem que valer para todos. E nós temos que dar o 
exemplo. Não podemos aqui dizer: “A lei que vale para 
Joãozinho não vale para o Perillo; a lei que vale para 
Mariazinha não vale para o Agnelo; a lei que vale para 
Pedrinho não vale para o Cabralzinho”.

Não, não é isso que o povo brasileiro espera do 
Parlamento. Eu farei a minha parte. Tudo que eu puder, 
mesmo hoje, me ressentindo do meu próprio partido, 
que me negou o direito de participar da CPI, eu farei, 
para ter meios de participar. Vou tornar público tudo que 
sei. Se for possível, entregarei todas as provas à CPI.

Ontem estive lá, Sr. Presidente. Que decepção! 
Que clima de confraternização! Nem parecia uma CPI. 
Parecia um piquenique: todos num clima de amizade, 
de confraternização, como se fossem tomar banho de 
cachoeira. Que vergonha! Eu me senti tão envergonha-
do que pedi para sair do ambiente.

Eu espero, Sr. Padre Couto – o senhor é um ho-
mem de fé como eu; as religiões não nos dividem: nós 
cremos em Deus –, que Deus trará toda verdade à 
tona. V.Exa. é um homem que crê nisso. Nós precisa-
mos fazer a nossa parte, porque Deus só age depois 
que nós fazemos a nossa parte.
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Eu espero que, ao terminar este pronunciamen-
to aqui hoje, os membros da nossa CPI tomem uma 
atitude. Que história é essa de convocar delegado da 
Polícia Federal? Quem tem que ser convocado é o 
Fernando Cavendish. Que história é essa de querer 
convocar um outro diretorzinho de empresa?

Olhem, permitam-me, Sr. Presidente, ilustre Pa-
dre Couto: eu fui governador; não sou uma pessoa 
inexperiente. Este ano eu completo 30 anos de minha 
primeira eleição, quando disputei, pelo Partido dos 
Trabalhadores, a Câmara de Vereadores de Campos, 
aos 22 anos. Este ano – estou com 52 anos – já são 30 
anos de vida pública. Fui Vereador, Deputado Estadual, 
Prefeito da minha cidade por duas vezes, Governador 
de Estado, agora Deputado Federal, três vezes Secre-
tário de Estado e uma vez Secretário de Agricultura de 
um político que passei a admirar, Leonel Brizola. Ele 
tinha uma frase muito interessante, e vou usá-la para 
concluir. Leonel Brizola dizia: “Olho para o bicho. Tem 
cara de jacaré, tem rabo de jacaré, tem couro de ja-
caré, tem dente de jacaré. Como é que não é jacaré?”

Olho para a CPI. Tem cara de Agnelo, tem cara 
de Cabral, tem cara de Cavendish, tem cara de Perillo. 
Como é que não é maracutaia? Será que nós achamos 
que o povo brasileiro é bobo?

Sr. Presidente, se a fita que tenho em minhas 
mãos for autêntica, não haverá nada mais perverso 
que mandar prender bicheiros de um Estado, para 
botar bicheiros de outro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Obrigado, 

Deputado Garotinho.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a 

palavra ao nobre Deputado Edinho Araújo, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PMDB. S.Exa. dispõe 
de até 9 minutos.

O SR. EDINHO ARAÚJO (PMDB – SP. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, somos testemunhas de que esta 
Casa vem travando uma luta diária para aumentar a 
sintonia entre a sociedade brasileira e o Parlamento.

Foi assim quando demos uma resposta rápida 
ao entendimento do STJ que inviabilizou a Lei Seca, 
aprovando um substitutivo que cria novos meios de 
provas contra motoristas alcoolizados.

Temas polêmicos, que repousaram anos nesta 
Casa, foram aprovados, como a PEC 270, a previdên-
cia complementar dos futuros servidores, a criação da 
Comissão da Verdade e o Código Florestal, para citar 
alguns e outros que entram agora na Ordem do Dia, 
como o fator previdenciário.

Não se pode dizer, Sr. Presidente, que esta Casa 
tenha sido omissa. 

No entanto, os sucessivos escândalos de corrup-
ção envolvendo políticos, empresários e funcionários 
públicos de alto escalão, prejudicam o processo de 
recuperação da imagem do Parlamento. Como esses 
casos são recorrentes e rumorosos, os cidadãos costu-
mam nos colocar a todos no mesmo balaio, infelizmente.

Cabe aos Parlamentares, preocupados com a 
defesa do mandato e com o trabalho em favor da so-
ciedade, resistir e lutar contra esse estigma. E não se 
pode dizer que não estamos trabalhando.

Ainda ontem aprovamos um projeto de lei que 
prevê a criação de um banco de DNA para auxiliar nas 
investigações de crimes violentos. O projeto permite a 
coleta de DNA para identificação criminal e torna obri-
gatória a realização de exame nos condenados por 
crimes hediondos ou por outros crimes de natureza 
grave. Os dados recolhidos irão para o banco de perfis 
genéticos, permitindo a comparação do DNA encon-
trado em cenas de crime com o de criminosos cadas-
trados. Essa é, sem dúvida, uma medida de proteção 
à sociedade e de enfrentamento da impunidade, que 
tanto incomoda os brasileiros. As informações genéti-
cas serão recolhidas e armazenadas, e respeitam as 
normas constitucionais e internacionais sobre dados 
genéticos, direitos humanos e genoma humano.

O Plenário desta Casa aprovou outro projeto em 
defesa da vida: a lei que aumenta a pena para hospitais 
privados e profissionais de saúde que condicionarem o 
atendimento médico emergencial à apresentação, pe-
los pacientes, de garantias financeiras, como cheque-
-caução ou nota promissória.

Há muito a sociedade brasileira cobrava o fim 
dos desmandos praticados por unidades hospitalares 
espalhadas pelo País, mais preocupadas com a forma 
de pagamento do que com a qualidade e a urgência 
do atendimento médico. Essa prática, atualmente, é 
enquadrada como omissão de socorro ou negligên-
cia. Com a nova tipificação no Código Penal, a pena 
prevista é de detenção de 3 meses a 1 ano, além de 
multa. Em caso de lesão corporal grave, a pena será 
dobrada. E, se resultar em morte, será triplicada.

É preciso relembrar que, em janeiro último, um 
servidor público federal necessitou de atendimento 
médico de urgência e acabou falecendo. Esse servidor 
passou por dois hospitais aqui, no Distrito Federal, e o 
atendimento lhe foi negado por não estar de posse de 
talão de cheques. Essa é uma ação condenável, uma 
afronta ao direito à vida.

O projeto ainda deverá passar pela aprovação do 
Senado Federal. Fazemos um apelo aos Senadores 
para que deem celeridade à tramitação, para colo-
carmos a lei em prática o mais rapidamente possível.
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O primeiro atendimento médico é sempre fun-
damental para salvar vidas. Os minutos perdidos com 
burocracia serão preciosos e, por vezes, fatais.

Uma palavra também, Sr. Presidente, Srs. Depu-
tados, sobre a juventude e a política. Entrei cedo na 
política, como militante estudantil no interior de São 
Paulo. Fui Prefeito de Santa Fé do Sul com apenas 
27 anos de idade. Já disputei 10 eleições. Graças a 
Deus e aos eleitores, venci 9 eleições. Estou comple-
tando, este ano, 40 anos de vida pública. Em 1972, eu 
me candidatava, pela primeira vez, Deputado Amauri 
Teixeira, a prefeito de minha terra natal. Nada mais 
honroso do que ser prefeito da cidade natal. Pois fui 
Prefeito de Santa Fé do Sul. Depois, escolhi São José 
do Rio Preto, capital do noroeste paulista. Lá também 
me candidatei. Depois de ter sido prefeito em minha 
cidade natal, fui prefeito da cidade que escolhi para 
viver, onde meus filhos cresceram e estudaram.

Criei, já naquela época, quando Prefeito de Santa 
Fé, meu caro Presidente Luiz Couto, um governo mirim, 
com a proposta de incentivar os jovens a tomar gosto 
pela boa política, aquela que constrói e é feita sempre 
de acordo com o interesse público. Muitos daqueles 
políticos mirins são hoje homens públicos de respeito, 
o que me orgulha muito.

Sempre que tenho oportunidade, falo aos jo-
vens sobre a importância de participar do processo 
democrático. Digo-lhes que a crítica pela crítica nada 
resolve. É preciso que o jovem se faça presente nes-
se processo e lute pelas mudanças que a sociedade 
brasileira tanto anseia.

Tenho passado esta mensagem em meus pro-
nunciamentos, e, recentemente, levei-a à Juventude do 
PMDB, na qual, felizmente, encontrei uma boa acolhida.

No último sábado, com a presença do Deputado 
Gabriel Chalita, nosso pré-candidato à Prefeitura de 
São Paulo, realizamos a terceira grande conferência, 
coroando, assim, a formatura de jovens, homens e 
mulheres, no curso de Formação Política, promovido 
pela Fundação Ulysses Guimarães. O Deputado Ga-
briel Chalita encerrou esse ciclo, falando sobre a im-
portância da educação.

Todo o processo de desenvolvimento do nosso 
País passa pela educação. É preciso um grande choque 
de educação no País para que possamos realmente 
ser a grande potência que todos nós desejamos.

Pela oportunidade, Sr. Presidente, eu gostaria, 
por último, de registrar que a Câmara Municipal de Três 
Fronteiras, no noroeste de São Paulo, realiza na noite 
desta quinta-feira a posse solene dos Vereadores do 
Parlamento Jovem. É uma iniciativa que pode parecer 
pequena, mas que tem um objetivo nobre: despertar o 
jovem para a cidadania e a boa política.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. AMAURI TEIXEIRA – Sr. Presidente, pos-

so fazer um registro?
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Para um bre-

ve registro, tem a palavra o Deputado Amauri Teixeira. 
Depois falará o Deputado Cleber Verde.

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT– – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero dei-
xar registrada uma entrevista de Milton, da empresa 
Laticínio, de Serra Dourada, com a manchete que diz: 
“Não se pode construir uma sociedade justa e frater-
na alimentando ódios ou perseguindo adversários”.

Estive em Serra Dourada – Milton é um empre-
sário que tem 12 mil empregos gerados – e vi que a 
região precisa mudar de gestão. Por isso quero deixar 
aqui este registro.

Quero mandar meu abraço ao Milton e ao seu 
sócio Jeovah; ao Jefé, em Cocos; a Saul, em São De-
sidério; a Terêncio, em Buritirama. Todas essas cida-
des eu visitei no final de semana passada e tenho a 
certeza de que novos ares sopram na transformação 
do oeste, na Calha do Velho Chico, e em 2013 teremos 
um novo quadro político naquela região.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

ENTREVISTA A QUE SE REFERE O 
ORADOR

MILTON DO LATICÍNIO: “NÃO SE PODE 
CONSTRUIR UMA SOCIEDADE JUSTA E  
FRATERNA ALIMENTANDO ÓDIOS OU  

PERSEGUINDO ADVERSÁRIOS”

Por Garcez Ameida

Na comemoração dos 16 anos do Laticínio Ki-
-Sabor, os empresários Jeovah Moreira e Milton Frota 
esbanjam otimismo com os negócios, o país, a Bahia 
e a terra natal, Serra Dourada.

Nada que os levem a esquecer os duros tempos 
do início quando, de porta em porta, de cidade em ci-
dade, cortavam as estradas poeirentas do Oeste Baia-
no a bordo de uma Fiorino furgão, o primeiro veículo 
comprado para transportar o queijo que produziam.

Hoje em dia, entre uma atividade e outra, os dois 
têm se dedicado a tarefa de ampliar os negócios do 
grupo na Bahia e a consolidar a marca Ki-Sabor no 
mercado nacional. Os resultados são muito animadores.

Nesta entrevista ao Alô Bahia, Milton Frota abor-
da vários assuntos. Fala dos tempos difíceis e rende 
homenagens ao tio e sócio, Jeovah Moreira “amigo, 
irmão, parceiro e o grande timoneiro nesta longa ca-
minhada”, como afirma.
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Fala também de Serra Dourada, sua terra queri-
da e dos sonhos que acalenta. Um deles é ajudar na 
construção de alternativas que possibilitem uma vida 
melhor para todos. Os cerca de 12 mil empregos dire-
tos e indiretos gerados na região com a produção de 
queijo são um importante alento.

Casado há 25 anos com Francisca de Sousa 
Nunes Frota, a Dié, funcionária do Banco do Brasil, 
Milton tem dois filhos: Ananda, advogada e funcionária 
do Banco de Brasília e Fernando, estudante de enge-
nharia no Instituto de Tecnologia Aeroespacial (ITA), 
em São Paulo.

A seguir os principais trechos da entrevista 
ao Alô Bahia.

Alô Bahia – O Laticínio está comemorando 16 
anos de criação ostentando o título de maior produtor 
de queijo da Bahia e um dos maiores do nordeste. As 
coisas sempre foram assim?

Milton – Não. O começo não foi nada fácil. Não 
tínhamos experiência nem conhecimento para lidar 
com o leite. O primeiro projeto, de embalar o leite, foi 
abortado. Então tivemos que buscar outros caminhos.

Alô Bahia – O insucesso do primeiro projeto não 
os desanimou?

Milton – O desânimo nunca nos abalou. Aliás, só 
serviu para nos unir na busca de novos caminhos. Na 
verdade estávamos determinados e ir em frente e nun-
ca nos faltou disposição para enfrentar os obstáculos.

Alô Bahia – Como vocês chegaram a conclu-
são de que a produção de queijo era o negócio a ser 
buscado.

Milton – Quase que por acaso. Vínhamos ten-
tando a venda do leite ensacado, mas não havia tec-
nologia, nem mercado. O desperdício era grande. Veio 
então a ideia do queijo e mesmo com todas as dificul-
dades que enfrentamos, achávamos que tínhamos 
encontrado o caminho.

Alô Bahia – Que tipo de dificuldades?
Milton – Tudo que você possa imaginar. Não tí-

nhamos meios para transportar a produção, as estra-
das eram de terra batida e enfrentamos a má vontade 
de autoridades locais para a obtenção da certificação 
que nos permitiria funcionar dentro da legalidade. Nada 
que nos tirasse a vontade de vencer.

Alô Bahia – Vou mudar de assunto. O seu nome 
é lembrado como uma alternativa para disputar a pre-
feitura de Serra Dourada pelo PT. Se isto vier a ocorrer, 
que razões teria para tal?

Milton – Sou grato pela lembrança, mas não 
posso falar sobre hipótese. Essas coisas têm que ser 
definidas pelo partido no tempo certo. Penso, entre-
tanto, que nosso povo cansou de tanta humilhação e 

descaso das autoridades atuais com a gestão pública. 
Talvez por isso você perceba o desejo de mudança em 
Serra Dourada e a lembrança do meu nome.

Alô Bahia – Mas, se isto vier a ocorrer, um even-
tual projeto político seu não expressaria uma vaidade 
pessoal?

Milton – Uma disputa política, qualquer que seja 
o nível de participação, não deverá se alimentar por 
vaidades pessoais, mas pela firme determinação de se 
construir alternativas que melhorem a vida das pessoas. 
Em Serra Dourada as coisas ultrapassaram todos os 
limites do bom senso. Não se pode continuar de bra-
ços cruzados a assistir toda a sorte de desmandos e 
falta de respeito dos governantes atuais com o dinheiro 
público e com nosso povo. Basta! Pior que tudo isso, 
é o silêncio dos homens de bem...

Alô Bahia – No caso de uma candidatura você, 
terá necessariamente que deixar o comando do Grupo 
Ki-Sabor. Já pensou nisto?

Milton – Como disse, candidatura é algo que 
precisa ser definido pelo partido no tempo certo. Diria 
a você, entretanto, que se isto vier a ocorrer, não ha-
veria maiores problemas para os nossos negócios. A 
indústria e as demais atividades empresariais ficariam 
sob a responsabilidade de um grande empreendedor, 
que é o meu sócio Jeovah Ferreira Moreira. Ele saberia 
conduzir o barco da mesma forma que vem fazendo 
desde os tempos em que começamos, vendendo quei-
jo de porta em porta, de cidade em cidade, debaixo 
de sol e chuva. Ele foi um amigo, irmão, parceiro e o 
grande timoneiro nesta longa caminhada.

Alô Bahia – E o fato de não ser um político não 
é um complicador?

Milton – Político profissional, se é isto que você 
quer saber, tenho que admitir que não sou. Mas não 
creio que a população veja nisto um problema. A pre-
sidente Dilma Rousseff também não havia disputado 
eleições anteriormente. Não é isto que deve incomodar.

Talvez a população esteja cansada da forma com 
que muitos dos políticos estão se comportando. Aqui 
em nossa cidade mesmo temos bons exemplos.

Alô Bahia – Como avalia o papel de Zilmar Mon-
teiro em Serra Dourada?

Milton – Zilmar é um nome respeitável e sem-
pre teve um comportamento exemplar. Terá sempre o 
respeito de todos pelo que vem fazendo em favor de 
nossa cidade e da unidade e fortalecimento do PT em 
Serra Dourada. Isto demonstra a postura de um homem 
confiável e íntegro.

Alô Bahia – Em Serra Dourada, há relatos de 
perseguição e maus tratos a adversários dos atuais 
gestores. O que pensa dessa forma de fazer política?
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Milton – Uma vergonha! Sabemos de coisas ter-
ríveis inclusive da negação de atendimento médico ao 
nosso povo pelo fato de muitos deles terem votado no 
PT em eleições anteriores. Isto é abominável. Não se 
pode construir uma sociedade justa e fraterna alimen-
tando ódios ou perseguindo adversários. Isto não pode 
continuar, temos que tratar a todos da mesma forma.

Alô Bahia – Significa que num novo projeto para 
Serra Dourada, não haverá caça às bruxas?

Milton – Os desafios em Serra Dourada são enor-
mes e não se poderá vencê-los adotando a filosofia do 
“olho por olho, dente por dente”. Há que se construir 
um projeto coletivo, de paz e harmonia, sem lugar para 
rancores ou perseguições. É preciso acabar com essa 
forma mesquinha de fazer política. Como disse, todos 
devem ter direitos respeitados.

Alô Bahia – Que prioridades identifica para Ser-
ra Dourada?

Milton – Se você perguntar isso a qualquer cida-
dão vai ouvir a mesma coisa: um completo diagnóstico 
das contas da prefeitura. Isto é imediato! Além do mais 
é preciso valorizar e fortalecer o município naquilo que 
parece ser a sua inclinação natural, a agricultura fami-
liar, apostando na geração de renda e de oportunida-
des. A população reclama a melhoria das estradas, da 
saúde e da educação, áreas inteiramente abandonadas.

Alô Bahia – Você é filiado ao PT?
Milton – Sim, e com orgulho. O partido tem sido 

o maior responsável por todas as transformações vi-
vidas pelo país nos últimos 10 anos.

O governo Lula mudou radicalmente o Brasil, 
distribuiu renda, enfrentou a fome e a miséria que en-
vergonhavam a nós todos, tornou o país competitivo e 
nos transformou numa potência mundial. A presidente 
Dilma segue a mesma toada.

Na Bahia o governador Jaques Wagner vem mo-
dernizando e dinamizando nossa economia e enfren-
tou com vigor todos os resquícios do autoritarismo que 
imperava no estado.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – O Deputado 
Cleber Verde tem a palavra por 1 minuto.

O SR. CLEBER VERDE (PRB – MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria 
de cumprimentar o Deputado Brizola Neto, que na 
manhã de hoje tomou posse no Ministério do Traba-
lho e Emprego.

Desejo ao jovem Ministro – que tem apenas 34 
anos de idade – êxito nessa empreitada, que certa-
mente é importante para o Brasil na perspectiva de 
sua evolução.

O Brasil tem um dos mais baixos patamares de 
desemprego do mundo, em torno de 6%, enquanto nos 

países da Europa o índice desemprego beira os 20% 
e dependendo da faixa etária chega a 50%.

Portanto, quero desejar ao Ministro Brizola Neto 
que continue trabalhando o fortalecimento da geração 
de emprego, de carteiras assinadas, principalmente 
permitindo aos jovens, aos cidadãos oportunidade de 
trabalho. Portanto, cumprimento o Ministro, desejando-
-lhe sucesso nessa empreitada à frente desse Minis-
tério tão importante para o Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a 

palavra à Srª Deputada Rosane Ferreira, pelo Bloco 
Parlamentar PV/PPS.

A SRA. ROSANE FERREIRA (Bloco/PV – PR. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, a 
Justiça Federal determinou nesta semana que a PETRO-
BRAS pague 102 milhões de reais de indenização por um 
vazamento de óleo diesel do poliduto que liga a Refina-
ria Presidente Getúlio Vargas, em Araucária, na Região 
Metropolitana de Curitiba, a um terminal de Paranaguá. 
Trata-se de uma punição determinada pela Justiça por 
conta do acidente ambiental ocorrido em março de 2001.

Conforme acordo firmado entre a empresa, o Mi-
nistério Público Federal e Estadual e o Instituto Ambien-
tal do Paraná, os recursos da multa serão destinados à 
recuperação ambiental da área atingida, localizada na 
Serra do Mar, e a projetos sociais e ambientais no litoral.

É sintomático que essa decisão judicial se dê exa-
tamente quando esta Casa encerra o debate sobre o 
novo Código Florestal, aprovando um texto que, em ter-
mos gerais, anistia aqueles que devastaram a natureza.

Façamos um paralelo com o Código Florestal 
aprovado nesta Casa. Se no caso da PETROBRAS, a 
Justiça determina multa a quem agride o meio ambiente 
acidentalmente, por que deveríamos anistiar aqueles 
que cometem crimes deliberadamente?

Infelizmente, temos de reconhecer que o Legis-
lativo, ao se submeter aos interesses de um segmento 
da sociedade, cometeu um erro histórico. Porém, que 
fique registrado nos Anais desta Casa: muitos Parla-
mentares – e me incluo entre eles – não compactua-
ram com a decisão de aprovar um código que, além 
de anistiar os que cometeram crime contra o meio 
ambiente, legaliza a devastação ambiental.

Neste momento, quero me somar à sociedade 
que se organiza num movimento nacional em defe-
sa do meio ambiente, das florestas, das crianças, da 
saúde, da vida, do planeta Terra. Temos a esperança 
de que a Presidente Dilma, uma mulher inteligente e 
corajosa, não irá se render aos que devastaram o meio 
ambiente e querem continuar a fazê-lo.

Portanto, veta, Presidente! Veta!
Muito obrigada.
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PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELA ORADORA

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Justiça 
Federal determinou nesta semana que a PETROBRAS 
terá de pagar R$102 milhões de indenização por um 
vazamento de óleo diesel do poliduto Olipar, que liga 
a Refinaria Presidente Getúlio Vargas, em Araucária, 
na Região Metropolitana de Curitiba, a um terminal 
de Paranaguá. Trata-se de uma punição determinada 
pela Justiça por conta do acidente ocorrido em março 
de 2001.

Conforme acordo firmado entre a empresa, o 
Ministério Público Federal e Estadual e o Instituto 
Ambiental do Paraná (IAP/PR), 10% dos recursos da 
multa serão destinados à recuperação ambiental da 
área atingida, localizada na Serra do Mar, no litoral pa-
ranaense. O restante será utilizado em projetos sociais 
e ambientais no litoral.

É sintomático que essa decisão judicial se dê 
exatamente quando esta Casa encerra o debate so-
bre o novo Código Florestal, aprovando um texto que, 
em termos gerais, anistia aqueles que devastaram a 
natureza.

Sras. Deputadas e Srs. Deputados, gostaria de 
chamar a atenção para o fato. O que temos aqui? Mui-
to sabiamente, a Justiça puniu e, ao mesmo tempo, 
determinou ao responsável pelo acidente ambiental 
que invista recursos na correção dos danos provo-
cados. Mas, observo, foi um acidente. Certamente a 
PETROBRAS não tentou fugir ao que determina a lei. 
E, mesmo assim, foi justamente condenada, conforme 
determina a legislação ambiental.

Agora façamos um paralelo com o Código Flo-
restal aprovado nesta Casa. Se, no caso da PETRO-
BRAS, a Justiça determina multa por acidente, por que 
deveríamos anistiar aqueles que cometeram crimes 
deliberadamente contra o meio ambiente?

Infelizmente, temos de reconhecer que o Legis-
lativo, ao submeter-se aos interesses de um pequeno 
segmento da sociedade, cometeu um erro histórico. 
Porém, que fique registrado nos Anais desta Casa: 
muitos Parlamentares, e me incluo entre eles, não 
compactuaram com a decisão de aprovar um código 
que, além de anistiar os que cometeram crime contra 
o meio ambiente, legaliza a devastação ambiental.

Na verdade, nessa guerra só há perdedores. Se 
os integrantes do agronegócio pensam que ganharam, 
devo frisar que eles estão liquidando a base de seus 
negócios. Ou eles acham que é possível uma agrope-
cuária sem terra, sem água, sem insetos, sem pássa-
ros, sem meio ambiente equilibrado?

Neste momento, quero me somar à sociedade 
que se organiza num movimento nacional em defe-

sa do meio ambiente, das florestas, das crianças, da 
saúde, da vida, do planeta Terra. Temos a esperança 
de que a Presidente Dilma, que sempre se mostrou 
uma mulher inteligente e corajosa, não irá se render 
aos que devastaram o meio ambiente e querem con-
tinuar fazendo isso.

Portanto, veta, Presidente!
Peço que o presente pronunciamento seja regis-

trado nos Anais desta Casa e divulgado no programa 
A Voz do Brasil.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Com a pala-

vra o Deputado Henrique Oliveira, do PR do Amazonas. 
S.Exa. dispõe de até 3 minutos. 

O SR. HENRIQUE OLIVEIRA (Bloco/PR – AM. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, amigos brasileiros que nos 
assistem pela TV Câmara, em primeiro lugar, gostaria 
de parabenizar hoje os nossos queridos taquígrafos 
de todo o Brasil. Não nos podemos esquecer da im-
portância desses profissionais, principalmente para o 
Parlamento e para o Judiciário brasileiros. O trabalho 
de um taquígrafo exige habilidades e intimidade com a 
arte de escrever rapidamente, através de sinais, com 
utilização de métodos de registro. 

Parabéns a todos os taquígrafos do Congresso 
Nacional. 

Sr. Presidente, no dia 28 comemoramos o Dia 
da Educação. Mas será que temos muito a comemo-
rar, caros colegas? Por todo o País testemunhamos 
professores, sejam do ensino básico ou fundamental, 
até do médio e universitário, reivindicarem melhores 
salários e condições de trabalho, o que, sem dúvida, 
consequentemente, proporciona melhora na educação 
dos brasileiros. 

Caros colegas, não podemos fechar os olhos 
para a crise por que passa a educação brasileira, cri-
se essa decorrente de diversos problemas. Um deles 
é o baixo salário dos professores e o despreparo de 
parte desses profissionais, o que resulta diretamente 
na qualidade do ensino.

A Organização das Nações Unidas para a Edu-
cação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) realizou uma 
pesquisa com a finalidade de traçar o perfil do professor 
brasileiro das escolas públicas e privadas. O estudo 
analisou os 27 Estados da Federação e contou com 
a participação de 5 mil professores, os quais foram 
entrevistados. Desse total, aproximadamente 1.600 
profissionais se consideram pobres.

A pesquisa mostrou que os baixos salários impe-
dem que o professor tenha acesso a todas as novas 
tecnologias e às várias formas de cultura. 
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Vamos aos números, caros colegas: 45% dos pro-
fessores entrevistados jamais conheceram um museu 
ou o visitaram somente uma vez; 40% nunca assistiu 
a uma peça teatral; 25% jamais foi ao cinema; e, por 
fim, em plena revolução técnico-científica-informacio-
nal, aproximadamente 60% dos professores não têm 
acesso à Internet e não possuem correio eletrônico. 

Olhem que absurdo! Como pode um educador não 
ter acesso à cultura e à Internet em pleno século XXI? 

Pois é, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
não basta a construção de escolas com boa infraes-
trutura e merenda escolar de qualidade. As escolas e 
os alunos do Brasil precisam de professores motivados 
e qualificados nas salas de aula.

Sem educação, não há desenvolvimento. Sem 
educação, não há futuro.

Obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não posso 
deixar de prestar minha homenagem aos taquígrafos 
de todo o Brasil. Não nos podemos esquecer da im-
portância desses profissionais, principalmente para o 
Parlamento e para o Judiciário brasileiros. O trabalho 
de um taquígrafo exige habilidades e intimidade com a 
arte de escrever rapidamente, através de sinais, com 
utilização de métodos de registro. 

O dia 3 de maio foi instituído como Dia do Ta-
quígrafo no 1º Congresso Brasileiro de Taquigrafia, 
realizado em 1951, em São Paulo, e promovido pelo 
Centro dos Taquígrafos de São Paulo, para comemorar 
o dia da categoria, iniciativa do gaúcho Adoar Abech.

A data foi escolhida porque foi exatamente no 
dia 3 de maio de 1823 que foi instituída oficialmente 
a taquigrafia parlamentar no Brasil, para funcionar na 
primeira Assembleia Constituinte.

A introdução da taquigrafia no Parlamento bra-
sileiro deve-se a José Bonifácio de Andrada e Silva. 
Homem de ciência, estadista, escritor, orador parlamen-
tar, poeta e considerado o mais culto dos brasileiros 
do seu tempo, José Bonifácio de Andrada e Silva, ao 
ver a grande utilidade da taquigrafia nos Parlamentos 
de outros países, lutou pela implantação de um corpo 
de taquígrafos no Parlamento brasileiro.

De acordo com a história, foi árduo o trabalho 
dos primeiros taquígrafos. As condições em que tra-
balhavam eram adversas. Era reduzido o número des-
ses profissionais (oito); escrevia-se com pena de pato; 
não contavam com sistema de som, como hoje em dia; 
faziam a tradução dos apanhamentos taquigráficos a 
mão, já que não dispunham de máquinas de escrever; 
ficavam situados a grande distância dos oradores, 

pois, por causa de um preconceito da época, era ve-
dada a entrada de taquígrafos no interior do recinto; e, 
para piorar, no local a eles reservado para taquigrafar 
ouvia-se o estrépito da rua comunicado à sala pelas 
janelas abertas.

Ainda bem que evoluímos e a profissão foi reco-
nhecida, e hoje os profissionais da área podem contar 
com a tecnologia, o que torna menos penoso o traba-
lho dos taquígrafos.

Por ser admirador dessa profissão é que venho 
aqui e os parabenizo pelo seu dia. Agradeço especial-
mente aos 122 servidores desta Casa que têm como 
atribuição fazer o registro taquigráfico dos debates e 
votações ocorridos durante os trabalhos, bem como a 
sua divulgação, na íntegra, no Portal da Câmara dos 
Deputados e do Congresso Nacional. Parabéns a to-
dos pela excelência no trabalho.

É o que tenho a dizer.
Obrigado.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho à 

tribuna hoje falar sobre a educação no Brasil. 
No último dia 28, comemoramos o Dia da Edu-

cação. Mas será que temos muito a comemorar, caros 
colegas? Por todo o País testemunhamos professores, 
sejam do ensino básico ou fundamental, até do médio 
e universitário, reivindicarem melhores salários e condi-
ções de trabalho, o que, sem dúvida, consequentemen-
te, proporciona melhora na educação dos brasileiros. 

Caros colegas, não podemos fechar os olhos para 
a crise por que passa a educação brasileira decorrente 
de diversos problemas. Um deles é o baixo salário dos 
professores e o despreparo de parte desses profissio-
nais, o que resulta diretamente na qualidade do ensino. 

A Organização das Nações Unidas para a Edu-
cação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) realizou uma 
pesquisa com a finalidade de traçar o perfil do professor 
brasileiro das escolas públicas e privadas. O estudo 
analisou os 27 Estados da Federação e contou com 
a participação de 5 mil professores, os quais foram 
entrevistados. Desse total, aproximadamente 1.600 
profissionais se consideram pobres. 

A pesquisa mostrou que os baixos salários impe-
dem que o professor tenha acesso a todas as novas 
tecnologias e às várias formas de cultura. 

Vamos aos números, caros colegas: 45% dos pro-
fessores entrevistados jamais conheceram um museu 
ou foram somente uma vez; 40% nunca assistiram a 
uma peça teatral; 25% jamais foram ao cinema; e, por 
fim, em plena revolução técnico-científica-informacio-
nal, aproximadamente 60% dos professores não têm 
acesso à Internet e não possuem correio eletrônico. 

Olhem o absurdo! Como pode um educador não 
ter acesso à cultura e à Internet em pleno século XXI? 
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E a qual conclusão podemos chegar? Ora, o va-
lor de R$1.451,00 é um pouco mais do que dois salá-
rios mínimos. Como pode um trabalhador pagar suas 
contas, sustentar a família e ainda ter pleno acesso à 
cultura, a lazeres diferenciados e a informatização com 
um salário desses, que não cobre tais gastos? Muitas 
vezes o professor não tem condições de comprar um 
computador, e quando consegue comprar, não tem 
condições de pagar por um serviço de Internet. 

Está mais do que clara a falta de valorização da 
profissão de professor, o que promove uma infinidade 
de fatores negativos para a educação. 

Detalhe: este valor de R$1.451,00 é o piso sala-
rial, ou seja, o mínimo que deve ser pago ao professor, 
no entanto, segundo levantamento da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), 
pelo menos 13 Estados não pagam o valor previsto.

Estados e Municípios reclamam que o cumpri-
mento da lei acarretaria sérias dificuldades financeiras 
a seus cofres. Mas acho que se esquecem que, cons-
titucionalmente, os entes federativos do País devem 
gastar, no mínimo – ouçam bem, no mínimo –, 25% 
da sua receita com educação. 

Acredito, nobres colegas, que o que falta é uma 
boa gestão e gerenciamento dos gastos nos Estados 
e Municípios do nosso País. Se houvesse um controle, 
com certeza sobrariam mais recursos tanto para edu-
cação, quanto para saúde – outro setor que passa por 
uma séria crise no Brasil. 

E tem mais: outra pesquisa da UNESCO, divul-
gada em janeiro deste ano, aponta o salário dos pro-
fessores brasileiros como o terceiro pior do mundo. 
A pesquisa foi feita em 40 países pela Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) e pela UNESCO, em 
Genebra, na Suíça. A situação dos brasileiros só não é 
pior do que a dos professores do Peru e da Indonésia. 

É isso, nobres Parlamentares, que queremos 
para o nosso País? Como ser um Brasil desenvolvido 
sem educar as nossas crianças? A educação é o pilar 
principal para o desenvolvimento de um país. 

Caros colegas, não basta construção de esco-
las com boa infraestrutura e merenda escolar de qua-
lidade. As escolas e os alunos do Brasil precisam de 
professores motivados e qualificados nas salas de 
aula. Sem educação, não há desenvolvimento. Sem 
educação, na há futuro.

Além de bons salários, os professores precisam 
de incentivo para se prepararem para dar aulas de 
qualidade. É preciso também haver um controle de 
qualidade; avaliações que separem o joio do trigo e 
manter em nossas redes educacionais professores 
comprometidos com a educação e com a sua qualifi-

cação. Afinal, para ser um mestre não basta ter apenas 
conhecimento, é preciso ter dom e amor pelo que faz. 

Acredito que com essas melhorias os alunos 
passarão a se interessar mais pela escola e não tere-
mos dados como os divulgados no último dia 27, que 
apontam que metade da população brasileira não ter-
minou ou simplesmente não cursou o ensino funda-
mental. Os dados se referem aos brasileiros com 10 
anos ou mais e fazem parte do Censo Demográfico 
2010, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

Os dados do Censo mostram que 966 mil crianças 
e jovens com idades entre 6 a 14 anos não frequenta-
vam escola em 2010. O número representa 3,3% da 
população dessa faixa etária. A pior situação é a da 
Região Norte, onde fica meu Estado, com o percentual 
mais alto: 6,1% – quase duas vezes a taxa do Sul, que 
foi de 2,5%, e a do Sudeste, de 2,8%.

De acordo com o relatório De Olho nas Metas 
2011, produzido pelo Todos pela Educação, o País 
tem hoje 3,8 milhões de crianças e jovens entre 4 
e 17 anos fora da escola. E há aqueles jovens que 
ainda estão cursando o ensino fundamental mesmo 
tendo ultrapassado a idade correta para estar nele. 
De acordo com o INEP, o número chega a 1.154.492 
jovens.

O que falta para esses alunos é o atendimento 
necessário, com projeto pedagógico voltado para eles, 
o que pode isolá-los dos demais. E mais uma vez vol-
tamos ao problema da qualificação dos professores 
para lidar com esse tipo de problema. 

O ensino médio também continua apresentando 
problemas, segundo o resumo técnico do Censo. A 
etapa de ensino deveria apresentar 10,4 milhões de 
matriculados, total correspondente à faixa dos 15 aos 
17 anos, idade potencial para se cursar a última parte 
da educação básica. No entanto, apenas 8,4 milhões 
estão cursando – ou seja, 2 milhões estão fora do 
ensino médio. Todos os alunos com o ensino médio 
concluído até os 19 anos é uma das metas do Todos 
Pela Educação.

Há a evasão escolar, a distorção idade-série, o 
desinteresse pela escola, baixos salários dos profes-
sores, falta de boa qualificação desses profissionais e 
uma crise instalada na educação do País. Temos que 
mudar esse quadro da maneira mais urgente possível. 
Não podemos admitir que a educação dos brasileiros 
caia na total descrença.

Já falei aqui e repito: sem educação, não há de-
senvolvimento. Sem educação, não há futuro. 

Era o que eu tinha a dizer. 
Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Com a pa-
lavra, pela ordem, o Deputado Amauri Teixeira. S.Exa. 
dispõe de até 3 minutos.

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, inicialmente, 
quero deixar registrado aqui um histórico interessante 
da promiscuidade entre a relação pública e privada, 
inclusive da contravenção entre os contraventores e 
o Estado brasileiro.

Esta pequena síntese (mostra matéria), apertada 
síntese histórica, mostra essa promiscuidade desde o 
Império, passando pela ditadura militar, que, segundo 
a matéria, é quando os bicheiros adquirem maior pres-
tígio no poder. Inclusive, durante a ditadura militar, foi 
um capitão reformado do Exército, o Capitão Guima-
rães, que comandou o jogo do bicho. E mostra, por fim, 
essas relações do Sr. Carlos Cachoeira. 

É uma excelente matéria da revista CartaCapi-
tal que quero deixar registrada nos Anais desta Casa, 
para que todos possam ter acesso.

Outra matéria que também quero deixar registra-
da, Sr. Presidente – e V.Exa. é um militante histórico 
dos direitos humanos –, demonstra que nesta Casa 
alguns se arvoram em negar fatos históricos eviden-
tes. A ditadura militar que se instalou no Brasil a partir 
de 1964, durante 25 anos, como todos nós sabemos, 
torturou, aniquilou, assassinou adversários. E eles ne-
gavam; e negam, às vezes, com a maior desfaçatez.

Eu quero registrar aqui um artigo sobre livro do 
ex-Delegado Cláudio Guerra no qual ele confessa es-
ses crimes, dá os nomes dos desaparecidos que ele 
incinerou e diz onde foram incinerados. 

Segundo ele, foram incinerados: João Batista 
Rita, desaparecido em 1974, da Organização M3G; Jo-
aquim Pires Cerveira, desaparecido também em 1974, 
da Frente de Libertação Nacional; Ana Rosa Silva, da 
Ação Libertadora Nacional; Wilson Silva, da ALN; Da-
vid Capistrano, do Partido Comunista Brasileiro; José 
Roman, do PCB; João Massena Melo, do PCB; Luiz 
Ignácio Maranhão, do PCB; Fernando Augusto de San-
ta Cruz Oliveira, da Ação Popular Marxista-Leninista; 
Eduardo Collier Filho, da APML.

Ele cita todos esses nomes e diz onde foram 
incinerados. É um testemunho dos crimes cometidos 
pela ditadura. Um delegado participou da tortura, par-
ticipou desses crimes. 

Então, nós – V.Exa. tem pleiteado e nós aqui lu-
tamos por isso – queremos reforçar a necessidade de 
a Comissão da Verdade ser instalada imediatamente, 
para que seja aprofundada a investigação e sejam 
apontados os responsáveis.

Já existem alguns aspectos positivos: dois in-
quéritos em que o Ministério Público nega anistia para 

aqueles que torturaram, principalmente para aqueles 
que fizeram desaparecer pessoas. Aquele que comete 
crime continuado, não deve ser anistiado. Está correto 
o Ministério Público. Apoiamos essa decisão do Mi-
nistério Público. Esperamos que o Supremo Tribunal 
Federal, que tem tomado tão boas decisões, também 
entenda dessa forma. 

Sr. Presidente, quero aqui parabenizar a Presiden-
ta Dilma pela sua coragem ao enfrentar os banqueiros 
deste País. Trata-se do setor mais perverso da economia 
brasileira, mais parasitário, que tem agido como agiota 
no Brasil. Os banqueiros no Brasil são todos agiotas. 
Captam, meu caro Deputado Paulo Feijó, dinheiro a 
9,57%, pagam 9,57% de rendimento, e cobram o seu 
spread – 30%, 40%, 50%, 60%. Isso é agiotagem. Isso, 
em alguns países, é crime. Nós precisamos verificar o 
que a Constituição estabelece quanto à regulamenta-
ção de uma taxa juros aceitável. A Presidente Dilma 
Rousseff está enfrentado isso. 

Parabenizo a Caixa e o Banco do Brasil, que vêm 
reduzindo as taxas e têm forçado essa baixa para os 
bancos privados. O HSBC está reduzindo suas taxas, 
assim como o Itaú. Mas ainda é insuficiente para re-
duzir a agiotagem dos banqueiros no Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, venho 
a esta tribuna para fazer pronunciamento, que peço 
fique registrado nos Anais da Casa e que seja dada a 
ele ampla divulgação nos meios de comunicação des-
te Parlamento, inclusive no programa A Voz do Brasil, 
com informações acerca da redução da taxa de juros 
do crédito imobiliário e também sobre a oitava edição 
do Feirão Caixa da Casa Própria. 

Quero, assim, parabenizar mais uma vez a Pre-
sidenta Dilma, que aumenta as possibilidades para os 
brasileiros e brasileiras realizarem o sonho da Casa 
Própria.

Caixa reduz juros do crédito imobiliário em até 
21%.

A Caixa Econômica Federal reduziu as taxas de 
juros do financiamento imobiliário para todos os clientes, 
dentro do Programa Caixa Melhor Crédito. A redução 
pode chegar a até 21% sobre a taxa de juro efetiva, nas 
condições do Sistema Financeiro de Habitação (SFH). 
As novas taxas valerão para os novos financiamentos, 
contratados a partir do início do 8º Feirão. 

As taxas caem para todos os clientes, indepen-
dentemente do relacionamento, e caem ainda mais 
para aqueles que optarem por ser clientes da Caixa. 
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Para imóveis de até R$500 mil, dentro do SFH, 
os juros passam de 10% ao ano para 9% ao ano para 
todos os clientes. Com relacionamento e conta salário, 
a taxa cai ainda mais, para 7,9% ao ano. 

Todo cliente, independentemente de relaciona-
mento com o banco, em um financiamento de R$200 mil 
reais, por exemplo, economizará cerca de R$1.800,00 
na prestação no primeiro ano e um total de mais de 
R$18 mil em um contrato de 20 anos, por exemplo. 

Se o cliente for financiar o imóvel de até R$170 
mil, nas regras do FGTS, e possuir relacionamento e 
conta salário na Caixa, a taxa máxima cai dos atuais 
8,4% ao ano para 7,9% ao ano. E cairá para 7,4% ao 
ano se o cliente for também cotista do FGTS, inclusi-
ve para os financiamentos enquadrados no Programa 
Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) na faixa de renda 
acima de R$3.100,00.

A economia para um financiamento de R$100 
mil, por exemplo, dentro das regras do FGTS, será 
de R$450,00 no primeiro ano e de cerca de R$7 mil 
em 30 anos.

Para imóveis fora do SFH (valor superior a R$500 
mil), as taxas também caem, de 11% ao ano para 10% 
ao ano para todos os clientes. Com relacionamento e 
conta salário, o juro cai ainda mais, para 9% ao ano.

Em um financiamento de R$600 mil, feito fora 
do SFH, o cliente economizará, em 20 anos, mais 
de R$5.600,00 no primeiro ano e mais de R$54 mil 
no total. 

Para o vice-presidente de Governo e Habitação 
da Caixa, José Urbano Duarte, “o lançamento do Pro-
grama Caixa Melhor Crédito e a considerável redução 
da taxa de juros nos produtos comerciais geraram for-
te expectativa do mercado sobre novas taxas também 
no crédito imobiliário, que não poderia ficar à margem. 
A redução veio e permitirá que as famílias comprem 
imóveis ainda melhores e em condições mais vanta-
josas”, analisou.

As novas condições para financiamento habita-
cional vigorarão em todas as agências também para 
os contratos celebrados a partir do dia 4 de maio de 
2012, data de abertura do 8º Feirão da Caixa.

FEIRÃO CAIXA DA CASA PRÓPRIA VAI 
OFERECER MAIS DE 430 MIL IMÓVEIS. 

“Em sua oitava edição, maior evento do 
setor imobiliário no País contará com mais de 
1.600 parceiros, entre construtoras, imobiliá-
rias e correspondentes do banco”.

A Caixa Econômica Federal promove, entre os 
dias 4 de maio e 10 de junho, a oitava edição do Fei-
rão Caixa da Casa Própria, em treze grandes cidades 
brasileiras. Maior evento do setor imobiliário no País, 
o Feirão promete estimular ainda mais a aquisição 
da casa própria pelas famílias brasileiras ao oferecer 
mais de 430 mil imóveis novos, usados e na planta, 
com crédito fácil e rápido, com taxas de juros menores.

Segundo o vice-presidente de Governo e Habi-
tação da Caixa, José Urbano Duarte, “a grande van-
tagem do Feirão é a possibilidade de se realizar o 
processo de aquisição do imóvel num único espaço, 
onde estão, juntos, todos os agentes da cadeia da 
habitação, como construtoras, corretores, cartórios e 
técnicos da Caixa, responsáveis por analisar e liberar 
os financiamentos, o que poupa tempo e dinheiro para 
as famílias”. A oitava edição do evento vai contar com 
mais de 760 construtoras, quase 400 imobiliárias e 
460 correspondentes da CAIXA.

As primeiras cidades a receberem o Feirão se-
rão Belo Horizonte, em Minas Gerais; Brasília, Distri-
to Federal; Recife, em Pernambuco; Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro; e Salvador, na Bahia, entre 
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os dias 4 e 6 de maio. Curitiba, no Paraná, Fortaleza, 
no Ceará, e São Paulo, Estado de São Paulo, terão o 
evento entre os dias 18 e 20 de maio. De 25 a 27 do 
mesmo mês, chega a vez de Uberlândia, em Minas 
Gerais, Campinas, em São Paulo, e Porto Alegre, no 
Rio Grande do Sul. As últimas cidades serão Belém, 
no Pará, e Florianópolis, em Santa Catarina, entre os 
dias 8 e 10 de junho. 

A última edição do evento registrou mais de 
450 mil visitantes, com movimentação financeira su-
perior a R$10 bilhões, em negócios assinados e en-
caminhados.

Condições. 
As linhas de financiamento para a casa própria da 

Caixa atendem a todas as faixas de renda familiar, com 
prazo de pagamento de até 30 anos. Os juros podem 
variar, dentro do SFH, de 4,6% ao ano até 9% ao ano, 
para todas as modalidades de financiamento. Os in-
teressados na compra de uma moradia vão encontrar 
oportunidades de negócios com financiamento de até 
100% do valor do imóvel.

Atendimento do Feirão Caixa da Casa Própria.
Para quem quer sair do Feirão com imóvel próprio, 

basta levar documento de identidade, CPF e compro-
vante de renda.

Além dos Feirões, os interessados podem ob-
ter informações em todas as agências da Caixa, pelo 
Serviço de Atendimento ao Cliente do banco (0800-
726-0101), disponível 24 horas por dia, nos 7 dias da 
semana.

Outra opção é o simulador habitacional na Inter-
net, que pode ser acessado no portal da instituição 
(www.caixa.gov.br). Na ferramenta, é possível calcular 
e visualizar vários cenários e valores, e ainda escolher 
a opção que mais se encaixa no rendimento familiar. 
Desde a sua criação, em 2008, o sítio já realizou mais 
de 500 milhões de simulações.

Habitação na Caixa.
Até o dia 20 de abril de 2012, a Caixa assinou 313 

mil contratos habitacionais, no valor total de R$26,3 
bilhões em financiamentos. O valor médio diário em 
financiamentos atingiu R$380 milhões e o número de 
contratos assinados, por dia, chegou a 4.300. Cerca 
de 52% das famílias beneficiadas têm renda de até 10 
salários mínimos. Para imóveis novos, foram destina-
dos 70% de todo o montante contratado no período, o 
que corresponde a R$18,4 bilhões. Somente pelo Pro-
grama Minha, Casa Minha Vida 2, já foram realizados, 
desde o seu lançamento até o dia 18 de abril de 2012, 
mais de R$46 bilhões em financiamentos, viabilizando 
a contratação de 641.284 mil novas unidades habita-
cionais, sendo 582.519 imóveis somente na faixa de 
renda de até R$3.100,00.

Calendário dos Feirões.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

ARTIGOS A QUE SE REFERE O ORA-
DOR

DE DOM PEDRO AO CACHOEIRA

Fonte: www.cartacapital.com.br |1º-05-2012-05-03 Por Walter Fan-
ganiello Maierovitch

A historiografia nos revela que o imperador dom 
Pedro II havia ficado frustrado pela falta de empolga-
ção da população com o recém-inaugurado jardim 
zoológico. Para atrair visitantes, o imperador apostou 
então todas as fichas no projeto do mineiro João Ba-
tista Viana Drummond, que já havia administrado a 
Estrada de Ferro Pedro II. O projeto Drummond, im-
plantado em 1880, teve pleno êxito, com os visitantes 
a apostar nos bichos do zoológico, ou melhor, em 25 
grupos de animais e em combinações a alcançar o 
número 100. Logo cedo, à entrada do jardim zoológi-
co, colocava-se uma caixa com um bilhete numerado 
dentro. Então, a caixa ia para o alto de um poste. No 
fim da tarde, abria-se a mesma para divulgação do 
número e o vencedor apresentava o seu bilhete com-
prado para levar um prêmio em dinheiro.

Drummond, que virou barão só em agosto de 1888, 
povoou de humanos o zoológico do imperador. Na Re-
pública, o seu invento, popularizado pelo nome de jogo 
do bicho, sustentou, embora proibido em 1890, o car-
naval carioca. Mais ainda, a jogatina alimentou o caixa 
2 de políticos, corrompeu policiais, deu apoio à ditadura 
(à época, os bicheiros tinham credibilidade e voz junto 
aos cidadãos) e completou a aposentadoria de velhinhos 
colocados nas ruas como apontadores dos jogos. Fora 
isso, a jogatina com banqueiro garantiu impunidade ao 
reformado capitão-bicheiro Guimarães, do serviço secre-
to do Exército e um dos torturadores do regime militar.
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O grande expoente da contravenção, que deu 
um upgrade nas ilicitudes em termos de controle, 
modernidade e transnacionalidade, foi Castor de An-
drade, um advogado sem nunca ter frequentado aulas 
na faculdade e que herdou as bancas de jogo da mãe, 
Carmem de Andrade, a primeira mulher a comandar 
essa modalidade contravencional no planeta. Castor 
importou o capo-mafiaAntonino Salamone, contem-
plado com a cidadania brasileira, num jogo de troca-
-troca e cartas marcadas por ato do Ministro Armando 
Falcão, da pasta da Justiça. Falcão, de triste memória, 
desconsiderou as condenações de Salamone, foragi-
do da Justiça italiana e sentenciado por associação 
à máfia e por ter integrado a cúpula de governo da 
Cosa Nostra siciliana. Com a orientação de Salamone, 
Castor criou no Rio de Janeiro a cúpula dos bicheiros, 
que, à força, deliberava sobre a repartição de territó-
rios, acabava com as guerras entre contraventores e 
impunha uma férrea hierarquia. Tudo no interesse da 
difusão da jogatina, incluída a cooptação de políticos 
e financiamentos de campanhas.

Decano dos bicheiros, falecido em 1997, Castor 
percebeu os problemas que viriam com a Lei Pelé, des-
tinada a abrir as portas do Brasil para as internacionais 
criminosas, sob o falso manto de incentivo ao esporte. 
A Lei Pelé possibilitou ao italiano Fausto Pellegrinetti, 
lavador de dinheiro da máfia e dos cartéis colombianos 
de cocaína pós-Pablo Escobar, introduzir no Brasil os 
jogos de azar com máquinas eletrônicas. Os compo-
nentes eletrônicos eram adquiridos na Espanha e aqui 
montados. Pellegrinetti despachou para o Brasil, a fim 
de acertar com a cúpula dos bicheiros do Rio e com 
Ivo Noal, o mandachuva paulista da contravenção, o 
mafioso Lillo Lauricella, que aqui se estabeleceu sem 
ser incomodado pela polícia.

Preso na Itália pela chamada Operazione Maloc-
chio (Operação Mau-olhado), iniciada em 1995 pela Di-
reção Antimáfia dirigida pelo coronel Angiolo Pellegrini, 
o mafioso Lauricella revelou, em juízo, o acordo cele-
brado com os bicheiros brasileiros. Numa das intercep-
tações telefônicas entre Lauricella e Pellegrinetti foi dito 
que a Lei Pelé havia pegado o Brasil de surpresa, sem 
empresários com capital suficiente para a aquisição de 
máquinas a serem espalhadas pelo território nacional.

Para lavar o dinheiro dos cartéis colombianos da 
cocaína, Pellegrinetti escolheu o Brasil, a República 
Dominicana, onde lavava o dinheiro em flores exóti-
cas e frutas, e a Rússia, com placas de alumínio. Por 
aqui, Pellegrinetti, com capital da cocaína colombiana, 
disseminou no Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Mi-
nas e Ceará máquinas de jogos eletrônicos de azar. 
Numa primeira leva, foram 35 mil máquinas eletrôni-
cas, todas com componentes da empresa espanhola 

Recreativos Franco, cujo dono foi preso nos EUA. Em 
São Paulo, a família Ortiz, cujo inquérito foi arquivado 
em face de aceita a explicação de que não sabia tratar 
com criminosos internacionais, dividia com Ivo Noal a 
exploração da jogatina, apoiada na Lei Pelé.

Com o sucesso da Operazione Malocchio, quebrou-
-se a conexão brasileira operada por Fausto Pellegrinetti, 
internacionalmente um dos maiores lavadores e reciclado-
res de capitais do crime organizado transnacional. Abriu-
-se espaço, então, para velhos (a juíza Denise Frossard 
condenou 14 deles) e novos empresários da jogatina 
substituírem os mafiosos: Lauricella virou colaborador 
de Justiça e, dois anos depois e com outra identidade, 
acabou metralhado depois de deixar um dos seus cas-
sinos abertos na Venezuela, naquilo que foi considerado

um acerto de contas por ter delatado. Na noite 
do assassinato, Lauricella portava uma mala com vul-
tosa renda do cassino, que permaneceu intacta, ao 
lado do corpo.

Carlos Augusto Ramos, vulgo Carlinhos Cacho-
eira, é um dos filhotes da Operazione Malocchio e da 
incúria de algumas autoridades brasileiras, a começar 
pelo então Ministro da Justiça, o atual Senador Renan 
Calheiros. Com técnica mafiosa, Cachoeira montou 
uma holding criminal e recicla dinheiro lavado em 
atividades formalmente lícitas, por meio de inúmeras 
empresas, de remédios a automóveis.

Só para lembrar, CartaCapital, em três edições, 
denunciou o esquema da jogatina eletrônica de azar 
no Brasil, as suas ramificações internacionais e, por 
aqui, a lavagem de dinheiro escancarada do tráfico 
internacional de drogas proibidas. CartaCapital entre-
vistou o responsável pela Operazione Malocchio sobre 
a conexão criminal Itália-Brasil. Do lado italiano foram 
todos definitivamente condenados. No Brasil, o inqué-
rito foi arquivado a pedido de um membro do Ministé-
rio Público Federal. Com o arquivamento, a conexão 
brasileira foi apagada, como se nunca tivesse existido. 
Com o “apagão”, os Carlinhos Cachoeiras acabaram 
“vitaminados” e posaram à sombra de políticos e os da 
velha–guarda do bicho, como Anísio Abraão, Capitão 
Guimarães, Turcão etc.

LIVRO RELATA MORTES E INCINERAÇÕES 
NA DITADURA MILITAR

Ex-delegado Cláudio Guerra afirma que corpos de 
dez desaparecidos foram queimados em usina no Rio

DE SÃO PAULO DO RIO

Em livro lançado ontem, o ex-delegado capixaba 
Cláudio Guerra, 71, afirma ter participado da morte de 
ao menos doze guerrilheiros e incinerado os corpos 
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de outros dez desaparecidos políticos na ditadura mi-
litar (1964-85).

O depoimento está em “Memórias de uma Guer-
ra Suja” (Topbooks), dos jornalistas Marcelo Netto e 
Rogério Medeiros. Guerra diz ter decidido confessar os 
crimes após se tornar pastor evangélico. Ele também 
promete depor à Comissão da Verdade.

Segundo o relato do ex-policial, os dez corpos 
teriam sido queimados no forno de uma usina de açú-
car pertencente à família do ex-governador do Estado 
do Rio Heli Ribeiro Gomes.

“Fui responsável por levar dez corpos 
de presos políticos para lá, todos mortos pela 
tortura”, afirma.

Ele cita entre essas vítimas David Capistrano, 
João Batista Rita, Joaquim Pires Cerveira, João Mas-
sena Mello, José Roman e Luiz Ignácio Maranhão Fi-
lho, do PCB (Partido Comunista Brasileiro).

Completam a lista: Ana Rosa Kucinski e Wilson 
Silva, da ALN (Ação Libertadora Nacional); Joaquim 
Pires Cerveira, da FLN (Frente de Libertação Nacional); 
Eduardo Collier Filho e Fernando Augusto Santa Cruz 
Oliveira, da APML (Ação Popular Marxista-Leninista).

O paradeiro desses desaparecidos políticos nun-
ca foi informado às famílias.

Filha do ex-governador do Heli Ribeiro Gomes, 
Maria Cecília Ribeiro Gomes, 55, reagiu com indigna-
ção. “Estou estarrecida. Isso é uma acusação maluca, 
sem cabimento. Uma loucura da cabeça desse homem”, 
diz ela, que acaba de deixar o cargo de secretária de 
Trabalho de Campos.

“Trabalhavam mais de três mil funcio-
nários na usina. Como alguém poderia levar 
corpos para lá, fazer uma barbaridade dessas, 
e ninguém ver?”

Entre os guerrilheiros que Guerra diz ter exe-
cutado pessoalmente estão Nestor Veras, do PCB, e 
Manoel Aleixo da Silva, do PCR (Partido Comunista 
Revolucionário).

O livro relata a existência de três cemitérios clan-
destinos em São Paulo, Belo Horizonte e Petrópolis (RJ).

Guerra afirma ter participado também de atenta-
dos para tentar retardar a redemocratização do país, 
entre eles o do Riocentro, em 1981.

O livro vincula os autores desse atentado à mor-
te do jornalista Alexandre Von Baumgarten, em 1982.

O ex-policial ainda diz que a morte do delegado 
Sérgio Paranhos Fleury, um dos chefes da repressão, 
teria sido tramada pelo Cenimar (Centro de Informa-
ções da Marinha). A versão oficial é de morte aciden-
tal no mar.

O livro identifica Guerra como agente do Dops 
(Departamento de Ordem Política e Social). O ex-
-delegado cumpriu pena de sete anos pela morte de 
um bicheiro no Espírito Santo, crime que ele nega. Há 
contra ele também acusação de participação em grupo 
de extermínio nos anos 80.

A presidente do grupo Tortura Nunca Mais no Rio, 
Vitória Garbois, disse que recebeu o livro com “perple-
xidade”. “Essa pessoa nunca apareceu nas listas de 
agentes da repressão.” Ela defendeu que os relatos 
sejam investigados.

A ministra Maria do Rosário (Direitos Humanos) 
disse que a Comissão da Verdade deve analisar “esse 
e todos os demais relatos” do período.

Lista de Guerra / Corpos de desaparecidos que 
ele diz terem sido incinerados

João Batista Rita
Desaparecido em 13.jan.1974
Organização: M3G (Marighella, Marx, Mao e 

Guevara)

Joaquim Pires Cerveira
Desaparecido em 13.jan.1974
Organização: FLN (Frente de Libertação Nacional)

Ana Rosa Kucinski Silva
Desaparecida em 22.abr.1974
Organização: ALN (Ação Libertadora Nacional)

Wilson Silva
Desaparecido em 22.abr.1974 Organização: ALN

David Capistrano da Costa
Desaparecido em 16.mar.1974
Organização: PCB (Partido Comunista Brasileiro)

José Roman
Desaparecido em 16.mar.1974 Organização: PCB

João Massena Melo
Desaparecido em 3.abr.1974 Organização: PCB

Luiz Ignácio Maranhão Filho 
Desaparecido em 3.abr.1974 Organização: PCB

Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira
 Desaparecido em 23.fev.1974
Organização: APML (Ação Popular Marxista Le-

ninista)

Eduardo Collier Filho 
Desaparecido em 23.fev.1974 Organização: APML

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a 
palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Paulo Feijó, do 
PR do Rio de Janeiro. S.Exa. dispõe de até 3 minutos. 

O SR. PAULO FEIJÓ (Bloco/PR-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ouvi atentamente o pronunciamento, no 



15174 Sexta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2012

Grande Expediente, do Deputado Garotinho relativo a 
todas essas denúncias que envolvem, hoje, empresá-
rios, políticos, membros do Judiciário, que fundamen-
taram essa CPMI.

O Deputado Garotinho, Sr. Presidente, tem sur-
preendido favoravelmente pela sua atuação dedicada 
nesta Câmara dos Deputados, o que não é muito na-
tural por ser um ex-Governador. Geralmente, a ten-
dência dos ex-Governadores, quando assentam nesta 
Casa, quando detêm mandatos de Deputado Federal, 
é de um mandato com certa acomodação. Essa é a 
tendência. Mas não o Deputado Garotinho, que tem 
sido atuante, dedicado, é muito corajoso em suas ve-
ementes denúncias. 

Com a oportunidade dessas denúncias, o Depu-
tado Garotinho presta um grande serviço ao País. Es-
peramos que os membros da CPMI fiscalizem, apurem 
a fundo todas essas denúncias. O Deputado Garotinho 
presta um grande serviço ao Estado do Rio de Janei-
ro, onde até então o Governador Cabral era intocável, 
parecia um líder imbatível. Mas a mentira tem perna 
curta, e repito aquele ditado que já diziam nossos avós: 
“um dia a casa cai”. 

Esperamos que essas fotos, esses vídeos extre-
mamente comprometedores, as mentiras proferidas 
pelo Governador Cabral, tentando justificar como mis-
são oficial as suas idas e vindas de Paris e do exterior, 
sejam apuradas, principalmente pela Assembleia Legis-
lativa do Estado do Rio de Janeiro, que tem a obriga-
ção de oferecer uma resposta à sociedade fluminense. 

Então, Sr. Presidente, nestes meus 3 minutos, 
quero parabenizar o Deputado Anthony Garotinho 
pela coragem, pela sabedoria e pelas brilhantes in-
formações que detêm e que, em boa hora, transmite 
ao povo brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Tem a palavra 
o Deputado Oziel Oliveira, do PDT da Bahia. S.Exa. 
dispõe de até 3 minutos.

O SR. OZIEL OLIVEIRA (PDT – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, venho a esta 
Casa, neste momento, para parabenizar a Presidente 
Dilma Rousseff pela posse do Ministro Brizola Neto, 
nosso colega Deputado. A Presidente renova o Minis-
tério do Trabalho ao escolher um jovem Parlamentar 
de 33 anos de idade, cuja posse ocorreu há pouco e 
da qual participamos. 

É com grande alegria que podemos ver nova-
mente o PDT atuando fortemente no Ministério do 
Trabalho, onde já teve a participação efetiva do nosso 
Ministro Lupi. Agora, dará continuidade ao trabalho o 
nosso Deputado Brizola Neto.

Eu gostaria de parabenizar o Deputado Brizola 
Neto também pela história da sua família, pois S.Exa. 

dá a partir de hoje continuidade ao trabalho do sau-
doso Leonel Brizola. 

Nesta tarde, quero aproveitar o nosso tempo para 
fazer um agradecimento ao Ministro Garibaldi Alves. 
Hoje, em virtude da posse do Ministro Brizola Neto, 
não pudemos fazer uma viagem para participar de 
um evento importante para a nossa cidade, na região 
oeste da Bahia, São Desidério, onde foi inaugurada 
pela manhã uma agência do INSS, resultado do tra-
balho realizado por nós aqui nesta Casa, junto com o 
Ministério da Previdência Social. 

Quero agradecer a nossa parceira de trabalho no 
Ministério, a Dra. Cinara Wagner Fredo, que hoje esteve 
naquele Município, juntamente com a Prefeita Jusma-
ri, que quando foi Deputada nesta Casa apresentou 
emenda em benefício da criação de uma agência do 
INSS na cidade de São Desidério. 

Hoje, complementando o nosso trabalho, junto 
com o Ministério, colocamos todos os equipamentos 
para a Rede Logic funcionar e atender a população 
da zona rural daquele Município tão importante do 
oeste baiano. 

Portanto, hoje é um dia de alegria para todos nós. 
Quero complementar destacando o nosso final de 

semana de trabalho, quando fomos à Serra Dourada, 
onde o meu querido Milton, do Laticínio Ki Sabor, co-
memorou o aniversário de 16 anos da sua empresa, 
gerando emprego de qualidade, arregimentando todo 
o agronegócio da cadeia do leite, produzindo mais de 
120 mil litros de leite por dia, gerando emprego para 
Serra Dourada e toda a região oeste, trazendo esta 
oportunidade de emprego para a nossa região.

Parabenizo a família do Milton, que dirige a belís-
sima empresa Ki Sabor. Quero dizer da alegria, Milton, 
junto com os seus Vereadores e nossos amigos daí 
que nos trouxeram a esta Casa, com que vamos traba-
lhar aqui para que você possa chegar à Prefeitura do 
Município de Serra Dourada, que com o seu trabalho 
ficará ainda mais grandioso. 

Então, estamos felizes, hoje foi um dia de muita 
alegria: inauguramos a agência do INSS, o nosso que-
rido amigo Brizola Neto tomou posse como Ministro 
do Trabalho e há o trabalho que a Presidente Dilma 
Rousseff vem realizando pelo nosso País. 

Parabéns, Brizola Neto. Que Deus abençoe o 
seu trabalho. 

Muito obrigado. 

VI – ORDEM DO DIA 
(Debates e trabalho de Comissões.)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Vai-se pas-
sar ao horário de
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VII – COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES
Tem a palavra o Sr. Deputado Domingos Dutra, 

pelo PT, que terá 10 minutos mais 3 minutos, inscrito 
para breves comunicações. V.Exa. disporá, portanto, 
de 13 minutos na tribuna.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT – MA. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, dividi o tempo com 
a Deputada Fátima Bezerra. Enquanto ela não vem, 
vou usar da palavra.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – V.Exa. dis-
põe de 8 minutos.

O SR. DOMINGOS DUTRA – Oito minutos. Obri-
gado. Como quero agradecer à Deputada Fátima Be-
zerra, não poderia deixar de fazer este registro. 

Sr. Presidente, venho aqui tratar de um assunto 
que é de conhecimento hoje do Brasil e também teve 
uma repercussão internacional muito grande, assunto 
esse que já registrei nesta tribuna por duas vezes: a 
execução do jornalista e blogueiro Décio Sá, ocorrida 
no último dia 23. 

Tal como relatei aqui e parte da imprensa brasileira 
tem divulgado, a ONU se manifestou, outros organismos 
internacionais também. O jornalista e blogueiro Décio 
Sá foi executado na segunda-feira passada, cerca de 
11 horas da noite, num bar e restaurante, localizado na 
Avenida Litorânea, que é a avenida mais movimentada 
à noite na cidade de São Luís.

Ele foi executado por um pistoleiro, que vinha na 
garupa de uma moto. A moto foi estacionada, ele atra-
vessou a avenida, foi ao banheiro, segundo os relatos, 
teve certeza de que a vítima era aquela, e desferiu cin-
co tiros no jornalista e blogueiro Décio Sá. 

Pelas características, foi uma execução praticada 
por pistoleiros, contratados pelo crime organizado. Hoje 
se completam 12 dias dessa execução, e até agora a 
opinião pública do Maranhão não tem notícias sobre 
o andamento das investigações. Na sexta-feira e no 
sábado, na condição de Presidente da Comissão de 
Direitos Humanos, maranhense e tendo em vista que 
essa Comissão adotou uma série de providências para 
ajudar nas investigações, tentei manter contato com 
os delegados que as conduzem. No sábado, falei com 
três delegados que estão conduzindo as investigações 
sobre essa execução. Eles disseram que foi decretado 
sigilo total e que nem autoridades, como eu, represen-
tando uma Comissão de Direitos Humanos ligada ao 
caso, tinham direito de saber sobre as investigações, 
em função da delicadeza do caso.

E aqui, Sr. Presidente, quero registrar a nossa 
estranheza. A primeira estranheza: até agora a Polícia 
não fez o retrato falado do pistoleiro que executou o 
jornalista e blogueiro Décio Sá. As testemunhas que 
estavam no bar descreveram as características do pis-

toleiro, mas até agora não sabemos por que motivos o 
retrato falado não foi feito, 11 dias depois da execução.

Até agora, não sabemos a cor da moto que con-
duziu o pistoleiro; se era só uma moto. Não sabemos 
a cor do carro que estava esperando o pistoleiro acima 
do morro, após a execução. Não sabemos se esses ve-
ículos foram abandonados, porque, como V.Exa. sabe, 
quando se faz uma ação dessa, são usados veículos 
roubados, com placas disfarçadas. Até agora não sa-
bemos se esses veículos usados na execução foram 
abandonados em algum lugar.

Portanto, há algo muito estranho. Também é mui-
to estranho que a Governadora do Estado não tenha 
solicitado o auxílio da Polícia Federal. A Governadora 
Roseana Sarney, filha do Presidente do Senado, que 
tem uma força extraordinária na República e que em 
outros momentos solicitou a presença da Polícia Fe-
deral para auxiliar nas investigações, até agora não fez 
nenhum gesto, nenhuma manifestação de pedir apoio 
aos órgãos de investigação do Governo Federal para 
auxiliar numa investigação que o próprio Secretário 
de Segurança, policial federal, já declarou que é difí-
cil de ser feita. Portanto, a elucidação do assassinato 
também é difícil. É estranho. 

Creio que a execução do jornalista e blogueiro 
Décio Sá foi decisão de um grupo. É muito difícil só 
uma pessoa ter tomado essa decisão. Para mim, foi 
um grupo que reuniu, avaliou e decidiu que era hora de 
executar o jornalista e blogueiro Décio Sá. Para mim, 
como leigo, a execução do jornalista Décio Sá foi pla-
nejada nos mínimos detalhes. Usaram várias pessoas, 
utilizaram vários veículos, mapearam o local. Do local 
de execução de onde o pistoleiro saiu para pegar o 
carro, só mesmo quem conhecia o terreno sabia que 
ali era uma vereda. O local estava escuro, cheio de 
mato. Portanto, o terreno foi mapeado.

Da mesma forma, a vítima deve ter sido seguida 
do jornal O Estado do Maranhão, onde trabalhava, até 
o local da execução. Esse jornal exibiu o horário que o 
jornalista saiu da redação. Portanto, é fácil saber se o 
jornalista saiu direto para o bar ou se foi para outro local.

A execução foi planejada, Sr. Presidente, primeiro, 
porque usaram arma privativa da Polícia, uma pistola 
40, de acordo com informações da Secretaria de Se-
gurança. Sendo privativa da Polícia, é fácil saber se 
foi comprada pela Polícia do Maranhão, do Tocantins, 
do Ceará, do Piauí ou da Bahia. Segundo, de acordo 
com a imprensa, o pistoleiro usou cartuchos de lotes 
diferentes para dificultar as investigações.

Portanto, foi um crime decidido por um grupo e 
praticado por pistoleiro. O planejamento foi extrema-
mente calculado e, na minha modesta opinião, a causa 
dessa execução, com certeza, pode ser corrupção de 
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dinheiro público. No Maranhão, no passado, a ação 
da pistolagem era decorrente de conflitos por terras. 
O jornalista Décio Sá não tinha nenhuma ligação com 
fazendeiro, portanto, não pode ser essa a motivação. 
Não pode ser crime passional. Não podem ser sim-
plesmente as matérias que ele colocava no seu blog 
sobre várias pessoas. Na minha opinião, é corrupção, é 
dinheiro público grande e por isso tinham que eliminar 
o Décio Sá por conta das informações que poderia ter.

Estou encaminhando, em nome da Comissão de 
Direitos Humanos, uma petição ao Procurador-Geral da 
República para que peça a federalização das investiga-
ções do crime ao Ministro José Eduardo Cardozo e que 
este determine à Polícia Federal o acompanhamento.

Os delegados que estão conduzindo as investiga-
ções me disseram duas coisas. Primeiro: até sábado, 
no Ministério Público Estadual  – pode ser que hoje 
seja diferente –, nenhum promotor estadual tinha ido 
à delegacia ou estava acompanhando diretamente as 
investigações. Segundo: perguntei se a Polícia Fede-
ral estava acompanhando. Eles disseram que a Polí-
cia Federal tinha oferecido um serviço de perícia, mas 
que até sábado ainda não tinha sido solicitado pelos 
investigadores nenhum auxílio daquela instituição para 
acompanhar as investigações.

Portanto, estou encaminhando, na condição de 
Presidente da Comissão de Direitos Humanos desta 
Casa, essa petição ao Procurador-Geral da República 
para pedir a federalização das investigações do crime e 
também pedir ao Ministro José Eduardo Cardozo que 
oriente a Polícia Federal, de forma complementar ou 
supletiva, a acompanhar as investigações, para que 
não se elimine, não se acabe com o arquivo e fique 
na impunidade a execução desse jornalista.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Com a pala-

vra a segunda inscrita para Comunicação Parlamentar, 
pelo PT, a Deputada Fátima Bezerra. S.Exa. dispõe de 
até 5 minutos.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RN. Sem revi-
são da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, mais uma vez o nosso Estado, Rio Grande do 
Norte, é manchete na imprensa nacional e local. Desta 
vez é a crise na saúde.

Para piorar a situação da crise no atendimento e 
na gestão da saúde pública, ontem, no início da noite, 
o Secretário de Saúde, Dr. Domício Arruda, entregou o 
cargo à Governadora Rosalba Ciarlini, do DEM.

Domício Arruda permaneceu no cargo por pouco 
mais de 1 ano e 5 meses. Nesse período, o Governo 
do DEM enfrentou críticas por não resolver o caos 
nas unidades hospitalares do Rio Grande do Norte. 
Sofreu críticas, Deputado Amauri Teixeira, por firmar, 

sem licitação, contratos terceirizados, o principal de-
les para o Hospital Parteira Maria Correia, o Hospital 
da Mulher de Mossoró. O contrato, com a bagatela de 
15,8 milhões de reais, foi firmado em 29 de fevereiro 
com a Associação Marca. O jornal do nosso Estado 
Tribuna do Norte registra que, do valor contratual, o 
Governo do Rio Grande do Norte pagou, entre 22 de 
março e 14 de abril, 50,82%, ou seja, já adiantou 8,33 
milhões de reais.

Enquanto isso, os principais hospitais de urgência 
do Rio Grande do Norte enfrentam uma crise aguda de 
desabastecimento, coleta irregular de lixo, inadimplên-
cia com fornecedores, falta de leitos para internação e 
terapia intensiva, além da superlotação.

Nas unidades hospitalares da rede estadual, o 
caos se agravou mais nas últimas semanas. Nos maio-
res hospitais, como Walfredo Gurgel, Maria Alice, José 
Pedro Bezerra, Deoclécio Marques (no Município de 
Parnamirim), Mariano Coelho (no Município de Currais 
Novos) e Tarcísio Maia (no Município de Mossoró) a 
situação é dramática.

Depois do feriado de 1º de maio muito tumultua-
do, com corredores superlotados e lixo amontoado, a 
poucos metros do setor de nutrição – o que foi matéria 
do Jornal Nacional, na Rede Globo, na última segunda-
-feira –, o Hospital Walfredo Gurgel ainda vive graves 
problemas operacionais.

Na manhã de ontem, por volta de meio-dia, o lixo 
comum acumulado em um dos acessos da unidade 
ainda não tinha sido recolhido por causa do débito com 
a empresa. Depois da denúncia, o Governo informou 
que a dívida com a empresa tinha sido quitada, mas 
não soube precisar o valor.

A situação do Hospital Walfredo Gurgel, maior 
hospital de pronto atendimento do nosso Estado, foi 
mostrada a todo o Brasil. Uma situação de degrada-
ção, de precarização do atendimento.

Na verdade, os médicos, enfermeiros e servido-
res daquela instituição são verdadeiros heróis, porque, 
diante da falta de condições de trabalho, fazem fun-
cionar tão importante hospital em atendimento para o 
povo do Rio Grande do Norte.

Sr. Presidente, infelizmente, o caos no Estado, 
que é governado pelo DEM – único Estado que o 
DEM governa –, não se resume à saúde, que ficou 
sem Secretário.

Pasmem os senhores! Além da Secretaria de 
Saúde, que hoje está sem Secretário, a Secretaria de 
Justiça e Cidadania, a Secretaria de Turismo, a Em-
presa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo no 
Rio Grande do Norte, o Instituto de Defesa e Inspeção 
Agropecuária do Rio Grande do Norte e a Secretaria de 
Reforma Agrária, Deputado Luiz Couto, também estão 
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sem titulares – já vai fazer 3 meses que a SEJUC está 
sem titular. Todas essas Secretarias estão sem titulares. 
Isso nos leva, de fato, a supor que o Governo do DEM, 
o Governo Rosalba, está praticamente desgovernado.

Apesar do crescimento de quase 12% na arreca-
dação do Estado em relação ao ano de 2011 – portan-
to, as receitas têm crescido –, o que testemunhamos 
é um total imobilismo e inércia no que diz respeito à 
ação do Governo do Estado, uma retórica que nega a 
possibilidade de atender todas as demandas sociais 
em virtude da conhecida Lei de Responsabilidade Fis-
cal. De repente não há dinheiro para a saúde, para a 
educação, para segurança, para atender aos planos 
de cargos e salários dos servidores por conta da Lei 
de Responsabilidade Fiscal. Volto a dizer: enquanto 
isso, a receita do nosso Estado tem crescido.

Na verdade, Sr. Presidente, mesmo ampliando 
a arrecadação, o Governo Estadual faz questão de 
não cumprir os acordos firmados com os servidores 
públicos, a exemplo dos planos de cargos, carreiras 
e salários. Praticamente todos foram descumpridos 
na íntegra.

Os servidores da Universidade Estadual do Rio 
Grande do Norte, a quem quero mandar o meu abraço, 
encerraram uma greve que durou 106 dias, mediante 
acordo com o Governo Estadual. Mas o descumprimen-
to do acordo, Deputado Amauri, obrigou os servidores 
e os professores da UERN a promover hoje mais uma 
paralisação. Os estudantes também reivindicam mais 
investimentos, seja para melhorar a infraestrutura dos 
campi, seja para concretizar o tripé ensino/pesquisa/
extensão. Trata-se, na verdade, de uma verdadeira 
barbárie administrativa o que está acontecendo lá.

Portanto, eu quero encerrar, Deputado Luiz Cou-
to, dizendo que o nosso mandato, o mandato federal 
do Partido dos Trabalhadores, soma-se à indignação 
popular e espera que o Governo do DEM, o Governo 
Rosalba, dê respostas concretas às demandas sociais 
no que diz respeito tanto ao custeio quanto ao investi-
mento e ao tratamento digno aos servidores públicos, 
porque, afinal de contas, são eles os principais respon-
sáveis pelo atendimento das políticas públicas à popu-
lação, principalmente à população mais pobre, que é 
quem precisa de serviço de saúde, de educação, etc.

Deixo aqui o meu apelo para que o Governo tenha 
agilidade e resolva imediatamente a negociação com 
a UERN, para que não seja necessário, meu Deus, 
que os professores, estudantes e servidores daquela 
importante instituição de ensino superior estendam 
uma greve por muito tempo.

Apelo também para que os planos de cargos, 
carreiras e salários dos servidores da administração 
indireta, dos servidores da educação, sejam cumpri-

dos – já são quase 2 anos de governo – e, principal-
mente, Sr. Presidente, que o Governo deixe de gastar 
em propaganda e coloque o dinheiro na saúde, na 
educação, na segurança, que são políticas públicas 
vitais, fundamentais para se garantir qualidade de vida 
à nossa população.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

Durante o discurso da Srª Fátima Bezer-
ra, assumem sucessivamente a Presidência 
os Srs. Amauri Teixeira, § 2º do art. 18 do Re-
gimento Interno, e Luiz Couto, § 2º do art. 18 
do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a 
palavra ao Deputado Izalci, do Distrito Federal, que 
falará pelo Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/PHS/
PTC/PSL/PRTB. S.Exa. dispõe de até 10 minutos. 

O SR. IZALCI (Bloco/PR – DF. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, an-
tes de iniciar minha fala, faço um convite aos nobres 
colegas para que participem da sessão solene que re-
alizaremos amanhã, às 15 horas, em homenagem aos 
contabilistas, assim como da sessão solene do dia 11, 
também às 15 horas, em homenagem aos taquígrafos.

Feito o convite, quero revelar minha alegria por 
ter me reunido com o Ministro da Educação, Aloizio 
Mercadante, ocasião em que fiz algumas sugestões 
que havia feito anteriormente – já apresentei alguns 
projetos sobre o assunto. Foi uma reunião bastante 
produtiva. 

Hoje pela manhã, em solenidade em homena-
gem aos taquígrafos, ouvi uma frase interessante: “A 
sabedoria começa pela capacidade de compreender 
o óbvio”. Levei ao Ministro algumas sugestões óbvias. 
E parece que o Ministro foi muito sábio, porque reco-
nheceu o óbvio. 

Relato algumas sugestões que fiz. 
Primeiro, em relação ao FIES. Apresentei duas 

emendas à Medida Provisória nº 564. Estamos dis-
cutindo com o Relator, e conversei com o Ministro. 
Tenho duas preocupações para resolver de imediato. 
No ano passado, aprovamos uma mudança bastante 
significativa no FIES: a redução dos juros. Transfor-
mamos o FIES para os cursos da área de educação e 
saúde. Todos os alunos dessas áreas que receberem 
o financiamento poderão, tendo vínculo futuro com o 
Governo, reduzir a dívida após a formatura em 1% a 
cada mês de trabalho. 

As sugestões que levei ao Ministro ontem refe-
rem-se às duas preocupações que tenho. A primeira é 
o cadastro antecipado. O que acontece hoje? Muitos 
jovens entram para a faculdade, porque a lei estabe-
lece que, para se ter direito ao FIES, o financiamento 
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para a educação do ensino superior, o aluno tem que 
estar matriculado. Então, cria-se uma expectativa muito 
grande. Os alunos que ganham pouco e têm o sonho 
de fazer uma faculdade prestam vestibular, fazem ma-
trícula e, depois de 2 meses, recebem a informação 
de que o seu cadastro foi reprovado, de que eles não 
têm direito ao FIES, e seu sonho é destruído. Cria-se 
uma expectativa, mas, depois, fica uma decepção muito 
grande para os alunos.

Disse ao Ministro que essa é uma das coisas que 
temos de consertar. Para tanto, sugeri que todos os 
alunos, concluído o 2º grau, pudessem fazer o cadas-
tro, habilitando-se a entrar no FIES. Ou seja, eles já 
fariam o vestibular sabendo que, se passarem, terão 
direito ao FIES. Ninguém vai a uma loja comprar uma 
geladeira para, depois fazer o cadastro. Essa é uma 
mudança que temos de fazer.

A outra mudança que proponho também é impor-
tantíssima. Recebi esta semana em meu gabinete um 
aluno do Estado do Tocantins, que estava concluindo o 
curso de Medicina – faltam 2 semestres. Sabe V.Exa., 
Deputado Júnior Coimbra, que tem três filhos fazendo 
Medicina, que o curso de Medicina hoje custa quase 4 
mil reais por mês. Faltam 2 semestres para esse aluno 
que esteve comigo concluir o seu curso. O seu pai per-
deu o emprego. Ele e outras pessoas da família estão 
trabalhando, mas ganham pouco. Obrigatoriamente, 
ele precisaria entrar no FIES para concluir os 2 semes-
tres que faltam, só que ele está devendo o semestre 
anterior, porque o pai perdeu o emprego exatamente 
no semestre passado. Então, ele está com uma dívida 
do semestre anterior. Conseguiu a aprovação do FIES, 
mas precisa quitar o débito passado, e o MEC não fi-
nancia essa dívida. Nesse caso, há uma incoerência.

Levei esse problema ao Ministro Mercadante, 
que concordou. Discutiu apenas a questão dos juros, 
porque esses juros são subsidiados – os juros são de 
3,4% ao ano, o que é muito pouco, realmente. De fato, 
para a educação não deveria ter juro nenhum, mas, 
comparando com a situação anterior, já melhorou bas-
tante. O Ministro disse que vai estudar a possibilidade 
de financiar também esse saldo devedor, mas com 
juros um pouco maiores. Tudo bem, é mais um avan-
ço. Acho que o Ministro entendeu a importância disso. 
Serão acatadas, por meio da aprovação das minhas 
emendas ou por meio de uma nova medida provisória, 
essas duas sugestões que fiz.

A outra também é o óbvia. E o Ministro foi mui-
to feliz em entender isso. Sou autor de um projeto 
que apresentei à Casa em 2007; ele está tramitando, 
mas ainda não foi aprovado. Eu o levei ao Ministro, 
e S.Exa. abriu a possibilidade de estudar o assunto 
para embasar uma medida provisória – a proposta é 

relativa à questão do art. 318 da CLT. Esse artigo diz 
que nenhum professor pode dar mais do que quatro 
aulas consecutivas ou seis intercaladas por dia. Ora, 
principalmente na educação infantil, de 1ª à 4ª série, 
é normal o professor trabalhar de manhã e à tarde.

A CLT, de 1950, que está desatualizada, proíbe 
o professor de dar mais do que 6 horas de aula. O que 
acontece hoje? O professor dá aula de manhã em uma 
escola e vai buscar o outro período em outra escola. 
Esse professor enfrenta, além disso, o problema do 
trânsito, pois tem de ir para outra escola, que, muitas 
vezes, tem um projeto pedagógico diferente. O óbvio, 
o evidente, é que esse professor pudesse dar aula na 
mesma escola. E esta foi a sugestão que levei ao Mi-
nistro: que façamos uma alteração no art. 318 da CLT.

Se há alguém contra – e acho que não –, ainda 
apresentei outra sugestão: a possibilidade de ser 8 
horas, de acordo com convenção coletiva ou acordo 
coletivo de trabalho. Se os trabalhadores concordarem, 
se estiver no acordo coletivo, essa será uma proteção 
tanto para o professor quanto para as escolas, que 
terão professores com dedicação exclusiva.

Estamos fazendo um esforço imenso na Comis-
são Especial do Plano Nacional de Educação em prol 
da dedicação exclusiva, para que o professor fique 
na mesma escola, com o mesmo projeto pedagógico. 
Mas a CLT, que é ultrapassada, proíbe o professor de 
lecionar na mesma escola de manhã e à tarde.

Muitas vezes, o professor tem de procurar uma 
escola em outra cidade. Aqui em Brasília, muitos dão 
aula no Plano Piloto e, depois, vão para Taguatinga, 
Ceilândia, Gama, etc., para lecionar em outra escola. 
Como disse uma taquígrafa hoje de manhã, o Ministro 
foi sábio, porque entendeu o óbvio.

A outra questão que levei a S.Exa. foi a das bol-
sas dos filhos dos professores. Já disse isso aqui. Já 
apresentei várias emendas sobre o assunto, mas ago-
ra o Ministro Mercadante entendeu, até porque tem 
conhecimento dessa causa. Há mais de 40 anos, os 
filhos de professores e servidores da educação têm o 
direito de estudar de graça na rede privada.

Então, se eu dou aula numa escola particular, o 
meu filho tem o direito de estudar naquela escola de 
graça. Há mais de 40 anos acontece isso, inclusive por 
força de acordo coletivo, de convenção coletiva. Agora, 
recentemente, a Receita Federal está autuando as es-
colas, querendo cobrar o valor da bolsa, INSS e Impos-
to de Renda Retido na Fonte. Não dá para entender!

Também já apresentei emendas aqui diversas 
vezes. Conversei no Ministério da Fazenda umas dez 
vezes sobre isso, mas, agora, o Ministro Mercadante 
entendeu, porque conhece bem a situação.
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S.Exa. me garantiu que vamos lutar juntos para 
fazer essa justiça, para que os professores possam 
continuar tendo direito a bolsas para os seus filhos nas 
escolas onde lecionam, algo óbvio! Então, foi muito 
interessante também essa posição.

Por último, Sr. Presidente – e peço a V.Exa. que 
adicione ao meu tempo os meus 3 minutos das Bre-
ves Comunicações e do Pequeno Expediente, de que 
abri mão exatamente para poder falar um pouco mais 
sobre esse assunto –, a última sugestão que levei ao 
Ministro refere-se ao PROUNI.

O PROUNI, Sras. e Srs. Deputados, é cópia fiel 
do Cheque-Educação que lancei em Brasília em 1996. 
Em 1996, já existia em Brasília o PROUNI, que funciona 
até hoje comigo lá na ABEDUQ: o Cheque-Educação. 
Eu o levei, na época, ao Fernando Haddad, então 
Secretário-Executivo do Ministério; depois, nasceu o 
PROUNI, o que foi muito bom.

Levei, então, ao Ministro Mercadante a experiên-
cia que tivemos em Brasília. 

O maior desafio que teremos no Plano Nacional 
de Educação é o de implantar a educação integral, a 
solução para este País. E, para implantar a educação 
integral, é necessário colaboração. Não temos condi-
ções de fazer educação integral sem a colaboração de 
alunos, de formandos. Assim, a minha sugestão para o 
Ministro é no sentido de que cobre uma contrapartida, 
por meio do FIES ou do PROUNI.

Quando lançamos o Bolsa Universitária aqui 
em Brasília, concedemos uma bolsa de 100% para 
o aluno fazer uma faculdade, mas, em contrapartida, 
ele trabalhava 4 horas na educação integral, dando 
reforço escolar.

Sr. Presidente, saiu agora a Prova Brasil. Hoje, 
apenas 6% dos alunos conseguem sair do segundo 
grau, do ensino básico, com conhecimento básico de 
Matemática e Português.

Se dermos a esses alunos bolsistas a condição 
de pagar com contrapartida, dando reforço escolar ou 
promovendo atividades esportivas e culturais nas es-
colas do ensino básico, vamos melhorar a qualidade 
da educação com um custo baixo. Temos de compa-
tibilizar o curso que ele faz com as atividades na es-
cola. Teremos, então, alunos melhores, porque terão 
reforço escolar.

O Deputado Luiz Couto sabe: os pais trabalham. 
E esses alunos podem dar reforço escolar às crianças 
que estão na rua. Dessa forma, elas vão fazer o dever 
de casa, serão acompanhadas nas tarefas. E o aluno 
que tem a experiência do reforço escolar e de partici-
par de outras atividades na escola será um profissional 
muito melhor. Ele vai trabalhar naquilo em que vai se 

formar. Vai ser um profissional muito melhor quando 
compatibilizar a teoria com a prática.

Portanto, Sr. Presidente, para concluir, levei ao 
Ministro essas sugestões, e S.Exa. as acatou. Espero, 
então, que possamos recebê-las o mais rápido pos-
sível aqui – mesmo que seja por medida provisória, 
uma vez que muito votamos aqui medida provisória 
–, para fazermos aquilo que ouvi de uma taquígrafa 
hoje de manhã.

E, de fato, Deputado Júnior Coimbra, sabedo-
ria é a capacidade de enxergar o óbvio. O que estou 
dizendo aqui é o óbvio, e já deveríamos ter aprovado 
essas sugestões há muito tempo.

Era isso, Sr. Presidente.
Agradeço a V.Exa. a paciência e o tempo. 
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Com a pala-

vra o Deputado Júnior Coimbra, pelo PMDB.
Antes, para um brevíssimo registro, com a palavra, 

pela ordem, o Deputado Cláudio Puty, do PT do Pará.
O SR. CLÁUDIO PUTY (PT – PA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o tema que abordo, já mencionado por al-
guns Parlamentares, é o recém-lançado livro Memórias 
de uma Guerra Suja, em que há relatos de mortes e 
incinerações ocorridas na ditadura militar: “Em livro 
lançado ontem, o ex-delegado capixaba Cláudio Guer-
ra, 71, afirma ter participado da morte de ao menos 
12 guerrilheiros e incinerado os corpos de outros 10 
desaparecidos políticos na ditadura militar”.

Essa é uma demonstração da necessidade de 
termos uma Comissão da Verdade para valer, Depu-
tado Amauri Teixeira e demais Parlamentares.

Entre os nomes dos que foram incinerados estão 
os de diversos dirigentes políticos lutadores da demo-
cracia que desapareceram entre fevereiro e abril de 
1974. Encabeça a lista o médico Davi Capistrano da 
Costa, dirigente do Partido Comunista Brasileiro. Es-
tão na lista também o nome de dirigentes de organiza-
ções como a Ação Popular Marxista-Leninista – ALN 
e M3G, entre outras que lutavam pelo simples direito 
à livre manifestação.

As denúncias feitas pelo próprio autor da inci-
neração dos corpos em uma usina do então Gover-
nador do Rio de Janeiro merecem investigação. Daí 
por que queremos que a Comissão da Verdade apure 
esses casos para resgatarmos o direito das famílias 
que nunca tiveram acesso aos restos mortais de entes 
queridos desaparecidos. 

O Brasil clama por democracia e justiça e precisa 
reparar sua história, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Deputado 
Cláudio Puty, quero dizer a V.Exa. que, na Subcomis-
são da Comissão de Direitos Humanos e Minorias 
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que também está apurando essas questões relativas 
à ditadura, estamos encaminhando requerimento para 
que esse ex-delegado, que parece querer contribuir, 
venha a esta Casa registrar essa situação, para que, 
instalada a Comissão da Verdade, possamos encami-
nhar as informações desse elemento.

O SR. CLÁUDIO PUTY – Esse tipo de iniciativa 
da Comissão de Direitos Humanos é muito importan-
te, Sr. Presidente, até porque me parece que o dele-
gado escreveu o livro, converteu-se, tornou-se pastor 
evangélico e, por isso, no final da vida, resolveu fazer 
essas confissões. 

É fundamental que a Comissão de Direitos Hu-
manos tome as providências.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – V.Exa. tem 
toda razão.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Com a pa-
lavra o Deputado Júnior Coimbra, pelo PMDB. S.Exa. 
dispõe de até 10 minutos.

O SR. JÚNIOR COIMBRA (PMDB – TO. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, o Governo Federal lançou recentemente 
o Plano Brasil Maior, estabelecendo a política indus-
trial, tecnológica, de serviços e de comércio exterior 
brasileira para o período de 2011 a 2014.

O anúncio da nova política industrial é mais do 
que bem-vindo: é indispensável, tendo em vista o cor-
rente processo de desindustrialização do País, cau-
sado, em grande medida, pela apreciação cambial de 
nossa moeda.

De fato, entre 1985 e hoje, a participação da in-
dústria de transformação no PIB caiu de 27,2% para 
pouco mais da metade, 14,6%. Esse processo está 
associado à crescente importação, cuja participação 
no total de produtos industriais vendidos no Brasil 
atingiu quase 20% em 2011. Observar esse processo 
sem qualquer reação nunca me pareceu uma escolha 
razoável, e o Governo não deixou margem à dúvida 
nesse novo conjunto de medidas que acredita e investe 
na reversão desse quadro.

A política industrial adotada se concentra no 
fortalecimento da competitividade, na aceleração dos 
ganhos de produtividade, na promoção do adensa-
mento produtivo e tecnológico das cadeias de valor, 
na ampliação dos mercados, na criação de empregos 
de melhor qualidade e, finalmente, na garantia de um 
crescimento inclusivo e sustentável.

Sr. Presidente, alguns objetivos e metas especí-
ficas a serem perseguidas pelo plano dão uma ideia 
do ciclo virtuoso no qual se pretende entrar. 

Primeiro, é fundamental que o Brasil aumente 
sua participação no comércio internacional de forma 
compatível com o seu atual papel de destaque nas re-

lações entre os países. Assim, a ideia é aprofundar a 
desoneração da venda de nossos produtos ao exterior, 
tendo-se como meta o incremento da participação das 
exportações brasileiras no total mundial de 1,36% em 
2010 para 1,6% em 2014.

Segundo, reconhece-se que o Brasil investe pou-
co. E, para manter a taxa média de crescimento da 
economia brasileira em patamar superior a 5%, sem 
colocar lenha na fogueira da inflação, é crucial contar 
com uma estratégia de elevação da participação do 
investimento na demanda agregada. 

Em 2010, a participação dos investimentos no 
PIB atingiu tão somente 18,4%. Espera-se que as 
desonerações de investimento colocadas em prática 
pelo Plano Brasil Maior levem essa participação para 
22,4% em 2014. Esse número ainda é tímido quando 
consideramos os percentuais superiores a 30% ou 
40% na história econômica recente dos países asiá-
ticos, com o destaque de sempre para a Coreia e a 
China. Esperamos que medidas adicionais futuras de 
fomento à poupança doméstica propiciem mais incre-
mentos nesse número.

Terceiro, se o País deseja consolidar sua pro-
eminência nos negócios globais, é preciso entrar de 
cabeça na chamada “era da inovação”. Foi-se o tempo 
em que o País poderia crescer apenas agregando mais 
capital e trabalho à estrutura produtiva. 

O chamado “crescimento da margem intensiva” 
baseado no aumento da produtividade se tornou uma 
condição indispensável do crescimento econômico 
saudável, sem distorções, das economias modernas. 
E o Brasil não é diferente.

Assim, espera-se ampliar a participação da in-
dústria de alta e média-alta tecnologias na matriz in-
dustrial brasileira de 30,1% em 2009 para 31,5% em 
2014. Esse objetivo apenas poderá ser atingido com 
um incremento do investimento em P&D de 0,59% do 
PIB em 2010 para 0,9% em 2014. Os instrumentos uti-
lizados para esse objetivo se concentram basicamente 
na expansão do crédito e no urgente aperfeiçoamento 
do marco regulatório da inovação no Brasil. 

O papel especial da infraestrutura básica para o 
uso das tecnologias de informação é considerado na 
meta de ampliação do número de domicílios com banda 
larga, de 13,8 milhões, em 2010, para 40 milhões, em 
2014. Nesse sentido, é conhecida a experiência do Vale 
do Silício, nos Estados Unidos, baseada no sucesso 
de pequenas empresas inovadoras, que acabaram por 
se tornar gigantes mundiais da indústria de alta tec-
nologia. A meta do Plano Brasil Maior é aumentar o 
número de pequenas e médias empresas inovadoras 
no País, de 37,1 mil, em 2008, para 58 mil, em 2014.
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Além dessas medidas, a contínua queda dos ju-
ros, tanto pela política monetária, mais alinhada aos 
objetivos do desenvolvimento, quanto pela indução 
dos bancos públicos a incrementarem o grau de con-
corrência no setor, também terá papel-chave na estra-
tégia de enfrentamento dos problemas derivados do 
desequilíbrio cambial. Acreditamos que a Presidenta 
Dilma está dando passos decisivos, que nos remeterão 
a um novo paradigma de desenvolvimento industrial.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Antes de 

conceder a palavra ao Deputado André Moura, para 
uma Comunicação Parlamentar, vou conceder a pa-
lavra por 1 minuto, para um brevíssimo registro, ao 
Deputado Amauri Teixeira.

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, agradeço a 
V.Exa. e ao Deputado André Moura.

Vou fazer um breve registro. 
Os Deputados Benedita da Silva, Coordenadora 

do Núcleo de Parlamentares Negros do Partido dos 
Trabalhadores, Janete Rocha Pietá, Sibá Machado, 
Gilmar Machado, Domingos Dutra e eu entramos com 
uma representação no Conselho Regional de Medicina 
e no Ministério Público do Distrito Federal contra o Sr. 
Heverton Octacílio de Campos Menezes, que cometeu 
um ato tipificado como injúria caluniosa, mas que, do 
ponto de vista político, é de racismo, contra a cidadã 
Marina Serafim dos Reis. 

Esse cidadão, que tem uma vida pregressa de 
agressão, de discriminação e de desrespeito às pes-
soas, é médico. E não se pode admitir que um médico 
cometa um ato como esse em pleno século XXI!

Portanto, entramos com uma representação nes-
sas duas instituições, para que ele responda pelo ato 
incabível que cometeu nesta semana.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Com a pa-

lavra o Deputado André Moura. S.Exa. dispõe de até 
13 minutos.

O SR. ANDRÉ MOURA (PSC – SE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
ocupo a tribuna para, mais uma vez, falar da regula-
mentação da jornada de trabalho dos profissionais de 
Enfermagem.

A jornada de 30 horas é uma luta pela valori-
zação da categoria, é um sonho de toda a categoria 
dos enfermeiros em nosso País. E é uma luta mais do 
que justa, porque essa é a única categoria da área de 
saúde que ainda não tem uma jornada de 30 horas. É 
uma luta de mais de 1, 5 milhão de trabalhadores da 
Enfermagem, entre enfermeiros, técnicos em enferma-

gem, auxiliares de enfermagem e parteiras, que são 
responsáveis por grande parte das ações de prevenção 
de doenças e promoção da saúde no Brasil.

A luta dos trabalhadores da área da saúde é uma 
reivindicação histórica. Algumas categorias profissionais 
da Seguridade Social já conquistaram essa jornada 
máxima, porém, há uma década a Enfermagem bra-
sileira luta para aprovar o Projeto de Lei nº 2.295/00, 
mais conhecido como o PL das 30 Horas. Inclusive, 
recentemente, tivemos uma reunião com o Presidente 
Marco Maia e o colegiado de Líderes, e eu, na condi-
ção de Líder do PSC, defendi a sua inclusão na pauta 
de votação o mais rápido possível.

A Enfermagem é essencial à organização e ao 
funcionamento dos serviços de saúde. É importante 
ressaltar que as 30 horas semanais não são um pri-
vilégio, pois dizem respeito à necessidade de prover, 
com um padrão desejável de condições, a prática da 
Enfermagem no País. E a própria Organização Inter-
nacional do Trabalho, da Organização das Nações 
Unidas, recomenda esta jornada, argumentando que 
é o melhor para pacientes e trabalhadores da saúde 
do mundo inteiro.

Posto isso, gostaria de registrar meu apoio inte-
gral à aprovação desse projeto.

Aproveito também este espaço para informar que 
a bancada do Estado de Sergipe neste Parlamento 
apresentou o Requerimento nº 3.597/2011, solicitando a 
inclusão do projeto na Ordem do Dia. Vale salientar que 
a saúde pública, de modo geral, é uma das principais 
plataformas políticas de qualquer candidato a cargos 
eletivos. Portanto, nada mais justo do que começarmos 
tratando primeiro dos profissionais que a constituem.

Esses profissionais desempenham papel de gran-
de importância para a sociedade brasileira. E, com 
tamanha responsabilidade em mãos, eles merecem 
ter condições mais dignas de trabalho, com jornadas 
menos árduas, razão pela qual a votação do Projeto 
de Lei nº 2.295/2000 deve ser colocada em pauta o 
mais rápido possível. 

Atualmente o maior desafio é a construção de um 
sistema de saúde universal, igual, integral e resolutivo. 
Para tanto, torna-se indispensável melhorar as condi-
ções de trabalho e promover a qualidade de vida dos 
trabalhadores para se alcançar a melhoria nas ações 
e serviços de saúde.

As organizações representativas da Enferma-
gem brasileira reivindicam a imediata regulamentação 
da jornada dos trabalhadores da Enfermagem. Esses 
trabalhadores estão diariamente expostos aos riscos 
ocupacionais inerentes à sua atividade profissional. A 
jornada de trabalho de 30 horas vai garantir condições 
adequadas de trabalho e um atendimento resolutivo aos 
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usuários, o que é um dever dos gestores do sistema 
de saúde. Para que os trabalhadores da Enfermagem 
possam acolher e cuidar bem das pessoas, precisam 
estar qualificados profissionalmente e preparados emo-
cional e fisicamente.

O Governo e o empresariado precisam enten-
der que a redução da jornada não vai gerar grandes 
custos. O impacto financeiro não chegará a 2%, e a 
contratação de mão de obra vai girar em torno de 20% 
e 30% a mais de trabalhadores prestando um serviço 
de qualidade.

Assim, no mês de outubro do ano passado, a pe-
dido do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, 
junto com a maioria da bancada sergipana, apresentei 
o já mencionado requerimento para que o projeto da 
jornada de 30 horas para os profissionais da Enferma-
gem seja colocado em pauta o mais breve possível.

Tenho certeza de que este Parlamento será sen-
sível e fará justiça a uma categoria tão importante para 
a saúde pública do nosso País.

Sr. Presidente, quero também falar aqui da ne-
cessidade de aprovarmos a PEC nº 443/2009, muito 
importante para o funcionamento de uma sociedade 
mais justa, porque trata dos integrantes da Advocacia 
Pública Nacional, que defende os interesses dos Es-
tados, da União e dos cidadãos.

Apresentei o Requerimento nº 4.671/2012, soli-
citando a inclusão na Ordem do Dia dessa proposta 
de emenda à Constituição, que “fixa parâmetros para 
a remuneração dos advogados públicos”.

De acordo com a proposta, o subsídio do grau 
ou nível máximo das carreiras da Advocacia-Geral da 
União, das Procuradorias dos Estados e do Distrito 
Federal corresponderá a 90,25% do subsídio mensal 
fixado para os Ministros do Supremo Tribunal Federal. 
Além disso, os subsídios dos demais integrantes das 
respectivas categorias da estrutura da Advocacia Públi-
ca serão fixados em lei, não podendo a diferença entre 
um e outro ser superior a 10% ou inferior a 5%, nem 
o teto exceder a 90,25% do que recebem os Ministros 
do STF, obedecido, em qualquer caso, o disposto nos 
arts, 37, inciso XI, e 39, § 4º.

Atualmente há uma migração nas carreiras do 
Judiciário, principalmente entre os órgãos forenses, o 
que fragiliza a defesa dos interesses dos entes fede-
rados. E é pensando nisto e em todos que defendo a 
inclusão da PEC nº 443/2009, o quanto antes, na pauta 
de votação, a fim de revigorar a Justiça.

Ressalto também que o secretário da Receita Fe-
deral do Brasil, o auditor-fiscal Carlos Alberto Barreto, 
emitiu um parecer endereçado ao Secretário-Executivo 
do Ministério da Fazenda, o Sr. Nelson Barbosa, de-
fendendo a inclusão dos auditores-fiscais na Proposta 

de Emenda à Constituição 443/09. A iniciativa é resul-
tado dos esforços feitos pelo Sindicato Nacional dos 
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil Nacional 
em favor do pleito da classe.

Prova disso é o fato de que o Secretário Barreto 
embasa o parecer em dados apresentados em carta 
do Sindicato ao Secretário.

Rogo, então, para que os nobres pares desta casa 
vejam a importância da matéria e que a mesma seja 
votada o mais breve possível na Comissão Especial 
que decidirá o mérito da PEC 443/2009.

Para finalizar, Sr. Presidente, quero aproveitar 
a oportunidade para dizer que, na semana passada, 
fizemos a primeira reunião da Frente Parlamentar em 
Defesa do Piso Nacional de Jornalista.

É uma luta mais do que justa de toda a categoria. 
Os jornalistas têm o papel importante e fundamental 
de bem informar a sociedade, de levar aos mais distan-
tes rincões do País a notícia de tudo o que acontece 
no Brasil e no mundo. Precisamos, portanto, valorizar 
essa categoria tão importante.

Não é justo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, que no Brasil tenhamos tantas distorções de salá-
rios e de pisos salariais. Para que os senhores tenham 
uma ideia, o piso salarial dos jornalistas no Rio Grande 
do Norte é o pior do Brasil: 950 reais. No meu Estado, 
Sergipe, temos o segundo menor piso: 1.040 reais. O 
piso mais alto é em Alagoas: 2.120 reais. E, pior do 
que isso: nove Estados nem piso para jornalistas têm. 
Na verdade, paga-se o quanto se quer e da maneira 
que se entende que merece um jornalista.

Exatamente por isso e para valorizar essa ca-
tegoria tão importante, para que todos os jornalistas 
possam ter um piso digno que lhes proporcione a 
condição de ter uma única atividade, um único víncu-
lo empregatício, com a garantia de um salário digno 
no final do mês, para que possam se dedicar e não 
precisarem fazer os tão famosos e conhecidos bicos 
é que nós defendemos o piso nacional dos jornalistas.

Apresentamos a proposta e fizemos a primeira 
reunião da Frente Parlamentar na semana passada. No 
próximo 30 de maio, vamos fazer o lançamento oficial, 
às 16 horas, no Salão Verde da Câmara dos Deputa-
dos. Queremos aproveitar a oportunidade e convidar 
todos para se somarem a nós e se mobilizarem conos-
co em favor dessa luta mais do que justa em benefício 
de todos os jornalistas do País.

Quero dizer – e já foi dito reiteradas vezes – que 
temos a certeza de que, da mesma maneira que te-
remos o apoio dos Parlamentares na nossa luta pela 
aprovação do piso nacional dos jornalistas, também 
teremos para que o projeto do piso nacional dos médi-
cos, de nossa autoria, seja aprovado nesta Casa. As-
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sim, faremos justiça a outra categoria tão importante 
e poderemos ter, naturalmente, saúde, principalmen-
te saúde pública, de melhor qualidade. Dessa forma, 
acredito que não teremos notícias tão negativas na 
área de saúde como estamos acostumados a ter nos 
últimos meses, sobretudo no Estado de Sergipe, onde 
a saúde está verdadeiramente na UTI, de mal a pior.

Grande parte dos hospitais e Clínicas de Saúde 
da Família no interior do Estado está fechada e não 
atende à comunidade; outra parte funciona em condi-
ções precárias. Os condutores de ambulância do SAMU 
estão prestes a entrar em greve, pelos baixos salários 
que recebem e pela negativa do Governo de Sergipe 
de sentar para negociar com a categoria – um Governo 
eleito por defender melhores salários, melhores con-
dições de trabalho para os trabalhadores do Estado, 
mas que, agora, infelizmente, esquece tudo, mostra 
que não tem memória e rasga sua história.

Então, a saúde, em Sergipe, vai de mal a pior. 
O Página: 4 Hospital de Urgência de Sergipe Gover-
nador João Alves Filho não atende bem a população, 
as pessoas ficam em macas, sem atendimento. Ainda 
recentemente houve uma chacina dentro do Hospital 
de Urgência, quando um cidadão entrou lá e matou 
três pessoas.

Precisamos corrigir as situações erradas que 
existem na saúde no Estado, como, por exemplo, o 
que vimos nesta semana, quando da visita do Mi-
nistério Público ao Hospital da Polícia Militar – HPM, 
onde se verificaram tantas situações difíceis para seu 
funcionamento.

Então, é exatamente por isso que trouxemos 
essa nossa preocupação, reafirmando mais uma vez 
a necessidade da aprovação de projetos como esse, 
para que possamos contribuir para uma saúde pública 
de melhor qualidade no País.

Ao concluir, Sr. Presidente, solicito a V.Exa. seja 
este pronunciamento divulgado nos meios de comu-
nicação desta Casa.

Muito obrigado. 

O Sr. Luiz Couto, § 2º do art. 18 do Regi-
mento Interno, deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Amauri Teixeira, § 2º 
do art. 18 do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Luiz Couto, do PT da Pa-
raíba. Posteriormente falarão a Deputada Erika Kokay 
e o Deputado Hugo Motta. Deputado Hugo, mande um 
abraço ao nosso amigo Zeca, Secretário de Educação 
de Patos, de sua terra.

O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Ministério da 

Cultura, por intermédio da Ministra Ana de Hollanda, 
lançou o Plano Nacional do Livro e Leitura, que prevê 
investimento no valor de 333,7 milhões de reais, em 
2012.

Esse projeto tem como objetivo modernizar e 
construir bibliotecas, multiplicar agentes de leitura e 
realizar feira e festivais do livro. Desse total de 333,7 
milhões, 206 milhões de reais sairão do orçamento da 
Pasta. O lema da campanha é Um brasileiro que lê, 
cresce mais – e o Brasil cresce junto.

A Ministra Ana fez o lançamento desse programa. 
Tenho certeza de que é uma contribuição importante.

O Sr. Galeno Amorim, Presidente da Fundação 
Biblioteca Nacional, disse: “Viva a leitura, o dia do livro 
e todos aqueles que fazem das palavras uma maneira 
de registrar sentimentos”.

Esse plano tem como objetivo construir uma 
nova nação de leitores por meio da promoção de livro 
e da literatura brasileira. É mais um compromisso da 
nossa Presidenta, por meio do Ministério da Cultura. É 
muito importante esse programa, porque vai incentivar 
a leitura e a construção de bibliotecas. A boa leitura 
também pode ajudar a eliminar a violência, a corrup-
ção, a impunidade.

Sr. Presidente, eu falo acerca da redução da mi-
séria no Brasil. Quero fazer uma comparação entre o 
Governo do PSDB, praticamente sem redução da mi-
séria, e o Governo do PT, até 2009. É claro que foi a 
maior redução da série histórica. 

Em 1992, no Governo Itamar Franco, tínhamos 
um percentual de 35,16% de pessoas na miséria. O 
Governo Itamar começou a reduzi-lo, mas essa redu-
ção ficou estabilizada com o PSDB no Governo. Vai 
a 35,31%. Depois, com o Governo do PSDB, pratica-
mente não houve redução da miséria, porque ficou na 
faixa de 28,79%, depois subiu para 28,99%, desceu 
para 28,50%, 27,18%, 28,38%, 27,63%, 26,72% e 
para, então, em 26,72%.

No Governo Lula houve uma redução. Ele parte 
de 28,17% e chega, em 2009, a 15,54%, significando 
a redução da miséria no Brasil. Como o Governo fez 
isso? Com investimentos em políticas sociais, educa-
ção, saúde, geração de empregos, por meio do Pro-
grama Bolsa Família e de programas sociais. Ou seja, 
a cada dia temos a redução da miséria em nosso País.

Nossa Presidenta Dilma disse, e muito bem, que 
um país rico é um país sem miséria. E está fazendo 
tudo para diminuir cada vez mais, até para que, um 
dia, não tenhamos mais nenhuma pessoa vivendo na 
miséria e todos possam ter dignidade.

Nesse sentido, queremos parabenizar não apenas 
nosso Presidente Lula, que começou esse processo 
da redução da miséria, a maior redução da série his-
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tórica em nosso País, no Governo do PT. Agora nossa 
Presidenta dá continuidade, dizendo que este País só 
será rico de verdade quando tiver eliminado a miséria.

Com certeza, todos nós somos chamados para 
contribuir, a fim de que isso possa acontecer. As po-
líticas públicas que estão sendo implementadas são 
sinais de que podemos diminuir a miséria. Betinho 
dizia que matamos a fome com comida, mas mata-
mos a miséria com trabalho, emprego, distribuição de 
renda, enfim, com qualidade de vida para todos, em 
todos os aspectos.

Nesse sentido, quero parabenizar nosso Governo 
por estar reduzindo a miséria. Ainda há muitos brasi-
leiros vivendo na miséria, mas temos a certeza de que 
um dia todos nós viveremos de forma digna.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Com 

a palavra a Deputada Erika Kokay, do PT do Distrito 
Federal.

Devolvo a Presidência ao Deputado Luiz Couto.
A SRA. ERIKA KOKAY (PT – DF. Pela ordem. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o Brasil 
está-se livrando da miséria, da pobreza extrema. Mais 
de 500 mil famílias já foram incorporadas e saíram da 
pobreza extrema através do Projeto Brasil sem Miséria, 
lançado pela Presidenta Dilma Rousseff.

Tem razão o Deputado Luiz Couto quando diz 
que a fome se mata com pão; a miséria se mata res-
gatando todos os direitos da pessoa humana. 

Dizia Betinho que quem tem fome, tem pressa. E 
temos muita fome neste País. Não temos fome apenas 
de pão. Essa fome, o Governo Lula e o Governo da 
Presidenta Dilma Rousseff deixaram para trás, fize-
ram com que seja coisa do passado. Mas temos fome 
de justiça, temos fome de igualdade de direito, temos 
fome de poder encarar todo ser humano de maneira 
igual em termos de direitos.

Diz a Declaração Universal dos Direitos da Pes-
soa Humana que o simples fato de nascermos, como 
pessoa, nos assegura direitos. Temos direitos porque 
somos seres humanos. 

Como diz a música que entoávamos à época da 
ditadura militar, quando resistíamos à ditadura militar, 
“gado a gente marca, tange, fere, engorda e mata, mas 
com gente é diferente”.

Por isso, para saciar essa fome que é tão fun-
damental ser saciada quanto a fome de pão, que é 
a fome de justiça, a fome de igualdade de direitos, a 
fome de reconhecimento humano, porque a humani-
dade é uma só – e essa obviedade é todos os dias 
negada neste País –, para saciar essa fome é preciso 
reagirmos com a mais profunda indignação a todas 

as expressões de desumanização que acontecem em 
nosso País, em nossa cidade. 

Houve aqui em Brasília um caso absolutamente 
indigno de expressão das mais contundentes de ra-
cismo, que nos faz rememorar um período da história 
brasileira: a escravidão. É preciso que este País faça 
um luto dele, para que se encerre esse ciclo e para 
que não tenhamos de conviver com pedaços ou com 
expressões às vezes sutis, às vezes absolutamente 
nítidas de racismo, expressões da ditadura, expres-
sões do colonialismo e, particularmente, expressões 
da escravidão.

Houve aqui em Brasília um caso que merece de 
cada um e de cada uma de nós o mais profundo repú-
dio. O caso de um médico que trata de forma absolu-
tamente indigna uma pessoa, uma jovem que estava 
servindo na bilheteria de um shopping. E hoje lemos 
no jornal Correio Braziliense uma entrevista desse 
médico, em que ele busca revitimizar, responsabilizar 
a vítima pelo racismo que ele exarou com palavras e 
atitude. É uma revitimização que nos lembra os fornos 
crematórios ou as câmaras de gás, onde se buscava 
transformar em algozes as vítimas de uma sociedade 
absolutamente desigual. 

Esse médico, Deputado Amauri Teixeira, nessa 
entrevista, diz: “A trabalhadora me tratou de forma 
ríspida”. Tenta culpar a trabalhadora pelo racismo que 
ele expressou nas suas palavras, na frente de várias 
testemunhas. 

Esse fato tem que ser emblemático, e por isso 
dou aqui o nosso apoio a todas as ações que foram 
estabelecidas pelo Núcleo de Parlamentares Negros 
desta Casa, o NUPAN, no sentido de dizer que esse 
crime não pode ficar impune, porque a impunidade 
naturaliza a desumanização, naturaliza o racismo, na-
turaliza esses resquícios muito nítidos e dolorosos da 
ditadura e também da escravidão neste País. 

Por isso nós, na Comissão de Direitos Humanos 
e Minorias, juntamente com o Deputado Domingos 
Dutra, apresentamos uma moção de repúdio para que 
esta Casa possa ter uma posição nítida de repúdio a 
esse tipo de atitude, em que se busca literalmente de-
sumanizar – literalmente, desumanizar!

Esse médico diz que aquela não poderia ser 
considerada uma pessoa, teria que ser igualada a um 
animal irracional e que deveria retornar à África, para 
conviver com os orangotangos. São essas as palavras 
que expressam de forma muito nítida um racismo que 
ainda tem as suas formas sutis de se expressar no 
nosso País, na nossa contemporaneidade. 

Por isso estamos apresentando uma moção para 
que esta Casa diga “não”. Não podemos admitir ou 
buscar naturalizar esse tipo de postura, sob pena de 
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estarmos naturalizando e convivendo com elementos 
desta tal da escravidão, que teima em não acabar 
neste País.

Além disso, Sr. Presidente, estamos marcando 
uma reunião com o Presidente do Tribunal de Justiça 
do Distrito Federal, porque esse senhor, esse médico 
já teve mais de nove ocorrências apontando racismo 
e posturas absolutamente abomináveis. E essas nove 
ocorrências não se transformaram em punição. 

Por isso, a Comissão de Direitos Humanos des-
ta Casa vai marcar uma reunião com o Presidente do 
Tribunal de Justiça, para que nós possamos entender 
por que essa pessoa, com nove ocorrências semelhan-
tes, ainda não sofreu qualquer tipo de processo. Aqui 
na matéria ele diz que nunca respondeu a nenhum 
processo na Justiça. Nós queremos saber onde está 
a Justiça e por que ela não age para coibir esse tipo 
de manifestação.

Para além disso, Sr. Presidente, a Comissão de 
Direitos Humanos desta Casa irá acompanhar, passo 
a passo, todos os desdobramentos dessa denúncia, 
para que nós tenhamos assegurado que não haverá 
qualquer tipo de impunidade para naturalizar essas 
posturas. 

Estamos ainda colocando a Comissão de Di-
reitos Humanos desta Casa à disposição, para que a 
vítima possa vir aqui prestar o seu depoimento, para 
que nós possamos dizer que esse tipo de postura não 
será mais permitida.

Durante o discurso da Srª Erika Kokay, 
o Sr. Amauri Teixeira, § 2º do art. 18 do Regi-
mento Interno, deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Luiz Couto, § 2º do art. 
18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Com a pa-
lavra a Deputada Rosinha da Adefal. V.Exa. terá até 3 
minutos para uma breve comunicação.

A SRA. ROSINHA DA ADEFAL (Bloco/PTdoB 
– AL. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Boa 
tarde, Sr. Presidente, boa tarde a todos os Deputados 
aqui presentes.

Falando pela Liderança do PTdoB, hoje pela 
manhã, no plenário da Comissão de Seguridade So-
cial e Família, por minha iniciativa, com o apoio dos 
Deputados Mandetta e Eduardo Barbosa, discutimos, 
em audiência pública, a capacidade legal da pessoa 
com deficiência.

O objetivo da audiência foi cotejar a legislação 
brasileira, sobretudo o Código Civil, com o art. 12 da 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Defi-
ciência. Como já mencionei neste Plenário, a Conven-
ção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência é o 

primeiro tratado internacional que ingressou no Brasil 
com status de emenda constitucional, por força do § 
3º do art. 5º da Constituição de 1988.

Salientamos que é um projeto de lei que tramita 
nesta Câmara, de autoria do Deputado Eduardo Bar-
bosa. É o PL 2.063, de 2011, que se propõe a alterar 
o Código Civil Brasileiro para adequá-lo às disposições 
do referido artigo da Convenção.

Sou a Relatora deste projeto e juntamente com 
o Deputado Eduardo Barbosa resolvemos ouvir a so-
ciedade acerca do tema e levar em conta as suas 
contribuições para aperfeiçoar o texto desse projeto 
de lei tão relevante.

Reconhecendo que a participação popular faz a 
diferença e que nada sobre as pessoas com deficiência 
pode ser decidido sem a participação das próprias pes-
soas com deficiência, fizemos o possível para incentivar 
e garantir a participação a distância de quem não pôde 
estar aqui pessoalmente, transmitindo a audiência ao 
vivo pela Internet, por meio do Portal e-Democracia. 

Aproveito a oportunidade para agradecer a todos 
os que fazem o portal pela grande contribuição nesta 
participação.

De certo que nem toda pessoa é apta ao exercí-
cio dos atos da vida civil, razão pela qual, inclusive, o 
Código Civil Brasileiro prevê o instituto de interdição. 
O que nos preocupa é que as pessoas com deficiên-
cia não são vistas em todas as suas potencialidades 
simplesmente por terem deficiência. E, sem que haja 
qualquer outro argumento, sofrem interdição total, sem 
que se investigue sua real capacidade para a vida civil.

Contamos com o apoio de todos os Parlamenta-
res do Congresso Nacional para que, juntamente com 
o povo brasileiro, possamos ajustar a nossa legislação 
e avançar na conquista de autonomia, segurança e ci-
dadania para todas as pessoas com deficiência.

Era o que tinha a dizer nesta tarde, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Obrigado De-

putada Rosinha. Quero parabenizá-la pelo pronuncia-
mento e pela luta em favor das pessoas com deficiência.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Com a pa-
lavra a Deputada Erika Kokay, para um brevíssimo 
registro de 1 minuto.

A SRA. ERIKA KOKAY (PT – DF. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero me 
solidarizar com a fala, com a iniciativa da Deputada 
Rosinha da Adefal. 

Houve uma audiência pública, como já foi dito, 
para se discutir o processo de interdição, até porque 
interdição não pode ser uma anulação. E há neces-
sidade de que as pessoas com deficiência possam 
conhecer os seus direitos. A interdição não pode ser 
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uma anulação. A interdição parcial é praticamente ine-
xistente no nosso Brasil.

Mas também quero dizer, Sr. Presidente, que 
nós estamos aqui sempre para lembrar que esta mesa 
não tem acessibilidade. A Deputada Rosinha falou da 
tribuna, mas não teria como estar na Mesa, a não ser 
que fosse carregada.

Portanto, é urgente que esta Mesa tenha sen-
sibilidade. Nós não queremos que as pessoas com 
deficiência, particularmente os cadeirantes, estejam 
sempre em um nível mais baixo desta Mesa Diretora, 
porque não têm como alcançá-la. Por isso, é urgente 
que esta Casa, que representa todos e todas, tenha 
absoluta acessibilidade.

Eu ainda quero fazer um registro, Deputada Ro-
sinha. Na audiência pública que tratava dos direitos 
da pessoa com deficiência, que questionava a inter-
dição total e a forma como os operadores de Direito 
a encaram, nós não pudemos contar com intérprete 
em LIBRAS, porque esta Casa não tem intérpretes 
em quantidade suficiente, são intérpretes muito rela-
cionados ao sistema de televisão, à TV Câmara. Nós 
não temos intérpretes de LIBRAS nos locais de aces-
so a esta Casa e muito menos na sessão que tivemos 
hoje, apesar do esforço da Deputada Rosinha de ter 
um intérprete de LIBRAS para traduzir aquela discus-
são para esses brasileiros e para essas brasileiras 
que só leem através da Língua Brasileira de Sinais, e 
não foi possível.

Portanto, meus parabéns, Deputada Rosinha, 
por essa luta.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Deputada 
Erika Kokay, V.Exa. disse que esta Mesa não tem sen-
sibilidade, mas a estrutura desta mesa é que não tem 
acessibilidade. Todos que estão aqui nesta Mesa têm 
toda sensibilidade a esta questão. 

Então, é importante perceber que a estrutura des-
ta mesa não dá às pessoas com deficiência condições 
de acesso. Há um sentido duplo nessa afirmação. Eu 
gostaria de dizer que nós temos sensibilidade. A es-
trutura do plenário é que não dá condição de acesso 
às pessoas com deficiência.

A SRA. ERIKA KOKAY – Sr. Presidente, se me 
permite, V.Exa. tem absoluta razão.

As pessoas que compõem a Mesa, inclusive a 
Mesa Diretora desta Casa, com certeza, têm sensibi-
lidade e são defensores da acessibilidade. Nós não 
temos na Casa a acessibilidade física, estrutural, mas 
sim a sensibilidade, a compreensão dos membros que 
compõem a Mesa. V.Exa. fez uma correção.

Apenas para deixar absolutamente nítido, nós 
não estamos nos referindo aos que compõem a Mesa, 
nem à Mesa desta sessão, nem à Mesa Diretora. Es-

tamos nos referindo à estrutura desta Casa, que não 
foi pensada para ser genuinamente democrática, para 
abarcar todas e todos. Ou seja, queremos uma mesa 
que caibam todas e todos, os que andam com as per-
nas e os que são cadeirantes.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – É o que 
nós entendemos, mas seria bom se pudéssemos re-
gistrar isso.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Com a pa-
lavra o Deputado Hugo Motta, do PMDB da Paraíba. 
S.Exa. dispõe de até 3 minutos.

O SR. HUGO MOTTA (PMDB – PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, companheiro 
Deputado Luiz Couto, que preside os trabalhos, Depu-
tado Amauri, Deputado Raimundo Gomes de Matos, 
companheiros nordestinos, semana passada, fiz uso 
desta tribuna – o Padre Luiz Couto lembra muito bem – 
para falar dos efeitos da seca no Semiárido nordestino.

Aproveitei o último feriadão do Dia do Trabalho 
para visitar vários Municípios do sertão paraibano. Aon-
de eu chego, nos locais que pude visitar, percebo que 
a sensibilidade dos nordestinos quanto a este proble-
ma aumenta a cada dia – quando falo sensibilidade, é 
porque eles estão vendo o colapso chegar.

Sabemos que o Governo tem interesse em resol-
ver o problema, mas às vezes a burocracia inerente ao 
nosso sistema preocupa essas pessoas que estão na 
ponta. Elas não sabem quando esse socorro irá che-
gar até elas, seja na forma de ajuda financeira, como 
paliativo, seja na forma de obras que possam garantir 
o abastecimento mínimo de água, para o consumo das 
famílias que estão vivendo este problema, através de 
perfuração de poços e da construção de barragens.

Precisamos, Deputado Amauri, cobrar para que 
essas medidas cheguem mais rapidamente, para que 
as pessoas possam ter acesso a elas. Com certeza, 
essas medidas serão decisivas para que as pessoas 
não percam as últimas criações que ainda existem e 
não se corra o risco de faltar água para o consumo 
humano.

Falando desse problema, para agravar ainda 
mais a situação, a cidade de Patos recebeu, na última 
segunda-feira, o movimento dos mutuários do Banco 
do Nordeste do Brasil. Eles reivindicavam uma saída 
para o problema. Além de todos os estragos causados 
pela seca – todos sabemos, porque somos nordesti-
nos –, eles ainda estão convivendo com o problema 
da inadimplência, dívidas que não foram pagas não 
porque não quiseram ou porque de certa forma des-
consideraram essa dívida com o Banco do Nordeste, 
mas porque não tiveram condições.

Nós sabemos que a estiagem é um problema 
com o qual convivemos constantemente, ano após ano. 
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E esses mutuários ficaram até hoje, desde segunda-
-feira, acampados na frente do Banco do Nordeste da 
cidade de Patos. Representantes de vários Municípios 
da Paraíba, de vários Municípios de outros Estados – 
Alagoas, Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco – 
cobravam uma nova saída para esse problema. 

Viemos a Brasília. Aqui eu quero fazer uma men-
ção especial e agradecer, pela agilidade e pelo pronto 
atendimento, ao Líder da nossa bancada, Deputado 
Henrique Eduardo Alves, que se mostrou solidário 
com os mutuários e ligou para o Banco do Nordeste. 

Quero dizer aos mutuários que a solução para 
esse problema não depende única e exclusivamente dos 
diretores do banco, mas do Ministério da Fazenda e da 
Casa Civil. Leis precisam ser revistas, porque o Banco 
do Nordeste está cumprindo o que estabelece a lei.

Então, quero dizer aos mutuários que esse mo-
vimento valente, esse movimento que movimentou a 
cidade, parou o trânsito e mobilizou pais e mães de 
família foi importante para que nós, Deputados, esti-
véssemos ao seu lado nessa batalha. No ano em que 
poderemos ter a maior seca da história dos últimos 
tempos, nós sabemos que vocês não têm condições 
de quitar esses débitos junto ao Banco do Nordeste. 

Aqui fica registrada a nossa solidariedade, fica 
registrado o nosso apoio. Quero dizer que o PMDB e 
o nosso mandato estão à disposição para que encon-
tremos uma saída junto ao Governo Federal. Eu não 
tenho dúvida de que o Governo será parceiro e irá, 
com certeza, ajudar esses pais e mães que susten-
tam a sua família com o seu suor, com o seu trabalho.

Junto a isso, Sr. Presidente, quero também fazer 
uma cobrança. Nós sabemos que as obras da trans-
posição do Rio São Francisco não estão andando da 
maneira que já andaram em um passado muito recente. 
Nós temos que ver as águas do Velho Chico desagua-
rem no Semiárido nordestino. Essas águas trarão de-
senvolvimento, acabarão com o sofrimento, garantirão 
às famílias que vivem no Semiárido uma perspectiva 
de vida, a possibilidade de sustentar seus filhos de 
forma digna, evitando o êxodo rural para as periferias 
da cidade, onde, Deputado Amauri, essas pessoas vão 
ficar desempregadas, com a possibilidade de entrarem 
em um caminho que, muitas vezes, não termina bem. 

Nós precisamos ter uma preocupação com a 
agricultura do Semiárido. Nós estamos aqui cobrando 
do Governo Federal, do Ministro da Integração Nacio-
nal – sei que S.Exa. é sensível à causa, porque é per-
nambucano – agilidade nas obras de transposição do 
Rio São Francisco, para que o Semiárido nordestino 
se desenvolva e não sofra com a estiagem que todos 
os anos castiga o nosso povo. 

Para finalizar, Sr. Presidente, quero deixar regis-
trado o nosso apoio e nos colocarmos à disposição 
para sermos parceiros e ajudar a fazer com que essa 
obra chegue o mais rápido possível não só à Paraíba, 
mas também a outros Estados que precisam dessas 
águas, que, com certeza, representarão uma nova 
história para o Nordeste brasileiro.

Sr. Presidente, peço que o nosso pronunciamen-
to seja divulgado pelos meios de comunicação desta 
Casa, para que não só a Paraíba, como o Nordeste 
e o Brasil saibam que o Congresso está nessa luta e 
certamente vai, junto ao Governo Federal, buscar uma 
saída para a seca que está acabando com o nosso 
Semiárido, fazendo com que as nossas famílias, os 
nossos nordestinos, os nossos sertanejos sofram.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a 

palavra ao Deputado Raimundo Gomes de Matos, do 
PSDB do Ceará. 

Como os Deputados estão falando mais de 3 mi-
nutos, passamos o tempo para 5 minutos.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB 
– CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, muito obrigado pela deferência.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, telespec-
tadores e telespectadoras da TV Câmara, após vários 
debates sobre a estiagem que está acontecendo não 
só no Nordeste, mas também em regiões do Sul, a 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural, a qual tenho a honra de pre-
sidir, aprovou requerimento, com o apoio de todos os 
Líderes, para que a sessão plenária seja transforma-
da em Comissão Geral. Por que e para quê? Para que 
possamos debater a estiagem no Nordeste, como dis-
se muito bem o nosso grande Deputado Hugo Motta, 
que expôs a situação da Paraíba. O Deputado Amau-
ri Teixeira, grande Deputado da Bahia, também tem 
sua preocupação, porque vários Municípios baianos 
estão em estado de emergência. No nosso Ceará, a 
mesma coisa. 

No atual momento, esse problema climatológico 
afeta o Centro-Oeste, o Rio Grande do Sul. Mais de 
trezentos Municípios do Rio Grande do Sul estão em 
estado de emergência, bem como mais de 160 Muni-
cípios do Paraná, por questões climatológias, pela falta 
de chuva propriamente dita. O que precisamos com 
essa proposta apoiada por todos os Líderes é nessa 
Comissão Geral ouvirmos os Ministérios, vermos as 
propostas que os Parlamentares têm a apresentar para 
contribuir, de acordo com o pacto federativo. Precisamos 
buscar o apoio das federações, da CNA, das entidades 
de classe – área social, área econômica, Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério 
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do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Integração 
Nacional, Ministério da Fazenda –, para rever a neces-
sidade que temos de garantir, acima de tudo, recur-
sos orçamentários. Precisamos não somente garantir 
a Bolsa Estiagem, como também obras estruturantes 
para minimizar o efeito da seca, o efeito da estiagem, 
para fazer com que tenhamos uma convivência mais 
efetiva com a população, que é vulnerável às questões 
climatológicas.

Neste momento, por meio dessa propositura da 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural, nós ficamos preocupados, 
porque os boletins da área econômica e do agrone-
gócio afetarão diretamente o PIB nacional. No último 
trimestre houve um avanço no nosso PIB, graças ao 
agronegócio. Mas ficamos preocupados – os jornais 
de grande circulação sinalizam, na queda da produ-
ção de grão, a questão do milho, da soja, do feijão, do 
arroz – com os reflexos que dão nessa produção a 
diminuição da produção do etanol e do biodiesel. Isso 
tem reflexo na economia do nosso País, assim como 
também nas relações, nos commodities, com o mer-
cado internacional. 

Nós temos também que fortalecer, por meio des-
sas ações, o tratamento diferenciado na pecuária. É 
claro que sem a pastagem, sem se garantir realmen-
te a pastagem, o gado sofre. Consequentemente, a 
produção de leite já está caindo em várias regiões do 
País. Essa é a preocupação. 

Por isso, na próxima reunião de Líderes, por in-
termédio de vários Parlamentares, estaremos junto aos 
Líderes para buscar esse apoio do Presidente Marco 
Maia, a fim de que se estabeleça a data dessa Comis-
são Geral. Com isso, poderemos ouvir neste plenário 
os Parlamentares e as suas propostas e também o 
Governo Federal. A Presidente Dilma Rousseff, por 
medida provisória, está sinalizando a preocupação que 
tem com essa situação. Mas essa Comissão Geral, com 
certeza, contribuirá muito para que nós possamos ter, 
através do Congresso Nacional, esse apoio, quer na 
suplementação de orçamento, quer em ações para que 
efetivemos a retomada de obras, como a da transposi-
ção das águas do Rio São Francisco, a revitalização da 
SUDENE, a revitalização do Nordeste, até porque isso 
é uma questão de conjuntura nacional. Não podemos 
deixar essas populações em desordem social. Pelo 
contrário. Nós precisamos, ordeiramente, fortalecer as 
ações do Governo, lado a lado, independentemente de 
Situação e Oposição, com o povo brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Deputado 

Raimundo Gomes de Matos, associo-me ao pronun-
ciamento de V.Exa., pois de fato a situação merece o 

apoio e a ação integrada dos Ministérios. É isso que a 
nossa Presidente Dilma está a encaminhar. 

Tenho certeza de que não faltarão recursos para 
minorar esse sofrimento e fazer com que as pessoas 
possam viver e manter os seus animais. Não se pode 
apenas cuidar da água ou do ser humano sem cuidar 
do patrimônio que as pessoas têm e que lhes possi-
bilita viver de forma digna.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a 
palavra ao Deputado Amauri Teixeira, do PT da Bahia, 
que dispõe de até 5 minutos.

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Deputado Raimundo Gomes 
de Matos, eu também quero parabenizar V.Exa. pela 
iniciativa corretíssima de realizar uma Comissão Geral. 
Eu propus, Raimundo, uma Comissão Externa – uma 
coisa associada à outra. V.Exa. propôs uma Comissão 
Geral, pois é importante debatermos o assunto na Casa.

O momento é grave; a aflição do nordestino é 
grande; a extensão dos estragos, provocados pela seca 
é enorme; e as medidas têm de ser não só de grande 
monta – a Presidenta Dilma já liberou 2,7 milhões –, 
mas também têm de ser ágeis. 

Nós temos de desburocratizar. Não dá para que-
rer contratar carro-pipa com cartão. Nós conhecemos 
a realidade do Nordeste, do seu Ceará, que V.Exa. 
tanto defende, da Paraíba, dos Deputados Luiz Couto 
e Hugo Motta. Imaginem, lá em Jacobina, em Miguel 
Calmon, em Caém, em Xique-Xique, em Ibotirama, 
contratar carro-pipa e pagar no cartão!

A Portaria nº 607 tem de ser suspensa. Está 
certo o Governo querer controlar, monitorar, mas, ao 
baixar uma portaria neste momento, exigindo esse tipo 
de controle, quando o recurso chegar para abastecer, 
haverá problemas.

Tenho insistido, Deputado Raimundo Gomes de 
Matos, em outro assunto: o endividamento representa 
hoje um dos principais problemas. Parabenizo o nos-
so Coordenador, Deputado José Guimarães, que está 
nos chamando. Venho insistido nisso, e ele atendeu 
ao nosso reclamo. O Deputado José Guimarães está 
chamando toda a bancada do Nordeste para discutir-
mos, na quarta-feira, especificamente o endividamen-
to dos produtores nordestinos, sobretudo do pequeno 
produtor, do agricultor familiar, afetado pela seca. O 
Governo prorrogou o prazo de pagamento das dívidas 
vencidas e vincendas – é importante essa atitude do 
Governo –, mas para janeiro. Ora, qual é a capacidade 
de recuperação para pagamento que nós vamos ter 
para janeiro? Não vai haver mais safra, o gado está 
morrendo, a criação está morrendo, a água está se 
extinguindo. Então, não adianta prorrogar até janeiro. 
Nós temos que ter coragem, e o nosso Governo tem 
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de estar aliado. Mas só isso não adianta. Nós temos 
que suspender o pagamento da dívida dos produtores 
nordestinos afetados pela seca por pelo menos 5 anos. 

O Conselho Monetário Nacional tem que baixar 
uma resolução – é ele o órgão responsável por isso – e 
o Ministro da Fazenda tem que induzir à defesa desse 
prazo por pelo menos 5 anos. Não será com menos 
desse tempo que o produtor, que já perdeu duas, três 
safras, perdeu metade do seu rebanho, vai recuperar 
a sua capacidade de pagamento. Talvez, em alguns 
casos, se a seca inclusive se prolongar mais, seja o 
caso de anistiar essas dívidas para minimizar o sofri-
mento dos produtores rurais afetados pela seca neste 
grave momento.

Outra questão, Deputados Raimundo, Padre Luiz 
Couto e meu amigo, Hugo Motta, é a distribuição de 
grãos para alimentar os animais, porque nós temos na 
Bahia a ameaça de redução de 50% do rebanho bovi-
no. Eu fiz uma viagem esse final de semana – e quero 
cumprimentar o meu amigo Saul, em São Desidério 
– e vi 10 cabeças de gados mortos na beira da estra-
da, num trajeto de aproximadamente 100 quilômetros. 
Isso na beira da estrada. Eu não passei por dentro dos 
pastos, o que significa que já estão morrendo muitos 
animais e que o efeito da seca já é drástico. 

Então, nós e o Governo temos que liberar, para 
que a CONAB, como fez no Rio Grande do Sul, dis-
tribua grãos para ração animal e garanta também o 
abastecimento de água para esses animais.

O Deputado Hugo falou sobre a transposição do 
Rio São Francisco. Não quero entrar nessa polêmica 
da transposição para além das fronteiras, pois acho 
que isso já está vencido. Mas é preciso trazer a trans-
posição do Rio São Francisco para dentro da fronteira. 
Na Bahia há muitas comunidades próximas ao Rio São 
Francisco, onde o gado e as famílias estão morrendo de 
sede. Mas é necessário também pensar a transposição 
para dentro das fronteiras, para salvar essas famílias.

Quero aproveitar, por fim, Sr. Presidente, mais 
uma vez, para parabenizar o Ministro Garibaldi Alves 
pela inauguração da agência da Previdência Social 
em São Desidério. Saúdo Saul, do Partido dos Tra-
balhadores, assim como Deni e Joacy que também 
pertencem ao partido. 

Quero dizer que, em São Desidério, há mais uma 
ação importante do nosso Governo ao levar a Previdên-
cia Social para perto do povo. São Desidério precisa 
experimentar a maneira petista de governar de Saul. 

Certamente, em 2012, nós vamos inaugurar uma 
nova era em São Desidério, Ibotirama, Correntina e 
Cocos. Precisamos naquela região transformar o oeste 
da Bahia para ter governos preocupados com o social 

e com os pequenos, sobretudo com os trabalhadores 
e os pequenos produtores.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Que V.Exa. e to-
dos os nossos telespectadores tenham uma boa tarde. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Obrigado, 
Deputado Amauri Teixeira. Acho que V.Exa. se esque-
ceu, na nova era, de Jacobina. V.Exa. fala tanto nessa 
cidade e se esqueceu dela neste momento. Mas tenho 
certeza de que não quis usar isso aqui para não dizer 
que estaria fazendo propaganda antecipada. 

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS À MESA PARA PUBLICAÇÃO

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PR – PE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, entre os muitos avanços que o Brasil 
conquistou nos últimos anos, um dos mais importantes 
é a redução nas desigualdades sociais. Os números 
do último Censo do IBGE de 2010 retratam isso cla-
ramente. Além do aumento de renda da população, 
houve queda de quase 50% na mortalidade infantil na 
última década e aumento da frequência escolar, es-
pecialmente nas regiões Norte e Nordeste do País. A 
redução drástica na mortalidade infantil foi maior ainda 
no Nordeste: 58,6%. Esse resultado deve ser atribuído 
às políticas públicas de acompanhamento da saúde e 
a uma melhor distribuição de renda por meio dos pro-
gramas sociais, como o Bolsa Família. 

Além de aumentar o rendimento das famílias, 
esses programas geraram outros benefícios. O Bolsa 
Família monitora hoje a frequência escolar de 13,3 mi-
lhões de crianças entre 6 e 15 anos de idade. Só esse 
dado já serviria para desqualificar os argumentos de 
quem é contra o programa de transferência de renda, 
implementado pelo Presidente Lula e ampliado pela 
Presidenta Dilma Rousseff. 

Outro dado que rebate argumentos contrários é 
relativo à taxa de fecundidade, que caiu 21,8% no Nor-
te e 23,4% no Nordeste, regiões com maior número 
de beneficiários. Ou seja, ao contrário do que diziam, 
o Bolsa Família não incentiva a natalidade. Esses nú-
meros mostram que o Brasil está no caminho certo ao 
optar por um modelo de desenvolvimento que prioriza 
a inclusão dos mais pobres e que serve de referência 
para o mundo quando o assunto é inserção social. 
Com mais informação e renda, a população começa 
a conscientizar-se de que é preciso batalhar por uma 
melhor condição de vida. As pessoas querem estudar, 
trabalhar, enfim, construir um futuro, perspectiva que 
muitos não tinham em anos anteriores.

Incentivos fiscais concedidos recentemente pelo 
Governo Federal permitiram a milhões de famílias mais 
pobres a compra de bens de consumo duráveis antes 
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tão sonhados. No Nordeste, por exemplo, 86,5% dos 
domicílios têm geladeira. A renda familiar na região 
cresceu mais de 25% entre 2000 e 2010.

Muito avançamos, Sras. e Srs. Parlamentares, mas 
ainda há muito a fazer. A população negra ganha até 
2,4 vezes menos que os brancos e os homens recebem 
42% mais que as mulheres em funções semelhantes. 
Essas desigualdades não podem persistir, até porque 
40% das famílias são chefiadas por mulheres, muitas 
delas negras. O analfabetismo entre pessoas de 15 
anos ou mais caiu de 13,6% em 2000 para 9,6% em 
2010. Na área rural, porém, a situação é mais grave: 
o analfabetismo nessa faixa etária ainda é de 23,2%.

Precisamos avançar também na oferta de sa-
neamento básico, embora os números venham me-
lhorando nos últimos anos. Em 2000, cerca de 62,2% 
dos domicílios tinham acesso à rede de esgoto. Em 
2010, esse percentual era de 67,1%. Precisamos per-
seguir os 100% de rede de esgotamento sanitário e 
oferta de água tratada, Sras. e Srs. Parlamentares. A 
Região Sudeste tem o melhor percentual, com 86,5% 
de atendimento, mas o Nordeste tem apenas 45,2% 
de sua população coberta por água e rede de esgoto. 
A Região Norte tem apenas 32,8%.

Isso sem falar na desigualdade de renda. Uma 
parcela mínima tem os rendimentos mais altos. Os 
10% que ganham mais ficam com 42,8% da renda, 
enquanto que os 10% mais pobres têm apenas 1,3% 
desses rendimentos. 

Estamos caminhando a passos largos, mas de 
olho no que ainda falta realizar. Olhar atenta e cons-
tantemente para essas demandas obriga-nos a de-
senvolver projetos que diminuam as diferenças entre 
as pessoas e suas condições de vida. Aqui no Con-
gresso Nacional temos trabalhado nesse sentido. Es-
tamos sempre prontos a apoiar propostas que tornem 
o Brasil mais justo, mais igualitário, mais humano e 
mais distributivo.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
A SRA. ROSINHA DA ADEFAL (Bloco/PTdoB – 

AL. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, transcrevo pronunciamento que 
fiz hoje na audiência pública da Comissão de Seguri-
dade Social e Família que tratou sobre a Capacidade 
Legal da Pessoa com Deficiência.

“Bom dia a todas e a todos,
É com muita satisfação que, neste Ple-

nário da Comissão de Seguridade Social e 
Família, vejo realizada esta audiência pública, 
para tratarmos sobre a capacidade legal da 
pessoa com deficiência.

O requerimento para a realização des-
ta audiência foi a minha primeira proposição, 
como deputada federal, nesta 54ª legislatura. 

Aproveito a oportunidade para agradecer 
o apoio dos colegas deputados Mandetta, pre-
sidente desta Comissão, e Eduardo Barbosa, 
autor do projeto de lei que pretende integrar, 
de forma definitiva, o art. 12 da Convenção so-
bre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
ao nosso ordenamento jurídico. 

A Convenção estabelece que deve pre-
valecer a capacidade legal assistida, não mais 
tolerando a limitação da capacidade das pes-
soas para o exercício de atos da vida civil so-
mente por terem uma deficiência. 

Como todos sabem, a Convenção sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência é o 
primeiro tratado internacional que ingressou no 
Brasil com status constitucional, por força do 
que estabelece o §3º do art. 3º da Constituição 
de 1988. O modelo adotado pelo Código Civil 
Brasileiro destoa da Convenção.

Há muito nos preocupa o fato de que 
pessoas com deficiência, que tenham dificul-
dades de expressar suas vontades, são total 
e compulsoriamente interditadas, em prejuízo 
do exercício de suas cidadanias.

Em muitos casos, os familiares das pes-
soas com deficiência – ainda que assim não 
desejem – se veem obrigadas a promover 
judicialmente a sua interdição, pois que de 
outra forma não conseguiriam ter acesso, por 
exemplo, a documentos como passaporte, ou 
ao ajuizamento de ações perante o Judiciário 
Brasileiro, entre outros direitos cidadãos que 
se veem prejudicados.

De certo que nem toda pessoa é apta 
ao exercício dos atos da vida civil. E para isso 
o Código Civil Brasileiro prevê o instituto da 
interdição.

O que nos preocupa são as notícias de 
casos em que as pessoas com deficiência não 
são vistas em toda as suas potencialidades e 
simplesmente por terem deficiência – e sem 
que haja qualquer outro argumento – sofrem 
interdição total, sem que se investigue de sua 
real capacidade para a vida civil.

Em razão disso, há pessoas com defici-
ência em plenas condições cívicas, maiores 
de idade, escolarizadas em grau tecnológico 
ou superior, profissionais estáveis no mercado 
de trabalho, com famílias constituídas, com fi-
lhos, e que estão sendo totalmente interditadas.
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Sou a relatora do mencionado projeto 
de lei apresentado pelo Deputado Eduardo 
Barbosa. Resolvemos ouvir a sociedade civil, 
acerca do tema, e levar em conta suas contri-
buições para aperfeiçoar o texto deste projeto 
de lei que é tão relevante.

Reconhecendo que a participação po-
pular faz a diferença e que “nada sobre as 
pessoas com deficiência pode ser decidido 
sem a participação das próprias pessoas com 
deficiência”, fizemos o possível para incentivar 
e garantir a participação a distância, de quem 
não pôde estar aqui pessoalmente, transmitin-
do a audiência ao vivo, pela internet, por meio 
do portal do “e-Democracia”.

Além de salas de debate, para garantir a 
participação em tempo real, e das intervenções 
por twitter, buscamos proporcionar à sociedade 
ferramentas virtuais que permitirem a contri-
buição com sugestões para aperfeiçoamento 
do texto do projeto de lei.

Contamos com o apoio de todos os par-
lamentares do Congresso Nacional para que, 
juntamente com o povo brasileiro, que legiti-
ma nossa atuação, possamos ajustar a nossa 
legislação e avançar na conquista de autono-
mia, segurança e cidadania para TODAS as 
pessoas com deficiência”.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. MENDONÇA PRADO (DEM – SE. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, a Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito, que investiga as relações de políticos com 
o Sr. Carlos Cachoeira, começa os trabalhos de forma 
excepcional. Toda CPMI conclui as atividades envian-
do o relatório final ao Ministério Público, a fim de que 
este denuncie os fatos ilícitos, descobertos durante as 
investigações, ao Poder Judiciário. 

A CPMI inicia as tarefas examinando dados for-
necidos pelo próprio STF e informações obtidas em 
inquérito pela conceituada Polícia Federal. Já existe 
denúncia formulada pelo prestigiado Ministério Públi-
co. Portanto, podemos afirmar que os trabalhos da Co-
missão Parlamentar estão avançados, faltando, agora, 
o imprescindível aprofundamento das investigações.

De acordo com o que está sendo apurado, a cons-
trutora Delta agiu, por muito tempo, no Brasil, como 
corruptora de agentes públicos e políticos. Assim, o 
que deve ser feito, agora, é identificar quem são os 
corruptos que facilitavam as ações criminosas des-
sa empreiteira, no âmbito do Governo Federal e das 
diversas Unidades da Federação. Assim, o tema não 
pode ficar restrito às figuras indicadas até o presente. 

É imperioso punir todos os agentes do crime, em todas 
as esferas. Ninguém pode acreditar na tese ingênua 
de que a forma delituosa de atuar da construtora Delta 
efetivava-se apenas nos atos celebrados entre ela e o 
Governo de Goiás. É evidente que a admirável perfor-
mance, em outros Estados e também em Municípios, 
exige uma severa investigação. A busca incessante 
da verdade não pode perder de vista os agentes de 
outras localidades, que estiveram envolvidos em atos 
atinentes. Caso contrário, a CPMI se tornará limitada 
e poderá ser considerada injusta com a punição de 
apenas alguns. 

Todos devem ter em mente que o volume de re-
cursos públicos desviados, em razão de inumeráveis 
termos aditivos que chegavam ao patamar de 60% do 
valor do contrato, certamente faz falta aos governos 
que almejam realizar, com seriedade, obras e serviços 
em benefício da população. 

Não se pode aceitar que organizações crimi-
nosas operem em parceria com a política partidária, 
deteriorando a administração pública. Elas sugam até 
o último centavo do dinheiro arrecadado através dos 
tributos que são pagos, com muito sacrifício, pelos ci-
dadãos. Enquanto a população sofre com a falta de 
saúde, segurança, educação, transporte, infraestrutura 
e muito mais, integrantes de quadrilhas aproveitam a 
vida em iates, aviões, fazendas, carros importados e 
outros bens que resultaram de desfalques perpetrados 
contra o Erário.

O Estado brasileiro deve ser mais bem aparelha-
do, a fim de que a sociedade não se depare com notí-
cias deprimentes. Não é impossível fiscalizar os bens 
que estão por aí em nome de terceiros, que servem 
de comparsas para marginais de colarinho branco. 
Não é impossível perceber sinais exteriores de riqueza 
em muitos que não têm como comprovar a licitude e 
a origem do que desfrutam. O Estado, por intermédio 
dos órgãos competentes, deve averiguar as pessoas 
com essas particularidades. Elas são os fios condu-
tores da roubalheira.

Assim, Sras. e Srs. Deputados, prossigo, infor-
mando:

Infelizmente, essas pessoas passaram a coman-
dar boa parte da política. Elas conduzem Senadores, 
Governadores, Deputados e Prefeitos, tratando-os como 
bonecos a controle remoto. E esses, vergonhosamente, 
fazem o que os criminosos querem, pois não devem 
as eleições ao voto popular, mas aos criminosos que 
distribuem o dinheiro roubado, que transformam as 
eleições em um comércio espúrio. 

Essa CPMI pode suscitar um novo tempo no 
Brasil. Basta que seus integrantes decidam fiscalizar, 
além dos nomes já divulgados pela imprensa, todos 
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que gravitam no mundo da política com perfil similar 
ao que discorremos. Afinal de contas, todos sabem 
quem financia campanhas eleitorais com um volume 
de dinheiro que mais parece produto de um assalto 
ao Banco Central. Esses delinquentes, indubitavel-
mente, são os responsáveis pelo aniquilamento das 
escolas, dos hospitais, das estradas, das aposenta-
dorias e pensões. São os responsáveis pela destrui-
ção do Brasil.

Assim concluo.
O SR. AUGUSTO CARVALHO (Bloco/PPS – DF. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, fato amplamente divulgado pela im-
prensa, o lançamento do livro Memórias de uma Guerra 
Suja traz revelações sobre o desaparecimento e morte 
de militantes de esquerda nos anos 70 e 80 no Brasil. 
A brochura escrita pelos jornalistas Marcelo Netto e 
Rogério Medeiros reúne depoimentos do ex-delegado 
Cláudio Guerra, que atuou no Departamento de Or-
dem Política e Social, o DOPS, durante o período do 
regime militar. 

O livro expõe a covardia e crueldade cometida 
contra membros do partido comunista durante a dita-
dura militar. Segundo Cláudio, pelo menos dez corpos 
de militantes executados foram incinerados em uma 
usina de açúcar no norte do Estado do Rio, entre eles 
o do líder comunista David Capistrano, preso em março 
de 1974. Os corpos, de acordo com ele, foram retira-
dos da Casa da Morte, um centro de tortura em Petró-
polis, e de órgãos da repressão em São Paulo. Além 
de Capistrano foram incendiados os corpos de João 
Batista e Joaquim Pires Cerveira, Ana Rosa Kucinsk 
e Wilson Silva, João Massena Mello, José Roman e 
Luiz Ignácio Maranhão Filho, dirigentes históricos do 
PCB, além de Fernando Augusto Santa Cruz Oliveira 
e Eduardo Collier Filho, militantes da Ação Popular 
Marxista Leninista (APML). 

De acordo com os depoimentos de Guerra, a mor-
te do ex-delegado Sérgio Fleury, um dos mais cruéis 
torturadores e assassinos da ditadura, foi encomenda-
da pelos próprios militares, como queima de arquivo. 
Fleury já não era conveniente aos interesses militares. 
Na versão oficial dos fatos, a morte do delegado foi 
acidental, depois de tombar de lancha em Ilhabela.

Guerra relata dezenas de episódios ocorridos du-
rante o regime ditatorial brasileiro, inclusive o atentado 
ao Riocentro, no show do 1º de Maio de 1980, do qual 
participou o cantor Chico Buarque e outros artistas que 
por pouco não foram atingidos. Além das acusações e 
denúncias, o ex-delegado Cláudio Guerra confessa ter 
participado de cerca de uma centena de assassinatos 
durante a ditadura.

São acusações muito sérias que, se confirmadas, 
ajudarão a escrever a história do Brasil. Uma história 
que, no período de ditadura, ninguém se orgulha, mas 
que precisa ser escrita. Por isso, Sr. Presidente, faz-
-se necessária e urgente a instalação da Comissão 
da Verdade. O Brasil precisa conhecer a sua história. 
Faço um apelo a Presidente Dilma, para que nomeie o 
quanto antes os integrantes da Comissão da Verdade. 
É preciso averiguar essas denúncias, ouvir os depoi-
mentos de Cláudio Guerra e de todos os envolvidos. 
Além de contarmos com o profissionalismo daqueles 
que se dispõem a investigar, recolher dados, informa-
ções e depoimentos para ajudar o País a conhecer a 
sua história é preciso que essa história seja oficial-
mente reconhecida.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. WELITON PRADO (PT – MG. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, não é de se espantar, mas um ranking divulgado 
na página principal da ANEEL só veio a comprovar o 
que já temos denunciado há anos: a CEMIG não tem 
a melhor energia do País; ao contrário, está longe do 
1º lugar, ocupando a 20ª posição na lista. 

O ranking de qualidade elaborado pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) com as maiores 
empresas de energia do País comprova que a Com-
panhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) continua 
a realizar gastos com uma propaganda considerada 
enganosa. 

A empresa divulga uma falsa ideia de que seus 
serviços são de qualidade, repetindo nas mídias e 
na sua própria página da Internet o slogan A melhor 
energia do Brasil. Contudo, o ranking oficial das distri-
buidoras de energia do País em relação à qualidade 
do serviço prestado mostra que a empresa mineira 
está longe do 1º lugar, ocupando duas preocupantes 
posições, segundo a ANEEL. 

A empresa mineira é a 20ª no ranking e a Light, 
controlada pela CEMIG, é a 31ª na lista. Assim, ela 
não tem a melhor energia do Brasil. Ao contrário, num 
ranking de 33 empresas, ela está entre as piores. 

A qualidade dos serviços é definida de acordo 
com os indicadores que medem a duração e a frequ-
ência das interrupções do fornecimento de energia. 
Ou seja, a CEMIG extrapolou em muito os limites 
aceitáveis nas falhas da prestação dos serviços. Isso 
porque, apesar dos lucros exorbitantes, ela não faz 
investimentos nas redes, que já têm 40 anos. É uma 
empresa que já mata os consumidores. Em menos 
de um ano, foram 19 mortes por fios partidos. Em 
alguns locais, os fios ficaram partidos por horas no 
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chão, aguardando o deslocamento das poucas equi-
pes nas cidades. 

Em Betim, por exemplo, moradores do bairro Vila 
Cristina passaram o feriado de 1º de maio no apagão. 
Eles estão desde segunda-feira à tarde sem energia 
devido a um problema em um poste de luz, segundo 
informou o jornal O Tempo. Os consumidores recla-
mam que há pessoas doentes no bairro e os alimen-
tos estão sendo perdidos. Falta luz, mas a conta alta 
chega todo mês. 

No ano passado, já havíamos acionado o Ministé-
rio Público e a ANEEL com relação a essa propaganda 
enganosa. Agora, queremos saber quanto a empresa 
gastou com a propaganda enganosa e quais dados 
foram utilizados por ela para a afirmação de que teria 
a melhor energia do Brasil. Queremos as providências 
do Ministério Público e da ANEEL. 

CEMIG erra e ANEEL proíbe a empresa de co-
brar R$100 milhões a mais do consumidor.

Além da qualidade na prestação dos serviços ser 
ruim, o setor jurídico da empresa também não é dos 
melhores. O jurídico da Companhia Energética de Minas 
Gerais (CEMIG) perdeu o prazo e acabou beneficiando 
os consumidores mineiros, ao contrário do que queria 
a empresa. É de se preocupar que a empresa, com 
lucros recordes na ordem de R$2,4 bilhões, tenha um 
setor jurídico que perca prazos. Mas com esta falha 
da empresa, a Agência Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL) negou o pedido de recomposição tarifária 
feito pela CEMIG para cobrança do PIS/PASEP e da 
COFINS referente a 2004 e 2005 nas contas de luz 
dos consumidores. 

A Companhia Energética do Ceará (COELCE) 
teve seu pedido de recomposição de perdas atendi-
dos pela ANEEL. Assim, a CEMIG acreditava que a 
agência também receberia o seu recurso. 

Contudo, a reclamação da COELCE foi feita 
dentro do prazo para reaver valores tributários. Já a 
CEMIG apresentou o recurso após expirado o prazo. 
Uma empresa do tamanho da CEMIG jamais pode-
ria cometer erros no setor jurídico como esse. Con-
tudo, a falha impediu a estatal mineira de cometer 
mais este abuso de cobrar R$100 milhões na conta 
dos consumidores. Mais uma vitória para as famílias 
mineiras, que, a duras penas, pagam tarifas altas e 
abusivas de energia.

VIII – ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a sessão lembrando que 
haverá sessão solene amanhã, dia 4, às 15 horas, em 
homenagem ao Dia do Contabilista. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – COMPARE-
CEM MAIS OS SRS.:

Partido    Bloco

RORAIMA

Jhonatan de Jesus PRB 
Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Teresa Surita PMDB 
Total de Roraima: 3

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Davi Alcolumbre DEM 
Fátima Pelaes PMDB 
Janete Capiberibe PSB 
Luiz Carlos PSDB 
Total de Amapá: 5

PARÁ

Cláudio Puty PT 
Dudimar Paxiúba PSDB 
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de Pará: 5

AMAZONAS

Átila Lins PSD 
Francisco Praciano PT 
Henrique Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Pauderney Avelino DEM 
Rebecca Garcia PP 
Total de Amazonas: 5

RONDÔNIA

Mauro Nazif PSB 
Nilton Capixaba PTB 
Padre Ton PT 
Total de Rondônia: 3

ACRE

Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PV PvPps
Perpétua Almeida PCdoB 
Sibá Machado PT 
Total de Acre: 4

TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
Júnior Coimbra PMDB 
Laurez Moreira PSB 
Lázaro Botelho PP 
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM 
Total de Tocantins: 5
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MARANHÃO

Alberto Filho PMDB 
Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB 
Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Domingos Dutra PT 
Hélio Santos PSD 
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Pedro Novais PMDB 
Pinto Itamaraty PSDB 
Ribamar Alves PSB 
Sarney Filho PV PvPps
Waldir Maranhão PP 
Weverton Rocha PDT 
Total de Maranhão: 13

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Antonio Balhmann PSB 
Ariosto Holanda PSB 
Chico Lopes PCdoB 
Danilo Forte PMDB 
Eudes Xavier PT 
Gera Arruda PMDB 
José Airton PT 
José Guimarães PT 
Mário Feitoza PMDB 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Total de Ceará: 12

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Hugo Napoleão PSD 
Jesus Rodrigues PT 
Júlio Cesar PSD 
Marcelo Castro PMDB 
Marllos Sampaio PMDB 
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB 
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
João Maia PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Wagner PV PvPps
Rogério Marinho PSDB 
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAÍBA

Damião Feliciano PDT 
Hugo Motta PMDB 

Luiz Couto PT 
Manoel Junior PMDB 
Nilda Gondim PMDB 
Wilson Filho PMDB 
Total de Paraíba: 6

PERNAMBUCO

Augusto Coutinho DEM 
Bruno Araújo PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB 
Inocêncio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Jorge Corte Real PTB 
José Augusto Maia PTB 
Mendonça Filho DEM 
Pastor Eurico PSB 
Paulo Rubem Santiago PDT 
Raul Henry PMDB 
Roberto Teixeira PP 
Sergio Guerra PSDB 
Severino Ninho PSB 
Silvio Costa PTB 
Vilalba PRB 
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco: 19

ALAGOAS

Arthur Lira PP 
Celia Rocha PTB 
Givaldo Carimbão PSB 
Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rui Palmeira PSDB 
Total de Alagoas: 6

SERGIPE

Andre Moura PSC 
Heleno Silva PRB 
Mendonça Prado DEM 
Rogério Carvalho PT 
Total de Sergipe: 4

BAHIA

Acelino Popó PRB 
Alice Portugal PCdoB 
Amauri Teixeira PT 
Antonio Brito PTB 
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Antonio Imbassahy PSDB 
Daniel Almeida PCdoB 
Edson Pimenta PSD 
Fábio Souto DEM 
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Felix Mendonça Júnior PDT 
Fernando Torres PSD 
João Carlos Bacelar PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Leão PP 
José Carlos Araújo PSD 
Jutahy Junior PSDB 
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 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 25

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PSD 
Antônio Roberto PV PvPps
Aracely de Paula PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPr-
pPhsPtcPslPrtb
Carlaile Pedrosa PSDB 
Dimas Fabiano PP 
Domingos Sávio PSDB 
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Eduardo Barbosa PSDB 
Gabriel Guimarães PT 
Gilmar Machado PT 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB 
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB 
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Júlio Delgado PSB 
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcus Pestana PSDB 
Miguel Corrêa PT 
Odair Cunha PT 
Padre João PT 
Renzo Braz PP 
Stefano Aguiar PSC 
Toninho Pinheiro PP 
Walter Tosta PSD 
Weliton Prado PT 
Zé Silva PDT 
Total de Minas Gerais: 29

ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB 
Dr. Jorge Silva PDT 

Lauriete PSC 
Lelo Coimbra PMDB 
Manato PDT 
Paulo Foletto PSB 
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO

Adrian PMDB 
Alessandro Molon PT 
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Chico Alencar PSOL 
Chico D`Angelo PT 
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Carlos Alberto PMN 
Eduardo Cunha PMDB 
Glauber Braga PSB 
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB 
Jean Wyllys PSOL 
Luiz Sérgio PT 
Marcelo Matos PDT 
Miro Teixeira PDT 
Neilton Mulim PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rodrigo Maia DEM 
Vitor Paulo PRB 
Walney Rocha PTB 
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Rio de Janeiro: 22

SÃO PAULO

Alexandre Leite DEM 
Aline Corrêa PP 
Antonio Bulhões PRB 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
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 PvPps
Dr. Ubiali PSB 
Duarte Nogueira PSDB 
Edinho Araújo PMDB 
Eli Correa Filho DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
Guilherme Campos PSD 
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Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jefferson Campos PSD 
João Dado PDT 
Jonas Donizette PSB 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
José Mentor PT 
Keiko Ota PSB 
Luiz Fernando Machado PSDB 
Luiza Erundina PSB 
Milton Monti PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Nelson Marquezelli PTB 
Newton Lima PT 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Teixeira PT 
Penna PV PvPps
Ricardo Berzoini PT 
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 
William Dib PSDB 
Total de São Paulo: 48

MATO GROSSO

Eliene Lima PSD 
Nilson Leitão PSDB 
Pedro Henry PP 
Valtenir Pereira PSB 
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

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Íris de Araújo PMDB 
João Campos PSDB 
Leandro Vilela PMDB 
Leonardo Vilela PSDB 
Magda Mofatto PTB 

Pedro Chaves PMDB 
Roberto Balestra PP 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Sandro Mabel PMDB 
Total de Goiás: 11

MATO GROSSO DO SUL

Fabio Trad PMDB 
Geraldo Resende PMDB 
Mandetta DEM 
Marçal Filho PMDB 
Reinaldo Azambuja PSDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

André Zacharow PMDB 
Assis do Couto PT 
Cida Borghetti PP 
Fernando Francischini PSDB 
Giacobo PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Hermes Parcianello PMDB 
João Arruda PMDB 
Leopoldo Meyer PSB 
Osmar Serraglio PMDB 
Rosane Ferreira PV PvPps
Rubens Bueno PPS PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Takayama PSC 
Total de Paraná: 13

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS PvPps
Décio Lima PT 
João Pizzolatti PP 
Rogério Peninha Mendonça PMDB 
Total de Santa Catarina: 4

RIO GRANDE DO SUL

Bohn Gass PT 
Darcísio Perondi PMDB 
Fernando Marroni PT 
Giovani Cherini PDT 
José Stédile PSB 
Marco Maia PT 
Nelson Marchezan Junior PSDB 
Osmar Terra PMDB 
Paulo Ferreira PT 
Paulo Pimenta PT 
Ronaldo Nogueira PTB 
Ronaldo Zulke PT 
Vieira da Cunha PDT 
Total de Rio Grande do Sul: 13
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DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:

Partido     Bloco

RORAIMA

Berinho Bantim PSDB 
Edio Lopes PMDB 
Francisco Araújo PSD 
Paulo Cesar Quartiero DEM 
Raul Lima PSD 
Total de Roraima: 5

AMAPÁ

Evandro Milhomen PCdoB 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Vinicius Gurgel PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Amapá: 3

PARÁ

Arnaldo Jordy PPS PvPps
Asdrubal Bentes PMDB 
Beto Faro PT 
Elcione Barbalho PMDB 
Giovanni Queiroz PDT 
José Priante PMDB 
Josué Bengtson PTB 
Lira Maia DEM 
Miriquinho Batista PT 
Wladimir Costa PMDB 
Zé Geraldo PT 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 12

AMAZONAS

Carlos Souza PSD 
Sabino Castelo Branco PTB 
Silas Câmara PSD 
Total de Amazonas: 3

RONDÔNIA

Carlos Magno PP 
Marcos Rogério PDT 
Marinha Raupp PMDB 
Moreira Mendes PSD 
Natan Donadon PMDB 
Total de Rondônia: 5

ACRE

Antônia Lúcia PSC 
Flaviano Melo PMDB 
Marcio Bittar PSDB 
Taumaturgo Lima PT 
Total de Acre: 4

TOCANTINS

César Halum PSD 
Eduardo Gomes PSDB 
Irajá Abreu PSD 
Total de Tocantins: 3

MARANHÃO

Costa Ferreira PSC 
Francisco Escórcio PMDB 
Nice Lobão PSD 
Professor Setimo PMDB 
Zé Vieira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Maranhão: 5

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB 
Arnon Bezerra PTB 
Artur Bruno PT 
Domingos Neto PSB 
Genecias Noronha PMDB 
Gorete Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Ananias PCdoB 
José Linhares PP 
Manoel Salviano PSD 
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Ceará: 10

PIAUÍ

Iracema Portella PP 
Total de Piauí: 1
RIO GRANDE DO NORTE
Fábio Faria PSD 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
Sandra Rosado PSB 
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Efraim Filho DEM 
Leonardo Gadelha PSC 
Romero Rodrigues PSDB 
Ruy Carneiro PSDB 
Wellington Roberto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Paraíba: 6

PERNAMBUCO

Anderson Ferreira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Fernando Coelho Filho PSB 
João Paulo Lima PT 
José Chaves PTB 
Luciana Santos PCdoB 
Pedro Eugênio PT 
Total de Pernambuco: 6
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ALAGOAS

João Lyra PSD 
Joaquim Beltrão PMDB 
Renan Filho PMDB 
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

Almeida Lima PPS PvPps
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Márcio Macêdo PT 
Valadares Filho PSB 
Total de Sergipe: 4

BAHIA

Afonso Florence PT 
Arthur Oliveira Maia PMDB 
Claudio Cajado DEM 
Erivelton Santana PSC 
Geraldo Simões PT 
Jânio Natal PRP PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
José Nunes PSD 
José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Josias Gomes PT 
Lucio Vieira Lima PMDB 
Luiz Alberto PT 
Maurício Trindade PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Valmir Assunção PT 
Waldenor Pereira PT 
Total de Bahia: 14

MINAS GERAIS

Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Antônio Andrade PMDB 
Bonifácio de Andrada PSDB 
Diego Andrade PSD 
Eduardo Azeredo PSDB 
Eros Biondini PTB 
Fábio Ramalho PV PvPps
George Hilton PRB 
Geraldo Thadeu PSD 
Jaime Martins PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB 
Luis Tibé PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luiz Fernando Faria PP 
Marcos Montes PSD 
Mauro Lopes PMDB 
Newton Cardoso PMDB 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB 
Reginaldo Lopes PT 
Rodrigo de Castro PSDB 

Saraiva Felipe PMDB 
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 24

ESPÍRITO SANTO

Cesar Colnago PSDB 
Iriny Lopes PT 
Rose de Freitas PMDB 
Total de Espírito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB 
Alfredo Sirkis PV PvPps
Andreia Zito PSDB 
Arolde de Oliveira PSD 
Aureo PRTB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Benedita da Silva PT 
Deley PSC 
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Dr. Paulo César PSD 
Edson Ezequiel PMDB 
Edson Santos PT 
Felipe Bornier PSD 
Fernando Jordão PMDB 
Filipe Pereira PSC 
Francisco Floriano PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Leonardo Picciani PMDB 
Liliam Sá PSD 
Nelson Bornier PMDB 
Otavio Leite PSDB 
Romário PSB 
Simão Sessim PP 
Stepan Nercessian PPS PvPps
Washington Reis PMDB 
Total de Rio de Janeiro: 23

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB 
Alberto Mourão PSDB 
Arnaldo Jardim PPS PvPps
Eleuses Paiva PSD 
Gabriel Chalita PMDB 
Guilherme Mussi PSD 
Jilmar Tatto PT 
João Paulo Cunha PT 
José De Filippi PT 
Junji Abe PSD 
Mara Gabrilli PSDB 
Marcelo Aguiar PSD 
Missionário José Olimpio PP 
Otoniel Lima PRB 
Pastor Marco Feliciano PSC 
Paulo Freire PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Maluf PP 
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Ricardo Izar PSD 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto de Lucena PV PvPps
Vicente Candido PT 
Walter Feldman PSDB 
Total de São Paulo: 22

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB 
Homero Pereira PSD 
Júlio Campos DEM 
Total de Mato Grosso: 3
DISTRITO FEDERAL
Jaqueline Roriz PMN 
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Armando Vergílio PSD 
Flávia Morais PDT 
Heuler Cruvinel PSD 
Jovair Arantes PTB 
Marina Santanna PT 
Ronaldo Caiado DEM 
Total de Goiás: 6

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Giroto PMDB 
Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul: 3

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alex Canziani PTB 
Alfredo Kaefer PSDB 
André Vargas PT 
Angelo Vanhoni PT 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Edmar Arruda PSC 
Eduardo Sciarra PSD 
Luiz Carlos Setim DEM 
Luiz Nishimori PSDB 
Nelson Meurer PP 
Nelson Padovani PSC 
Odílio Balbinotti PMDB 
Ratinho Junior PSC 
Reinhold Stephanes PSD 
Zeca Dirceu PT 
Total de Paraná: 17

SANTA CATARINA

Celso Maldaner PMDB 
Edinho Bez PMDB 

Esperidião Amin PP 
Jorge Boeira PSD 
Jorginho Mello PSDB 
Luci Choinacki PT 
Marco Tebaldi PSDB 
Mauro Mariani PMDB 
Onofre Santo Agostini PSD 
Pedro Uczai PT 
Ronaldo Benedet PMDB 
Valdir Colatto PMDB 
Total de Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Alceu Moreira PMDB 
Alexandre Roso PSB 
Assis Melo PCdoB 
Danrlei De Deus Hinterholz PSD 
Eliseu Padilha PMDB 
Enio Bacci PDT 
Henrique Fontana PT 
Jeronimo Goergen PP 
José Otávio Germano PP 
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Noé PSB 
Manuela D`ávila PCdoB 
Marcon PT 
Onyx Lorenzoni DEM 
Renato Molling PP 
Sérgio Moraes PTB 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 18

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Encerro a 
sessão, convocando para amanhã, sexta-feira, dia 4 de 
maio, às 9 horas, sessão ordinária de debates.

ORDEM DO DIA

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.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1º do RICD).
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1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 851/2003 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que renova 
a concessão outorgada à Rádio Grande Picos Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, na cidade de Picos, Estado do Piauí.
ÚLTIMA SESSÃO: 4/5/2012

Nº 395/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
renova a permissão outorgada à Energia FM de São 
José dos Campos Ltda., originariamente deferida ao 
Sistema Paulistânia de Comunicações e Radiodifusão 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no município de São José dos 
Campos, Estado de São Paulo.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8/5/2012

Nº 1.304/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária e Cultural de Guada-
lupe – ACCG a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no Município de Guadalupe, Estado do Piauí.
ÚLTIMA SESSÃO: 4/5/2012

Nº 1.470/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação de Comunicação Comunitá-
ria Rosalina da Silveira a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Florínea, Estado 
de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 4/5/2012

Nº 1.684/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural Comunitária Inteira Ação 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de São Paulo, Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 4/5/2012

Nº 1.959/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Comunitária com Ações Participan-
tes a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Jucas, Estado do Ceará.
ÚLTIMA SESSÃO: 4/5/2012

Nº 2.153/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Rede Paraibana de Radiodifusão, 

Sons e Imagens Ltda. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada, no Município 
de Santa Helena, Estado da Paraíba.
ÚLTIMA SESSÃO: 4/5/2012

Nº 2.190/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural e Sonora Novarrussense 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Nova Russas, Estado do Ceará.
ÚLTIMA SESSÃO: 4/5/2012

Nº 2.298/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação São Vicente de Paula a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Farias Brito, Estado do Ceará.
ÚLTIMA SESSÃO: 4/5/2012

Nº 2.361/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Fundação Educacional 
União da Serra para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, no Município de Marau, Esta-
do do Rio Grande do Sul.
ÚLTIMA SESSÃO: 4/5/2012

Nº 2.365/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Transmissão de Rádio e Televisão 
do Nordeste Ltda. para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em frequência modulada, no Município de 
João Pessoa, Estado da Paraíba.
ÚLTIMA SESSÃO: 4/5/2012

Nº 2.924/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga concessão à TV Stúdios de Teófilo Otoni S/C 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens, no Município de São José dos Campos, Es-
tado de São Paulo.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8/5/2012

Nº 2.971/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à CSR – Central Sistema 
de Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada, no Município 
de Formosa, Estado de Goiás.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8/5/2012

Nº 2.988/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Lamoglia Comunicação Ltda. para 
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explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, no Município de Campos dos Goytacazes, 
Estado do Rio de Janeiro.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 3.016/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à Rádio Jornal FM Fer-
nandopólis Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, no Município de Fer-
nandopólis, Estado de São Paulo.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 3.029/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão à Bonito Comunicação Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequên-
cia modulada, no Município de Bela Vista, Estado de 
Mato Grosso do Sul .
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 3.040/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que reno-
va a permissão outorgada à Rádio Cultura de Astorga 
S/C Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sono-
ra em frequência modulada, no Município de Astorga, 
Estado do Paraná.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 3.045/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que reno-
va a concessão outorgada à Fundação Nossa Senhora 
Aparecida para explorar serviço de radiodifusão sono-
ra em ondas médias, no Município de Fernandópolis, 
Estado de São Paulo.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 3.054/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
renova a concessão outorgada à Rádio Atalaia de 
Londrina Ltda para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, no Município de Londrina, 
Estado do Paraná.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 3.063/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária e Cultural José Nunes 
Caldas a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Solidão, Estado de Pernambuco.

DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 3.079/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Recreativa da Melhor Idade (ARMI) 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Mu-
nicípio de Serra dos Aimorés, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 3.090/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à Radiodifusora Siriema 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Guaíra, Estado 
do Paraná.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8/5/2012

Nº 3.102/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Lamoglia Comunicação Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequên-
cia modulada, no Município de Macaé, Estado do Rio 
de Janeiro.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8/5/2012

Nº 3.103/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Portal Comunicações Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequên-
cia modulada, no Município de Vila Valério, Estado do 
Espírito Santo.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8/5/2012

Nº 33/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autori-
za a Associação dos Moradores do Conjunto Alto da 
Paz a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Fortaleza, Estado do Ceará.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 34/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autori-
za a Associação Desportiva do Parma Atlético Clube 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de São Miguel do Gostoso, Estado do Rio 
Grande do Norte.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012
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Nº 38/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Rede Brasileira de Esportes Comunica-
ção Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sono-
ra em frequência modulada, no Município de Orizona, 
Estado de Goiás.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8/5/2012

Nº 78/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Educativa de Radio-
difusão de Breves a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Breves, Estado do Pará.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8/5/2012

Nº 87/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que renova 
a permissão outorgada à Rádio Sul Capixaba FM de 
Guaçuí Ltda para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em frequência modulada, no Município de Guaçuí, 
Estado do Espírito Santo.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8/5/2012

Nº 113/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que renova 
a concessão outorgada à Rádio Capixaba Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
dia, no Município de Vitória, Estado do Espírito Santo.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8/5/2012

Nº 141/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que renova 
a concessão outorgada à Fundação Mater ET Magis-
tra de Londrina para explorar, serviço de radiodifusão 
sonora em onda tropical, no Município de Londrina, 
Estado do Paraná.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8/5/2012

Nº 177/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Fundação de Assistência à Família Antonio Correa 
de Lima – FUAFA a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Irituia, Estado do Pará.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8/5/2012

Nº 183/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Cultural Tempo de 
Paz a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 

de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Porto Velho, no Estado de Rondônia.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8/5/2012

Nº 200/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que renova 
a permissão outorgada à Rádio Maringá FM Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, no Município de Maringá, Estado do Paraná.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8/5/2012

Nº 268/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Cultural e Lazer de 
Floresta a executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no Município de Central de Minas, no Estado 
de Minas Gerais.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8/5/2012

Nº 290/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à TV Serra Dourada Ltda. 
originariamente outorgada à Rádio Musical de Goiâ-
nia Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, no Município de Goiânia, 
Estado de Goiás.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8/5/2012

Nº 331/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à Litoral Radiodifusão 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Arraial do Cabo, 
Estado do Rio de Janeiro.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8/5/2012

Nº 344/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Rádio Difusora Coroa-
dos Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em ondas médias, no Município de São Fidélis, Estado 
do Rio de Janeiro.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8/5/2012

Nº 346/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que reno-
va a permissão outorgada à Rádio Vida FM Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, no Município de São José dos Campos, 
Estado de São Paulo.
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DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8/5/2012

Nº 357/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Sociedade Vale de Comunicações 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Piçarras, Estado 
de Santa Catarina.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8/5/2012

Nº 361/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
concessão à SM – Comunicações Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média no 
Município de Baixo Guandu, Estado do Espírito Santo.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 367/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Dorner & Grigoletto Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, no Município de Nortelândia, Estado de 
Mato Grosso.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8/5/2012

Nº 379/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
concessão ao Sistema Gois de Radiodifusão Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média 
no Município de Juscimeira, Estado de Mato Grosso.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8/5/2012

Nº 386/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Ibiaçá Comunicações Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequên-
cia modulada, no Município de Ibiaçá, Estado do Rio 
Grande do Sul.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 390/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Buritis Comunicações Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modu-
lada, no Município de Boa Vista, Estado de Roraima.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 392/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Cristo Rei Comunicações Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 

modulada, no Município de Mimoso do Sul, Estado do 
Espírito Santo.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 403/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Rede Brasileira de Esportes Comunicação 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Santa Rosa de 
Goiás, Estado de Goiás.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8/5/2012

Nº 405/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão ao Sistema de Comunicação Osvaldo 
Cruz Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sono-
ra em frequência modulada, no Município de Bastos, 
Estado de São Paulo.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 414/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Rádio Campos Floridos Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, no Município de Arapoti, Estado do Paraná.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 416/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à 102 FM LTDA. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada, no 
Município de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 422/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à A. L. Comunicação Ltda. para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência modulada, 
no Município de Amélia Rodrigues, Estado da Bahia.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 427/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Fabiane Comunicações Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, no Município de Verê, Estado do Paraná.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 429/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Xaraés Comunicações Ltda. para 
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explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, no Município de Jales, Estado de São Paulo.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 448/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga concessão à Mar e Céu Comunicações Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, 
no Município de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso.
ÚLTIMA SESSÃO: 4/5/2012

Nº 469/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Organização Não Governamental Guaranésia 
Viva a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Guaranésia, no Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 4/5/2012

Nº 486/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Sardoaense – Comunitária, Social 
e Cultural Santo Antônio a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Sardoá, Estado 
de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 4/5/2012

Nº 491/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à Rádio Porto Brasil FM 
Estereo Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em frequência modulada, no Município de Porto 
Seguro, Estado da Bahia.
ÚLTIMA SESSÃO: 4/5/2012

Nº 504/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que renova 
a permissão outorgada à Universidade de Taubaté para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, com fins exclusivamente Educativos, no 
Município de Taubaté, Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 4/5/2012

Nº 507/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Empresa de Comunicação Correio 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Princesa Isabel, 
Estado da Paraíba.
ÚLTIMA SESSÃO: 4/5/2012

Nº 516/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que renova 
a permissão outorgada à Rádio Sociedade Cerro Azul 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 

frequência modulada, no Município de Cerro Largo, 
Estado do Rio Grande do Sul.
ÚLTIMA SESSÃO: 4/5/2012

Nº 527/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária de Moradores de Israelân-
dia a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Israelândia, Estado de Goiás.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8/5/2012

Nº 528/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Rádio Emissora Van-
guarda Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, no Município de Sorocaba, 
Estado de São Paulo.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8/5/2012

Nº 532/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outor-
ga permissão à Rádio Tropical FM Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modu-
lada, no Município de Coroados, Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 4/5/2012

Nº 538/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que renova 
a permissão outorgada à Rádio Continental de Curiti-
ba Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, no Município de Curitiba, 
Estado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 4/5/2012

Nº 2.367/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Rede Tamandaré de Rádio e Televi-
são Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, no Município de Umbuzeiro, 
Estado da Paraíba.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8/5/2012

Nº 2.421/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão 
e Cultura Karisma de Rolante a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Rolante, Es-
tado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8/5/2012

Nº 2.467/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
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nova a permissão outorgada à Rádio Globo Eldorado 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8/5/2012

Nº 2.540/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga concessão à Mello e Bruno Comunicação e Par-
ticipações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em ondas médias no Município de Paramoti, 
Estado do Ceará.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8/5/2012

Nº 2.724/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Ceará Rádio Clube S.A. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, no Município de Fortaleza, Estado do Ceará.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8/5/2012

Nº 2.729/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada ao Sistema Tropical Ron-
doniense de Comunicações Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão de sons e imagens, no Município de 
Pimenta Bueno, Estado de Rondônia.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8/5/2012

Nº 2.769/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Desenvolvimento Social e Co-
municação Comunitária de Caiçara Distrito de Cruz 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Cruz – Vila Caiçara, Estado do Ceará.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8/5/2012

Nº 2.886/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Rádio Difusora União 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, no Município de União da Vitória, Estado 
do Paraná.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8/5/2012

Nº 2.957/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à Rádio Mirante do Mara-
nhão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 

em frequência modulada, no Município de Imperatriz, 
Estado do Maranhão.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8/5/2012

Nº 2.985/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão à Rede Ferreira de Comunicação 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Bonfim, Estado 
de Roraima.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8/5/2012

Nº 2.987/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão à Sociedade Rádio Vanguarda Li-
mitada para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, no Município de Barão de 
Melgaço, Estado de Mato Grosso.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8/5/2012
PROJETO DE LEI

Nº 4.097/2004 (Zenaldo Coutinho) – Dispõe sobre 
as condições para a realização e análise de exames 
genéticos em seres humanos.
Apensados: PL 1497/2007 (Jô Moraes ) PL 1505/2007 
(Reginaldo Lopes ) 
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8/5/2012

Nº 910/2007 (Sandra Rosado) – Dispõe sobre a obri-
gatoriedade dos laboratórios farmacêuticos em proce-
derem a diferenciação tátil nos recipientes dos medi-
camentos injetáveis que possam causar a morte e dá 
outras providências.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8/5/2012

Nº 6.428/2009 (Eduardo Barbosa) – Institui o Dia 
Nacional da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, e 
dispõe sobre sua comemoração.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8/5/2012

Nº 6.562/2009 (Carlos Bezerra) – 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”.
Apensados: PL 356/2011 (Julio Lopes ) 
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8/5/2012

Nº 5.620/2009 (Paes Landim) – Extingue a cobran-
ça de encargo financeiro relativo ao cancelamento 
ou baixa de contratos de câmbio de exportação de 
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mercadorias e serviços e de transferência financeira 
do exterior.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/5/2012

Nº 5.736/2009 (Senado Federal – Cristovam Bu-
arque) – Institui o “Dia Nacional do Piso Salarial dos 
Professores”.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/5/2012

Nº 7.173/2010 (Senado Federal – Garibaldi Alves 
Filho) – 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 remune-
ração 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.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 7.185/2010 (Luiz Couto) – Inclui no Anexo da Lei 
nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que dispõe so-
bre o Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário 
que especifica
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/5/2012

Nº 7.491/2010 (Sandro Mabel) – Inclui na Lei nº 
5.917, de 10 de setembro de 1973, que aprova o 
Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário que 
especifica.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/5/2012

Nº 7.784/2010 (Poder Executivo) – Cria cargos em 
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Su-
periores – 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.
ÚLTIMA SESSÃO: 4/5/2012

Nº 785/2011 (Onofre Santo Agostini) – Dispõe sobre 
a obrigatoriedade de existência de Pontos de Apoio 
nas rodovias e dá outras providências.
Apensados: PL 910/2011 (Diego Andrade) 
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8/5/2012

Nº 1.869/2011 (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABA-
LHO) – Dispõe sobre a criação de cargos de provi-
mento efetivo no Quadro de Pessoal da Secretaria do 
Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.
ÚLTIMA SESSÃO: 4/5/2012

Nº 2.134/2011 (Poder Executivo) – Dispõe sobre a 
criação de cargos efetivos, cargos de direção e fun-
ções gratificadas no âmbito do Ministério da Educa-
ção, destinados às Instituições Federais de Ensino, e 
dá outras providências.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8/5/2012

1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS

PROJETO DE LEI

Nº 4.238/2008 (Sandes Júnior) – Dispõe sobre a obri-
gatoriedade de aulas de primeiros socorros a cada ano 
para monitores, assistentes sociais e demais pessoas 
que prestem serviços em creches, orfanatos e asilos 
de todo o território nacional.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/5/2012

Nº 559/2011 (Lindomar Garçon) – Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de laboratórios, hospitais e clínica 
odontológica credenciar no mínimo, três convênios de 
planos de saúde.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/5/2012

Nº 602/2011 (Laercio Oliveira) – Autoriza o revende-
dor varejista de combustíveis a recarregar vasilhames 
de gás liquefeito de petróleo no estabelecimento de-
nominado posto revendedor.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8/5/2012

Nº 701/2011 (Valadares Filho) – Altera a Lei nº 
10.201, de 14 de fevereiro de 2001, que institui o 
Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), e dá 
outras providências, para dispor sobre a participação 
de representantes da sociedade nos conselhos de 
segurança pública.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8/5/2012

Nº 750/2011 (William Dib) – Altera o inciso III e o pa-
rágrafo 8º do art. 4º da Lei 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003, que “dispõe sobre registro, posse e comer-
cialização de armas de fogo e munição, sobre o Sis-
tema Nacional de Armas – Sinarm, define crimes e dá 
outras providências”.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8/5/2012

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMISSÃO 
– ART. 54 C/C ART. 132, § 2º DO RICD
(Matérias sujeitas à deliberação do Plenário em apre-
ciação preliminar, nos termos do art. 144 do RICD)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5 
sessões.
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2.1 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU OR-
ÇAMENTÁRIA

PROJETO DE LEI

Nº 623/2003 (Maurício Quintella Lessa) – Acrescen-
ta art. à Lei nº 10.636, de 30 de dezembro, de 2002, 
que dispõe sobre a aplicação dos recursos originários 
da Contribuição de Intervenção do Domínio Econômi-
co – Cide.
Apensados: PL 1434/2003 (Renato Cozzolino) PL 
6120/2009 (Capitão Assumção) 
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/5/2012

Nº 5.527/2009 (Geraldo Resende) – Dispõe sobre a 
criação de Zona de Processamento de Exportação 
(ZPE) de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8/5/2012

Nº 1.482/2011 (Benjamin Maranhão) – Dispõe sobre 
a criação da Zona de Processamento de Exportação 
(ZPE) no Litoral Norte do Estado da Paraíba, constitu-
ído pelos municípios de Cabedelo e Lucena.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/5/2012

Nº 1.537/2011 (José Augusto Maia) – Dispõe sobre 
a criação de Zona de Processamento de Exportação 
(ZPE) no Município de Santa Cruz do Capibaribe, no 
Estado de Pernambuco.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8/5/2012

2.2 PELA INCONSTITUCIONALIDADE E/OU INJU-
RIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE

PROJETO DE LEI

Nº 2.889/1997 (João Paulo) – Proíbe a cobrança de 
estacionamento nos parques privativos em estabeleci-
mentos comerciais e de prestação de serviços.
Apensados: PL 2.536/2003 (Jefferson Campos) PL 
2.573/2003 (Jorge Pinheiro) PL 4.304/2008 (Lin-
coln Portela) PL 4.973/2001 (José Carlos Coutinho) 
PL 1.185/2011 (Antonio Bulhões) PL 1.192/1999 
(Nelo Rodolfo) PL 1.387/2007 (Celso Russoman-
no) PL 1.402/2007 (Luiz Bittencourt) PL 1.406/2007 
(Lelo Coimbra) PL 2.621/2007 (Elismar Prado) PL 
3.016/2008 (Vital do Rêgo Filho) PL 3.351/1997 
(Fernando Lopes) PL 3.356/1997 (Paulo Feijó) PL 
3.467/1997 (Laura Carneiro) PL 352/2007 (Jorge Ta-
deu Mudalen) PL 3.552/1997 (VANESSA FELIPPE) 
PL 386/2011 (Edson Silva) PL 4.170/2004 (Carlos Na-
der) PL 4.242/2008 (Maurício Rands) PL 4.503/2008 
(Roberto Britto) PL 4.761/2009 (Capitão Assumção) 
PL 5.420/2005 (Fernando de Fabinho) PL 6.921/2006 

(Marcos de Jesus) PL 7.095/2006 (Vanessa Grazzio-
tin) PL 7.231/2006 (Cezar Schirmer) PL 5.375/2005 
(Carlos Nader) PL 6.061/2009 (Sabino Castelo Bran-
co) PL 6.492/2009 (Cleber Verde) PL 4.471/2008 (Wla-
dimir Costa) PL 5.804/2009 (Bispo Gê Tenuta) PL 
114/2011 (Sandes Júnior) PL 1.372/2011 (Audifax) 
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/5/2012

7. CONTRA INDEFERIMENTO – ART. 116, IV, DO RICD

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5 
sessões (Art. 115, parágrafo único, do RICD)

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO

Nº 1.514/2011 (Rubens Bueno) – Solicita ao Ministro 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior in-
formações a respeito das atividades de sua empresa 
de consultoria P-21 Consultoria e Projetos Ltda. nos 
exercícios de 2009 e 2010.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 1.828/2012 (Marllos Sampaio) – Solicita informa-
ção ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento acerca dos convênios 
e projetos originados de emendas parlamentares e 
transferências de recursos públicos para o município 
de Esperantina, no Estado do Piauí, no período com-
preendido entre os anos de 2005 e 2011.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 1.829/2012 (Marllos Sampaio) – Solicita informa-
ção ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento acerca dos convênios 
e projetos originados de emendas parlamentares e 
transferências de recursos públicos para o município 
de Teresina, no Estado do Piauí, no período compre-
endido entre os anos de 2005 e 2011.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 1.830/2012 (Marllos Sampaio) – Solicita informação 
ao Excelentíssimo Senhor Ministro do Desenvolvimento 
Agrário acerca dos convênios e projetos originados de 
emendas parlamentares e transferências de recursos 
públicos para o município de Esperantina, no Estado 
do Piauí, no período compreendido entre os anos de 
2005 e 2011
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 1.831/2012 (Marllos Sampaio) – Solicita informa-
ção ao Excelentíssimo Senhor Ministro do Desenvol-
vimento Agrário acerca dos convênios e projetos ori-
ginados de emendas parlamentares e transferências 
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de recursos públicos para o município de Teresina, no 
Estado do Piauí, no período compreendido entre os 
anos de 2005 e 2011.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 1.832/2012 (Marllos Sampaio) – Solicita informação 
ao Excelentíssimo Senhor Ministro das Comunicações 
acerca dos convênios e projetos originados de emendas 
parlamentares e transferências de recursos públicos 
para o município de Teresina, no Estado do Piauí, no 
período compreendido entre os anos de 2005 e 2011.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 1.833/2012 (Marllos Sampaio) – Solicita informa-
ção ao Excelentíssimo Senhor Ministro das Comuni-
cações acerca dos convênios e projetos originados de 
emendas parlamentares e transferências de recursos 
públicos para o município de Esperantina, no Estado 
do Piauí, no período compreendido entre os anos de 
2005 e 2011.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 1.834/2012 (Marllos Sampaio) – Solicita informação 
ao Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte acerca 
dos convênios e projetos originados de emendas par-
lamentares e transferências de recursos públicos para 
o município de Esperantina, no Estado do Piauí, no 
período compreendido entre os anos de 2005 e 2011.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 1.835/2012 (Marllos Sampaio) – Solicita informação 
ao Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte acer-
ca dos convênios e projetos originados de emendas 
parlamentares e transferências de recursos públicos 
para o município de Teresina, no Estado do Piauí, no 
período compreendido entre os anos de 2005 e 2011.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 1.836/2012 (Marllos Sampaio) – Solicita informa-
ção ao Excelentíssimo Senhor Ministro do Meio Am-
biente acerca dos convênios e projetos originados de 
emendas parlamentares e transferências de recursos 
públicos para o município de Esperantina, no Estado 
do Piauí, no período compreendido entre os anos de 
2005 e 2011.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 1.837/2012 (Marllos Sampaio) – Solicita informação 
ao Excelentíssimo Senhor Ministro do Meio Ambiente 
acerca dos convênios e projetos originados de emendas 
parlamentares e transferências de recursos públicos 

para o município de Teresina, no Estado do Piauí, no 
período compreendido entre os anos de 2005 e 2011.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 1.838/2012 (Marllos Sampaio) – Solicita informa-
ção ao Excelentíssimo Senhor Ministro do Trabalho e 
Emprego acerca dos convênios e projetos originados 
de emendas parlamentares e transferências de re-
cursos públicos para o município de Esperantina, no 
Estado do Piauí, no período compreendido entre os 
anos de 2005 e 2011.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 1.839/2012 (Marllos Sampaio) – Solicita informa-
ção ao Excelentíssimo Senhor Ministro do Trabalho e 
Emprego acerca dos convênios e projetos originados 
de emendas parlamentares e transferências de recur-
sos públicos para o município de Teresina, no Estado 
do Piauí, no período compreendido entre os anos de 
2005 e 2011.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 1.840/2012 (Marllos Sampaio) – Solicita informa-
ção ao Excelentíssimo Senhor Ministro dos Transpor-
tes acerca dos convênios e projetos originados de 
emendas parlamentares e transferências de recursos 
públicos para o município de Esperantina, no Estado 
do Piauí, no período compreendido entre os anos de 
2005 e 2011.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 1.841/2012 (Marllos Sampaio) – Solicita informa-
ção ao Excelentíssimo Senhor Ministro dos Transportes 
acerca dos convênios e projetos originados de emendas 
parlamentares e transferências de recursos públicos 
para o município de Teresina, no Estado do Piauí, no 
período compreendido entre os anos de 2005 e 2011.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 1.842/2012 (Marllos Sampaio) – Solicita informação 
ao Excelentíssimo Senhor Ministro do Turismo acer-
ca dos convênios e projetos originados de emendas 
parlamentares e transferências de recursos públicos 
para o município de Teresina, no Estado do Piauí, no 
período compreendido entre os anos de 2005 e 2011.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 1.843/2012 (Marllos Sampaio) – Solicita informação 
ao Excelentíssimo Senhor Ministro do Turismo acerca 
dos convênios e projetos originados de emendas par-
lamentares e transferências de recursos públicos para 
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o município de Esperantina, no Estado do Piauí, no 
período compreendido entre os anos de 2005 e 2011.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 1.844/2012 (Marllos Sampaio) – Solicita informa-
ção ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Integração 
Nacional acerca dos convênios e projetos originados 
de emendas parlamentares e transferências de re-
cursos públicos para o município de Esperantina, no 
Estado do Piauí, no período compreendido entre os 
anos de 2005 e 2011.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 1.845/2012 (Marllos Sampaio) – Solicita informa-
ção ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Integração 
Nacional acerca dos convênios e projetos originados 
de emendas parlamentares e transferências de recur-
sos públicos para o município de Teresina, no Estado 
do Piauí, no período compreendido entre os anos de 
2005 e 2011.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 1.846/2012 (Marllos Sampaio) – Solicita informação 
ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Cultura acerca 
dos convênios e projetos originados de emendas par-
lamentares e transferências de recursos públicos para 
o município de Esperantina, no Estado do Piauí, no 
período compreendido entre os anos de 2005 e 2011.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 1.847/2012 (Marllos Sampaio) – Solicita informação 
ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Cultura acer-
ca dos convênios e projetos originados de emendas 
parlamentares e transferências de recursos públicos 
para o município de Teresina, no Estado do Piauí, no 
período compreendido entre os anos de 2005 e 2011.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 1.848/2012 (Marllos Sampaio) – Solicita informação 
ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação acerca 
dos convênios e projetos originados de emendas par-
lamentares e transferências de recursos públicos para 
o município de Esperantina, no Estado do Piauí, no 
período compreendido entre os anos de 2005 e 2011.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 1.849/2012 (Marllos Sampaio) – Solicita informa-
ção ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação 
acerca dos convênios e projetos originados de emendas 
parlamentares e transferências de recursos públicos 

para o município de Teresina, no Estado do Piauí, no 
período compreendido entre os anos de 2005 e 2011.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 1.850/2012 (Marllos Sampaio) – Solicita informação 
ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde acerca 
dos convênios e projetos originados de emendas par-
lamentares e transferências de recursos públicos para 
o município de Esperantina, no Estado do Piauí, no 
período compreendido entre os anos de 2005 e 2011.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 1.851/2012 (Marllos Sampaio) – Solicita informa-
ção ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde acer-
ca dos convênios e projetos originados de emendas 
parlamentares e transferências de recursos públicos 
para o município de Teresina, no Estado do Piauí, no 
período compreendido entre os anos de 2005 e 2011.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 1.852/2012 (Marllos Sampaio) – Solicita informa-
ção ao Excelentíssimo Senhor Ministro do Desenvol-
vimento Social e Combate à Fome acerca dos convê-
nios e projetos originados de emendas parlamentares 
e transferências de recursos públicos para o município 
de Esperantina, no Estado do Piauí, no período com-
preendido entre os anos de 2005 e 2011.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 1.853/2012 (Marllos Sampaio) – Solicita informa-
ção ao Excelentíssimo Senhor Ministro do Desenvol-
vimento Social e Combate à Fome acerca dos convê-
nios e projetos originados de emendas parlamentares 
e transferências de recursos públicos para o município 
de Teresina, no Estado do Piauí, no período compre-
endido entre os anos de 2005 e 2011.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 1.854/2012 (Marllos Sampaio) – Solicita informação 
ao Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades acer-
ca dos convênios e projetos originados de emendas 
parlamentares e transferências de recursos públicos 
para o município de Teresina, no Estado do Piauí, no 
período compreendido entre os anos de 2005 e 2011.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 1.855/2012 (Marllos Sampaio) – Solicita informação 
ao Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades acerca 
dos convênios e projetos originados de emendas par-
lamentares e transferências de recursos públicos para 



15210 Sexta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2012

o município de Esperantina, no Estado do Piauí, no 
período compreendido entre os anos de 2005 e 2011.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 1.859/2012 (Marllos Sampaio) – Solicita informação 
ao Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte acerca 
dos convênios e projetos originados de emendas parla-
mentares e transferências de recursos públicos para o 
município de Valença do Piauí, no Estado do Piauí, no 
período compreendido entre os anos de 2005 e 2011.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 1.860/2012 (Marllos Sampaio) – Solicita informação 
ao Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades acerca 
dos convênios e projetos originados de emendas parla-
mentares e transferências de recursos públicos para o 
município de Valença do Piauí, no Estado do Piauí, no 
período compreendido entre os anos de 2005 e 2011.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 1.861/2012 (Marllos Sampaio) – Solicita informa-
ção ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde acer-
ca dos convênios e projetos originados de emendas 
parlamentares e transferências de recursos públicos 
para o município de Valença do Piauí, no Estado do 
Piauí, no período compreendido entre os anos de 
2005 e 2011.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 1.862/2012 (Marllos Sampaio) – Solicita informa-
ção ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação 
acerca dos convênios e projetos originados de emen-
das parlamentares e transferências de recursos públi-
cos para o município de Valença do Piauí, no Estado 
do Piauí, no período compreendido entre os anos de 
2005 e 2011.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 1.863/2012 (Marllos Sampaio) – Solicita informa-
ção ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Integração 
Nacional acerca dos convênios e projetos originados 
de emendas parlamentares e transferências de recur-
sos públicos para o município de Valença do Piauí, no 
Estado do Piauí, no período compreendido entre os 
anos de 2005 e 2011.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 1.864/2012 (Marllos Sampaio) – Solicita informa-
ção ao Excelentíssimo Senhor Ministro do Desenvol-
vimento Agrário acerca dos convênios e projetos ori-
ginados de emendas parlamentares e transferências 

de recursos públicos para o município de Valença do 
Piauí, no Estado do Piauí, no período compreendido 
entre os anos de 2005 e 2011.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 1.865/2012 (Marllos Sampaio) – Solicita informação 
ao Excelentíssimo Senhor Ministro do Turismo acerca 
dos convênios e projetos originados de emendas parla-
mentares e transferências de recursos públicos para o 
município de Valença do Piauí, no Estado do Piauí, no 
período compreendido entre os anos de 2005 e 2011.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 1.866/2012 (Marllos Sampaio) – Solicita informação 
ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Cultura acerca 
dos convênios e projetos originados de emendas parla-
mentares e transferências de recursos públicos para o 
município de Valença do Piauí, no Estado do Piauí, no 
período compreendido entre os anos de 2005 e 2011.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 1.867/2012 (Marllos Sampaio) – Solicita informa-
ção ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento acerca dos convênios 
e projetos originados de emendas parlamentares e 
transferências de recursos públicos para o município 
de Valença do Piauí, no Estado do Piauí, no período 
compreendido entre os anos de 2005 e 2011.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 1.868/2012 (Marllos Sampaio) – Solicita informação 
ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Pesca e Aquicultu-
ra acerca dos convênios e projetos originados de emen-
das parlamentares e transferências de recursos públicos 
para o município de Esperantina, no Estado do Piauí, no 
período compreendido entre os anos de 2005 e 2011.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 1.869/2012 (Marllos Sampaio) – Solicita informa-
ção ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça acer-
ca dos convênios e projetos originados de emendas 
parlamentares e transferências de recursos públicos 
para o município de Teresina, no Estado do Piauí, no 
período compreendido entre os anos de 2005 e 2011.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 1.870/2012 (Marllos Sampaio) – Solicita informação 
ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça acerca 
dos convênios e projetos originados de emendas par-
lamentares e transferências de recursos públicos para 
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o município de Esperantina, no Estado do Piauí, no 
período compreendido entre os anos de 2005 e 2011.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 1.871/2012 (Marllos Sampaio) – Solicita informa-
ção ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Pesca e 
Aquicultura acerca dos convênios e projetos origina-
dos de emendas parlamentares e transferências de 
recursos públicos para o município de Teresina, no 
Estado do Piauí, no período compreendido entre os 
anos de 2005 e 2011.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

Nº 1.872/2012 (Fernando Jordão) – Solicita infor-
mações ao Senhor Ministro da Fazenda a respeito de 
assunto tributário.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7/5/2012

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE 
EXPEDIENTE DO MÊS DE MAIO DE 2012

Dia 4, 6ª-feira

10:00 DR. PAULO CÉSAR (PSD – RJ)
10:25 GIACOBO (PR – PR)
10:50 DIEGO ANDRADE (PSD – MG)
11:15 PEDRO EUGÊNIO (PT – PE)
11:40 LEONARDO GADELHA (PSC – PB)

Dia 7, 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)

Dia 8, 3ª-feira

15:00 CHICO LOPES (PCdoB – CE)
15:25 VANDER LOUBET (PT – MS)
Dia 9, 4ª-feira
15:00 CESAR COLNAGO (PSDB – ES)
15:25 IRINY LOPES (PT – ES)

Dia 10, 5ª-feira

15:00 LUIZ FERNANDO MACHADO (PSDB – SP)
15:25 GERA ARRUDA (PMDB – CE)

Dia 11, 6ª-feira

10:00 IZALCI (PR – DF)
10:25 LEOPOLDO MEYER (PSB – PR)
10:50 RONALDO FONSECA (PR – DF)
11:15 DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ (PSD – RS)
11:40 MARLLOS SAMPAIO (PMDB – PI)

Dia 14, 2ª-feira

15:00 HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB – RN)
15:25 NAZARENO FONTELES (PT – PI)
15:50 DAVI ALCOLUMBRE (DEM – AP)
16:15 GUILHERME MUSSI (PSD – SP)
16:40 GERALDO SIMÕES (PT – BA)

Dia 15, 3ª-feira

15:00 WILLIAM DIB (PSDB – SP)
15:25 WANDENKOLK GONÇALVES (PSDB – PA)

Dia 16, 4ª-feira

15:00 ELCIONE BARBALHO (PMDB – PA)
15:25 SARNEY FILHO (PV – MA)

Dia 17, 5ª-feira

15:00 STEPAN NERCESSIAN (PPS – RJ)
15:25 JÚLIO DELGADO (PSB – MG)

Dia 18, 6ª-feira

10:00 PAULO MALUF (PP – SP)
10:25 EDIO LOPES (PMDB – RR)
10:50 MIRIQUINHO BATISTA (PT – PA)
11:15 CLEBER VERDE (PRB – MA)
11:40 FLAVIANO MELO (PMDB – AC)

Dia 21, 2ª-feira

15:00 DIMAS RAMALHO (PPS – SP)
15:25 JÚLIO CESAR (PSD – PI)
15:50 POLICARPO (PT – DF)
16:15 ANTONIO BALHMANN (PSB – CE)
16:40 JOÃO ANANIAS (PCdoB – CE)

Dia 22, 3ª-feira

15:00 PAES LANDIM (PTB – PI)
15:25 VANDERLEI SIRAQUE (PT – SP)

Dia 23, 4ª-feira

15:00 DALVA FIGUEIREDO (PT – AP)
15:25 ANÍBAL GOMES (PMDB – CE)

Dia 24, 5ª-feira

15:00 CELSO MALDANER (PMDB – SC)
15:25 DELEGADO PROTÓGENES (PCdoB – SP)

Dia 25, 6ª-feira

10:00 MANDETTA (DEM – MS)
10:25 SUELI VIDIGAL (PDT – ES)
10:50 LÚCIO VALE (PR – PA)
11:15 VALDIR COLATTO (PMDB – SC)
11:40 JUTAHY JUNIOR (PSDB – BA)

Dia 28, 2ª-feira

15:00 CARLOS BEZERRA (PMDB – MT)
15:25 JOSÉ CHAVES (PTB – PE)
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15:50 ARIOSTO HOLANDA (PSB – CE)
16:15 HERMES PARCIANELLO (PMDB – PR)
16:40 ROMERO RODRIGUES (PSDB – PB)

Dia 29, 3ª-feira

15:00 AUGUSTO CARVALHO (PPS – DF)
15:25 WALTER TOSTA (PSD – MG)

Dia 30, 4ª-feira

15:00 EDINHO ARAÚJO (PMDB – SP)
15:25 ENIO BACCI (PDT – RS)

Dia 31, 5ª-feira

15:00 CELIA ROCHA (PTB – AL)
15:25 HENRIQUE OLIVEIRA (PR – AM)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I – COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

REUNIÃO 

LOCAL: Centro Avançado da Pesq Tec do Agron de 
Cana – IAC/Apta – Rod Antonio D. N. – Ribeirão Pre-
to/SP 
HORÁRIO: 14h 

A –  Outro Evento: 

4º ENCONTRO DA COMISSÃO DE AGRICULTURA, 
PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMEN-
TO RURAL EM RIBEIRÃO PRETO/SP
Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação 
– AGRISHOW
Temas:
“Novo Código Florestal Brasileiro; e Recursos para 
Comercialização de Produtos Agropecuários”.
Convidados:
Deputados Federais;
Senadores de SP;
Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
Governador do Estado de São Paulo;
Deputados Estaduais de São Paulo;
Secretário de Agricultura de São Paulo;
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – 
CNA;
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricul-
tura – CONTAG;
Cooperativas Brasileiras e Unidades Estaduais – OCB;
Federação da Agricultura do Estado de São Paulo;
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Esta-
do de São Paulo;
Sindicato Rural de Ribeirão Preto/SP; e
Demais entidades representativas dos produtores rurais.

Autor do Requerimento nº 168/2011:
Deputado DUARTE NOGUEIRA – PSDB/SP

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 07-05-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.561/12 – do Sr. Eduardo Sciar-
ra – que “dispõe sobre o financiamento da implantação 
de instalações, ou da ampliação de redes de distribui-
ção de energia elétrica existentes, que se mostrarem 
necessárias para atendimento a pedidos de ampliação 
da carga, ou a novos consumidores, em áreas rurais, 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ASSIS DO COUTO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.564/12 – do Sr. Celso Malda-
ner – que “acrescenta o § 9º ao art. 15 da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, para vedar a aquisição de 
maçã importada no âmbito da administração pública 
direta e indireta”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO MORAES. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 04-05-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.423/12 – do Sr. Ricardo Izar – 
que “altera os arts. 2º e 44, da Lei nº 10.711 de 5 de 
agosto de 2003, Lei de Crimes Ambientais, que dis-
põe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas”. 
RELATOR: Deputado JESUS RODRIGUES. 

PROJETO DE LEI Nº 3.446/12 – do Sr. João Paulo 
Cunha – que “dá nova redação ao caput do art. 3º da 
Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que “estabele-
ce as diretrizes para a formulação da Política Nacional 
da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares 
Rurais””. 
RELATOR: Deputado HELENO SILVA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.452/12 – do Sr. Vicentinho – 
que “regulamenta o art. 68 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias – ADCT, que dispõe so-
bre o reconhecimento e titulação das terras ocupadas 
por remanescentes das comunidades dos quilombos”. 
RELATOR: Deputado VALDIR COLATTO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.483/12 – do Sr. Miriquinho Ba-
tista – que “dispõe sobre a criação do Serviço Social 
de Aquicultura e Pesca (SESAP) e do Serviço Nacional 
de Aprendizagem de Aquicultura e Pesca (SENAP)”. 
RELATOR: Deputado GIOVANNI QUEIROZ. 
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PROJETO DE LEI Nº 3.541/12 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “obriga as indústrias processa-
doras de laranja in natura a adquirirem percentual mí-
nimo de matéria-prima junto a produtores rurais, quan-
do tiverem recebido financiamento do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES”. 
RELATOR: Deputado VITOR PENIDO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.549/12 – do Sr. Wilson Filho 
– que “dispõe sobre a anistia de dívidas oriundas de 
operações de crédito rural contratadas por instituições 
financeiras federais na área de atuação da Superinten-
dência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado OZIEL OLIVEIRA. 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-05-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.080/11 – do Sr. Wilson Filho 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação 
de informações, pelas emissoras de rádio e de tele-
visão, de material educativo sobre o combate ao uso 
de drogas ilícitas”. 
RELATOR: Deputado ROMERO RODRIGUES. 

PROJETO DE LEI Nº 3.584/12 – do Sr. Edmar Arru-
da – que “obriga os veículos de comunicação social 
a divulgar números de telefone de utilidade pública”. 
RELATOR: Deputado ROGÉRIO MARINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.612/12 – do Sr. Rogério Car-
valho – que “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”. 
RELATOR: Deputado CLEBER VERDE. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

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

PROJETO DE LEI Nº 738/11 – do Sr. Luiz Otavio – 
que “acrescenta alínea ao inciso I do art. 23 da Lei nº 
8.977, de 6 de janeiro de 1995, que dispõe sobre o 
Serviço de TV a Cabo, para incluir canal reservado ao 
Comando do Exército Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA. 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 08-05-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

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

PROJETO DE LEI Nº 190/11 – do Sr. Weliton Prado – 
que “obriga a prestadora do serviço de banda larga a 
justificar por escrito ao solicitante o motivo da impossibi-
lidade de instalação do serviço no endereço solicitado”. 
RELATOR: Deputado AUREO. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 04-05-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.532/12 – do Sr. Irajá Abreu – 
que “cria incentivos fiscais para a pesquisa, o desen-
volvimento, a produção e a venda de mecanismos de 
detecção do nível de álcool do organismo do condutor 
de veículo automotor”. 
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
E DE CIDADANIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA (DIA 
07/05/2012) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 3.759/04 – do Sr. Wilson San-
tos – que “”Dispõe sobre o exercício da Profissão de 
Historiador e dá outras providências.”” (Apensado: PL 
7321/2006) 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-05-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 271/07 – do Sr. Jilmar Tatto – que 
“altera o art. 10 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 
1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis 
e Criminais e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 
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PROJETO DE LEI Nº 1.028/11 – do Sr. João Campos 
– que “altera a redação dos artigos 60, 69, 73 e 74, da 
Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispões 
sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, possi-
bilitando a composição preliminar dos danos oriundos 
de conflitos decorrentes dos crimes de menor potencial 
ofensivo pelos delegados de polícia”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ MENTOR. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 5.839/09 – do Sr. Dimas Ramalho 
– que “acrescenta o parágrafo único ao art. 116 da Lei 
nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para garantir o envio 
de correspondência informando que o segurado atingiu 
os requisitos mínimos para aposentadoria por idade 
ou tempo de contribuição”. (Apensado: PL 980/2011) 
RELATOR: Deputado ALCEU MOREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.263/10 – do Sr. Marcelo Al-
meida – que “institui o Prêmio José Ephim Mindlin” 
(Apensado: PL 7499/2010) 
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 

PROJETO DE LEI Nº 709/11 – do Sr. Weliton Prado 
– que “institui o certificado Parceiros da Ressocializa-
ção às pessoas jurídicas que contratarem egressos e 
sentenciados acautelados do sistema prisional e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado MARÇAL FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.267/11 – do Sr. Gabriel Gui-
marães – 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 BONIFÁCIO DE ANDRADA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.180/11 – do Senado Federal – 
Serys Slhessarenko – (PLS 128/2010) – que “confere 
ao Município de Sorriso, no Estado de Mato Grosso, 
o título de Capital Nacional do Agronegócio”. 
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA. 

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 523/11 – do Sr. Walter Tosta – que 
“dispõe sobre o dano moral e dá outras providências” 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 08-05-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 7.769/10 – da Srª Gorete Perei-
ra – que “acrescenta dispositivos à Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT, a fim de dispor sobre a res-
ponsabilidade das partes e de seus procuradores por 
litigância de má-fé”. 
RELATOR: Deputado NELSON PELLEGRINO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.807/11 – do Sr. Francisco Araújo 
– que “acrescenta parágrafo ao art. 51 da Lei n.º 8.078, 
de 11 de setembro de 1990, para permitir ao julgador 
declarar, de ofício, a nulidade das cláusulas abusivas”. 
RELATOR: Deputado ONOFRE SANTO AGOSTINI. 

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”. 
RELATORA: Deputada ROSANE FERREIRA. 

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”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.267/12 – do Sr. Miro Teixeira 
– que “altera o § 1º do art. 74 do Código de Processo 
Penal, acrescentando competência ao Tribunal do Júri 
para julgar os crimes descritos nos arts. 312, 313, 313-
A, 316, 317, 332 e 333 do Código Penal”. 
RELATOR: Deputado MARCOS ROGÉRIO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.459/12 – do Sr. Ricardo Izar – 
que “altera a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973”. 
RELATOR: Deputado FABIO TRAD. 
B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 6.371/02 – do Sr. Milton Mon-
ti – que “acrescenta novo parágrafo ao art. 2º da Lei 
nº 10.219 de 2001, que Cria o Programa Nacional de 
Renda Mínima vinculada à educação – Bolsa Escola”. 
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 509/03 – do Sr. Carlos Souza – 
que “acrescenta inciso e parágrafo ao art. 14 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que “estabelece 
as Diretrizes e Bases da Educação Nacional””. 
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 2.013/03 – do Senado Federal 
– Tião Viana – que “altera a Lei nº 8.080, de 19 de se-
tembro de 1990, que dispõe sobre as condições para 
a promoção, proteção e recuperação da saúde, a or-
ganização e o funcionamento dos serviços correspon-
dentes e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA. 
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PROJETO DE LEI Nº 128/07 – do Sr. Lobbe Neto – 
que “inclui o tema “Educação Alimentar” no conteúdo 
das disciplinas de Ciências e Biologia, nos currículos 
das escolas de ensino fundamental e médio, respec-
tivamente” (Apensado: PL 325/2007) 
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 2.776/08 – do Sr. Neilton Mulim 
– que “estabelece a obrigatoriedade da presença de 
profissionais de odontologia nas unidades de terapia 
intensiva e dá outras providências”. (Apensado: PL 
363/2011) 
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 

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 LUIZ COUTO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.931/09 – do Sr. Guilherme Cam-
pos – que “fica instituído o Dia Nacional da Astronomia, 
a ser celebrado anualmente no dia 2 de dezembro”. 
RELATOR: Deputado ONOFRE SANTO AGOSTINI. 

PROJETO DE LEI Nº 6.364/09 – do Sr. Sarney Filho 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade da adoção de 
medidas ecologicamente sustentáveis nas obras de 
infra-estrutura necessárias à realização das Olimpí-
adas de 2016”. 
RELATOR: Deputado ALCEU MOREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.466/09 – do Senado Federal 
– Antônio Carlos Valadares – (PLS 504/2007) – que 
“altera a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que 
estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 
básico, com o objetivo de incentivar a economia no 
consumo de água”. 
RELATOR: Deputado ALCEU MOREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.158/10 – do Senado Federal – 
Marcelo Crivella – (PLS 533/2009) – que “acrescenta 
art. 391-A à Consolidação dasLeis do Trabalho (CLT), 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, para dispor sobre a estabilidade provisória da 
gestante, prevista no art. 10, II, “b”, do Ato das Dispo-
sições Constitucionais Transitórias”. 
RELATOR: Deputado RONALDO FONSECA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.578/10 – do Poder Executivo 
– que “dá nova redação ao art. 27 da Lei nº 11.772, 
de 17 de setembro de 2008, que trata do patrocínio do 
Instituto GEIPREV de Seguridade Social”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PROJETO DE LEI Nº 1.957/11 – do Sr. Dr. Ubiali – que 
“acrescenta parágrafo ao art. 147, da Lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997, com relação à exigência da 

realização de testes de glicemia na habilitação dos 
Condutores”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.078/11 – do Poder Executivo 
– (AV 955/2011) – que “altera o Decreto nº 2.784, de 
18 de junho de 1913, para restabelecer os fusos ho-
rários do Estado do Acre e do Estado do Amazonas”. 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 07-05-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

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

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 3.416/08 – do Sr. Lira Maia – que 
“dispõe sobre a transferência de titularidade de bens 
imóveis de propriedade da União para os Municípios 
da Amazônia Legal”. 
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELINO. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 04-05-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

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

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 4.404/08 – do Senado Federal 
– Lobão Filho – (PLS 274/2008) – que “altera a Lei nº 
9.427, de 26 de dezembro de 1996, para dispor so-
bre alteração do limite de potência que caracteriza as 
pequenas centrais hidrelétricas e ampliar incentivos e 
investimentos em geração de energia elétrica de ou-
tras fontes alternativas”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. 

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 DEFESA DO CONSUMIDOR 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 08-05-12 
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Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

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

PROJETO DE LEI Nº 919/11 – do Sr. Reguffe – que 
“acrescenta o § 2º ao art. 31 da Lei nº 8.078, de 11 
de setembro de 1990, para dispor sobre a obrigato-
riedade de se informar o valor total a ser pago pelos 
consumidores nas compras parceladas de produtos 
ou serviços, bem como nos empréstimos e financia-
mentos bancários”. 
RELATOR: Deputado CÉSAR HALUM. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 09-05-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

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

PROJETO DE LEI Nº 1.877/11 – da Srª Janete Rocha 
Pietá – que “dispõe sobre a criação de Zona de Proces-
samento de Exportação (ZPE) na Região do Alto Tietê”. 
RELATOR: Deputado RONALDO ZULKE. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 08-05-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.492/12 – do Sr. Carlos Sam-
paio – que “altera a Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 
1994, para tornar mais rigorosos os atos empresariais 
levados a registro nas Juntas Comerciais”. 
RELATOR: Deputado ÂNGELO AGNOLIN. 

PROJETO DE LEI Nº 3.505/12 – do Sr. Andre Moura 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de higienização 
dos óculos utilizados na exibição de filmes em terceira 
dimensão (3D)”. 
RELATOR: Deputado OSMAR TERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.517/12 – do Sr. Júlio Cam-
pos – que “altera a legislação da Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social – Cofins e da 
Contribuição para o Pis/Pasep referente à tributação 
de bebidas alcoólicas e cigarros”. 
RELATOR: Deputado VINICIUS GURGEL. 

PROJETO DE LEI Nº 3.527/12 – do Sr. Onofre Santo 
Agostini – que “altera a Lei nº 8.245, de 18 de outubro 
de 1991, que dispõe sobre a locação de imóveis e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado VINICIUS GURGEL. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 07-05-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

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

PROJETO DE LEI Nº 7.750/10 – do Senado Fede-
ral – Papaléo Paes – (PLS 545/2007) – que “ Altera a 
Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, e a Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para 
atualizar a terminologia referente ao Registro Público 
de Empresas e Atividades Afins”. 
RELATOR: Deputado RENATO MOLLING. 

PROJETO DE LEI Nº 722/11 – do Sr. Jorge Corte Real 
– que “estabelece medidas de estímulo ao investimen-
to, altera o art. 1º da Lei nº 11.529, de 22 de outubro 
de 2007, e dá outras providências” 
RELATOR: Deputado RENATO MOLLING. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 04-05-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I 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 ANTONIO BALHMANN. 

PROJETO DE LEI Nº 3.472/12 – do Sr. Fernando Jor-
dão – que “torna obrigatória a utilização de materiais 
reciclados em produtos eletroeletrônicos e eletrodo-
mésticos” 
RELATOR: Deputado MARCO TEBALDI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.473/12 – do Sr. Fernando Jor-
dão – que “acrescenta incisos ao art.10 da Lei nº 8.078, 
de 11 de setembro de 1990”. 
RELATOR: Deputado AFONSO FLORENCE. 

PROJETO DE LEI Nº 3.487/12 – do Sr. Jerônimo Go-
ergen – que “dispõe sobre a comercialização, a esto-
cagem e o trânsito de arroz, trigo, feijão, cebola, ce-
vada e aveia e seus derivados importados de outros 
países, para consumo e comercialização interno, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. 
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA (DIA 
07/05/2012) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.572/09 – do Sr. Homero Perei-
ra – que “acrescenta inciso ao art. 9º da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, de diretrizes e bases da 
educação nacional, para inserir, entre as incumbências 
da União, a de estabelecer, em colaboração com os 
entes federados, padrões mínimos de infra-estrutura 
para os prédios escolares”. 
RELATOR: Deputado MIRIQUINHO BATISTA. 

PROJETO DE LEI Nº 267/11 – da Srª Cida Borghetti 
– que “acrescenta o art. 53-A 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”, a fim de 
estabelecer deveres e responsabilidades à criança e 
ao adolescente estudante”. 
RELATORA: Deputada PROFESSORA DORINHA SE-
ABRA REZENDE. 

PROJETO DE LEI Nº 512/11 – do Senado Federal – 
Marisa Serrano – (PLS 13/2010) – que “acrescenta art. 
8º-A à Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto 
da Criança e do Adolescente), para instituir a Semana 
Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência”. 
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL. 

PROJETO DE LEI Nº 1.304/11 – do Sr. Dr. Ubiali – que 
“autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica 
Federal de Franca, no Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado PROFESSOR SETIMO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.305/11 – do Sr. Dr. Ubiali – que 
“autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica 
Federal de Igarapava, no Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado PINTO ITAMARATY. 

PROJETO DE LEI Nº 1.307/11 – do Sr. Dr. Ubiali – que 
“autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica 
Federal de Ituverava, no Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado JOAQUIM BELTRÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.910/11 – do Sr. Luciano Castro 
– que “altera a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998”. 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 

PROJETO DE LEI Nº 2.995/11 – do Sr. Aguinaldo 
Ribeiro – que “dispõe sobre a liberação de diplomas, 
certificados e certidões de cursos formais, em todos 
os níveis, para todos os efeitos de direito”. 
RELATOR: Deputado ANDERSON FERREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.049/11 – do Sr. João Dado – 
que “dispõe sobre a Contribuição para o Programa de 
Integração Social e de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público – PIS/PASEP e a Contribuição para 
Seguridade Social – COFINS devidas pelas socieda-
des cooperativas de educação”. 
RELATOR: Deputado PEDRO UCZAI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.144/12 – do Sr. Romero Ro-
drigues – que “acrescenta § 3º ao art. 67 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, para dispor sobre 
programas que assegurem o acesso dos profissionais 
do magistério a livros, materiais e eventos relevantes 
para o exercício profissional”. 
RELATORA: Deputada KEIKO OTA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.146/12 – do Sr. Weliton Prado – 
que “dispõe sobre a apresentação do Cartão da Crian-
ça ou da Caderneta de Saúde da Criança nas escolas 
públicas e privadas do Sistema Nacional de Educação”. 
RELATOR: Deputado DR. JORGE SILVA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.321/12 – do Sr. Enio Bacci – 
que “dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão da 
língua espanhola nas escolas públicas iniciada no 
ensino fundamental”. 
RELATORA: Deputada PROFESSORA DORINHA SE-
ABRA REZENDE. 

PROJETO DE LEI Nº 3.333/12 – do Sr. Cabo Juliano 
Rabelo – que “altera o Decreto-Lei nº 236, de 28 de 
fevereiro de 1967, reservando canal em âmbito nacio-
nal para a transmissão da programação da TV Escola 
em sinal aberto”. 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.400/12 – do Sr. Enio Bacci – 
que “dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão da 
disciplina “Direitos Humanos” nas escolas públicas 
iniciada no ensino fundamental”. 
RELATOR: Deputado GABRIEL CHALITA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.534/12 – do Poder Executivo 
– que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educa-
ção nacional, para fazer constar a exigência de ma-
nifestação de órgão normativo do sistema de ensino 
para o fechamento de escolas do campo”. 
RELATOR: Deputado WALDENOR PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.562/12 – do Sr. Jose Stédile 
– que “institui o Dia Nacional do Empregado Sindical”. 
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 08-05-12 
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 2.742/08 – do Sr. Lázaro Botelho 
– que “acrescenta o art. 26-B à Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, e altera o art. 147, da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, com relação à educação 
para o trânsito”. (Apensado: PL 947/2011) 
RELATOR: Deputado WALDIR MARANHÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.518/11 – da Srª Janete Rocha 
Pietá – que “dispõe sobre o percentual mínimo de re-
cursos destinados a educação indígena e quilombola”. 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.785/11 – do Senado Federal – 
Gim Argello – (PLS 228/2010) – que “acrescenta inciso 
IX ao art. 12 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), 
para incluir entre as incumbências dos estabelecimen-
tos de ensino a promoção de ambiente escolar seguro 
e a adoção de estratégias de prevenção e combate ao 
bullying”. (Apensados: PL 7457/2010 (Apensados: PL 
283/2011 (Apensados: PL 350/2011 e PL 1841/2011), 
PL 908/2011, PL 1226/2011, PL 1633/2011 (Apensa-
do: PL 2108/2011), PL 1765/2011, PL 2048/2011 e PL 
3036/2011) e PL 3153/2012) 
RELATOR: Deputado JEAN WYLLYS. 

PROJETO DE LEI Nº 2.094/11 – do Sr. Gilmar Macha-
do – que “denomina “Passarela Dr. Alfredo Pastori” a 
Passagem Inferior (PI) no quilômetro 39,5 da BR-050 no 
perímetro urbano que dá acesso ao bairro Novo Horizon-
te do município de Araguari, Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO ROBERTO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.329/11 – do Sr. Gonzaga Pa-
triota – que “denomina “Rodovia Joaquim Pinto Lapa” 
o trecho da Rodovia BR-408 situado no Estado de 
Pernambuco”. 
RELATOR: Deputado ANDERSON FERREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.331/11 – do Sr. Waldenor Pe-
reira – que “altera a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro 
de 2008, que institui a Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institu-
tos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado LUIZ NOÉ. 

PROJETO DE LEI Nº 2.853/11 – do Sr. Ronaldo Zulke 
– que “confere ao Município de Teutônia, no Estado 
do Rio Grande do Sul, o título de Capital Nacional 
dos Corais”. 
RELATOR: Deputado LUIZ NOÉ. 

PROJETO DE LEI Nº 2.971/11 – do Sr. Diego Andrade 
– que “erige em Monumento Nacional a Rota do Café”. 
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.020/11 – do Sr. Nelson Mar-
chezan Junior – que “altera o caput do art. 4º da Lei 
nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que Regulamenta 
a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o 
piso salarial profissional nacional para os profissionais 
do magistério público da educação básica, a fim de 
viabilizar que Estados e Municípios não beneficiados 
pela complementação da União ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB 
possam receber complementação da União para inte-
gralização do piso salarial profissional nacional para os 
profissionais do magistério público da educação básica”. 
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.051/11 – do Sr. Aguinaldo Ri-
beiro – que “acrescenta o inciso IV ao art. 7º da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que “Estabelece 
as Diretrizes e Bases da Educação Nacional””. 
RELATOR: Deputado JORGINHO MELLO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.096/12 – do Sr. Leonardo Ga-
delha – que “cria o Parque Nacional dos Dinossauros, 
nos municípios de Sousa e São João do Rio do Peixe, 
no Estado da Paraíba”. 
RELATOR: Deputado MIRIQUINHO BATISTA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.114/12 – da Srª Sandra Ro-
sado – que “altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 
2009, que “Dispõe sobre o atendimento da alimentação 
escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos 
alunos da educação básica; altera as Leis nos 10.880, 
de 9 de junho de 2004, 11.273, de 6 de fevereiro de 
2006, 11.507, de 20 de julho de 2007; revoga dispositi-
vos da Medida Provisória nº 2.178-36, de 24 de agosto 
de 2001, e a Lei nº 8.913, de 12 de julho de 1994; e dá 
outras providências”, para permitir a participação dos 
profissionais da educação na alimentação escolar”. 
RELATOR: Deputado SEVERINO NINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.149/12 – do Sr. Romero Ro-
drigues – que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, de forma a estabelecer expressamente 
a gratuidade do ensino superior”. 
RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.179/12 – do Sr. Lincoln Portela 
– que “acrescenta parágrafo ao art. 23 da Lei nº 9.394, 
de 1996, de diretrizes e bases da educação nacional, 
para dispor sobre a possibilidade de oferta domiciliar 
da educação básica”. 
RELATOR: Deputado WALDENOR PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.304/12 – do Sr. Edivaldo Ho-
landa Junior – que “institui o Programa Nacional do 
Livro Técnico e Profissionalizante (PNLTP)”. 
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RELATOR: Deputado BIFFI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.341/12 – da Srª Janete Capi-
beribe – que “declara o ambientalista Chico Mendes 
patrono do meio ambiente brasileiro”. 
RELATOR: Deputado HENRIQUE AFONSO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.435/12 – da Srª Janete Capi-
beribe – que “inscreve o nome de Aracy de Carvalho 
Guimarães Rosa no “Livro dos Heróis da Pátria””. 
RELATOR: Deputado ANGELO VANHONI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.455/12 – do Sr. Wellington 
Fagundes – que “estabelece regime escolar especial 
com a finalidade de facilitar às mães a realização de 
cursos”. 
RELATORA: Deputada PROFESSORA DORINHA SE-
ABRA REZENDE. 

PROJETO DE LEI Nº 3.543/12 – do Sr. Tiririca – que 
“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””. 
RELATOR: Deputado RAUL HENRY. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 08-05-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

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

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 21/07 – do Sr. Dr. Rosinha – 
que “dispõe sobre a responsabilidade sanitária dos 
agentes públicos e a aplicação de penalidades ad-
ministrativas”. 
RELATOR: Deputado ROGÉRIO CARVALHO. 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI-
MENTO SUSTENTÁVEL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 08-05-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

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

PROJETO DE LEI Nº 2.491/11 – do Sr. Manoel Junior 
– que “institui o Programa Lixo Reciclado na Escola, 
na rede pública de ensino”. 
RELATOR: Deputado MÁRCIO MACÊDO. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 07-05-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

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

PROJETO DE LEI Nº 2.457/11 – do Senado Federal 
– Marcelo Crivella – (PLS 411/2007) – que “altera a 
Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Ci-
dade), e a Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, que 
dispõe sobre o Sistema Financeiro da Habitação, para 
instituir mecanismos de estímulo à instalação de siste-
mas de coleta, armazenamento e utilização de águas 
pluviais em edificações públicas e privadas”. (Apen-
sado: PL 4946/2001 (Apensados: PL 1310/2011, PL 
2750/2003 (Apensados: PL 3322/2004, PL 7074/2006 
(Apensado: PL 4958/2009), PL 1069/2007 (Apensa-
dos: PL 953/2011 e PL 2454/2011), PL 2565/2007, 
PL 7849/2010, PL 682/2011 e PL 1138/2011) e PL 
2874/2011)) 
RELATORA: Deputada MARINA SANTANNA. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 04-05-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.371/12 – do Sr. Alceu Moreira 
– que “dispõe sobre a revisão quinquenal da Lei que 
institui o Código Florestal Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

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

PROJETO DE LEI Nº 5.987/09 – do Sr. Roberto Brit-
to – que “dispõe sobre destinação para arborização 
urbana de parte dos recursos arrecadados por apli-
cação de multa por infração ambiental”. (Apensado: 
PL 6557/2009) 
RELATORA: Deputada REBECCA GARCIA. 
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COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 08-05-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

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

PROJETO DE LEI Nº 5.733/09 – do Senado Federal – 
Marcelo Crivella – que “altera, com vistas a fomentar a 
utilização da energia solar, a Lei nº 10.257, de 10 de 
julho de 2001 (Estatuto da Cidade), para instituir dire-
triz a ser observada pelos Municípios, e a Lei nº 4.380, 
de 21 de agosto de 1964, para condicionar a obtenção 
de financiamento no âmbito do Sistema Financeiro da 
Habitação (SFH)”. (Apensados: PL 7678/2006 (Apen-
sados: PL 1484/2007, PL 1724/2007 e PL 3173/2008), 
PL 6250/2009 (Apensado: PL 242/2011), PL 7231/2010 
e PL 1859/2011 (Apensado: PL 2952/2011)) 
RELATOR: Deputado GEORGE HILTON. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 07-05-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.497/11 – do Sr. Zé Silva – que 
“dispõe, no que se refere às unidades consumidoras de 
energia elétrica da classe rural, sobre prazo de resta-
belecimento do fornecimento e acerca da reparação de 
prejuízos causados por falha do sistema de distribuição”. 
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 3.529/12 – do Sr. Irajá Abreu – que 
“institui a politica nacional de geração de energia elétrica 
a partir da biomassa, estabelece a obrigatoriedade de 
contratação dessa energia e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 3.550/12 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “altera a Lei nº 9.966, de 28 de abril de 2000”. 
RELATOR: Deputado MARCOS ROGÉRIO. 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES 
E DE DEFESA NACIONAL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 04-05-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.408/12 – da Srª Erika Kokay 
– que “aumenta para trinta por cento o percentual de 
policiais militares femininos na Polícia Militar do Dis-
trito Federal”. 
RELATORA: Deputada JAQUELINE RORIZ. 

PROJETO DE LEI Nº 3.496/12 – do Sr. Wandenkolk 
Gonçalves – que “autoriza o Poder Executivo a criar o 
Colégio Militar de Conceição do Araguaia, no Estado 
do Pará”. 
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-05-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

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

PROJETO DE LEI Nº 3.624/08 – do Sr. Tadeu Filippelli 
– que “altera o art. 6º da Lei nº 10.826, de 22 de de-
zembro 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 conceder porte de arma 
aos integrantes dos quadros de pessoal de fiscaliza-
ção dos departamentos de trânsito”. (Apensado: PL 
4.408/08) 
RELATOR: Deputado FRANCISCO ARAÚJO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.079/11 – do Senado Fede-
ral – Waldemir Moka – (PLS 465/11) – que “altera os 
arts. 20 e 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 
para instituir isenção da contribuição destinada à Se-
guridade Social nos casos de contratação realizada 
conforme a política de reinserção social prevista no 
Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas 
(Sisnad)”. (Apensado: PL 3.227/12) 
RELATOR: Deputado NAZARENO FONTELES. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 08-05-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
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PROJETO DE LEI Nº 2.292/11 – do Sr. Gean Loureiro 
– que “regula as ações de Polícia Administrativa exer-
cida pelas Polícias Militares no exercício da Polícia 
Ostensiva e da Preservação da Ordem Pública, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado MENDONÇA PRADO. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 04-05-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

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 LUIZ CARLOS. 

PROJETO DE LEI Nº 3.372/12 – do Sr. Paulo Foletto 
– que “dispõe sobre a escolta durante o transporte de 
explosivos em rodovias e ferrovias federais”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 3.391/12 – do Sr. Carlos Be-
zerra – que “estabelece prazo para que a União firme 
convênios com Estados, Distrito Federal e Municípios, 
com vistas ao cumprimento de disposições constitu-
cionais e legais e altera artigos da Lei nº 7.210, de 11 
de julho de 1984”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO BRITO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.392/12 – do Sr. Audifax – que 
“altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para 
permitir que empresas e instituições não governamen-
tais possam contratar, sem vínculo empregatício, o 
egresso penitenciário”. 
RELATOR: Deputado VANDERLEI SIRAQUE. 

PROJETO DE LEI Nº 3.462/12 – do Sr. Andre Moura 
– que “altera a Lei Federal nº 10.671 de 15 de maio 
de 2003 que “Dispõe sobre o Estatuto de Defesa do 
Torcedor e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 07-05-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.394/12 – do Sr. Manoel Junior 
– que “dispõe sobre o diagnóstico e o tratamento da 
dislexia na educação básica”. 

RELATORA: Deputada IRACEMA PORTELLA. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 04-05-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.570/11 – do Sr. Francisco Es-
córcio – que “acrescenta artigos à Lei 8.080, de 19 
de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições 
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, 
a organização e o funcionamento dos serviços corres-
pondentes e dá outras providências, para dispor sobre 
a composição e forma de deliberação das comissões 
intergestores do Sistema Único de Saúde”. 
RELATORA: Deputada CARMEN ZANOTTO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.037/11 – do Sr. Aguinaldo Ri-
beiro – que “acrescenta dispositivo à Lei nº 8.899, de 
29 de junho de 1994, sobre a concessão de desconto 
de cinquenta por cento nas tarifas de passagens aé-
reas para atletas portadores de deficiência nos deslo-
camentos destinados à participação em competições 
nacionais e internacionais”. 
RELATOR: Deputado ANGELO VANHONI. 

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇO PÚBLICO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-05-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.360/12 – do Sr. Paulo Feijó – 
que “altera os arts. 14 e 16 da Lei nº 3.820, de 11 de 
novembro de 1960, para dispor sobre a responsabili-
dade técnica do técnico de farmácia e sua inscrição 
nos Conselhos Regionais de Farmácia”. 
RELATOR: Deputado ERIVELTON SANTANA. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 08-05-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 2.762/11 – do Sr. Rogério Carva-
lho – que “dispõe sobre a inclusão de jovem e adoles-
cente no mercado de trabalho e reserva de vagas nas 
empresas que participem de licitações e contratos de 
obras, prestação de serviços, compras e locações para 
a Administração Pública”. (Apensado: PL 2819/2011) 
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA. 
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PROJETO DE LEI Nº 2.868/11 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “altera a redação do art. 14 da Lei nº 4.860, de 
26 de novembro de 1965, que dispõe sobre o regime 
de trabalho nos portos organizados, para estender 
aos trabalhadores avulsos e empregados o adicional 
de risco portuário”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ OTÁVIO GERMANO. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 07-05-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 234/07 – do Sr. João Dado – que 
“acrescenta Art. 13-A na Lei nº 5.889, de 8 de junho de 
1973, para dispor sobre a atividade dos trabalhadores 
no corte de cana”. 
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.579/11 – do Sr. Edson Pimen-
ta – que “altera a Lei nº 11.788, de 2008, que disci-
plina o estágio do estudante, a fim de dispor sobre a 
obrigatoriedade de concessão de intervalo quando 
houver prorrogação da jornada de atividade, a opção 
de recebimento de auxílio-transporte em dinheiro ou 
tíquete, os recessos proporcionais e o período de sua 
concessão, o pagamento pela parte concedente do 
estágio das anuidades e demais taxas cobradas por 
entidades de classe ao estagiário e a autorização para 
a associação de estagiários”. 
RELATOR: Deputado AMAURI TEIXEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.664/11 – do Sr. Arnaldo Jar-
dim – que “regulamenta o exercício da profissão de 
Gestor Ambiental”. 
RELATOR: Deputado AMAURI TEIXEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.667/11 – do Sr. Artur Bruno – 
que “altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, 
que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar 
e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos 
da educação básica”. 
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS. 

PROJETO DE LEI Nº 2.700/11 – da Srª Sandra Rosa-
do – que “altera dispositivos do Capítulo IV do Título 
III, da Consolidação das Leis do Trabalho, que trata da 
proteção do trabalho do menor”. 
RELATOR: Deputado AMAURI TEIXEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.750/11 – do Sr. Andre Moura 
– que “fixa piso salarial nacional dos médicos”. 
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS. 

PROJETO DE LEI Nº 2.754/11 – do Sr. Luciano Cas-
tro – que “altera a denominação da categoria funcional 
de Papiloscopista Policial para Perito Papiloscopista”. 
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS. 

PROJETO DE LEI Nº 2.859/11 – do Sr. Rubens Bueno 
– que “acrescenta o art. 294-A ao Decreto-lei nº 3.689, 
de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal”. 
RELATOR: Deputado POLICARPO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.351/12 – do Sr. João Dado 
– que “define, para efeito do disposto no art. 247 da 
Constituição Federal, as atividades consideradas ex-
clusivas de Estado, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado POLICARPO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.399/12 – do Sr. Mendonça 
Prado – que “altera dispositivos da Lei nº 1.411, de 
13 de agosto de 1951, que dispõe sobre a profissão 
de Economista, e da Lei nº 6.537, de 19 de junho de 
1978, que Dispõe sobre o procedimento tributário ad-
ministrativo e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado AMAURI TEIXEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.427/12 – da Srª Erika Kokay 
– que “dispõe sobre regras para execução de despe-
sas oriundas de emendas parlamentares, convênios, 
acordos e outros instrumentos congêneres, sobre 
a prestação de contas desses recursos e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado POLICARPO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.433/12 – do Sr. Padre João 
– que “revoga dispositivos da Lei nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de per-
missão e de concessão de serviços públicos previsto 
no art. 175 da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado VICENTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.443/12 – do Sr. Pedro Uczai 
– que “dispõe sobre a expedição de carteiras de re-
gistro profissional”. 
RELATOR: Deputado VICENTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.489/12 – do Sr. Eduardo Aze-
redo – que “dispõe sobre o incentivo à criação de bri-
gadas de voluntários municipais”. 
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO BALA ROCHA. 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 08-05-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.611/12 – do Sr. Jonas Doni-
zette – que “revoga o art. 94 da Lei nº 9.615, de 24 de 



Maio de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 4 15223 

março de 1998, que “Institui normas gerais sobre o 
desporto e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 07-05-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 7.377/10 – do Poder Executivo – 
que “dispõe sobre a concessão de prêmio e de auxílio 
especial mensal aos jogadores das seleções campeãs 
do mundo de 1958, 1962 e 1970”. 
RELATOR: Deputado DANRLEI DE DEUS HIN-
TERHOLZ. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 08-05-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

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

PROJETO DE LEI Nº 1.977/11 – do Sr. José Otávio 
Germano – que “denomina “Rodovia Luís Antônio Trin-
dade Amin” o trecho da BR-153, compreendido entre 
a Empresa Horbach e o acesso à Empresa Granol, 
na cidade de Cachoeira do Sul, Estado do Rio Gran-
de do Sul”. 
RELATOR: Deputado MAURO MARIANI. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 04-05-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.823/08 – da Srª Aline Corrêa – 
que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
acrescentando § 2º no art. 88, tornando obrigatória a 
colocação de tachas refletivas sobre as marcas lon-
gitudinais nas vias rurais”. (Apensado: PL 2769/2011) 
RELATOR: Deputado LÁZARO BOTELHO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.968/08 – da Srª Rose de Frei-
tas – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para 
dispor sobre a competência para regular os serviços 
de transporte remunerado de passageiros em moto-
cicletas e motonetas – moto-táxi”. 
RELATOR: Deputado MAURO LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 3.193/08 – do Sr. Antonio Bu-
lhões – que “acrescenta parágrafo único ao art. 85 da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu 
o Código de Trânsito Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado DIEGO ANDRADE. 

PROJETO DE LEI Nº 3.744/08 – do Sr. Eliene Lima – 
que “torna obrigatório o uso de aparelho limitador de 
velocidade por todos os veículos do transporte público 
coletivo”. (Apensado: PL 5198/2009) 
RELATOR: Deputado EDINHO ARAÚJO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.141/08 – do Sr. Nelson Goetten 
– que “acrescenta inciso ao art. 105 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, para incluir dispositivo verificador 
da qualidade do combustível como equipamento obri-
gatório dos veículos automotores”. (Apensado: PL 
7433/2010) 
RELATOR: Deputado ZOINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.278/09 – do Sr. Marçal Filho – 
que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para regular 
a autorização especial de trânsito para máquinas de 
grandes dimensões empregadas em atividades agrí-
colas, de construção ou de pavimentação”. 
RELATOR: Deputado LÁZARO BOTELHO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.295/09 – do Sr. Lelo Coimbra 
– que “acrescenta inciso ao art. 24 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LAUREZ MOREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.376/09 – do Sr. José Mentor 
– que “altera dispositivos da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997 – Institui o Código de Trânsito Bra-
sileiro, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LAUREZ MOREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.508/09 – do Sr. Júlio Delga-
do – que “inclui o art. 94-B à Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, para conferir ao Contran competência para 
disciplinar a realização de bloqueios, conforme as di-
retrizes que estabelece”. 
RELATOR: Deputado MILTON MONTI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.437/12 – do Sr. Laercio Oli-
veira – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que “institui o Código de Trânsito Brasileiro””. 
RELATOR: Deputado RENZO BRAZ. 

PROJETO DE LEI Nº 3.477/12 – do Sr. William Dib – 
que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que Institui o Código de Trânsito Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado ZEZÉU RIBEIRO. 
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PROJETO DE LEI Nº 3.479/12 – do Sr. Augusto Coutinho 
– que “altera o art. 105 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para 
estabelecer a obrigatoriedade de instalação de medidor 
de combustível digital em veículos automotores”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO QUINTÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.491/12 – do Sr. Ricardo Izar 
– que “dá nova redação ao caput do art. 1º da Lei nº 
5.970, de 1973, para 11 de julho de 1973, para dispor 
sobre a remoção de animais que tenham sofrido lesão 
em caso de acidente de trânsito”. 
RELATOR: Deputado WELLINGTON FAGUNDES. 

PROJETO DE LEI Nº 3.510/12 – do Sr. Romero Rodri-
gues – que “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 coletivo de passageiros”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO QUINTÃO. 

II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR 
E PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE 

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 111-A, DE 2011, 
DA SRA. DALVA FIGUEIREDO, QUE “ALTERA O 
ART. 31 DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19, 

DE 4 DE JUNHO DE 1998, E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS”. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 9ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 07-05-12 

Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, 
§3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 111/11 
– da Srª Dalva Figueiredo – que “altera o art. 31 da 
Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO. 

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” 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 6ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-05-12 

Proposta de Emenda à Constituição 
(Art. 202, §3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 10/11 
– 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 eleito-
ral”. (Apensado: PEC 52/2011) 
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO LIMA. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À  

CONSTITUIÇÃO Nº 37-A, DE 2011, DO SR. 
 LOURIVAL MENDES, QUE “ACRESCENTA O § 10 
AO ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA 

DEFINIR A COMPETÊNCIA PARA A  
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL PELAS POLÍCIAS 

FEDERAL E CIVIS DOS ESTADOS  
E DO DISTRITO FEDERAL” 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 10ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 04-05-12 

Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, 
§3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 37/11 
– do Sr. Lourival Mendes – que “acrescenta o § 10 ao 
art. 144 da Constituição Federal para definir a compe-
tência para a investigação criminal pelas polícias federal 
e civis dos Estados e do Distrito Federal”. 
RELATOR: Deputado FABIO TRAD. 

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: 16ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-05-12 
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Projetos de Lei (Art. 205, §4º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.572/11 – do Sr. Vicente Can-
dido – que “institui o Código Comercial”. 
RELATOR GERAL: Deputado PAES LANDIM. 

III – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES  
PERMANENTES 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS COMISSÕES 
EM 03/05/2012: 

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática: 

PROJETO DE LEI Nº 3.647/2012 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 549/2012 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 277/2005 

Comissão de Educação e Cultura: 

PROJETO DE LEI Nº 2.072/2007 
PROJETO DE LEI Nº 3.461/2008 
PROJETO DE LEI Nº 6.404/2009 
PROJETO DE LEI Nº 7.258/2010 
PROJETO DE LEI Nº 2.161/2011 
PROJETO DE LEI Nº 2.723/2011 
PROJETO DE LEI Nº 2.903/2011 
PROJETO DE LEI Nº 3.734/2012 
PROJETO DE LEI Nº 3.735/2012 

Comissão de Finanças e Tributação: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 549/2012 
PROJETO DE LEI Nº 7.419/2006 
PROJETO DE LEI Nº 4.016/2008 
PROJETO DE LEI Nº 6.821/2010 
PROJETO DE LEI Nº 3.646/2012 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 277/2005 

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na-
cional: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 549/2012 

Comissão de Seguridade Social e Família: 

PROJETO DE LEI Nº 3.702/2012 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 277/2005 

Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público: 

PROJETO DE LEI Nº 3.639/2012 
PROJETO DE LEI Nº 3.640/2012 
Comissão de Viação e Transportes: 

PROJETO DE LEI Nº 3.642/2012 
PROJETO DE LEI Nº 3.648/2012 

(Encerra-se a sessão às 18 horas e 34 
minutos.)

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS

PROJETO DE LEI Nº 3.798, DE 2012 
(Do Sr. Amauri Teixeira)

Institui incentivo fiscal para doações 
a Fundos Municipais de Saúde.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei permite a dedução do imposto 

de renda devido, apurado pelas pessoas físicas ou 
jurídicas, de doações a Fundos Municipais de Saúde.

Art. 2º Poderão ser deduzidos do imposto de renda 
devido, apurado na Declaração de Ajuste Anual pelas 
pessoas físicas ou em cada período de apuração, tri-
mestral ou anual, pelas pessoas jurídicas tributadas 
com base no lucro real, os valores despendidos a tí-
tulo de doação para os Fundos Municipais de Saúde.

Parágrafo único. Os benefícios de que trata este 
artigo não excluem ou reduzem outros benefícios fis-
cais e deduções em vigor.

Art. 3º As doações poderão assumir as seguintes 
espécies de atos gratuitos:

I – transferência de quantias em dinheiro;
II – transferência de bens móveis ou imóveis;
III – comodato ou cessão de uso de bens imóveis 

ou equipamentos;
IV – realização de despesas em conservação, 

manutenção ou reparos nos bens móveis, imóveis e 
equipamentos, inclusive os referidos no inciso III des-
te artigo; e

V – fornecimento de material de consumo, hos-
pitalar ou clínico, de medicamentos ou de produtos 
de alimentação.

Art. 4º As deduções de que trata esta Lei:
I – relativamente às pessoas físicas:

a) ficam limitadas ao valor das doações 
efetuadas no ano-calendário a que se referir a 
Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre 
a Renda da Pessoa Física; 

b) observados os limites específicos pre-
vistos nesta Lei, ficam limitadas a 6% (seis por 
cento) do imposto devido; e

c) aplicam-se à declaração de ajuste 
anual utilizando-se a opção pelas deduções 
legais; e

II – relativamente às pessoas jurídicas tributadas 
com base no lucro real:

a) ficam limitadas a 4% (quatro por cento) 
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica 
– IRPJ devido em cada período de apuração 
trimestral ou anual; e
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b) deverão corresponder às doações efe-
tuadas dentro do período de apuração trimes-
tral ou anual do imposto.

Parágrafo único. As pessoas jurídicas não pode-
rão deduzir os valores de que tratam os arts. 2o e 3o 
desta Lei para fins de determinação do lucro real e da 
base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido – CSLL.

Art. 5º Na hipótese da doação em bens, o doa-
dor deverá considerar como valor dos bens doados:

I – para as pessoas físicas, o valor constante da 
última declaração do imposto sobre a renda; e

II – para as pessoas jurídicas, o valor contábil 
dos bens.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, o valor 
da dedução relativa a doação em bens não poderá ul-
trapassar o valor de mercado do bem doado.

Art. 6º O Fundo destinatário da doação deve emi-
tir recibo em favor do doador.

Art. 7º Os recursos objeto de doação deverão 
ser depositados e movimentados em conta bancária 
específica, em nome do destinatário.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir de 1o de janeiro 
do ano seguinte ao de sua publicação.

Justificação

O Brasil dispõe de um sistema público de saúde 
bastante amplo, o que exige uma quantidade imensa 
de recursos. Com efeito, a Constituição Federal pre-
vê que a saúde é direito de todos e dever do Estado. 
Vale dizer, é direito constitucional de todo brasileiro 
ter atendimento médico custeado pelo poder público.

Um sistema de saúde tão amplo quanto o brasilei-
ro exige, como contrapartida, uma quantidade enorme 
de recursos. Além de não excluir ninguém da rede de 
atendimento, ele também se destina a prestar todo o 
tipo de atendimento, desde o mais simples e barato 
até o mais complexo e caro.

Assim sendo, é constante a necessidade de di-
recionar mais recursos para o setor. Nesse contexto, 
resolvi apresentar o presente projeto. Com ele, preten-
do incentivar doações a Fundos Municipais de Saúde. 
Com essa medida, é certo que haverá mais recursos 
à disposição dos Municípios para o financiamento de 
ações na área da saúde pública, o que aumentará a 
qualidade vida dos brasileiros.

Tendo em vista os relevantes interesses de que 
se reveste esta proposição, espero contar com o apoio 
dos nobres Pares do Congresso Nacional.

Sala das Sessões, 3 de maio de 2012. – Amauri 
Teixeira, Deputado Federal (PT-BA).

PROJETO DE LEI Nº 3.799, DE 2012 
(Do Sr. Reguffe)

Altera o art. 32 e o inciso I do § 3º do 
art. 87, ambos da Lei nº 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação, para dispor sobre a possi-
bilidade de matricular a criança no ensino 
fundamental no ano em que completar 6 
(seis) anos de idade.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º O art. 32 da Lei nº 9.394, de 20 de dezem-

bro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 32. O ensino fundamental obriga-
tório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito 
na escola pública, inicia-se no ano em que a 
criança completar 6 (seis) anos de idade, e 
tem por objetivo a formação básica do cida-
dão, mediante: (...)”

Art. 2º O inciso I do § 3º do art. 87 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 87. É instituída a Década da Edu-
cação, a iniciar-se um ano a partir da publica-
ção desta Lei.

 ..............................................................
§ 3º O Distrito Federal, cada Estado e 

Município, e, supletivamente, a União, devem: 
 ..............................................................
I – matricular todos os educandos no ano 

em que completarem 6 (seis) anos de idade 
no ensino fundamental;”

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O presente Projeto de Lei possibilita que as crian-
ças que no ano em que completarem 6 (seis) anos de 
idade possam ser matriculadas no ensino fundamen-
tal obrigatório. 

Hoje em dia, somente as crianças que completam 
06 anos de idade até o dia 31 de março do ano, o que 
causa dificuldades a famílias que possuem crianças 
que faz 06 anos após a citada data.

Com esse objetivo, tenta-se evitar situações muito 
constrangedoras, como explicar para uma criança de 
6 (seis) anos que nasceu em abril que todos os seus 
colegas vão para o ensino fundamental e ela não, con-
forme o próprio entendimento do Conselho Nacional 
de Educação – CNE. Ademais, as famílias poderão 
contar com a ajuda das escolas na educação de seus 
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filhos que completem 06 anos de idade no ano em que 
ingressarem na escola.

Por entender que a matéria é relevante interesse 
público, conclamo os nobres pares a aprovarmos este 
Projeto de Lei. 

Sala das Sessões, 3 de maio de 2012. – Dep. 
Reguffe, PDT/DF.

LEGISLAÇÃO RELATIVA AO TEMA

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional.

(...)
Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com 

duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, 
iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objeti-
vo a formação básica do cidadão, mediante: (Redação 
dada pela Lei nº 11.274, de 2006)

I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, 
tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, 
da escrita e do cálculo;

II – a compreensão do ambiente natural e social, 
do sistema político, da tecnologia, das artes e dos va-
lores em que se fundamenta a sociedade;

III – o desenvolvimento da capacidade de apren-
dizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimen-
tos e habilidades e a formação de atitudes e valores;

IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos 
laços de solidariedade humana e de tolerância recí-
proca em que se assenta a vida social.

§ 1º É facultado aos sistemas de ensino desdo-
brar o ensino fundamental em ciclos.

§ 2º Os estabelecimentos que utilizam progres-
são regular por série podem adotar no ensino fun-
damental o regime de progressão continuada, sem 
prejuízo da avaliação do processo de ensino-apren-
dizagem, observadas as normas do respectivo sis-
tema de ensino.

§ 3º O ensino fundamental regular será ministra-
do em língua portuguesa, assegurada às comunida-
des indígenas a utilização de suas línguas maternas 
e processos próprios de aprendizagem.

§ 4º O ensino fundamental será presencial, sen-
do o ensino a distância utilizado como complementa-
ção da aprendizagem ou em situações emergenciais.

§ 5o O currículo do ensino fundamental incluirá, 
obrigatoriamente, conteúdo que trate dos direitos das 
crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei 
no 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto 
da Criança e do Adolescente, observada a produção 

e distribuição de material didático adequado. (Incluído 
pela Lei nº 11.525, de 2007).

§ 6º (Vide Lei nº 12.472, de 2011)
(...)
Art. 87. É instituída a Década da Educação, a 

iniciar-se um ano a partir da publicação desta Lei.
§ 1º A União, no prazo de um ano a partir da 

publicação desta Lei, encaminhará, ao Congresso 
Nacional, o Plano Nacional de Educação, com dire-
trizes e metas para os dez anos seguintes, em sin-
tonia com a Declaração Mundial sobre Educação 
para Todos.

§ 2o O poder público deverá recensear os edu-
candos no ensino fundamental, com especial atenção 
para o grupo de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos de idade 
e de 15 (quinze) a 16 (dezesseis) anos de idade. (Re-
dação dada pela Lei nº 11.274, de 2006)

§ 3o O Distrito Federal, cada Estado e Município, 
e, supletivamente, a União, devem: (Redação dada 
pela Lei nº 11.330, de 2006)

I – matricular todos os educandos a partir dos 6 
(seis) anos de idade no ensino fundamental; (Redação 
dada pela Lei nº 11.274, de 2006)

a) (Revogado) (Redação dada pela Lei nº 11.274, 
de 2006)

b) (Revogado) (Redação dada pela Lei nº 11.274, 
de 2006)

c) (Revogado) (Redação dada pela Lei nº 11.274, 
de 2006)

II – prover cursos presenciais ou a distância aos 
jovens e adultos insuficientemente escolarizados;

III – realizar programas de capacitação para todos 
os professores em exercício, utilizando também, para 
isto, os recursos da educação a distância;

IV – integrar todos os estabelecimentos de ensi-
no fundamental do seu território ao sistema nacional 
de avaliação do rendimento escolar.

§ 4º Até o fim da Década da Educação somente 
serão admitidos professores habilitados em nível su-
perior ou formados por treinamento em serviço.

§ 5º Serão conjugados todos os esforços obje-
tivando a progressão das redes escolares públicas 
urbanas de ensino fundamental para o regime de es-
colas de tempo integral.

§ 6º A assistência financeira da União aos Esta-
dos, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como 
a dos Estados aos seus Municípios, ficam condiciona-
das ao cumprimento do art. 212 da Constituição Fe-
deral e dispositivos legais pertinentes pelos governos 
beneficiados. 
....................................................................................
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PROJETO DE LEI Nº 3.800, DE 2012 
(Do Sr. Reguffe)

Acrescenta o inciso XX ao caput do 
art. 181 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, para proibir o estacionamento 
em locais privativos de pessoas portadoras 
de deficiência física e de pessoas idosas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput do art. 181 da Lei nº 9.503, de 

23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasilei-
ro, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XX:

“Art. 181. Estacionar o veículo:
 ..............................................................
XX – em locais sinalizados para estacio-

namento privativo de pessoas portadoras de 
deficiência física e de pessoas idosas, exceto 
se o veículo estiver identificado como de trans-
porte de deficiente físico e de idoso:

Infração: gravíssima;
Penalidade: multa e suspensão do direito 

de dirigir pelo prazo de 06 (seis) meses;
Medida Administrativa: remoção do ve-

ículo.
 ..............................................................

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

Justificação

O presente Projeto de Lei estabelece como infra-
ção gravíssima, com pena de multa e suspensão do 
direito de dirigir pelo prazo de 06 (seis) meses, bem 
como a remoção do veículo que estacionar em locais 
privativos de pessoas portadoras de deficiência física 
ou de pessoas idosas.

O objetivo do projeto em tela é de estabelecer 
penas para aqueles motoristas que estacionam em va-
gas de pessoas que realmente necessitam de vagas 
especiais, fazendo com que esse tipo de ocorrência 
seja taxativamente descrito como infração pelo nosso 
Código de Trânsito Brasileiro.

Desse modo, ao tipificar como infração a conduta 
de estacionar veículos em vagas privativas de deficien-
tes físicos e de idosos no Código de Trânsito Brasileiro, 
desde que o condutor do veículo estacionado não seja 
deficiente físico ou idoso, acarretará em uma drástica 
diminuição desses acontecimentos, que vem se tor-
nando corriqueiros no dia a dia das cidades brasileiras. 

A presente medida, além de possuir caráter co-
ercitvo e punitivo, traz em seu bojo a conscientização 
da população brasileira de que o ato de dirigir com 

prudência e responsabilidade, se reflete também no 
respeito aos demais cidadãos condutores de veículos, 
especialmente aqueles que já possuem dificuldades 
para exercer esse ato.

Nesse compasso, conclamo os nobres pares para 
aprovação do presente Projeto de Lei.

Sala das Sessões, 3 de maio de 2012. – Dep. 
Reguffe, PDT/DF.

LEGISLAÇÃO RELATIVA AO TEMA

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Institui o Código de Trânsito Brasileiro.

(...)
“Art. 181. Estacionar o veículo:
I – nas esquinas e a menos de cinco metros do 

bordo do alinhamento da via transversal:
Infração – média;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – remoção do veículo;
II – afastado da guia da calçada (meio-fio) de 

cinqüenta centímetros a um metro:
Infração – leve;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – remoção do veículo;
III – afastado da guia da calçada (meio-fio) a 

mais de um metro:
Infração – grave;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – remoção do veículo;
IV – em desacordo com as posições estabeleci-

das neste Código:
Infração – média;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – remoção do veículo;
V – na pista de rolamento das estradas, das ro-

dovias, das vias de trânsito rápido e das vias dotadas 
de acostamento:

Infração – gravíssima;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – remoção do veículo;
VI – junto ou sobre hidrantes de incêndio, regis-

tro de água ou tampas de poços de visita de galerias 
subterrâneas, desde que devidamente identificados, 
conforme especificação do CONTRAN:

Infração – média;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – remoção do veículo;
VII – nos acostamentos, salvo motivo de força 

maior:
Infração – leve;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – remoção do veículo;



Maio de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 4 15229 

VIII – no passeio ou sobre faixa destinada a pe-
destre, sobre ciclovia ou ciclofaixa, bem como nas ilhas, 
refúgios, ao lado ou sobre canteiros centrais, divisores 
de pista de rolamento, marcas de canalização, grama-
dos ou jardim público:

Infração – grave;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – remoção do veículo;
IX – onde houver guia de calçada (meio-fio) re-

baixada destinada à entrada ou saída de veículos:
Infração – média;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – remoção do veículo;
X – impedindo a movimentação de outro veículo:
Infração – média;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – remoção do veículo;
XI – ao lado de outro veículo em fila dupla:
Infração – grave;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – remoção do veículo;
XII – na área de cruzamento de vias, prejudican-

do a circulação de veículos e pedestres:
Infração – grave;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – remoção do veículo;
XIII – onde houver sinalização horizontal deli-

mitadora de ponto de embarque ou desembarque de 
passageiros de transporte coletivo ou, na inexistência 
desta sinalização, no intervalo compreendido entre dez 
metros antes e depois do marco do ponto:

Infração – média;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – remoção do veículo;
XIV – nos viadutos, pontes e túneis:
Infração – grave;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – remoção do veículo;
XV – na contramão de direção:
Infração – média;
Penalidade – multa;
XVI – em aclive ou declive, não estando devida-

mente freado e sem calço de segurança, quando se 
tratar de veículo com peso bruto total superior a três 
mil e quinhentos quilogramas:

Infração – grave;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – remoção do veículo;
XVII – em desacordo com as condições regula-

mentadas especificamente pela sinalização (placa – 
Estacionamento Regulamentado):

Infração – leve;
Penalidade – multa;

Medida administrativa – remoção do veículo;
XVIII – em locais e horários proibidos especifica-

mente pela sinalização (placa – Proibido Estacionar):
Infração – média;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – remoção do veículo;
XIX – em locais e horários de estacionamento 

e parada proibidos pela sinalização (placa – Proibido 
Parar e Estacionar):

Infração – grave;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – remoção do veículo.
§ 1º Nos casos previstos neste artigo, a autorida-

de de trânsito aplicará a penalidade preferencialmente 
após a remoção do veículo.

§ 2º No caso previsto no inciso XVI é proibido 
abandonar o calço de segurança na via. (...)”

PROJETO DE LEI Nº 3.801, DE 2012 
(Da Srª Bruna Furlan)

Modifica a Lei nº 4.117, de 27 de agosto 
de 1962, que institui o Código Brasileiro de 
Telecomunicações, tipificando a infração de 
interferência em operação policial.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei acrescenta dispositivo à Lei nº 

4.117, de 27 de agosto de 1962, que institui o Código 
Brasileiro de Telecomunicações, tipificando a infração 
de interferência em operação policial.

Art. 2º Acrescente-se ao art. 53 da Lei nº 4.117, 
de 27 de agosto de 1962, o seguinte dispositivo:

“Art. 53.  ................................................
 ..............................................................
m) interferir em ação da autoridade poli-

cial, impedindo ou dificultando sua realização, 
mediante divulgação ao vivo de comunicação 
com suspeito, acusado ou praticante de ato 
ilícito.”

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Temos presenciado, na cobertura jornalística de 
atos criminosos, a intervenção de pessoas que ope-
ram no sentido de dificultar ou impedir a ação da força 
policial, colocando em risco a vida das vítimas ou a 
identificação e detenção de criminosos.

Eventualmente, a própria atuação de jornalistas, 
pressionados pela urgência de realizar reportagens ou 
obter matérias exclusivas, acaba por interferir de modo 
definitivo no resultado dessas operações policiais. 
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Talvez o episódio mais notório junto ao público 
tenha sido o sequestro e o cárcere privado da jovem 
Eloá Cristina Pimentel, que acabou sendo vítima de 
uma malsucedida tentativa de resgate pela força po-
licial. O acesso telefônico direto de jornalistas ao seu 
sequestrador, a transmissão ao vivo das conversas e 
a exposição midiática da operação contribuíram para 
frustrar as negociações e levar ao trágico desfecho.

Tal interferência, embora evidentemente venha 
a extrapolar a razoabilidade da cobertura jornalística, 
configurando-se como ato leviano, não pode ser en-
quadrada nos tipos penais existentes, tais como apo-
logia de crime, resistência ou desobediência. Não se 
configura o uso da violência, o ato de resistência ou 
a exposição intencionalmente favorável do criminoso. 
É preciso, portanto, caracterizar o abuso no exercício 
da atividade de comunicação, para permitir sua ade-
quada identificação.

O “caso Eloá”, em suma, sinaliza a necessidade 
de aperfeiçoamento da nossa legislação, de modo a 
dotar as autoridades de um instrumento para carac-
terizar e coibir a interferência em suas iniciativas de 
investigação, de manutenção da ordem e de promoção 
da segurança pública.

Pelo exposto, convencida da relevância do tema, 
espero contar com o apoio dos meus ilustres Pares, 
indispensável à discussão e aprovação da matéria. 

Sala das Sessões, 3 de maio de 2012. – Depu-
tada Bruna Furlan.

PROJETO DE LEI Nº 3.802, DE 2012 
(Do Sr. Gabriel Guimarães)

Dispõe sobre a isenção de pagamento 
de imposto de renda sobre os rendimentos 
dos depósitos de Poupança de pessoas fí-
sicas e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1º Ficam isentos de pagamento de impostos 

sobre a renda e proventos de qualquer natureza os 
rendimentos dos depósitos de poupança de pessoas 
físicas de valor até cento e vinte mil reais. 

§1º Para os depósitos de poupança superiores 
ao valor fixado no caput, a diferença de rendimento 
sobre o valor excedente deverá ser somado à renda 
bruta do poupador em sua declaração anual para fins 
de incidência do imposto. 

§ 2º Possuindo o poupador mais de uma conta 
de depósitos, deverá expressamente declarar em qual 
delas incidirá a isenção tributária, sendo o rendimen-
to das demais contas ser somado a sua renda bruta 
anual para fins de tributação.

§ 3º Em janeiro de cada ano, decreto do Poder 
Executivo reajustará o valor estabelecido no caput 
deste artigo.

Art 2º Sempre que a taxa selic for inferior à taxa 
de rendimento da poupança, esta deverá ser substitu-
ída por aquela nas parcelas tributáveis dos depósitos. 

Art 3º As correções dos valores dos depósitos 
serão feitas sempre em seus respectivos genetlíacos 
mensais, não havendo qualquer reajuste para os sa-
ques realizados nos intervalos entre essas

Art 4°A realização de deposito de poupança em 
nome de terceiros, mesmo quando acobertada pela 
forma de empréstimo pessoal, configura crime contra 
o sistema financeiro e fraude no imposto de renda, 
punida com a perda de todos os benefícios obtidos 
no período, além da aplicação das multas e de todas 
as demais penalidades previstas em lei. 

Art 5º Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro do 
ano seguinte à sua publicação, revogadas disposições 
em contrario. 

Justificação

Os depósitos de poupança foram criados no Brasil, 
em meados do século XIX, por decreto imperial, que já 
em seu artigo 1º os definia como tendo por finalidade 
“receber, a juro de 6%, as pequenas economias das 
classes menos abastadas e de assegurar, sob garantia 
do Governo Imperial, a fiel restituição do que pertencer 
a cada contribuinte, quando este o reclama.” 

Assim, a Poupança foi concebida como um instru-
mento destinado às camadas mais pobres da popula-
ção, no sentido de evitar que continuassem a guardar 
o dinheirinho de suas sofridas economias em algum 
“pé-de-meia” dentro de uma gaveta ou debaixo de seu 
colchão. Tratava-se, pois, de um apoio do governo de 
então ao povo pobre, que dispondo, a partir daí, de 
uma forma segura e rentável de reserva financeira, 
seriam estimulados a formar seu próprio patrimônio, 
em especial a casa própria. 

Tanto isso é verdade que a primeira mudança 
no sistema foi sua extensão aos escravos, no sentido 
de permitir que formasse um pecúlio com donativos 
e heranças que por ventura recebessem bem como 
com os ganhos eventuais com trabalhos extras e, so-
bretudo, no caso dos chamados “escravos de ganho”, 
com sua participação na locação de sua própria mão 
de obra. O estímulo a poupança dos escravos era ain-
da maior, pois era esse o caminho da compra de sua 
própria liberdade. 

Nas diversas reformas que o sistema recebeu no 
período republicano, inclusive na primeira delas, quan-
do os juros deixaram de ser pré-fixados, um elemento 
permaneceu intacto: as cadernetas de poupança era 
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sempre um instrumento voltado para as parcelas de 
baixa renda pessoal. 

A mais importante reforma foi a de 1964, quando 
foi fixado os juros de 0,5% ao mês mais a correção 
monetária. Na mesma lei criava-se o BNH (Banco Na-
cional de habitação) e promovia-se a total inserção da 
Poupança no sistema financeiro da habitação. 

Até nos dias de hoje a Poupança é vista como 
instrumento seguro para as viúvas, os pequenos pou-
padores, para quem vende um pequeno patrimônio 
ou recebe sua indenização trabalhista. A Poupança é, 
enfim, o refúgio para aqueles que não sabem, ou não 
podem, operar em outros mercados, mais rentáveis, 
porém mais difíceis e arriscados. 

A prevenção da Poupança e de sua total credibi-
lidade faz parte, sem dúvida, dos objetivos nacionais. 
Por isso mesmo, o confisco da Poupança, em passado 
não tão remoto, constitui-se não só um ataque a eco-
nomia popular como ao próprio sentimento do povo 
sobre os valores do País e de sua segurança e inte-
gridade. Tal tipo de ataque não pode se repetir jamais. 
As mudanças, muitas vezes se fazem necessárias e, 
quando corretas, sem dúvida são muito bem vindas. 

As mudanças propostas no presente projeto vi-
sam preservar a Poupança, com todo o seu acervo 
histórico, proporcionando-lhe uma blindagem legal 
diante das ameaças que aí estão aos olhos de todos. 
O grande capital especulativo começa a invadir a Pou-
pança, com isso colocando em risco a continuidade da 
trajetória de queda da taxa de juros no País. São os 
chamados “ tubarões” do sistema financeiro, bilioná-
rios, querendo escapar através da Poupança de sua 
obrigação constitucional de pagar impostos sobre suas 
altíssimas rendas. Nem se importam que um simples 
funcionário seu, de quinto escalão, sofra mensalmente, 
de forma implacável, o desconto na fonte do imposto 
em cima de seu suado salário, enquanto eles próprios 
especulam, movendo suas imensas fortunas de um lado 
para outro, em busca das maiores vantagens. Não se 
importam de ameaçar os fundamentos da Poupança 
ao invadi-la, se aproveitando das brechas da lei, pois 
o único objetivo que buscam é ganhar cada vez mais, 
de preferência sem honrar sua obrigação de pagar o 
imposto de renda. Se nada for feito de imediato, cer-
tamente haverá prejuízo aos programas sociais, per-
das a Estados e Municípios que terão diminuídos os 
repasses a seus Fundos de Participação. Para o País 
seriam mais dificuldades em sua luta contra os efeitos 
da crise internacional. 

Este Projeto de Lei foi apresentado na legislatura 
passada pelo Deputado Federal Virgílio Guimarães, 
e que, será honrosamente, reapresentado por mim.

O objetivo deste Projeto de Lei é um só: separar 
o joio do trigo. Seu resultado: defender a classe mé-
dia e a população de baixa renda contra os ataques 
especulativos do grande capital financeiro e assim 
garantir a total integridade da Poupança e de seus 
objetivos históricos. 

Sala das Sessões, 3 de maio de 2012. – Depu-
tado Gabriel Guimarães.

PROJETO DE LEI Nº 3.803, DE 2012 
(Do Sr. Giovani Cherini)

Institui desconto especial a incidir 
sobre pagamentos das dívidas rurais que 
especifica. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Esta Lei institui desconto especial em 

pagamentos de dívidas originárias de operações de 
crédito rural.

Art. 2º São abrangidas pelo desconto de que trata 
esta Lei as seguintes operações:

I – renegociadas com base no § 3º do art. 5º da 
Lei nº 9.138, de 29 de novembro de 1995, repactuadas 
ou não nos termos da Lei nº 10.437, de 25 de abril de 
2002, ou do art. 4º da Lei nº 11.322, de 13 de julho de 
2006, ou, ainda, dos artigos 1º e 2º da Lei nº 11.775, 
de 17 de setembro de 2008;

II – com risco do Tesouro Nacional, dos Fundos 
Constitucionais de Financiamento ou das instituições 
financeiras, enquadradas no § 6º do art. 5º da Lei nº 
9.138, de 29 de novembro de 1995, e na Resolução 
nº 2.471, de 26 de fevereiro de 1998, do Conselho 
Monetário Nacional – CMN, renegociadas ou não nas 
condições dos artigos 3º e 4º da Lei nº 11.775, de 17 
de setembro de 2008.

Art. 3º O produtor rural que efetuar o pagamento 
de parcelas ou de juros relativos às dívidas rurais de 
que trata o art. 2º desta Lei terá direito ao desconto 
especial de 30% (trinta por cento), a incidir sobre:

I – o principal, no caso das operações de que 
trata o inciso I do art. 2º desta Lei;

II – os juros, no caso das operações de que trata 
o inciso II do art. 2º desta Lei.

Parágrafo único. O desconto especial de que 
trata este artigo não prejudica a percepção de outros 
benefícios, previstos por outros instrumentos legais, 
pelo pagamento de obrigações financeiras até o dia 
do vencimento, total ou parcial.

Art. 4º Fica a União autorizada a assumir os ônus 
decorrentes das disposições desta Lei, nos limites da 
disponibilidade orçamentária.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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Justificação

Com o desconto especial proposto, acumulável 
com outros benefícios previstos pela legislação em 
vigor para o caso de pagamento de obrigações finan-
ceiras até a data do vencimento, busco contribuir para 
a estabilidade financeira dos milhares de produtores 
rurais que, em meados da década de 1990, prorroga-
ram dívidas no âmbito dos programas governamentais 
conhecidos por Securitização e PESA.

A necessidade de rever as condições que incidem 
sobre tais dívidas evidencia-se, entre outros aspectos, 
pela incapacidade, total ou parcial, de nossos agricul-
tores manterem-se adimplentes com suas obrigações. 
A manutenção dessa situação corrói a capacidade de 
investimento, com resultados negativos para a produ-
tividade de suas atividades. Se nada for feito, a perda 
de competitividade os condenará a suspender suas 
atividades em médio ou longo prazo.

Acreditamos que o desconto especial ora pro-
posto, de 30% sobre o principal, no caso de dívidas 
securitizadas, e sobre os juros, no caso das dívidas 
renegociadas ao amparo do PESA, contribuirá, de for-
ma significativa, para melhorar o fluxo financeiro desse 
considerável conjunto de agricultores em dificuldades, 
permitindo-lhes permanecer na atividade e retomar os 
investimentos necessários.

Certo dos benefícios decorrentes da medida que 
ora proponho, solicito o apoio dos Nobres colegas no 
sentido da aprovação da proposição. 

Sala das Sessões, 3 de maio de 2012. – Depu-
tado Giovani Cherini.

PROJETO DE LEI Nº 3.804, DE 2012 
(Do Sr. Giovani Cherini)

Regulamenta a profissão de Naturó-
logo.

O Congresso Nacional decreta:
Art.1º É assegurado, em território nacional, o 

exercício profissional de Naturólogo, observado o dis-
posto na presente lei;

Art. 2º Entende-se que o termo Naturologia Apli-
cada pode apresentar-se na sua forma reduzida Na-
turologia;

§ 1º Define-se Naturólogo o profissional que exer-
ce a Naturologia.

Art. 3º São atividades inerentes da profissão de 
Naturólogo: as técnicas, métodos, procedimentos e 
sistemas terapêuticos tidos como holísticos, sistêmicos 
ou integrativos, que utilizam práticas naturais em saúde 
com consistência epistemológica visando à promoção, 
manutenção e recuperação da saúde. 

Art. 4º Poderão exercer a profissão de Naturólogo:

I – Os possuidores de diploma de nível superior 
de curso de Naturologia e ou Naturologia Aplicada, 
expedido por instituição autorizada e reconhecida pelo 
governo federal. 

II – Os diplomados no exterior em cursos de Na-
turologia ou equivalente que revalidarem seus diplo-
mas de acordo com a legislação brasileira em vigor.

Art. 5º Compete ao Naturólogo:
I – planejamento, assistência, acompanhamen-

to, supervisão, orientação, avaliação e aplicação das 
práticas terapêuticas naturais, integrativas e comple-
mentares às comunidades ou indivíduos, inclusive em 
equipes multidisciplinares, observando-se os limites da 
atividade profissional; 

II – planejamento, direção, coordenação, supervi-
são, avaliação e ensino em cursos de nível médio e su-
perior de matérias e disciplinas pertinentes as práticas 
terapêuticas naturais, integrativas e complementares; 

III – planejamento, consultoria, treinamento e 
assessoria em assuntos concernentes as práticas te-
rapêuticas naturais, integrativas e complementares;

IV – desenvolver, dirigir, sistematizar e supervi-
sionar pesquisas científicas e trabalhos em instituições 
públicas e/ou privadas, no tocante a práticas e conhe-
cimentos em práticas terapêuticas naturais, integrativas 
e complementares ou da Naturologia;

V – transmitir, publicar e divulgar os conheci-
mentos de naturologia para profissionais da área da 
saúde e afins; 

VI – elaborar boletins e informes técnico-cien-
tíficos de assuntos pertinentes às práticas terapêu-
ticas naturais, integrativas e complementares ou da 
Naturologia;

VII – ingerência em assuntos relativos a estudos 
e projetos de equipamentos, materiais, produtos, uten-
sílios e centros de práticas na área de práticas tera-
pêuticas integrativas e complementares, assim como 
em todo programa público ou privado que objetive a 
integração humana com o ambiente.

Justificação

A Naturologia compreende o processo saúde-
-adoecimento de forma sistêmica e se utiliza de práticas 
terapêuticas naturais, integrativas e complementares, 
através da relação de interagência, para a promoção, 
manutenção e recuperação da saúde em contexto in-
dividual e coletivo.

A OMS reconhece e estimula das práticas nos 
sistemas de saúde de forma integrada às técnicas 
modernas da medicina ocidental/convencional e pre-
coniza o desenvolvimento de políticas, observando 
alguns requisitos tais como: segurança, eficácia, qua-
lidade e acesso.
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O profissional Naturólogo tem a capacidade para 
atuar com as práticas terapêuticas naturais, integrati-
vas e complementares, tradicionais ou associadas aos 
novos avanços da ciência visando à promoção, manu-
tenção e recuperação da saúde. Estabelece a melhoria 
das condições de qualidade de vida e o equilíbrio do 
ser humano com o meio em que vive, além de promo-
ver, principalmente, o equilíbrio entre corpo, mente, 
relações sociais, emocionais e ambientais. 

A atividade do Naturólogo já obteve seu reconhe-
cimento acadêmico e científico, pelo Poder Executivo, 
que por intermédio do Ministério da Educação autorizou, 
aprovou e reconheceu o curso superior de Naturologia, 
destacando que referida área do conhecimento deve 
ser incentivada, tendo em vista seu promissor futuro.

Ressalta-se que bacharéis, bem como estagiários 
supervisionados, de Naturologia já estão ou estiveram 
inseridos na prestação de serviços à sociedade brasi-
leira no âmbito público e privado, em locais tais como:

• Unidade Básica de Saúde Brejaru (Palhoça/SC)
• Unidade Básica de Saúde Jardim Eldorado 

(Palhoça/SC)
• Centro de Atenção Psico-social – CAPS (Pa-

lhoça/SC)
• Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF 

(Biguaçu/SC)
• Unidade Básica de Saúde de São Joaquim/SC
• Centro de Referência em Saúde do Trabalha-

dor (Registro/SP)
• Unidade Básica de Saúde de Tijucas/SC
• APAE (São José/SC)
• APAE (Santo Amaro/ SC)
• Associação Catarinense de Integração dos Ce-

gos – ACIC (Florianópolis/SC)
• Estado do Rio de Janeiro (LEI Nº 5471, DE 10 

DE JUNHO DE 2009.) – Programa de Terapia Natural 
para o atendimento da população do Estado do Rio 
de Janeiro

• Hospital das Clinicas – (São Paulo – SP)
• Hospital São Luis (São Paulo – SP)
• Hospital Albert Einstein (São Paulo – SP)
• Hospital Psiquiátrico Vera Cruz (São Paulo – SP)
• Ambulatório de Iridologia da USP – (São Pau-

lo – SP)
• Centro de Estudos do Envelhecimento – UNI-

FESP – (São Paulo – SP)
• Protocolo de medicina Transdisciplinar (São Pau-

lo – SP)
• Projeto Plantas Medicinais – Hidrelétrica de 

Itaipu Binacional (Bacia do Paraná – PR)
• Centro de pesquisas químicas, biológicas e 

agrícolas da UNICAMP – setor de microbiologia (Cam-
pinas – SP)

• Centro Cultural Cândido Ferreira – FUMEC e 
prefeitura de  Campinas (Campinas – SP)

• Casa do Adolescente (São Paulo – SP)
• Casa Eliane de Grammont (São Paulo – SP)
• Casa do Zezinho (São Paulo – SP)
• Lar Escola Monteiro Lobato (Sorocaba – SP)
• Asilo Centro Vicentino Nossa Senhora das Do-

res – (Araçoiaba da Serra – SP)
• Casa da Criança e do Adolescente – (Estado 

do Rio de Janeiro)
• ADD – Associação desportiva dos deficientes 

(São Paulo – SP)
• Associação Morungaba (São Paulo – SP)
• Associação Cristã Beneficente dos Coreanos 

da América do Sul (São Paulo – SP)
• ONG GAIA – Grupo de Apoio ao Idoso a Infân-

cia e a Adolescência (São Paulo – SP)
• ONG Cahon (Sorocaba – SP)
• UBS – B. Eloy Chaves (Jundiaí – SP)
• UFSC – Projeto Amanhecer (Florianópolis – SC)
• Hospital de Caridade (Florianópolis – SC)
• Hospital Universitário – HU (Florianópolis – SC)
• Centro Dia do Idoso – Prefeitura Municipal de 

Rio Claro (SP)
• Prefeitura de Macaé (RJ)
• Escolas Municipais de Macaé (RJ)

Como visto, a profissão de Naturólogo envolve 
questão de saúde, o que justificaria, por si só, a sua 
regulamentação. Não se trata de aprovar uma legisla-
ção que atenda ao interesse da categoria, mas, sim, 
uma questão maior, que envolve o interesse público 
e atende às diretrizes das Políticas Públicas Nacio-
nais de Atenção Básica, de Promoção da Saúde e de 
Práticas Integrativas e Complementares no SUS. O 
seu exercício por pessoa despreparada poderá trazer 
sérios riscos à sociedade, exigindo-se, portanto, da-
queles que pretendam exercitá-la, o cumprimento de 
requisitos específicos.

Outrossim, convém destacar que os procedimen-
tos e técnicas utilizadas pelo profissional Naturólogo 
não envolvem a utilização de equipamentos sofistica-
dos ou de alto custo, o que possibilita amplo acesso 
à população, tornando mais eficaz o disposto no art. 
196 da Constituição da República, proporcionando 
condições viáveis ao acesso universal e igualitário, 
que se constitui em direito de todos os cidadãos e 
dever do Estado.

Nesse contexto, estando evidenciado o interesse 
público, que deve respaldar toda e qualquer proposi-
ção apresentada nesta Casa, esperamos contar com 
o apoio de nossos pares para a sua aprovação.

Sala das Sessões, 3 de maio de 2012. – Depu-
tado Giovani Cherini.
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PROJETO DE LEI Nº 3.805, DE 2012 
(Do Senado Federal) 

PLS Nº 553/2011 
OFÍCIO Nº 784/2012-SF

Acrescenta parágrafo único ao art. 26 
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que 
“dispõe sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social e dá outras providên-
cias”, para conceder aos portadores de 
xeroderma pigmentoso isenção de carên-
cia para a concessão de auxílio-doença e 
aposentadoria por invalidez.

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O art. 26 da Lei nº 8.213, de 24 de julho 

de 1991, passa a vigorar acrescido do seguinte pará-
grafo único: 

“Art. 26.  ................................................  
 ..............................................................  
Parágrafo único. Além das hipóteses a 

que se refere o inciso II, independe de carên-
cia a concessão de auxílio-doença e aposen-
tadoria por invalidez ao segurado portador de 
xeroderma pigmentoso, ainda que tenha sido 
acometido pela doença antes de se filiar ao 
Regime Geral de Previdência Social.” (NR) 

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

Senado Federal, 3 de maio de 2012. – Senadora 
Marta Suplicy, Primeira Vice-Presidente do Senado 
Federal, no exercício da Presidência.

PROJETO DE LEI Nº 3.806, DE 2012 
(Do Sr. Policarpo)

Concede anistia aos servidores do 
Superior Tribunal de Justiça que participa-
ram de greve ou movimento reivindicatório 
realizados pelo sindicato de sua categoria, 
de 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro 
de 2011.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedida anistia aos servidores do Su-

perior Tribunal de Justiça que se ausentaram do servi-
ço pela adesão à greve ou movimento reivindicatório 
realizados pelo sindicato de sua categoria, de 1º de 
janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2011.

§ 1º Em até trinta dias após a publicação desta lei, 
o servidor beneficiado que sofreu corte remuneratório 
deverá ter restituída a remuneração descontada, com 
os reflexos financeiros retroativos correspondentes. 

§ 2o Fica assegurado o cômputo do período in-
dicado neste artigo como tempo de serviço e de con-
tribuição, para todos os efeitos.

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

ANEXO I

Justificação

O constituinte de 1988 inaugurou o direito do ser-
vidor à organização em sindicatos e à realização de 
greve. Na redação atual da Constituição da República, 
o artigo 37, VI, reconhece o direito à livre associação 
sindical, enquanto o inciso VII prevê o direito à greve 
a ser definido em lei específica.

Reconhecida a mora legislativa no julgamento 
dos mandados de injunção 670, 708 e 712, o Supremo 
Tribunal Federal determinou a adoção da Lei Geral de 
Greve (Lei 7.783/89) para os servidores, complemen-
tada pelas peculiaridades que requeressem soluções 
mais adequadas à concepção de parede coletiva em 
atividades de interesse público.

É por essa razão que alguns aspectos especiais 
devem ser observados para que não resultem em pu-
nição indevida do servidor e à sociedade, como ocorre 
no desconto remuneratório que alguns órgãos públicos 
adotam, em prejuízo da eficiência administrativa e do 
exercício de direito constitucional.

A ausência de uma lei específica sobre o tema 
gera situações de conflito desequiparador, em que parte 
dos órgãos públicos opta pelo desconto remuneratório 
automático dos servidores por suposta identidade com 
a falta injustificada, equivalência vedada pelo Supremo 
Tribunal Federal.

A discussão que se propõe no projeto de lei ora 
apresentado não é nova e foi objeto de projetos ante-
riores, aprovados por esta Casa Legislativa, a exemplo 
das propostas que originaram a Lei 11.282, de 2006, 
que anistiou os trabalhadores da Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos das consequências da gre-
ve realizada entre 4 de março de 1997 e 23 de março 
de 1998.

Também é o caso revelado na Lei 9.689, de 1998, 
que anistiou as entidades sindicais “representativas 
da categoria dos trabalhadores na indústria de extra-
ção, exploração, estocagem, transferência, perfuração, 
destilação, produção e refinação de petróleo e seus 
derivados, gás natural e outros similares da indústria 
petroquímica, química e de plásticos e afins”, afastando 
desses sindicatos as punições aplicadas entre 1º de 
setembro de 1994 e a data da publicação da lei. Note-
-se que a lei em referência aplicou a anistia mesmo 
para os casos com decisão judicial coletiva que tenha 
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considerado o movimento abusivo, o que não ocorreu 
no caso dos servidores do Superior Tribunal de Justiça, 
que participaram de paralisações legítimas.

Se não fosse suficiente, o Projeto de Decreto Le-
gislativo 2304, de 2009, propõe sustar “a aplicação do 
Memorando-Circular Conjunto nº 01/INSS/PFE/DRH, 
de 30 de junho de 2009, do Instituto Nacional do Segu-
ro Social – Ministério da Previdência Social e concede 
anistia da multa judicial aplicada à Federação Nacional 
de Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, 
Previdência e Assistência Social, em função do mo-
vimento grevista ocorrido em junho/julho de 2009”, 
abrangendo eventuais penalidades aplicadas aos ser-
vidores que aderiram à parede coletiva. Já o Projeto 
de Decreto Legislativo 335, de 2011 tem por origem a 
anistia aos trabalhadores do Ministério do Trabalho e 
Emprego, “em função do movimento grevista ocorrido 
nos meses de abril/setembro de 2010”. 

Além disso, tratam de temas similares o PL 
3618/2004 (concede anistia aos trabalhadores da 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, 
punidos em razão da participação em movimento gre-
vista) e o PL 7320/2006 (amplia o limite temporal da 
Lei nº 11.282, de 23 de fevereiro de 2006, que “anistia 
os trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos – ECT punidos em razão da participação 
em movimento grevista”).

Esta proposta é autorizada pela Lei 8.112, de 
1990, porque somente ocorre a incidência de descon-
tos na remuneração dos servidores quando há deter-
minação legal ou ordem judicial, hipóteses que não 
contemplam a ausência por adesão à greve, sendo 
sempre e exclusivamente administrativa a determinação 
de descontar a remuneração. A vedação ao desconto 
remuneratório automático também deriva do artigo 45 
da Lei 8112/90, o que agrava a punição sofrida pelos 
servidores do Superior Tribunal de Justiça pelo legíti-
mo exercício de direito constitucional.

Sem a greve, em uma relação de trabalho que 
aguarde apenas o reconhecimento espontâneo do Es-
tado, o quadro remuneratório e de carreira se desgasta 
gradativamente, prejudicando também o interesse pú-
blico na prestação de um serviço de qualidade, reali-
zado por profissionais credenciados e comprometidos 
com o cidadão/usuário.

Esta proposição pacifica um episódio do conturba-
do e insipiente tratamento dado pelos administradores 
públicos ao contexto da greve no serviço público, em 
que o desconto remuneratório adquire caráter puniti-
vo e inibidor da plena manifestação da única respos-
ta garantida aos servidores, quando outra alternativa 
não seja possível.

Por tais razões, contamos com o apoio dos no-
bres pares para a aprovação da matéria.

Sala das Sessões, 3 de maio de 2012. – Policar-
po, Deputado Federal, PT/DF.

PROJETO DE LEI Nº 3.807, DE 2012 
(Do Sr. Policarpo)

Concede anistia aos servidores do Tri-
bunal Superior do Trabalho que participa-
ram de greve ou movimento reivindicatório 
realizados pelo sindicato de sua categoria, 
de 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro 
de 2011.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedida anistia aos servidores do 

Tribunal Superior do Trabalho que se ausentaram do 
serviço pela adesão à greve ou movimento reivindica-
tório realizados pelo sindicato de sua categoria, de 1º 
de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2011.

§ 1º Em até trinta dias após a publicação desta lei, 
o servidor beneficiado que sofreu corte remuneratório 
deverá ter restituída a remuneração descontada, com 
os reflexos financeiros retroativos correspondentes. 

§ 2º Fica assegurado o cômputo do período in-
dicado neste artigo como tempo de serviço e de con-
tribuição, para todos os efeitos.

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

ANEXO I

Justificação

O constituinte de 1988 inaugurou o direito do ser-
vidor à organização em sindicatos e à realização de 
greve. Na redação atual da Constituição da República, 
o artigo 37, VI, reconhece o direito à livre associação 
sindical, enquanto o inciso VII prevê o direito à greve 
a ser definido em lei específica.

Reconhecida a mora legislativa no julgamento 
dos mandados de injunção 670, 708 e 712, o Supremo 
Tribunal Federal determinou a adoção da Lei Geral de 
Greve (Lei 7.783/89) para os servidores, complemen-
tada pelas peculiaridades que requeressem soluções 
mais adequadas à concepção de parede coletiva em 
atividades de interesse público.

É por essa razão que alguns aspectos especiais 
devem ser observados para que não resultem em pu-
nição indevida do servidor e à sociedade, como ocorre 
no desconto remuneratório que alguns órgãos públicos 
adotam, em prejuízo da eficiência administrativa e do 
exercício de direito constitucional.

A ausência de uma lei específica sobre o tema 
gera situações de conflito desequiparador, em que parte 
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dos órgãos públicos opta pelo desconto remuneratório 
automático dos servidores por suposta identidade com 
a falta injustificada, equivalência vedada pelo Supremo 
Tribunal Federal.

A discussão que se propõe no projeto de lei ora 
apresentado não é nova e foi objeto de projetos ante-
riores, aprovados por esta Casa Legislativa, a exemplo 
das propostas que originaram a Lei 11.282, de 2006, 
que anistiou os trabalhadores da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos das consequências da greve reali-
zada entre 4 de março de 1997 e 23 de março de 1998.

Também é o caso revelado na Lei 9.689, de 1998, 
que anistiou as entidades sindicais “representativas 
da categoria dos trabalhadores na indústria de extra-
ção, exploração, estocagem, transferência, perfuração, 
destilação, produção e refinação de petróleo e seus 
derivados, gás natural e outros similares da indústria 
petroquímica, química e de plásticos e afins”, afastando 
desses sindicatos as punições aplicadas entre 1º de 
setembro de 1994 e a data da publicação da lei. Note-se 
que a lei em referência aplicou a anistia mesmo para 
os casos com decisão judicial coletiva que tenha con-
siderado o movimento abusivo, o que não ocorreu no 
caso dos servidores do Tribunal Superior do Trabalho, 
que participaram de paralisações legítimas.

Se não fosse suficiente, o Projeto de Decreto Le-
gislativo 2304, de 2009, propõe sustar “a aplicação do 
Memorando-Circular Conjunto nº 01/INSS/PFE/DRH, 
de 30 de junho de 2009, do Instituto Nacional do Segu-
ro Social – Ministério da Previdência Social e concede 
anistia da multa judicial aplicada à Federação Nacional 
de Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, 
Previdência e Assistência Social, em função do mo-
vimento grevista ocorrido em junho/julho de 2009”, 
abrangendo eventuais penalidades aplicadas aos ser-
vidores que aderiram à parede coletiva. Já o Projeto 
de Decreto Legislativo 335, de 2011 tem por origem a 
anistia aos trabalhadores do Ministério do Trabalho e 
Emprego, “em função do movimento grevista ocorrido 
nos meses de abril/setembro de 2010”. 

Além disso, tratam de temas similares o PL 
3618/2004 (concede anistia aos trabalhadores da 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, 
punidos em razão da participação em movimento gre-
vista) e o PL 7320/2006 (amplia o limite temporal da 
Lei nº 11.282, de 23 de fevereiro de 2006, que “anistia 
os trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos – ECT punidos em razão da participação 
em movimento grevista”).

Esta proposta é autorizada pela Lei 8.112, de 
1990, porque somente ocorre a incidência de descon-
tos na remuneração dos servidores quando há deter-
minação legal ou ordem judicial, hipóteses que não 

contemplam a ausência por adesão à greve, sendo 
sempre e exclusivamente administrativa a determinação 
de descontar a remuneração. A vedação ao desconto 
remuneratório automático também deriva do artigo 45 
da Lei 8112/90, o que agrava a punição sofrida pelos 
servidores do Tribunal Superior do Trabalho pelo legí-
timo exercício de direito constitucional.

Sem a greve, em uma relação de trabalho que 
aguarde apenas o reconhecimento espontâneo do Es-
tado, o quadro remuneratório e de carreira se desgasta 
gradativamente, prejudicando também o interesse pú-
blico na prestação de um serviço de qualidade, reali-
zado por profissionais credenciados e comprometidos 
com o cidadão/usuário.

Esta proposição pacifica um episódio do conturbado 
e insipiente tratamento dado pelos administradores pú-
blicos ao contexto da greve no serviço público, em que o 
desconto remuneratório adquire caráter punitivo e inibidor 
da plena manifestação da única resposta garantida aos 
servidores, quando outra alternativa não seja possível.

Por tais razões, contamos com o apoio dos no-
bres pares para a aprovação da matéria.

Sala das Sessões, 3 de maio de 2012. – Policar-
po, Deputado Federal, PT/DF.

PROJETO DE LEI Nº 3.808, DE 2012 
(Do Sr. Alessandro Molon)

Acrescenta os §§ 2º e 3º ao art. 459 
do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, que “Aprova a Consolidação das Leis 
do Trabalho”. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º. Esta Lei tem por objetivo alterar o Decreto-

-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que “Aprova a 
Consolidação das Leis do Trabalho”, para dispor sobre 
multa por atraso no pagamento de salários.

Art. 2º. O art. 459 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 459 ................................................
§ 2° O pagamento de salários fora do 

prazo estipulado neste artigo deverá ser rea-
lizado com multa de mora, no percentual limite 
previsto no §1º do art. 52 da Lei nº 8.078, de 
11 de setembro de 1990 – Código de Defesa 
do Consumidor, bem como com juros propor-
cionais ao atraso.

§ 3° O disposto no parágrafo anterior 
não impede o reconhecimento da existência 
de danos morais ao trabalhador decorrentes 
do atraso no pagamento de salários”.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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Justificação

O trabalhador, ao pagar em atraso suas contas, 
seja de condomínio, escola, água, luz ou telefone, ou 
mesmo decorrentes de qualquer outro contrato, realiza 
o pagamento com multa e juros de mora. Se este sofre 
essa penalidade em decorrência do retardo no pagamento 
de seus salários, este valor a maior que deve pagar não 
deve recair sobre si, e sim em quem deu causa. Assim, 
a presente proposta somente recompõe sua verba de 
caráter alimentar ao seu valor integral. Ao mesmo tempo, 
sendo o contrato de trabalho a única forma contratual em 
que não há previsão de pagamento de multa, os salários 
podem ser vistos pelo empregador com problemas de 
fluxo de caixa como as verbas mais vantajosas a serem 
pagas com atraso, gerando um tumulto na vida do traba-
lhador, o que não pode ser admitido em nossa sociedade.

Assim, solicito apoio dos demais congressistas 
no sentido da aprovação deste Projeto de Lei.

Sala das Sessões, 3 de maio de 2012. – Ales-
sandro Molon, Deputado Federal – PT/RJ.

PROJETO DE LEI Nº 3.809, DE 2012 
(Da Srª Nilda Gondim)

Altera o art. 165 da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997 que institui o Código 
de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a 
aplicação de sanção administrativa pro-
gressiva e mais severa ao condutor de ve-
ículo automotor que reincidir no consumo 
de bebida alcoólica. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 165 da Lei nº 9503, de 23 de se-

tembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro (CTB), 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 165 ................................................
I – Penalidade – multa de 10 (dez) ve-

zes e suspensão do direito de dirigir por 12 
(doze) meses;

II – Reincidência – Em caso de reincidên-
cia o infrator ficará pelo prazo de 03 (três) anos 
com suspensão de dirigir veículo automotor;

III – em caso de nova reincidência o in-
frator ficará pelo prazo de 05 (cinco) anos com 
suspensão de dirigir veículo automotor e

IV – em caso de nova reincidência o infra-
tor terá seu direito de dirigir cancelado definiti-
vamente com a devida averbação nos órgãos 
de transito do país.

 ......................................................”(NR)

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

Justificação

A Câmara dos Deputados aprovou em abril do 
corrente ano, uma proposição que amplia a possibili-
dade de provas para quem conduz veículo sob efeito 
de álcool no âmbito da lei seca. A proposta ainda dobra 
o valor da multa e eleva para R$3,8 mil a penalização 
no bolso em caso de reincidência dentro de 12 meses.

Todavia, a penalização é apenas financeira, não 
existindo qualquer outra de cunho administrativo em 
caso de sucessivas reincidências por parte daqueles 
que insistam em conduzir veículos automotores sob 
efeito de álcool ou de substância psicoativa que de-
termine dependência.

O presente projeto visa a aplicar pena adminis-
trativa mais severa àqueles que reincidentemente in-
frinjam a legislação ora em vigor.

A mudança é importante para fortalecer a lei 
seca. Apertar a lei seca e a fiscalização pode salvar 
vidas e reduzir o número de pessoas que morrem ou 
ficam com deficiência por causa de acidentes causa-
dos por pessoas que conduzam veículos sob efeito de 
bebida alcoólica.

Estatísticas demonstram que em 2010 foram 45 
mil os brasileiros que perderam a vida devido a aci-
dentes de trânsito, boa parte deles provocados por 
condutores sob efeito do álcool. 

O Código de Trânsito Brasileiro diz em seu art. 296 
“Se o réu for reincidente na prática de crime previsto 
neste Código, o juiz aplicará a penalidade de suspen-
são da permissão ou habilitação para dirigir veículo 
automotor, sem prejuízo das demais sanções penais 
cabíveis”. (Redação dada pela Lei n.º 11.705/08) 

O CTB, na Seção II, do Capítulo XIX, por sua 
vez, traz os crimes em espécie e, como tal, para al-
guns desses delitos, estampa como pena a suspensão 
ou proibição de obtenção de permissão ou habilitação 
para dirigir veículo automotor. 

Qual seria então a finalidade do art. 292, na parte 
geral, ao possibilitar ao juiz a imposição, como penali-
dade, da suspensão ou proibição da habilitação, como 
penalidade principal, isolada ou cumulativamente com 
outras penalidades, se já há em alguns crimes referi-
da cominação? 

O dispositivo que se pretende alterar visa tão 
somente a aplicação gradativa da penalidade adminis-
trativa para aqueles que sejam reincidentes, pois essa 
aplicação de suspensão é uma faculdade do magis-
trado quando da aplicação da sanção como medida 
administrativa. 

Assim, ainda que se entendesse como necessária 
a conjugação da pena do delito praticado com os re-
quisitos já destacados, tem-se que por haver previsão 
da suspensão ou proibição para todos os delitos como 
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pena administrativa a ser aplicado cumulativamente 
com a norma penal. 

Quanto à questão da reincidência, agora havendo 
obrigatoriedade da suspensão, proibição da obtenção 
da habilitação e cassação do direito de conduzir veículo 
automotor em razão do advento da Lei nº 11.705/08, 
verifica-se que a sistemática da legislação como se 
apresenta hoje é muito branda quanto aos reincidentes. 

Deste modo, perceptível que a nova sistemática 
do Código de Trânsito Brasileiro, ao prever a possibi-
lidade de suspensão, proibição de obtenção de habi-
litação ou cassação do direito de dirigir. 

Como administrativamente não há a possibilidade 
dessa suspensão ou proibição, porquanto o Código de 
Trânsito Brasileiro estabelece o regular processo admi-
nistrativo para tais medidas, tem-se que o dispositivo em 
tela certamente se apresenta como instituto a ensejar 
maior efetividade à norma de trânsito em vigor, bem 
como a incutir na sociedade sentimento de eficácia da 
norma para quem repetidamente infringe a legislação. 

A presente proposição vai ao encontro daquilo que 
nossa sociedade deseja a cada dia, ou seja, justiça.

Assim sendo, espero contar com o apoio de meus 
pares nesta Casa, para sermos capazes de realizar 
mais esta conquista para a nossa população.

Sala das Sessões, 3 de maio de 2012. – Depu-
tada Nilda Gondim.

INDICAÇÃO Nº 2.863, DE 2012 
(Da Srª Bruna Furlan)

Sugere ao Ministro da Educação que 
seja implantada a Universidade Federal de 
Barueri, na Região Oeste da Grande São 
Paulo ou, alternativamente, criado campus 
da Universidade Federal de São Paulo – 
Unifesp no município. 

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação:
Dirigimo-nos a V.Exª para expor e reivindicar o 

seguinte:

– O município de Barueri tem mais de 
240 mil habitantes, segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 
sendo a 29º cidade mais populosa do estado 
de São Paulo e a 3º cidade mais populosa da 
Microregião de Osasco;

– Além do crescimento demográfico, é 
contínuo o aumento das indústrias, empresas 
e do setor de serviços;

– O município abriga algumas instituições 
de ensino superior privadas, como o Colégio e 
Faculdade Alfa Castelo, um campus da Univer-
sidade Presbiteriana Mackenzie e um campus 

da Pontifícia Universidade Católica – PUC/SP 
– mas não conta com instituições públicas de 
ensino superior;

– Assim como já ocorre com a educação 
básica, alunos de outras cidades da região, 
como os oriundos dos municípios de Carapi-
cuiba, Jandira, Osasco e Itapevi seriam benefi-
ciados com o advento da instituição de ensino 
superior em Barueri;

– Por meio do requerimento nº 051/2012, 
da Câmara Municipal de Barueri, o nobre Vere-
ador José de Melo, propôs que seja implantada 
uma universidade federal em Barueri.

Diante do exposto, Senhor Ministro, justifica-
-se plenamente a criação da instituição na cidade de 
Barueri, estado de São Paulo, ou alternativamente, a 
instalação de campus da Universidade Federal de São 
Paulo-Unifesp, no município. 

Ao mesmo tempo, respeitosamente, solicitamos 
ao Ministério da Educação que encaminhe a esta par-
lamentar os expedientes referentes a todas as etapas 
do encaminhamento da presente Indicação – eventu-
ais estudos, cronogramas e atos de gestão, referentes 
a sua adoção.

Sala das Sessões, 3 de maio de 2012. – Depu-
tada Bruna Furlan.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 2.194, DE 2012 

(Da Comissão da Amazônia, Integração Nacional  
e de Desenvolvimento Regional)

Solicita ao Ministro de Minas e Ener-
gia, por intermédio da Agência Nacional 
de Energia Elétrica (ANEEL), informações 
sobre as ações de barateamento de tarifas 
para população de baixa renda, nos moldes 
do praticado pelo estado de Pernambuco. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, da Constituição Fe-

deral, e nos arts. 24, inciso V e § 2º e 115, inciso I, do 
Regimento Interno, solicito que seja encaminhado ao 
Ministro de Minas e Energia, por intermédio da Agên-
cia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), informa-
ções sobre as ações de barateamento de tarifas para 
população de baixa renda, nos moldes do praticado 
pelo estado de Pernambuco. 

Justificação

A geração, transmissão, distribuição e comerciali-
zação da energia elétrica devem atender reclamações 
de agentes e consumidores com equilíbrio entre as 
partes e em beneficio da sociedade. A regulação e fis-
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calização da produção, transmissão e comercialização 
de energia elétrica precisam ocorrer em conformidade 
com a necessidade de tornar acessível a todos esse 
bem indispensável à vida contemporânea.

A gestão da produção e distribuição até os lares 
e instituições implica precificação que seja acessível às 
camadas de baixa renda, principalmente do Norte e do 
Nordeste. Tais motivos levam a Comissão da Amazô-
nia, Integração Nacional e Desenvolvimento Regional 
a pedir informações que a supram de conhecimento 
para defrontar-se com as tarefas precípuas a que se 
propõe, até mesmo pela missão a que está condicio-
nada na estrutura do nosso Poder Legislativo.

Sabe-se que o governo do Estado de Pernam-
buco aplica redução de tarifa para a população de 
baixa renda.

Nesse sentido, faz-se necessário o presente pe-
dido de informações ao senhor diretor, visto que com-
pete à ANEEL a regulação do setor.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2012. Depu-
tado Wilson Filho, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 2.195, DE 2012 

(Da Comissão da Amazônia, Integração Nacional 
e de Desenvolvimento Regional)

Solicita ao Ministro do Meio Ambien-
te, por meio da Agência Nacional de Águas 
(ANA), informações sobre as ações de ba-
rateamento de tarifas para população de 
baixa renda. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, da Constituição Fe-

deral, e nos arts. 24, inciso V e § 2º e 115, inciso I, do 
Regimento Interno, solicito ao Ministro do Meio Am-
biente, por meio da Agência Nacional de Águas (ANA), 
esclarecimentos sobre as ações de barateamento de 
tarifas para população de baixa renda com foco nas 
Regiões Norte e Nordeste.

Justificação

A água é um patrimônio de todos. Os recursos 
hídricos do País, rios, lagos e aquíferos são elementos 
naturais imprescindíveis à vida. A garantia da oferta 
de água para o abastecimento urbano em todo o País 
envolve um processo de tornar acessível a todos esse 
bem indispensável.

A gestão do abastecimento, a produção e a dis-
tribuição até os lares e instituições implicam precifica-
ção que seja acessível às camadas de baixa renda. 
No caso do Nordeste, requer custos de certas áreas 
localizadas com carência de bacia hidrográfica sufi-
ciente para o próprio consumo humano.

Tais motivos levam a Comissão da Amazônia, 
Integração Nacional e Desenvolvimento Regional a 
pedir informações que a supram de conhecimento para 
defrontar-se com as tarefas precípuas a que se propõe, 
até mesmo pela missão a que está condicionada na 
estrutura do nosso Poder Legislativo. 

Nesse sentido, faz-se necessário o presente pe-
dido de informações ao senhor Ministro, visto que com-
pete à ANA, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, 
a regulação do setor.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2012. – De-
putado Wilson Filho, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 2.196 DE 2012 

(Do Senhor William Dib)

Solicita ao Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações informações sobre ou-
torga de radio e televisão.

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

tituição da República, 115, I; 116 e art. 226,II, do Re-
gimento Interno da Câmara dos Deputados, solicito 
a Vossa Excelência que, ouvida a Mesa, encaminhe 
ao Ministro de Estado das Comunicações o presente 
Requerimento, solicitando as seguintes informações 
e cópia de documentos:

1) quando foi realizada a outorga da TVT 
(tevê dos trabalhadores), no Estado de São 
Paulo;

2) quais foram os diretores da Fundação 
responsável pela TVT;

3) se houve alteração estatutária, discri-
minar de maneira cronológica, inclusive com 
os nomes dos diretores que foram sendo subs-
tituídos e por quem;

4) se o Sr. Carlos Alberto Grana integra 
alguma diretoria ou é sócio de alguma empre-
sa que tenha concessão de radio ou televisão;

5) se o Sr. Tarcisio Secoli integra alguma 
diretoria ou é sócio de alguma empresa que 
tenha concessão de radio ou televisão.

Justificação

Este requerimento tem como fundamento notícia 
de possíveis irregularidades na outorga de radio e tele-
visão para autoridades públicas impedidas legalmente 
de receber tal delegação de serviço público, conforme 
documento anexo.

Assim, essas informações visam instruir a Câmara 
dos Deputados na sua competência fiscalizadora da atu-
ação dos agentes públicos e do fiel cumprimento da lei.
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Os princípios fundamentais da administração 
pública obrigam a transparência na delegação dos 
serviços públicos, em especial nos princípios da im-
pessoalidade e da moralidade.

Com essas informações poderemos clarear ple-
namente a situação noticiada, inclusive evitando di-
vulgações indevidas, quando houver, ao tempo em 
que se corrigem distorções ou possíveis ilegalidades.

Sala das Sessões, 3 de maio de 2012. – William 
Dib, Deputado Federal, PSDB-SP.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 2.197 DE 2012 

(Do Sr. Renato Molling)

Requer informações ao Ministro da 
Saúde, Alexandre Padilha, sobre a execução 
dos convênios 1065/04 e 2330/05 celebra-
dos com a Fundação Nacional da Saúde. 

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

da Constituição Federal, e, na forma do inciso I do art. 
115 e do art. 116 do Regimento Interno desta Casa, 
que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas informações 
ao Sr. Ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Nesses 
termos, solicita-se as seguintes informações:

Detalhamento execução dos convênios 
1065/04 e 2330/05;

Datas de empenho, liquidação e paga-
mento, contrapartidas, celebração de convê-
nios e contratos;

Motivação da alteração do convênio as-
sinado em 2004 e da não operação da obra 
executada;

Resumo descritivo com parecer a partir 
do objeto conveniado e da atual execução, 
repasses e prestação de contas, com datas 
e prazos.

As informações acima descritas referem-se aos 
anos de 2004 a 2012.

Justificação

Os convênios acima citados podem apresentar, 
além do atraso na execução, irregularidades entre o 
objeto contratado e a obra entregue. A primeira etapa, 
desde a celebração do convênio 1065/04, levou cerca 
de sete anos para sua conclusão e ainda não se en-
contra em operação.

Já a segunda fase, etapa útil do convênio 1065/04, 
celebrada em 2005 através do convênio 2330/05, en-
contra-se apto para liberação e prosseguimento. Porém, 
o mesmo ainda não foi liberado e as obras encontram-
-se paralisadas.

Há, como papel do Legislativo, a necessidade 
de se manter em constante fiscalização do Executivo 
e de suas atividades. Nesse sentido, como parlamen-
tar, cabe-me o dever de zelar, em especial, pelo bem 
social do município de Sapiranga, no Rio Grande do 
Sul, e defender a execução de obras que atendam di-
retamente os anseios de sua população.

Sala das Sessões, 3 de maio de 2012. – Depu-
tado Renato Molling.

REQUERIMENTO Nº 5.123, DE 2012  
(Do Sr João Campos)

Requer a transcrição nos anais desta 
Casa, do artigo publicado no Jornal Diário 
da Manhã, intitulado “Aborto”. 

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, 
Nos termos do Regimento Interno e dado a im-

possibilidade da leitura em plenário, requeiro a Vos-
sa Excelência que seja dado ao artigo apresentado, 
denominado “Aborto”, de autoria do ilustre escritor, 
advogado, professor universitário, orador Emídio Silva 
Falcão Brasileiro, publicado no jornal Diário da Manhã 
de circulação diária no Estado de Goiás, publicado na 
página 7, do caderno Opinião Pública, da edição de 
18-3-2012, como lida, para efeito de registro nos anais 
desta Augusta Casa.

Sala das Sessões, 3 de maio de  2012. – João 
Campos, Deputado Federal, PSDB / GO

REQUERIMENTO Nº 5.124 , DE 2012 
(Da Comissão de Seguridade Social e Familia)

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,
Pelo presente, requer-se a Vossa Excelência, com 

fulcro no art. 22, inciso II e artigo 17, inciso I, alínea 
m, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
a criação de Comissão Especial destinada a acompa-
nhar a execução das novas regras de financiamento 
da área de saúde surgidas com a regulamentação da 
Emenda Constitucional nº 29 e a propor novas fontes 
de recursos para o setor.

Justificação

Como reconhece a sociedade brasileira, a fixação 
de percentuais mínimos de recursos a ser aplicados 
em saúde pública, por parte dos entes federativos, 
representou um dos momentos mais importantes da 
recente história da Câmara dos Deputados que, sob 
a condução segura de Vossa Excelência, aprovou o 
PLP 306, de 2008.

Ademais, o fato constituiu verdadeiro orgulho 
a todos os membros deste Órgão Técnico da Casa, 
composto por parlamentares que, ao longo de diver-
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sas Legislaturas, lutaram com galhardia pela aprova-
ção da matéria.

Não obstante, há que se considerar que a promul-
gação do diploma legal em seus moldes atuais poderia 
ter como consequência o surgimento de uma tendên-
cia de diminuição do volume de recursos disponíveis 
para a área, o que constitui motivo de preocupação 
dos membros desta Comissão.

Ademais, questões conexas, relativas à área te-
mática de outras Comissões Permanentes, continuam a 
ser debatidas no âmbito do Congresso Nacional e, sem 
dúvida, terão importantes implicações no equaciona-
mento dos meios de financiamento da saúde, no Brasil.

Senão, vejamos, assuntos como a formação de 
novos médicos, necessários à implementação dos lou-
váveis esforços do Governo no que se refere à interio-
rização da medicina, a revalidação de diplomas de me-
dicina obtidos em entidades de ensino estrangeiras, o 
desempenho da profissão em território nacional e seus 
reflexos no funcionalismo público compõem matérias 
cuja especialidade é das Comissões de Educação e 
Cultura e de Trabalho, Administração e Serviço Público.

Por outro lado, verbas públicas serão cada vez 
mais necessárias para financiar os crescentes custos 
em saúde e previdência social da população brasileira 
que, de fato, vem envelhecendo paulatinamente a pon-
to de, daqui a duas décadas, vermos a parcela acima 
dos 60 anos superar a dos brasileiros que têm menos 
de quinze anos de idade, o que deve ser tratado no 
campo de atuação das Comissões de Seguridade So-
cial e Família e de Finanças e Tributação.

Dessa forma, pelos argumentos acima expostos e 
em virtude dos cuidados que a causa inspira, recorre-
-se à máxima consideração de Vossa Excelência para 
que instale a referida Comissão Especial com a brevi-
dade que o tema requer.

Sala das Sessões, 3 de maio de 2012. – Depu-
tado Federal Mandetta, Presidente.

REQUERIMENTO Nº  5.125, DE 2012

Solicita prorrogação do prazo da Co-
missão

Senhor Presidente
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regi-

mentais, seja prorrogado por mais 20 (vinte) sessões 
ordinárias, o prazo da Comissão Especial destinada a 
proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição 
nº 443-A, de 2009, do Sr. Bonifácio de Andrada, es-
tabelecendo que “o subsídio do grau ou nível máximo 
das carreiras da Advocacia-Geral da União, das Procu-
radorias dos Estados e do Distrito Federal correspon-
derá 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 supe-
rior 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”.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2012. – De-
putado José Mentor, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 5.126, DE 2012 
(Do Sr. Dr. Carlos Alberto)

Requer a inclusão na Ordem do Dia 
do Projeto de Lei nº 959/2003.

Senhor Presidente,
Com base no art. 114, inciso XIV do Regimen-

to Interno da Câmara dos Deputados, e por tratar-se 
de matéria de grande relevância para um importante 
setor produtivo do País, requeiro a Vossa Excelência 
que seja incluída na Ordem do Dia o Projeto de Lei 
nº 959 de 2003, que “Dispõe sobre a regulamentação 
das profissões de Técnico de Estética e de Terapeuta 
Esteticista”.

Sala das Sessões, 3 de maio de 2012. – Dr. Car-
los Alberto, Deputado Federal, PMN/RJ.

REQUERIMENTO Nº 5.127, DE 2012

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 117, inciso XVIII, do Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados, venho, respeitosa-
mente, solicitar a Vossa Excelência que seja registrado 
nos Anais desta Casa Voto de Profundo Pesar pelo 
falecimento do intelectual sergipano Luiz Antônio 
Barreto, Diretor do Instituto Tobias Barreto e membro 
da Academia Sergipana de Letras.

Prestigiado pelo trabalho proeminente desem-
penhado ao longo de sua carreira profissional, Luiz 
Antônio foi secretário de Estado da Cultura, secretário 
de Estado de Educação, secretário de Educação de 
Aracaju, diretor da Galeria Álvaro Santos, assessor do 
Instituto Nacional do Livro (INL), superintendente e di-
retor do Instituto de Documentação Joaquim Nabuco, 
Diretor da Fundação Augusto Franco e Diretor do ins-
tituto de Filosofia Luso-Brasileira (Portugal).

Sala das Sessões, 3 de maio de 2012. – Men-
donça Prado, Deputado Federal – DEM/SE.

REQUERIMENTO Nº 5.128, DE 2012

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 117, inciso XVIII, do Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados, venho, respeito-
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samente, solicitar a Vossa Excelência que seja regis-
trado nos Anais desta Casa Voto de Profundo Pesar 
pelo falecimento do Senhor Aloísio de Abreu Lima, 
Desembargador do Tribunal de Justiça de Sergipe.

O Magistrado foi nomeado Desembargador do 
Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, local onde 
ocupou a função de Corregedor Geral (1985-1987), 
antes de assumir a Presidência, em 1993. Como De-
sembargador, exerceu também a função de Presidente 
do Tribunal Regional Eleitoral, no biênio 1995-1997.

O Desembargador era casado com a Procuradora 
de Justiça aposentada Isabel Abreu Lima e pai do De-
sembargador Ricardo Múcio, da Psicóloga, Alba Abreu 
Lima, do Tabelião, Marlon Abreu, e do Engenheiro me-
cânico e industrial, Aloísio Abreu Júnior.

Sala das Sessões, 3 de maio de 2012. – Men-
donça Prado, Deputado Federal – DEM/SE.

REQUERIMENTO Nº 5.129, DE 2012 
(Do Deputado Jean Wyllys)

Requer ao Presidente da Câmara dos 
Deputados, Sr. Marco Maia, retirada de as-
sinatura no PEC 03/2011.

Sr. Presidente:
Requeiro a retirada de assinatura no PEC 03/2011 

que dá nova redação ao inciso V do artigo 49 da Consti-
tuição Federal, conforme justificação que ora apresento: 

Justificação

A proposta de Emenda à Constituição nº 03/2011 
visa alterar o inciso V do artigo 49 da Constituição Fe-
deral a fim de conceder poder ao Legislativo de sustar 
atos normativos dos poderes Judiciário e Executivo.

O dispositivo legal atual permite ao Legislativo 
sustar atos normativos advindos apenas do Poder 
Executivo, se exorbitarem do poder regulamentar ou 
dos limites de delegação legislativa. 

A nova proposta de incluir atos normativos do Ju-
diciário como passíveis de sustação pelo Poder Legis-
lativo abre margem ao Poder Legislativo de sustar todo 
e qualquer ato normativo advindo do Poder Judiciário.

Em justificativa, o Deputado Nazareno Fonteles 
afirma que “a competência do Congresso Nacional 
tem natureza de verdadeiro controle político de cons-
titucionalidade diante tanto do Poder Executivo quanto 
do Poder Judiciário”.

Primeiramente, a proposta praticamente fere cláu-
sula pétrea da Constituição, elencada em seu artigo 60, 
pois pretende estreitar a Separação dos Três Poderes 
eis que confere ao Legislativo mais atribuições do que 
aquelas já estipuladas pela Constituição Federal, de-
sequilibrando a Separação entre os Poderes.

Além disso, o Poder Judiciário como um todo, 
principalmente o Supremo Tribunal Federal, vem exer-
cendo papel significativo na proteção da justiça e da 
Constituição Federal. Papel, esse, essencial à demo-
cracia tendo em vista o desleixo legislativo com relação 
aos Direitos Fundamentais. Tal constatação advém, 
principalmente, dos recentes julgamentos do STF so-
bre união estável entre homoafetivos, interrupção de 
gravidez em caso de feto anencéfalo e constituciona-
lidade de cotas raciais nas universidades brasileiras.

A aprovação da PEC 03/2011 visa calar a voz da 
Constituição e do Judiciário como garantidor de justiça 
e dar poderes, praticamente ilimitados, ao Legislativo. 
O “controle político sobre constitucionalidade” pelo 
Legislativo deve ser feito durante as discussões sobre 
projetos de lei dentro do próprio Congresso Nacional. 
Após esse momento, o controle deve ser jurídico e 
relativo ao caso concreto.

Ao longo de minha campanha e de meu manda-
to, sempre defendi a separação isonômica e igualitária 
entre os Três Poderes. A aprovação da PEC em ques-
tão significaria legitimação da supremacia do Poder 
Legislativo. Em outras palavras, a aprovação da pro-
posta tornaria legítima a “ditadura legislativa” de uma 
pequena elite sobre os outros poderes, privados de 
suas funções. 

Houve, seguramente, equívoco no momento da 
assinatura na PEC 03/2011, que, em nada corresponde 
às minhas concepções de justiça. O método de colhi-
mento de assinatura não é sempre ético e cuidadoso. 
Muitas vezes, o caput da proposta apresentado pelos 
colhedores de assinatura (que recebem um valor em 
dinheiro por cada assinatura colhida) não corresponde 
à proposta de fato, enganando-nos.

Fui eleito pelo Rio de Janeiro, por eleitores/elei-
toras que se ativeram às propostas de campanha e 
às minhas crenças políticas. Em lealdade a eles, elei-
tores, que requeiro a retirada de minha assinatura na 
Proposta de Emenda à Constituição de nº 03/2011.

Assim, espero apoio do nobre Deputado para 
aprovação desse Requerimento.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2012. – Jean 
Wyllys, Deputado Federal PSOL/RJ.

REQUERIMENTO Nº 5.130, DE 2012 
(Do Sr. Paes Landim) 

Solicita a tramitação conjunta dos Pro-
jetos de Lei nºs 2.093, de 2011 e 7.318, de 
2010.

Senhor Presidente,
Visando ampliar o acesso dos trabalhadores às 

suas informações previdenciárias, tramitam nesta Casa 
duas proposições, a saber:
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Projeto de Lei 2093, de 2011, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade de as instituições financeiras ban-
cárias disponibilizarem acesso, via autoatendimento 
ou internet, às informações previdenciárias de seus 
correntistas; e

Projeto de Lei nº 7.318, de 2010, que estabelece 
que a empresa é obrigada a fornecer ao trabalhador, 
mensalmente, cópia da Guia de Recolhimento da Con-
tribuição Previdenciária.

Por se tratarem de proposições conexas, com 
base nos artigos 142 e 143 do Regimento Interno, 
solicitamos a sua tramitação. 

Sala das Sessões, 3 de maio de 2012. – Depu-
tado Paes Landim.

REQUERIMENTO Nº 5.131, DE 2012 
(Do Sr. Paes Landim)

Requer, nos termos regimentais, a tra-
mitação conjunta dos Projetos de Lei nºs. 
3.161, de 2012 e 6.753, de 2010.

Senhor Presidente,
A licença parental é tratada no bloco de propo-

sições reunidas em torno do Projeto de Lei nº 6.753, 
de 2010.

A questão também é tratada no Projeto de Lei 
nº 3.161, de 2012, que altera o caput do art. 4º, da Lei 
11.770 de 9 de setembro de 2008, para alterar regras 
da concessão de licença-maternidade.

As proposições encontram-se sob análise da 
Comissão de Seguridade Social e Família e, diante 
da conexão existente entre as mesmas, nos termos 
dos artigos 142 e 143 do RICD, solicitamos sua tra-
mitação conjunta.

Sala das Sessões, 3 de maio de 2012. – Depu-
tado Paes Landim.

REQUERIMENTO Nº 5.132, DE 2012 
(Do Sr. Paes Landim) 

Solicita a tramitação conjunta dos Pro-
jetos de Lei nºs 901, de 2011 e 6.753, de 2010.

Senhor Presidente,
Estando em tramitação nesta Casa proposições 

que compartilhem do propósito de estabelecer requi-
sitos para a concessão de licença parental (a exemplo 
de licença maternidade, paternidade e outras) é mis-
ter promover sua tramitação conjunta nos termos dos 
artigos 142 e 143 do Regimento Interno. 

São os casos dos Projetos de Lei nºs 901, de 
2011, que dá nova redação aos arts. 3º, 4º e 5º e 
acrescenta art. 5º-A e §§ 3º e 4º ao art. 1.º da Lei nº 
11.770, de 09 de setembro de 2008, que cria o Pro-
grama Empresa Cidadã, destinado à prorrogação da 

licença-maternidade mediante concessão de incenti-
vo fiscal, para ampliar a licença-paternidade para os 
casos mencionados e 6.753, de 2010, que acrescen-
ta dispositivos à Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, para dispor sobre a licença parental.

No bloco de proposições reunidas em torno do 
Projeto de Lei nº 6.753, de 2010, já se encontram di-
versas proposições conexas.

Sala das Sessões, 3 de maio de 2012. – Depu-
tado Paes Landim.

REQUERIMENTO Nº  5.133, DE 2012 
(Da Srª Nilda Gondim)

Requer a inclusão na Ordem do Dia do 
Plenário, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 534, de 02 de maio de 2002, que 
“Altera o art. 144 da Constituição Federal, 
para dispor sobre as competências da guar-
da municipal e criação de guarda nacional.”

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 Ordem do Dia 
do Plenário, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
534, de 02 de maio de 2002, que “Altera o art. 144 da 
Constituição Federal, para dispor sobre as competên-
cias da guarda municipal e criação de guarda nacional.”

Deste modo, espero poder contar com o apoio 
do ilustre presidente para a inclusão desta na pauta 
de votação do Plenário desta Casa.

Sala das Sessões, 3 de maio de 2012. – Depu-
tada Nilda Gondim, PMDB/PB.

REQUERIMENTO Nº 5.134, DE 2012 
(Do Sr. Paes Landim) 

Solicita a tramitação conjunta dos Pro-
jetos de Lei nºs 1.586, de 2011 e 4.911, de 
2009.

Senhor Presidente,
Estando em tramitação na Comissão de Desen-

volvimento Econômico, Indústria e Comércio diversas 
proposições que visam regular a questão da emissão 
de boletos bancários e sua cobrança, é mister promover 
sua tramitação conjunta nos termos dos artigos 142 e 
143 do Regimento Interno. 

São os casos dos Projetos de Lei nºs 1.586, 
de 2011, que visa tornar nula a cláusula contratual 
que permite acréscimo do valor de emissão de bole-
to bancário ou carnê ao custo de produtos e serviços 
e 4.911, de 2009, que torna obrigatória a postagem 
com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data 
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do vencimento, dos boletos bancários, documentos 
de cobrança ou similares por parte das empresas dos 
setores públicos e privados para clientes e dá outras 
providências.

Sala das Sessões, 3 de maio de 2012. – Depu-
tado Paes Landim.

REQUERIMENTO Nº 5.135, DE 2012 
(Do Sr. Paes Landim) 

Solicita que o Projeto de Lei nº 6.792, 
de 2006, e seus apensos, passem a trami-
tar conjuntamente com o Projeto de Lei nº 
846, de 1991.

Senhor Presidente,
O Projeto de Lei nº 6.792, de 2006, visa estipular 

requisitos mínimos exigidos para permitir o registro a 
intimação e o instrumento de protesto. O mesmo ocorre 
com seus apensados ao estabelecerem critérios para 
o protesto de títulos.

O Projeto de Lei nº 846, de 1991, de modo se-
melhante, exige a assinatura do devedor no título de 
crédito para que se possa levá-lo a protesto e exige 
o comprovante de entrega da mercadoria no caso de 
duplicata.

Diante da correlação e identidade de propósitos 
existente entre as matérias e, visando a racionalidade 
do processo legislativo, há que se promover sua tra-
mitação conjunta nos termos dos artigos 142 e 143 
do Regimento.

Sala das Sessões, 3 de maio de 2012. – Depu-
tado Paes Landim.

REQUERIMENTO Nº 5.136, DE 2012 
(Da Srª Nilda Gondim)

Solicita inclusão na pauta de votações, 
da Proposta de Emenda à Constituição nº. 
457/2005, que “altera o art. 40 da Constitui-
ção Federal, relativo ao limite de idade para 
a aposentadoria compulsória do servidor 
público em geral, e acrescenta dispositivo 
ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias”.

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, da Proposta de Emenda 
à Constituição nº. 457/2005, que “altera o art. 40 da 
Constituição Federal, relativo ao limite de idade para 
a aposentadoria compulsória do servidor público em 
geral, e acrescenta dispositivo ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias”.

A Proposta de Emenda à Constituição n.º 
457/2005, originária do Senado Federal sob nº 42/2003, 
é uma proposição que afetará o instituto da aposenta-
doria compulsória previsto no artigo 40 da nossa Carta 
Magna, razão pela qual solicito o acolhimento deste 
para a apreciação do seu teor no Plenário desta Casa.

Sala das Sessões, 3 de maio de 2012. – Depu-
tada Nilda Gondim, PMDB/PB.

REQUERIMENTO Nº 5.137, DE 2012 
(Do Sr. Paes Landim) 

Solicita a tramitação conjunta dos Pro-
jetos de Lei nºs 987, de 2011 (e seu apenso) 
e 5.728, de 2009.

Senhor Presidente,
A partir do propósito comum de alterarem a Lei nº 

8.009, de 29 de março de 1990, para estabelecer quais 
bens imóveis podem ou não ser objeto de penhora soli-
citamos, nos termos dos artigos 142 e 143 do RICD, a 
tramitação conjunta do Projeto de Lei nº 987, de 2011 
(e seu apenso) com o Projeto de Lei nº 5.728, de 2009.

Sala das Sessões, 3 de maio de 2012. – Depu-
tado Paes Landim.

REQUERIMENTO Nº 5.138, DE 2012 
(Da Srª Nilda Gondim)

Requer a inclusão na Ordem do Dia da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 89, 
de 2007, que “Dá nova redação ao inciso XI 
do art. 37 da Constituição Federal.”

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 Ordem do Dia da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 89, de 2007, 
que “Dá nova redação ao inciso XI do art. 37 da Cons-
tituição Federal”, estabelecendo o mesmo teto remu-
neratório para qualquer que seja a esfera de governo.

Sala das Sessões, 3 de maio de 2012. – Depu-
tada Nilda Gondim, PMDB/PB.

REQUERIMENTO Nº 5.139, DE 2012 
(Do Sr. Paes Landim) 

Solicita a tramitação conjunta dos Pro-
jetos de Lei nºs 1.216, de 2011 e 7.097, de 
2002.

Senhor Presidente,
O Projeto de Lei nº 1.216, de 2011, visa alterar a 

Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973, para dispor sobre 
a segurança e higiene do trabalho rural.

O Projeto de Lei nº 7.097, de 2002, visa instituir o 
Código Brasileiro de Segurança e Saúde no Trabalho.
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Há, portanto, correlação entre as matérias moti-
vo que nos impele a requerer, nos termos dos artigos 
142 e 143 do RICD, a tramitação conjunta dos projetos.

Sala das Sessões, 3 de maio de 2012. – Depu-
tado Paes Landim.

REQUERIMENTO Nº 5.140, DE 2012 
(Da Srª Nilda Gondim)

Solicita inclusão na pauta de votações, 
do Projeto de Lei nº. 3.249, de 2012, que 
“Altera a Lei nº 10.048, de 8 de novembro 
de 2000, que “dá prioridade de atendimen-
to às pessoas que especifica, e dá outras 
providências”, para determinar atendimento 
prioritário e reserva de assentos especiais 
nos sistemas de transporte para as pesso-
as com obesidade mórbida.”

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 vota-
ções da Câmara dos Deputados, do Projeto de Lei nº. 
3.249, de 2012, que “Altera a Lei nº 10.048, de 8 de 
novembro de 2000, que “dá prioridade de atendimento 
às pessoas que especifica, e dá outras providências”, 
para determinar atendimento prioritário e reserva de 
assentos especiais nos sistemas de transporte para 
as pessoas com obesidade mórbida”.

Sala das Sessões, 3 de maio de 2012. – Depu-
tada Nilda Gondim, PMDB/PB.

REQUERIMENTO Nº 5.141, DE 2012 
(Do Sr. Paes Landim) 

Solicita a tramitação conjunta dos Pro-
jetos de Lei nºs 5.936, de 2009, e 1.780, de 
2007.

Senhor Presidente,
Os Projetos de Lei nº 5.936, de 2009 e 1.780, de 

2007 visam estabelecer hipóteses em que deva ocorrer 
estabilidade provisória dos trabalhadores. Enquanto o 
primeiro busca aplicar essa hipótese aos trabalhadores 
cujas companheiras gestantes não gozem do benefí-
cio que o projeto pretende instituir, o último concede 
o benefício ao trabalhador vítima de acidente de tra-
balho que apresenta redução na capacidade laboral.

Diante da conexão entre as proposições e, vi-
sando a racionalidade do processo legislativo reque-
remos, nos termos dos artigos 142 e 143 do RICD, a 
tramitação conjunta das proposições.

Sala das Sessões, 3 de maio de 2012. – Depu-
tado Paes Landim.

REQUERIMENTO Nº 5.142, DE 2012 
(Da Sra Nilda Gondim)

Solicita inclusão na pauta de vota-
ções, do Projeto de Lei nº. 4.385, de 1994, 
que “Dá nova redação ao art. 15 da Lei nº 
5.991, de 17 de dezembro de 1973, que 
“dispõe sobre o controle sanitário do co-
mércio de drogas, medicamentos, insumos 
farmacêuticos e correlatos, 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 Lei 
nº. 4.385, de 1994, que “Dá nova redação ao art. 15 
da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, que “dis-
põe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, 
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, e 
dá outras providências”.

Sala das Sessões, 3 de maio de 2012. – Depu-
tada Nilda Gondim, PMDB/PB.

REQUERIMENTO Nº 5.143, DE 2012 
(Do Sr. Paes Landim)

Requer, nos termos regimentais 
apontados, a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei nºs 3.776, de 2.012 e 4.911, 
de 2009.

Senhor Presidente,
Projeto de Lei nº 4.911, de 2009 torna obrigató-

ria a postagem com antecedência mínima de 10 (dez) 
dias da data do vencimento, dos boletos bancários, 
documentos de cobrança ou similares por parte das 
empresas dos setores públicos e privados para clien-
tes e dá outras providências.

O Projeto de Lei 3.776, de 2012, visa estabe-
lecer que, na remessa de documentos de cobrança 
de débitos ao consumidor, o fornecedor do produto 
ou serviço fica obrigado a informar, no respectivo en-
velope ou boleto de cobrança, a data de postagem 
do documento e a data de sua emissão, cujo envio 
deverá obrigatoriamente observar o prazo de ante-
cedência de 10 (dez) dias, contados do vencimento 
da respectiva dívida.

Diante do comum propósito entre as matérias, nos 
termos dos artigos 142 e 143 do Regimento Interno 
requeremos sua tramitação conjunta.

Sala das Sessões, 3 de maio de 2012. – Depu-
tado Paes Landim.
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REQUERIMENTO Nº 5.144, DE 2012 
(Da Srª Nilda Gondim)

Requer inclusão na Ordem do Dia da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 446, 
de 2009, que “institui o piso salarial para os 
servidores policiais”.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 

114, do Regimento Interno, a inclusão na Ordem do 
Dia da Proposta de Emenda à Constituição nº 446, 
de 2009, à qual foi apensada a PEC nº 300/2008 que 
“institui o piso salarial para os servidores policiais”. 

Sala das Sessões, 3 de maio de 2012. – Depu-
tada Nilda Gondim, PMDB/PB.

REQUERIMENTO Nº 5.145, DE 2012 
(Do Sr. Paes Landim)

Requer, nos termos regimentais, a tra-
mitação conjunta dos Projetos de Lei nºs. 
2.299 e 2.272, ambos de 2011.

Senhor Presidente,
A licença parental é tratada no bloco de propo-

sições reunidas em torno do Projeto de Lei nº 6.753, 
de 2010.

A esta proposição encontra-se apensado o Pro-
jeto de Lei nº 2.272, de 2011, que concede ao pai 
adotivo solteiro, o direito à licença-paternidade e ao 
salário-paternidade.

Também no escopo da licença parental, tramita 
o Projeto de Lei 2.299 de 2011, que estende o salário 
maternidade para 180 (cento e oitenta) dias.

As proposições encontram-se sob análise da 
Comissão de Seguridade Social e Família e, diante 
da conexão existente entre as mesmas, nos termos 
dos artigos 142 e 143 do RICD, solicitamos a sua tra-
mitação conjunta.

Sala das Sessões, 3 de maio de 2012. Deputado 
Paes Landim.

REQUERIMENTO Nº 5.146, DE 2012 
(Da Srª Nilda Gondim)

Requer a inclusão na Ordem do Dia do 
Plenário, do Projeto de Lei nº 4.800, de 2001, 
que “Acrescenta artigo, altera a redação 
dos arts. 312, 313 e 317 do Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código 
Penal, 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 Ordem do Dia 

do Plenário, do Projeto de Lei nº 4.800, de 2001, que 
“Acrescenta artigo, altera a redação dos arts. 312, 313 
e 317 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 – Código Penal, e dá outras providências.

Justificação

A matéria objeto do Projeto de Lei nº 4.800, de 
2001 encontra-se pronta para figurar na Ordem do Dia.

A propositura objetiva aumentar a pena de reclu-
são no caso dos crimes cometidos contra a adminis-
tração pública, buscando ampliar o prazo prescricio-
nal contido no artigo 109, que regula a prescrição dos 
crimes pelo máximo da pena privativa de liberdade. 

Assim sendo, espero poder contar com o apoio 
do ilustre presidente para a sua inclusão na pauta de 
votação do Plenário desta Casa.

Sala das Sessões, 3 de maio de 2012. – Depu-
tada Nilda Gondim.

REQUERIMENTO Nº 5.147, DE 2012 
(Do Sr. Paes Landim) 

Solicita a tramitação conjunta dos Pro-
jetos de Lei nºs 2.345, de 2011 e 4.653, de 
1994.

Senhor Presidente,
A questão da jornada de trabalho de diversas ca-

tegorias profissionais é tema de várias proposições em 
tramitação nesta Casa reunidas em torno do bloco de 
matérias que tramitam conjuntamente como o Projeto 
de Lei nº 4.653, de 1994 e que se encontram sob a 
análise da Comissão de Seguridade Social e Família.

Visando a racionalidade do processo legislati-
vo, observamos que na mesma Comissão tramita o 
Projeto de Lei nº 2.345, de 2011, que também visa 
regular a jornada de trabalho de determinada catego-
ria profissional.

Diante do exposto, com base nos artigos 142 e 
143 do Regimento Interno, solicitamos a tramitação 
conjunta das proposições. 

Sala das Sessões, 3 de maio de 2012. – Depu-
tado Paes Landim.

REQUERIMENTO Nº 5.148, DE 2012 
(Do Sr. Paes Landim) 

Solicita a tramitação conjunta dos Pro-
jetos de Lei nºs 1.645, de 2011 e 6.944, de 
2010.

Senhor Presidente,
Tento em vista que duas proposições em tramita-

ção nesta Casa compartilham do propósito de alterar o 
art. 6º da Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, 
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visando a racionalidade do processo legislativo é re-
levante requerer a sua tramitação conjunta.

São os casos dos Projetos de Lei nºs. 1.645, de 
2011 e 6.944, de 2010.

Diante do exposto, com base nos artigos 142 e 
143 do Regimento Interno, solicitamos a tramitação 
conjunta das proposições. 

Sala das Sessões, 3 de maio de 2012. – Depu-
tado Paes Landim.

REQUERIMENTO Nº 5.149, de 2012 
(Do Sr. Paes Landim)

Requer, nos termos regimentais, a tra-
mitação conjunta dos Projetos de Lei nºs. 
401, de 2011 e 3.894, de 2000.

Senhor Presidente,
Dois projetos de lei tramitam nesta Casa com o 

propósito de disciplinar questões referentes a publici-
dade e propaganda. São eles:

Projeto de Lei nº 3.894, de 2000, disciplina a pu-
blicidade e propaganda dos Poderes Executivos, Legis-
lativos e Judiciário, e entidades da administração indi-
reta (regime de tramitação – competência do Plenário)

Projeto de Lei 401, de 2011, que trata da identifi-
cação dos responsáveis por publicidades e propagan-
das (regime de tramitação – conclusivo).

Ambas as proposições encontram-se sob análise 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática.

Uma vez atendidos os requisitos presentes nos 
artigos 142 e 143 do RICD, solicitamos a sua trami-
tação conjunta.

Sala das Sessões, 3 de maio de 2012. – Depu-
tado Paes Landim.

REQUERIMENTO Nº 5.150, de 2012 
(Do Sr. Paes Landim)

Requer, nos termos regimentais apon-
tados, a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei nºs. 919 e 1.762, ambos de 2011.

Senhor Presidente,
Considerando que tanto o Projeto de Lei nº 919, 

de 2011 quanto o Projeto de Lei nº 1.762, de 2011 
pretendem alterar o art. 31 da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990) que regula a oferta e apresentação 
de produtos, nos termos dos artigos 142 e 143 do Re-
gimento Interno requeremos sua tramitação conjunta.

Sala das Sessões, 3 de maio de 2012. – Depu-
tado Paes Landim.

REQUERIMENTO Nº 5.151, de 2012 
(Do Sr. Paes Landim)

Requer, nos termos regimentais, a tra-
mitação conjunta dos Projetos de Lei nºs. 
2.700 e 2.322, ambos de 2011.

Senhor Presidente,
O Projeto de Lei 2.322, de 2011, pretende mo-

dificar dezenas de dispositivos da Consolidação das 
Leis do Trabalho (Decreto-Lei nº 5.452, de 10 de maio 
de 1943, inclusive seus artigos 434 e 435.

Tal objetivo também encontra-se presente no 
Projeto de Lei nº 2.700, de 2011 que, entre outros 
propósitos, busca modificar estes mesmos dispositivos 
legais, como demonstrado abaixo:

PL nº 2.322/11
PL nº 2.700/11

Art. 434. Os infratores das disposições 
deste Capítulo ficam sujeitos à multa de valor 
igual a R$600,00 (seiscentos reais) aplicada 
tantas vezes quantos forem os menores em-
pregados em desacordo com a lei, não po-
dendo, todavia, a soma das multas exceder a 
R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), sal-
vo no caso de reincidência em que esse total 
poderá ser elevado ao dobro.

“Art. 434.Os infratores das disposi-
ções deste Capítulo ficam sujeitos à multa de 
R$664,81 (seiscentos e sessenta e quatro re-
ais e oitenta e um centavos), aplicada tantas 
vezes quantos forem os menores empregados 
em desacordo com normas referentes à pro-
teção à criança e ao trabalho do adolescente. 

Parágrafo único. Em caso de reincidên-
cia, a multa prevista no caput será aplicada 
em dobro.”

Art. 435. Fica sujeita à multa de valor igual 
a R$600,00 (seiscentos reais) e ao pagamento 
da emissão de nova via a empresa que fizer 
na Carteira de Trabalho e Previdência Social 
anotação não prevista em lei.

“Art. 435. Fica sujeita à multa de R$380,00 
(trezentos e oitenta reais) a empresa que fizer 
anotação não prevista em lei na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social do menor. (NR)”

Em função dessa comum identidade de propósi-
tos, requeremos sua tramitação conjunta com base no 
que estipula o art. 142, em consonância com o disposto 
no art. 143, do Regimento Interno.

Sala das Sessões, 3 de maio de 2012. – Depu-
tado Paes Landim.
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REQUERIMENTO Nº , 5.152 de 2012 
(Da Srª Erika Kokay)

Requer a aprovação de Moção de Re-
púdio ao ato de racismo e de odiosa dis-
criminação praticado pelo médico. Hever-
ton Octacílio de Campos Menezes contra 
a jovem Marina Serafim, em um cinema de 
um Shopping Center aqui de Brasília, no 
último domingo (29-04-2012).

Senhor Presidente,
Com amparo no art. 117 do Regimento Interno 

desta Casa, venho requerer que seja aprovada Mo-
ção de Repúdio ao ato de racismo e de odiosa discri-
minação, praticado pelo médico Heverton Otacílio de 
Campos Menezes, contra a jovem Marina Serafim, na 
tarde do último domingo, dia 29 de abril, em um cine-
ma, localizado em Shopping Center aqui de Brasília. 

Justificação

Conforme amplamente noticiado pelos meios de 
comunicação, no último domingo, dia 29 de abril, ao 
dirigir-se a um cinema da cidade, o médico Heverton 
Otacílio de Campos Menezes, depois de ter negado o 
seu pedido para ser atendido antes das demais pes-
soas que aguardavam na fila, reagiu de forma agres-
siva, proferindo uma série de ofensas de natureza 
discriminatória e racista à jovem Marina Serafim, que 
atendia na bilheteria do estabelecimento. Conforme 
registrado pela imprensa, entre outras palavras ofen-
sivas, o referido disse à jovem que “... seu lugar não é 
aqui, lidando com gente. Você deveria estar na África 
cuidando de orangotangos.”

O comportamento do aludido médico foi conde-
nável sob todos os aspectos, absolutamente inaceitá-
vel e de caráter criminoso, devendo, por isso mesmo, 
merecer a mais veemente repulsa da sociedade e dos 
poderes constituídos. 

É importante lembrar que a prática do racismo 
não constitui ato isolado em nosso país, havendo inú-
meros casos registrados em diversas cidades brasi-
leiras no período recente. De acordo com informações 
de entidades que militam na luta contra o racismo, um 
dos principais fatores que contribuem para que esse 
crime continue presente em nossa sociedade é o ele-
vado percentual de processos que são arquivados pelo 
Poder Judiciário sem que o acusado seja condenado. 

Isso evidencia a necessidade de uma atuação 
mais contundente de todos os segmentos envolvidos 
na repressão ao racismo e também um maior enga-
jamento da opinião pública no acompanhamento dos 
processos encaminhados à Justiça com objetivo de 
evitar que os réus permaneçam impunes e, o que é 

mais grave, que muitas vezes a sanção termine recain-
do sobre o denunciante.

Assim, diante da inegável relevância do caso em 
apreço, espero contar com o apoio dos nobres pares 
para a aprovação da Moção de Repúdio ora proposta.

Sala das Sessões, 3 de maio de 2012. – Depu-
tada Erika Kokay – PT/DF

DESPACHOS DO PRESIDENTE  
EM PROPOSIÇÕES

PROJETO DE LEI Nº 851, DE 2011 
(Do Sr. Geraldo Simões) 

Dispõe sobre a incorporação do ca-
cau como matéria prima nos produtos que 
especifica. ; tendo parecer da Comissão de 
Defesa do Consumidor, pela aprovação des-
te, e do PL 1533/2011, apensado, com subs-
titutivo (relator: DEP. WOLNEY QUEIROZ). 

(Atualização do despacho do PL nº 
851/2011: à CDEIC, CDC E CCJC (art. 54, 
RICD). proposição sujeita à apreciação con-
clusiva das Comissões – art. 24, II, do RICD. 
regime de tramitação: ordinário.) 

PROJETO DE LEI  Nº 3.518, DE 2012 
(Do Sr. Júlio Campos) 

Altera a Lei nº 7.689, de 15 de dezem-
bro de 1988, visando elevar a alíquota da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
devido pelas instituições financeiras 

(Deferido O REQ 4911/12, conforme des-
pacho do seguinte teor: “defiro o Requerimen-
to 4.911/2012. Apense-se o Projeto de Lei nº 
3.518/2012 ao Projeto de Lei nº 1.952/2003, 
nos termos do art. 142, C.C o art. 143, II, b, 
ambos do RICD. Publique-se.“) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 543, DE 2012 

(Do Sr. Giovanni Queiroz) 

Susta os efeitos do Decreto nº 6.961, 
de 17 de setembro de 2009 

(Defiro, nos termos do art. 141 do RICD, o 
pedido contido no Requerimento nº 4.847/2012, 
e revejo o despacho inicial aposto ao Projeto 
de Decreto Legislativo nº 543/2012, para nele 
incluir a Comissão de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável. Desse modo, por 
versar a referida proposição matéria de com-
petência de mais de três Comissões de Méri-
to, decido pela criação de comissão especial, 
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nos termos do art. 34, inciso II, do Regimento 
Interno. Publique-se. Oficie-se.) 

REQUERIMENTO Nº 4.034, DE 2011 
(Do Sr. Vicente Candido) 

Requer a apensação dos Projetos de 
Lei nºs 1273/2011, de autoria do Deputado 
Cleber Verde, e 7722/2011, de autoria do De-
putado Felipe Bournier, ao PL nº 2330/2011, 
dispõe sobre as medidas relativas à Copa 
das Confederações FIFA de 2013 e à Copa 
do Mundo FIFA de 2014, que serão realiza-
das no Brasil. que trata da Lei Geral da Copa 

(Declaro a prejudicialidade, nos termos 
do art. 164, inciso I, do RICD, dos Requeri-
mentos nº 4.034 E nº 4.070, ambos de 2011, 
e nº 4.589, de 2012, que propõem a apensa-
ção dos Projetos de Lei nº 7.722, de 2010, e 
nº 1.273, de 2011, ao Projeto de Lei nº 2.330, 
de 2011, por perda de objeto, em face da apro-
vação dessa última proposição pelo Plenário, 
em 28 de março do corrente ano. Publique-
-se. Oficie-se.) 

REQUERIMENTO  Nº 4.070, DE 2011 
(Do Sr. Cleber Verde) 

Requer a apensação do Projeto de Lei 
nº 1273/2011, de autoria do Deputado Cleber 
Verde, ao PL nº 2330/2011, dispõe sobre as 
medidas relativas à Copa das Confedera-
ções FIFA de 2013 e à Copa do Mundo FIFA 
de 2014, que serão realizadas no Brasil, que 
trata da Lei Geral da Copa 

(Declaro a prejudicialidade, nos termos 
do art. 164, inciso I, do RICD, dos Requeri-
mentos nº 4.034 E nº 4.070, ambos de 2011, 
e nº 4.589, de 2012, que propõem a apensa-
ção dos Projetos de Lei nº 7.722, de 2010, e 
nº 1.273, de 2011, ao Projeto de Lei nº 2.330, 
de 2011, por perda de objeto, em face da apro-
vação dessa última proposição pelo Plenário, 
em 28 de março do corrente ano. Publique-
-se. Oficie-se.) 

REQUERIMENTO Nº 4.589, DE 2012 
(Do Sr. Felipe Bornier) 

Requer, nos termos regimentais, a 
tramitação conjunta dos PLs 7.722/2010 
e 2.330/2011 

(Declaro a prejudicialidade, nos termos 
do art. 164, inciso I, do RICD, dos Requeri-
mentos nº 4.034 e nº 4.070, ambos de 2011, 

e nº 4.589, de 2012, que propõem a apensa-
ção dos Projetos de Lei nº 7.722, de 2010, e 
nº 1.273, de 2011, ao Projeto de Lei nº 2.330, 
de 2011, por perda de objeto, em face da apro-
vação dessa última proposição pelo Plenário, 
em 28 de março do corrente ano. Publique-
-se. Oficie-se.) 

REQUERIMENTO Nº 4.847, DE 2012 
(Do Sr. Sarney Filho) 

Requer a revisão do despacho inicial 
aposto ao Projeto de Decreto Legislativo n.º 
543/2012, para que seja incluída a Comis-
são de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável – CMADS no rol de Comissões 
Permanentes que devem se manifestar so-
bre o mérito da proposição 

(Defiro, nos termos do art. 141 do ricd, o 
pedido contido no Requerimento nº 4.847/2012, 
e revejo o despacho inicial aposto ao Projeto 
de Decreto Legislativo nº 543/2012, para nele 
incluir a Comissão de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável. desse modo, por versar 
a referida proposição matéria de competência 
de mais de três comissões de mérito, decido 
pela criação de Comissão Especial, nos ter-
mos do art. 34, inciso II, do Regimento Interno. 
Publique-se. Oficie-se.) 

REQUERIMENTO Nº 4.863, DE 2012 
(Do Sr. Darcísio Perondi) 

Requer que o Projeto de Lei nº. 1.922, 
de 2007 seja despachado à Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico, além das Comissões constantes do 
despacho inicial 

(Defiro, com fundamento no art. 141 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados 
– RICD, o pedido contido no Requerimento 
nº 4.863, de 2012, e revejo o despacho inicial 
aposto ao Projeto de Lei nº 1.922, de 2007, 
para incluir a Comissão de Trabalho, de Admi-
nistração e Serviço Público para se pronunciar 
quanto ao mérito.tendo em vista que a Co-
missão de Seguridade Social e Família já se 
pronunciou, determino a remessa do proces-
sado do PL nº 1.922, de 2007, à Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público. 
A Comissão de Seguridade Social e Família, 
no entanto, permanece com a preferência para 
os fins do disposto no art. 191, III, do RICD. 
Publique-se. Oficie-se. [Atualização do des-
pacho do PL nº 1.922/2007: À CTASP, CSSF 



15250 Sexta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2012

e CCJC (art. 54, RICD). Proposição sujeita à 
apreciação conclusiva das Comissões – art. 24, 
II, do RICD. Regime de tramitação: ordinário.]) 

REQUERIMENTO Nº 4.911, DE 2012 
(Do Sr. Guilherme Campos) 

Requer, nos termos regimentais, a tra-
mitação conjunta do Projeto de Lei nº 3.518, 
de 2012 com o Projeto de Lei nº 1.952, de 
2003 

(Defiro o Requerimento nº 4.911/2012. 
Apense-se o Projeto de Lei nº 3.518/2012 ao 
Projeto de Lei nº 1.952/2003, nos termos do 
art. 142, c. c. o art. 143, II, b, ambos do RICD. 
Publique-se. Oficie-se.) 

REQUERIMENTO Nº 4.932, DE 2012  
(Do Sr. Guilherme Campos) 

Requer a revisão do despacho de dis-
tribuição do Projeto de Lei n.º 851, de 2011, 
que “Dispõe sobre a incorporação do ca-
cau como matéria prima nos produtos que 
especifica”, para incluir a Comissão de De-
senvolvimento Econômico, Indústria e Co-
mércio no rol de Comissões Permanentes 
que devem se manifestar sobre o mérito 
da proposição 

(Defiro, com fundamento no art. 141 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados 
– RICD, o pedido contido no Requerimento 
nº 4932, de 2012, e revejo o despacho ini-
cial aposto ao Projeto de lei nº 851, de 2011, 
para incluir a Comissão de desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio Para se pro-
nunciar quanto ao mérito. Tendo em vista que 
a Comissão de Defesa do Consumidor já se 
pronunciou, determino a remessa do proces-
sado do PL nº 851, DE 2011, à Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Co-
mércio. a Comissão de Defesa do Consumi-
dor, no entanto, permanece com a preferência 
para os fins do disposto no ART. 191, III, do 
RICD. Publique-se.Oficie-se. Atualização do 
despacho do PL nº 851/2011: À CDEIC, CDC 
e CCJC (art. 54, RICD). Proposição sujeita à 
apreciação conclusiva das Comissões – art. 24, 
II, do RICD. Regime de tramitação: ordinário.) 

REQUERIMENTO Nº 4.940, DE 2012  
(Do Sr. Silvio Costa) 

Requer, nos termos regimentais, a tra-
mitação conjunta do Projeto de Lei nº 3.509, 

de 2012, com o Projeto de Lei nº 1.887, de 
2011 

(Indefiro, nos termos do art. 142, do Re-
gimento Interno da Câmara dos Deputados, 
por entender que não há correlação apta a 
justificar a apensação do PL nº 3.509/2012 
ao PL nº 1.887/2011. Publique-se. Oficie-se.) 

REQUERIMENTO Nº 4.972, DE 2012  
(Do Sr. Alex Canziani) 

Requer a publicação e a anexação do 
documento comprobatório de realização 
de audiência pública ao processo de trami-
tação do Projeto de Lei nº 2.532, de 2011, 
que “Institui a data de 31 de janeiro como 
o Dia Nacional das Reservas Particulares 
do Patrimônio Natural – RPPN” 

(Defiro o pedido contido no Requerimen-
to nº 4.972/2012. Determino, com fundamento 
no art. 4º da Lei nº 12.345/2010, a anexação 
da ata de audiência pública para instituição da 
data de 31 de janeiro como dia nacional das 
reservas particulares do patrimônio natural, 
realizada pela Comissão de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável, ao processo 
de tramitação do Projeto de Lei nº 2.532/2011. 
Publique-se. Oficie-se.)

REQUERIMENTO Nº 4.978, DE 2012  
(Da Comissão de Meio Ambiente e  

Desenvolvimento Sustentável) 

Requer a reconstituição do Projeto de 
Lei nº 562/2007 

(defiro, nos termos do art. 106 do RICD. 
Publique-se.) 

REQUERIMENTO Nº 5.013, DE 2012 
(Do Sr. Roberto de Lucena) 

Requer retirada de Projeto de Lei nº 
3240/2012 para dispor sobre habilitação 
para conduzir veículos motorizados sobre 
duas rodas 

(Defiro a retirada do Projeto de Lei nº 
3.240/2012, de autoria do Deputado Roberto 
de Lucena, nos termos do art. 104, c/c o art. 
114, VII, DO RICD. Publique-se.) 

REQUERIMENTO Nº 5.055, DE 2012  
(Do Sr. Jesus Rodrigues) 

Requeiro, com fundamento no art. 117, 
inciso XIX do Regimento Interno, que, de-
pois de ouvido o Plenário seja aprovado 
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VOTO DE LOUVOR para a ORDEM DOS 
ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL 
DO PIAUÍ 

(Publique-se. Oficie-se. Arquive-se.) 

REQUERIMENTO Nº 5.125, DE 2012 
(Da 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”) 

Solicita prorrogação do prazo da Co-
missão 

(Defiro, “ad referendum” do Plenário. 
Publique-se.)

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 

Trata-se da Questão de Ordem nº 179, mediante 
a qual o Deputado Sarney Filho requer que o Relator 
do Projeto de Lei nº 1.876, de 1999, Deputado Paulo 
Piau, manifeste-se pontualmente sobre cada alteração 
do Senado Federal, de forma a garantir que prevaleça 
um dos dois textos quando houver divergência, e que 
mesmo texto aprovado em ambas as Casas não venha 
a ser suprimido pelo relator ou por meio de destaques. 

É o breve relatório.
Decido. 
A controvérsia suscitada pelo Deputado Sarney 

Filho encontra-se resolvida pela decisão proferida por 
esta Presidência durante a sessão extraordinária de 
14h30 do dia 25 de abril de 2012, a qual firmou en-
tendimento no sentido de que dispositivo de idêntico 
teor normativo aprovado pela Câmara dos Deputados 
e pelo Senado Federal não pode ser suprimido pela 
Câmara ao apreciar as emendas do Senado, que pela 
via de destaque, que pela via de aprovação de pare-
cer do Relator nesse sentido. Além disso, a apresen-
tação do parecer do Relator do PL nº 1.876, de 1999, 
em Plenário já foi concluída, assim como a discussão 
da matéria.

Posto isso, deixo de responder a presente Ques-
tão de Ordem, por ter perdido objeto. 

Publique-se. 
Em: 3-5-2012. – Marco Maia, Presidente.

COMISSÕES

ATAS

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
E DE CIDADANIA

54ª LEGISLATURA – 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA

ATA DA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA 
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2012

Às dez horas e vinte e dois minutos do dia vinte e 
seis de abril 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 presen-
ça dos Senhores Deputados Ricardo Berzoini – Pre-
sidente; Alessandro Molon, Fabio Trad e Luiz Carlos 
– Vice-Presidentes; Andre Moura, Anthony Garotinho, 
Antonio Bulhões, Bonifácio de Andrada, Bruna Furlan, 
Cândido Vaccarezza, Danilo Forte, Eliseu Padilha, Es-
peridião Amin, Félix Mendonça Júnior, João Campos, 
João Paulo Cunha, João Paulo Lima, Jutahy Junior, Le-
onardo Picciani, Luiz Couto, Luiz Pitiman, Marçal Filho, 
Marcos Medrado, Mauro Benevides, Mendonça Prado, 
Onofre Santo Agostini, Osmar Serraglio, Paes Landim, 
Paulo Magalhães, Paulo Teixeira, Ronaldo Fonseca, 
Valtenir Pereira, Vicente Candido, Vieira da Cunha e 
Zenaldo Coutinho – Titulares; Alexandre Leite, Benjamin 
Maranhão, Daniel Almeida, Fátima Bezerra, Francisco 
Escórcio, Hugo Leal, Iriny Lopes, João Magalhães, La-
ercio Oliveira, Márcio Macêdo, Marcos Rogério, Odílio 
Balbinotti, Rosane Ferreira, Sandro Alex e Sandro Ma-
bel – Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados 
Alceu Moreira, Armando Vergílio, Arnaldo Faria de Sá, 
Arthur Oliveira Maia, Asdrubal Bentes, Carlos Bezer-
ra, Delegado Protógenes, Dr. Grilo, Dr. Ubiali, Eduar-
do Cunha, Evandro Milhomen, Fábio Ramalho, Felipe 
Maia, Francisco Araújo, Gera Arruda, Henrique Oliveira, 
Jerônimo Goergen, Jorginho Mello, José Mentor, José 
Nunes, Maurício Quintella Lessa, Mendonça Filho, Nel-
son Pellegrino, Odair Cunha, Onyx Lorenzoni, Pastor 
Marco Feliciano , Paulo Maluf, Roberto Freire, Sandra 
Rosado, Vicente Arruda e Vilson Covatti. O Presidente 
declarou abertos os trabalhos e submeteu à apreciação 
a Ata da décima sexta reunião ordinária realizada em 
vinte e cinco de abril. O Deputado Onofre Santo Agostini 
requereu dispensa da leitura da Ata. Em votação, a Ata 
foi aprovada. ORDEM DO DIA: Foi solicitada inversão 
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de pauta para apreciação dos itens doze, dois, onze, 
quinze, dezesseis, dezenove e oito. Foram os requeri-
mentos aprovados pelo plenário da Comissão. O Presi-
dente submeteu ao plenário, que aprovou, os nomes das 
entidades indicadas pelo Deputado Alessandro Molon 
a participarem da Audiência Pública que irá debater o 
PL nº 5.228, de 2005: Estratégia Nacional de Combate 
à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – ENCCLA; De-
partamento de Recuperação de Ativos e Cooperação 
Internacional do Ministério da Justiça – DRCI; Conselho 
de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da 
Fazenda – COAF e Associação de Juízes Federais do 
Brasil – AJUFE. 1 – PROJETO DE LEI Nº 2.134/11 – do 
Poder Executivo – que “dispõe sobre a criação de car-
gos efetivos, cargos de direção e funções gratificadas 
no âmbito do Ministério da Educação, destinados às Ins-
tituições Federais de Ensino, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado VICENTE CANDIDO. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
deste, das Emendas 1, 3 e 4 apresentadas na Comissão 
de Educação e Cultura e das Emendas 5, 6 e 7 apre-
sentadas na Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público; pela constitucionalidade e injuridicidade 
da Emenda 2 apresentada na Comissão de Educação 
e Cultura; pela inconstitucionalidade e injuridicidade da 
Emenda 4 da Comissão de Educação e Cultura e das 
Emendas 2 e 3 apresentadas na Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público. Lido o Parecer, não 
houve oradores inscritos para a discussão. Em votação, 
foi aprovado o Parecer. Anunciado o item seguinte da 
pauta, para o qual havia requerimentos de retirada, o 
Senhor Presidente, devido ao início da Ordem do Dia 
do Plenário, encerrou a reunião às dez horas e trinta 
e quatro minutos, antes convocando reunião ordinária 
para a próxima quarta-feira, dois de maio, 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 Sale-
te 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 DÉCIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA 
REALIZADA EM 2 DE MAIO DE 2012

Às quinze horas e quarenta e dois minutos do dia 
dois de maio de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, no Anexo II, 

Plenário 01 da Câmara dos Deputados, com a presença 
dos Senhores Deputados Ricardo Berzoini – Presiden-
te; Alessandro Molon, Fabio Trad e Luiz Carlos – Vice-
-Presidentes; Andre Moura, Anthony Garotinho, Antonio 
Bulhões, Arnaldo Faria de Sá, Arthur Oliveira Maia, Bru-
na Furlan, Cândido Vaccarezza, Delegado Protógenes, 
Dr. Grilo, Dr. Ubiali, Esperidião Amin, Félix Mendonça 
Júnior, Gera Arruda, Henrique Oliveira, Jerônimo Go-
ergen, Luiz Couto, Luiz Pitiman, Mauro Benevides, 
Mendonça Filho, Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo 
Magalhães, Paulo Teixeira, Ronaldo Fonseca e Vieira da 
Cunha – Titulares; Alexandre Leite, Dalva Figueiredo, 
Dr. Carlos Alberto, Gonzaga Patriota, Júnior Coimbra, 
Laercio Oliveira, Laurez Moreira, Reinaldo Azambuja, 
Roberto Teixeira, Rosane Ferreira e Sandro Alex – Su-
plentes. Deixaram de comparecer os Deputados Alceu 
Moreira, Armando Vergílio, Asdrubal Bentes, Bonifácio 
de Andrada, Carlos Bezerra, Danilo Forte, Eduardo 
Cunha, Eliseu Padilha, Evandro Milhomen, Fábio Rama-
lho, Felipe Maia, Francisco Araújo, João Campos, João 
Paulo Cunha, João Paulo Lima, Jorginho Mello, José 
Mentor, José Nunes, Jutahy Junior, Leonardo Picciani, 
Marçal Filho, Marcos Medrado, Maurício Quintella Les-
sa, Mendonça Prado, Nelson Pellegrino, Odair Cunha, 
Onofre Santo Agostini, Onyx Lorenzoni, Pastor Marco 
Feliciano, Paulo Maluf, Roberto Freire, Sandra Rosado, 
Valtenir Pereira, Vicente Arruda, Vicente Candido, Vil-
son Covatti e Zenaldo Coutinho. O Presidente declarou 
abertos os trabalhos e submeteu à apreciação a Ata da 
décima sétima reunião ordinária realizada em vinte e 
seis de abril. O Deputado Paulo Magalhães requereu 
dispensa da leitura da Ata. Em votação, a Ata foi apro-
vada contra o voto do Deputado Anthony Garotinho. O 
Deputado Anthony Garotinho solicitou verificação de 
votação. O Presidente procedeu à chamada nominal. 
Votaram sim os Deputados Alessandro Molon, Luiz 
Couto, Ricardo Berzoini, Arthur Oliveira Maia, Mauro 
Benevides, Osmar Serraglio, Luiz Carlos, Esperidião 
Amin, Jerônimo Goergen, Mendonça Filho, Paes Lan-
dim, Reinaldo Azambuja, Roberto Teixeira e Laércio 
Oliveira. Votou não o Deputado Anthony Garotinho. 
Encerrada a votação, o Senhor Presidente proclamou 
o resultado: foram computados quinze votos, sendo 
quatorze favoráveis e um contrário. Não havendo quó-
rum regimental para deliberação, o Senhor Presidente 
encerrou a reunião às quinze horas e cinquenta e nove 
minutos, antes convocando reunião ordinária, para a 
próxima quinta-feira, três de maio, às dez horas, para 
apreciar os itens remanescentes da atual pauta. 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. 
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DESIGNAÇÕES

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

Ao Deputado Cleber Verde

PROJETO DE LEI Nº 3.612/12 – do Sr. Rogério Car-
valho – que “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”.

Ao Deputado Duarte Nogueira

TVR Nº 2.942/11 – do Poder Executivo – (MSC 
752/2010) – que “submete à apreciação de Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 535, de 16 
de junho de 2010, que renova, por dez anos, a per-
missão outorgada à Rádio Cidade Araçatuba Ltda., 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada no 
município de Araçatuba, Estado de São Paulo”.

Ao Deputado Eduardo Azeredo

TVR Nº 1.665/09 – do Poder Executivo – (MSC 
729/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 1.016, de 
23 de dezembro de 2008, que outorga permissão à 
Rádio Ultra FM Ltda para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada, no município 
de Machado, Estado de Minas Gerais”.

PROJETO DE LEI Nº 3.558/12 – do Sr. Armando Ver-
gílio – que “dispõe sobre a utilização de sistemas bio-
métricos, a proteção de dados pessoais e dá outras 
providências”.

Ao Deputado Izalci

TVR Nº 2.592/10 – do Poder Executivo – (MSC 
363/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria n.º 94, de 11 
de março de 2010, que outorga permissão à Empresa 
de Comunicações Jatobá Ltda.; para explorar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada, no 
município de Perolândia, GO”.

Ao Deputado Oziel Oliveira

TVR Nº 1.744/09 – do Poder Executivo – (MSC 
730/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 389, de 18 

de junho de 2009, que outorga permissão à Sistema 
Integrado de Radiocomunicação Ltda – SIR para ex-
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, na cidade de São José da Bela Vista, Es-
tado de São Paulo”.

Ao Deputado Ratinho Junior

TVR Nº 2.777/11 – do Poder Executivo – (MSC 
739/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 410, de 4 de 
maio de 2010, que outorga permissão à Gtoll Telecomu-
nicações Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em onda média no município de Clevelândia, 
Estado do Paraná”.

Ao Deputado Rogério Marinho

PROJETO DE LEI Nº 3.584/12 – do Sr. Edmar Arru-
da – que “obriga os veículos de comunicação social 
a divulgar números de telefone de utilidade pública”.

Ao Deputado Romero Rodrigues

PROJETO DE LEI Nº 2.080/11 – do Sr. Wilson Filho 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação 
de informações, pelas emissoras de rádio e de tele-
visão, de material educativo sobre o combate ao uso 
de drogas ilícitas”.

Sala da Comissão, 2 de maio de 2012. – Eduar-
do Azeredo, Presidente.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

Ao Deputado Acelino Popó

PROJETO DE LEI Nº 1.702/11 – do Sr. Jose Stédile 
– que “determina a obrigatoriedade de matrícula em 
instituição de ensino aos atletas com menos de 18 
anos e que não tenham concluído o ensino médio, 
vinculados a entidades desportivas profissionais ou 
entidades de prática desportiva formadoras de atleta, 
bem como beneficiários da Bolsa-Atleta”.

Ao Deputado Alex Canziani

PROJETO DE LEI Nº 4.579/09 – do Sr. Dr. Pinotti – que 
“altera a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, 
que dispõe sobre o estágio de estudantes, para am-
pliar o prazo máximo do estágio para três anos e para 
tornar obrigatória a concessão de auxílio-alimentação 
ao estagiário pela empresa concedente”. (Apensados: 
PL 5094/2009 e PL 5262/2009)
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PROJETO DE LEI Nº 2.910/11 – do Sr. Luciano Castro 
– que “altera a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998”.

À Deputada Alice Portugal

PROJETO DE LEI Nº 512/11 – do Senado Federal – 
Marisa Serrano – (PLS 13/2010) – que “acrescenta art. 
8º-A à Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto 
da Criança e do Adolescente), para instituir a Semana 
Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência”.

Ao Deputado Anderson Ferreira

PROJETO DE LEI Nº 2.995/11 – do Sr. Aguinaldo 
Ribeiro – que “dispõe sobre a liberação de diplomas, 
certificados e certidões de cursos formais, em todos 
os níveis, para todos os efeitos de direito”.

Ao Deputado Angelo Vanhoni

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 15/11 – do 
Sr. Felipe Bornier – que “estabelece normas para coo-
peração entre a União e os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios, com relação à responsabilidade na 
gestão pública da educação escolar brasileira”

Ao Deputado Artur Bruno

PROJETO DE LEI Nº 6.110/09 – do Senado Federal – 
Flexa Ribeiro – (PLS 70/2009) – que “dispõe sobre a 
oferta de cursos pré-vestibulares gratuitos em escolas 
da rede pública de ensino médio”.

Ao Deputado Chico Alencar

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.846/10 
– do Sr. Eduardo Barbosa – que “susta a aplicação 
do § 1º do art. 29 da Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 
de julho de 2010, da Câmara de Educação Básica do 
Conselho Nacional de Educação, que institui Diretrizes 
Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica”.

Ao Deputado Costa Ferreira

PROJETO DE LEI Nº 6.089/05 – do Sr. Alex Canziani 
– que “inclui novo inciso ao art. 70 da Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional – LDB”. (Apensado: PL 
1109/2007 (Apensado: PL 1123/2007))

Ao Deputado Dr. Jorge Silva

PROJETO DE LEI Nº 3.146/12 – do Sr. Weliton Pra-
do – que “dispõe sobre a apresentação do Cartão da 
Criança ou da Caderneta de Saúde da Criança nas 
escolas públicas e privadas do Sistema Nacional de 
Educação”.

Ao Deputado Gabriel Chalita

PROJETO DE LEI Nº 3.400/12 – do Sr. Enio Bacci – 
que “dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão da 
disciplina “Direitos Humanos” nas escolas públicas 
iniciada no ensino fundamental”.

Ao Deputado Gilmar Machado

PROJETO DE LEI Nº 3.562/12 – do Sr. Jose Stédile 
– que “institui o Dia Nacional do Empregado Sindical”.

Ao Deputado Izalci

PROJETO DE LEI Nº 3.567/12 – do Sr. Jorge Corte 
Real – que “dispõe sobre a emissão de Declaração 
Provisória gratuita e válida, para os fins de direito, pelas 
instituições nacionais de ensino, públicas e privadas, 
até a expedição dos diplomas e certificados formais”.

Ao Deputado Joaquim Beltrão

PROJETO DE LEI Nº 1.307/11 – do Sr. Dr. Ubiali – que 
“autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica 
Federal de Ituverava, no Estado de São Paulo”.

Ao Deputado Jorge Boeira

PROJETO DE LEI Nº 5.319/09 – do Senado Federal – 
Aloizio Mercadante – que “altera a Lei nº 5.700, de 1º 
de setembro de 1971, que dispõe sobre a forma e a 
apresentação dos Símbolos Nacionais, e dá outras pro-
vidências”. (Apensados: PL 2887/2008, PL 1177/2011 
e PL 1481/2011)

À Deputada Keiko Ota

PROJETO DE LEI Nº 3.688/00 – do Sr. José Carlos 
Elias – que “dispõe sobre a introdução de assistente 
social no quadro de profissionais de educação em 
cada escola”.

PROJETO DE LEI Nº 3.144/12 – do Sr. Romero Ro-
drigues – que “acrescenta § 3º ao art. 67 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, para dispor sobre 
programas que assegurem o acesso dos profissionais 
do magistério a livros, materiais e eventos relevantes 
para o exercício profissional”.

Ao Deputado Luiz Carlos Setim

PROJETO DE LEI Nº 2.635/11 – do Sr. Pastor Eurico – 
que “dispõe sobre o reembolso de mensalidade escolar”.

Ao Deputado Luiz Noé

PROJETO DE LEI Nº 3.965/08 – do Sr. Mendes Ri-
beiro Filho – que “denomina “Rodovia General Bento 
Gonçalves” o trecho da rodovia BR-116 entre os Mu-
nicípios de Porto Alegre e Jaguarão, no Estado do Rio 
Grande do Sul”.

PROJETO DE LEI Nº 1.446/11 – do Sr. Chico Alencar – 
que “altera a Lei nº 6.888, de 10 de dezembro de 1980”.

À Deputada Mara Gabrilli

PROJETO DE LEI Nº 2.248/11 – do Sr. Nelson Bornier 
– que “dispõe sobre a reserva de vagas para alunos 
com deficiência nos contratos e convênios de estágios 
e dá outras providências”.



Maio de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 4 15255 

Ao Deputado Miriquinho Batista

PROJETO DE LEI Nº 5.572/09 – do Sr. Homero Perei-
ra – que “acrescenta inciso ao art. 9º da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, de diretrizes e bases da 
educação nacional, para inserir, entre as incumbências 
da União, a de estabelecer, em colaboração com os 
entes federados, padrões mínimos de infra-estrutura 
para os prédios escolares”.

Ao Deputado Paulo Rubem Santiago

PROJETO DE LEI Nº 3.333/12 – do Sr. Cabo Juliano 
Rabelo – que “altera o Decreto-Lei nº 236, de 28 de 
fevereiro de 1967, reservando canal em âmbito nacio-
nal para a transmissão da programação da TV Escola 
em sinal aberto”.

Ao Deputado Pedro Uczai

PROJETO DE LEI Nº 3.049/11 – do Sr. João Dado – 
que “dispõe sobre a Contribuição para o Programa de 
Integração Social e de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público – PIS/PASEP e a Contribuição para 
Seguridade Social – COFINS devidas pelas socieda-
des cooperativas de educação”.

Ao Deputado Pinto Itamaraty

PROJETO DE LEI Nº 1.305/11 – do Sr. Dr. Ubiali – que 
“autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica 
Federal de Igarapava, no Estado de São Paulo”.

Ao Deputado Professor Setimo

PROJETO DE LEI Nº 1.304/11 – do Sr. Dr. Ubiali – que 
“autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica 
Federal de Franca, no Estado de São Paulo”.

À Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende 

PROJETO DE LEI Nº 1.468/07 – do Senado Federal 
– Cristovam Buarque – (PLS 4/2006) – que “altera os 
arts. 4º, 9º, 11 e 67 da Lei nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, com vistas a garantir atendimento 
médico e odontológico ao educando no ensino funda-
mental público, dispor sobre a incumbência da União 
na avaliação do ensino, prever a avaliação das esco-
las no âmbito municipal e assegurar licença periódica 
de capacitação para os profissionais da educação”. 
(Apensado: PL 1831/2007)

PROJETO DE LEI Nº 267/11 – da Srª Cida Borghetti 
– que “acrescenta o art. 53-A 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”, a fim de 
estabelecer deveres e responsabilidades à criança e 
ao adolescente estudante”.

PROJETO DE LEI Nº 3.321/12 – do Sr. Enio Bacci – 
que “dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão da 

língua espanhola nas escolas públicas iniciada no 
ensino fundamental”.

Ao Deputado Raul Henry

PROJETO DE LEI Nº 7.277/10 – do Senado Federal 
– Marconi Perillo – (PLS 534/2009) – que “autoriza o 
Poder Executivo a criar campus do Instituto Federal de 
Goiás na região noroeste de Goiânia – GO”.

Ao Deputado Reginaldo Lopes

PROJETO DE LEI Nº 2.699/11 – da Srª Sandra Rosa-
do – que “altera o parágrafo único do art. 56 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional; e os incisos 
II e III do art. 16 da Lei nº 5.540, de 28 de novembro 
de 1968, que fixa normas de organização e funcio-
namento do ensino superior e sua articulação com 
a escola média, e dá outras providências; para tratar 
do processo de escolha dos dirigentes universitários”.

Ao Deputado Rogério Marinho

PROJETO DE LEI Nº 2.305/11 – do Sr. Luiz Noé – que 
“confere ao Município de Santana do Livramento, no 
Estado do Rio Grande do Sul, o título de Capital Na-
cional da Produção de Ovinos”.

Ao Deputado Stepan Nercessian

PROJETO DE LEI Nº 541/11 – do Sr. Weliton Prado – 
que “dispõe sobre a política estadual de incentivo ao 
direito dos alunos das instituições da rede pública de 
ensino a terem acesso ao cinema”.

Ao Deputado Waldenor Pereira

PROJETO DE LEI Nº 8.011/10 – do Sr. Vitor Penido – 
que “dispõe sobre diretrizes para a seleção e indica-
ção dos diretores das escolas públicas de educação 
básica com oferta dos níveis fundamental e/ou médio”.

PROJETO DE LEI Nº 3.534/12 – do Poder Executivo 
– que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educa-
ção nacional, para fazer constar a exigência de ma-
nifestação de órgão normativo do sistema de ensino 
para o fechamento de escolas do campo”.

Sala da Comissão, 3 de maio de 2012. – Newton 
Lima, Presidente.

PARECERES

PROJETO DE LEI Nº 3.334-B, DE 2008 
(Do Sr. Antonio Bulhões)

Altera o Decreto-Lei nº 25, de 30 de no-
vembro de 1937, que “Organiza a proteção 
do patrimônio histórico e artístico nacio-
nal”, para estabelecer a obrigatoriedade de 
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placas de identificação nos bens culturais 
tombados; tendo pareceres: da Comissão 
de Educação e Cultura, pela aprovação, com 
emenda (relatora: DEP. ALICE PORTUGAL) e 
da Comissão de Finanças e Tributação, pela 
incompatibilidade e inadequação financeira 
e orçamentária do Projeto e da emenda da 
Comissão de Educação e Cultura (relator: 
DEP. REINHOLD STEPHANES).

Despacho: Às Comissões de: Educação 
e Cultura e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Finanças 
e Tributação

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 3.334, de 2008, pretende in-
cluir dispositivo no Decreto-Lei nº 25, de 1937, com o 
escopo de tornar obrigatória a identificação de bens 
tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Ar-
tístico Nacional – IPHAN por meio de placa contendo 
informações em português e inglês acerca de suas 
características relevantes.

A proposta foi aprovada pela Comissão de Edu-
cação e Cultura, com emenda, a qual inclui as referi-
das informações do bem tombado também em idioma 
espanhol.

No âmbito da Comissão de Finanças e Tributa-
ção (CFT) não foram apresentadas emendas no prazo 
regimental.

É o Relatório. 

II – Voto do Relator

Compete à Comissão de Finanças e Tributação, 
apreciar a proposta, nos termos do art. 32, inciso X, 
alínea h, do Regimento Interno desta Casa e da Norma 
Interna da Comissão de Finanças e Tributação, de 29 
de maio de 1996, quanto à compatibilização ou ade-
quação de seus dispositivos com o plano plurianual 
(PPA), com a lei de diretrizes orçamentárias (LDO), 
com o orçamento anual (LOA) e demais dispositivos 
legais em vigor.

Estabelece a sobredita norma interna da CFT em 
seu art. 1º, §2º, que “sujeitam-se obrigatoriamente ao 
exame de compatibilidade ou adequação orçamentária 
e financeira as proposições que impliquem aumento 
ou diminuição da receita ou despesa da União ou re-
percutam de qualquer modo sobre os respectivos or-
çamentos, sua forma e conteúdo”.

De acordo com informações encaminhadas pelo 
Ministério da Cultura, por meio do Ofício nº 1224 GM/

MinC, de 25 de agosto de 2011, atualmente há 1.117 
bens tombados. Dados do Inventário de bens Arquite-
tônicos – IBA apontam que desse montante, 1093 são 
bens imóveis, sendo 1.006 tombados individualmente, 
4 conjuntos rurais e 83 sítios urbanos (que contabili-
zam mais de 40 mil edificações).

Segundo o IPHAN, em documento também anexo 
ao supramencionado Ofício, em face do elevado núme-
ro de bens tomados, a proposta em análise provocaria 
impacto orçamentário estimado em R$42 milhões de 
reais para os três primeiros exercícios financeiros (R$ 
18 milhões em cada um dos dois primeiros anos e R$6,8 
milhões anuais a partir do terceiro ano). A estimativa 
inclui fabricação, instalação e manutenção das placas.

A Advocacia-Geral da União, por intermédio da 
Nota nº 277/2011/CONJUR-MinC/CGU/AGU, apre-
senta, ainda, os seguintes argumentos desfavoráveis 
à aprovação da proposição em tela:

“(...)
(c) a distinta natureza dos bens tombados 

(bens móveis, imóveis, sítios arqueológicos, ci-
dades históricas etc) demandaria a fixação de 
modos específicos de identificação e registro;

(d) é ineficaz a colocação de placas para 
o conhecimento ou reconhecimento de bens 
tombados, uma vez que, em regra, no local, já 
existem informações disponíveis aos visitantes;

(e) é pública e notória a natureza de patri-
mônio histórico de determinados bens – como, 
por exemplo, as cidades de Ouro Preto e Dia-
mantina – não se demonstrando razoável, por 
isso, que o Estado despenda recursos para 
fixar placas de identificação;

(f) comprometimento do princípio cons-
titucional da eficiência, uma vez que seriam 
desviados recursos, que poderiam ser des-
tinados à efetiva proteção do patrimônio cul-
tural, para a fixação de placas, cuja eficácia 
educativa é duvidosa”. 

Além disso, outros meios de divulgação – como 
a distribuição de folhetos, visitas orientadas por guias 
ou a divulgação de informações pela rede mundial de 
computadores (internet) – podem se revelar mais efi-
cazes, eficientes e econômicos do que a fixação de 
placas em bens tombados para alcançar a finalidade 
propugnada pelo projeto de lei em análise, no que 
tange o acesso às informações sobre os bens e o in-
cremento do turismo cultural. 

Portanto, do exame do presente projeto de lei, 
verifica-se que a matéria proposta fixa para o ente 
obrigação legal por período superior a dois exercícios, 
constituindo despesa obrigatória de caráter continuado.
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Dessa forma, à luz do § 1º do art. 17 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei Complementar nº 
101/2000), “os atos que criarem ou aumentarem des-
pesa de que trata o caput deverão ser instruídos com 
a estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar 
a origem dos recursos para seu custeio.”.

Em que pese a estimativa dos gastos pelo Minis-
tério da Cultura, a origem dos recursos não está indi-
cada na presente proposta, o que a torna inadequada 
e incompatível com a norma financeira e orçamentária.

No mesmo sentido dispõe a Lei nº 12.465, de 12 
de agosto de 2011 (LDO 2012):

Art. 88. As proposições legislativas, sob a 
forma de projetos de lei, decretos legislativos 
ou medidas provisórias e respectivas emendas 
que, direta ou indiretamente, importem ou auto-
rizem diminuição de receita ou aumento de des-
pesa da União, deverão estar acompanhadas 
de estimativas desses efeitos no exercício em 
que entrar em vigor e nos dois subsequentes, 
detalhando a memória de cálculo respectiva e 
correspondente compensação, para efeito de 
adequação orçamentária e financeira e com-
patibilidade com as disposições constitucionais 
e legais que regem a matéria.

Corroborando com o entendimento dos disposi-
tivos supramencionados, a Comissão de Finanças e 
Tributação editou a Súmula nº 1, de 2008, que con-
sidera incompatível e inadequada a proposição que, 
mesmo em caráter autorizativo, conflite com a LRF, ao 
deixar de estimar o impacto orçamentário-financeiro e 
de demonstrar a origem dos recursos para seu custeio, 
exarada nos seguintes termos:

SÚMULA nº 1/08-CFT – É incompatí-
vel e inadequada a proposição, inclusive em 
caráter autorizativo, que, conflitando com as 
normas da Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fis-
cal – deixe de apresentar a estimativa de seu 
impacto orçamentário e financeiro bem como 
a respectiva compensação.

No tocante à emenda apresentada pela Comis-
são de Educação e Cultura, entendo que, como o 
acessório segue o principal, pelos mesmos motivos 
supramencionados, a matéria nela contida também é 
incompatível com a norma orçamentária e financeira.

Pelo exposto, submeto a este colegiado meu 
voto pela incompatibilidade com as normas orçamen-
tárias e financeiras e pela inadequação orçamentária 
e financeira do Projeto de Lei nº 3.334, de 2008, e da 
Emenda nº 1 da Comissão de Educação e Cultura.

Sala da Comissão, em 15 de março de 2012. – 
Deputado Reinhold Stephanes, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu-
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemente, 
pela incompatibilidade e inadequação financeira e or-
çamentária do Projeto de Lei nº 3.334-A/08 e da emen-
da da Comissão de Educação e Cultura, nos termos 
do parecer do relator, Deputado Reinhold Stephanes. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Antônio Andrade, Presidente; Lucio Vieira Lima, As-
sis Carvalho e Pauderney Avelino, Vice-Presidentes; 
Afonso Florence, Alexandre Leite, Andre Vargas, Audi-
fax, Cláudio Puty, Edivaldo Holanda Junior, Fernando 
Coelho Filho, Guilherme Campos, João Dado, João 
Magalhães, José Guimarães, José Humberto, José 
Priante, Júlio Cesar, Júnior Coimbra, Manato, Mário 
Feitoza, Osmar Júnior, Otoniel Lima, Pedro Eugênio, 
Pedro Novais, Reinhold Stephanes, Rodrigo Maia, Rui 
Palmeira, Toninho Pinheiro, Vaz de Lima, Zequinha Ma-
rinho, João Maia e Nelson Marchezan Junior. 

Sala da Comissão, 28 de março de 2012. – De-
putado Antônio Andrade, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 64-B, DE 2011 
(Do Sr. Otavio Leite)

Disciplina o procedimento que deverá 
ser executado pelo fabricante do veículo 
que necessite proceder a chamada para 
consertos e/ou troca de peça (recall), es-
tabelece exigência para vistoria anual e 
transferência de propriedade de veículo 
automotor e dá outras providências; tendo 
pareceres: da Comissão de Desenvolvimen-
to Econômico, Indústria e Comércio, pela 
aprovação, com substitutivo (relator: DEP. 
ROMERO RODRIGUES); e da Comissão de 
Defesa do Consumidor, pela aprovação, com 
substitutivo (relator: DEP. RICARDO IZAR).

Despacho: Às Comissões de: Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio; 
Defesa do Consumidor e Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania (art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

Publicação do parecer da Comissão de Defesa do 
Consumidor

I – Relatório 

A propositura em questão estabelece diretrizes 
para o denominado Recall, que consiste no procedi-
mento pelo qual o fornecedor, no caso o fabricante de 



15258 Sexta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2012

veículos, informa o público consumidor sobre os defei-
tos detectados no mesmo, a fim de fazer os reparos e 
trocas de peças que se fizerem necessários. 

O Projeto de lei traz no seu conteúdo mecanismos 
por meio dos quais se dá ciência aos consumidores do 
RECALL em curso, ao estipular obrigações ao fabri-
cante, tais como: manter bimestralmente o DETRAN 
a par dos veículos que tenham sido chamados para o 
RECCAL; avisar da ocorrência do mesmo; e informar 
a marca, o modelo e o chassi nos anúncios feitos ao 
público. Alem disso, prevê a permissão de que tais in-
formações sejam concedidas via internet.

Também fica obrigado o órgão responsável pela 
vistoria dos veículos a incluir como item obrigatório a 
comprovação do RECALL 

A aludida propositura coloca como opção ao fa-
bricante utilizar-se da rede de revendedoras para no-
tificar os clientes que serão atingidos pelo RECCAL, 
todavia somente se houver previa concordância do 
órgão vistoriador. 

O Projeto de Lei estabelece que enquanto hou-
ver no mercado produtos que apresentem defeitos que 
guardem vinculo com o RECCAL, permanecerá de res-
ponsabilidade do fornecedor a reparação do veículo. 

Dispõe que o direito a RECCAL é de caráter 
“ad eternum”, independente de qualquer prazo esti-
pulado pelo fabricante no decorrer da campanha do 
chamamento, 

Dispõe também que tanto o consumidor quanto 
o fabricante devem guardar o comprovante do Recall.

Cabe por fim dizer que, além desta Comissão, a 
proposição foi encaminha a Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio, onde foi 
aprovado na forma do Substitutivo apresentado pelo 
ilustre Relator Deputado Romero Rodrigues. 

É o relatório.

II – Voto do Relator

A propositura em tela é possuidora de crassa re-
levância e oportunidade diante do momento histórico 
brasileiro e internacional, e subsidia um dos pilares da 
relação consumidor/fornecedor contemporânea. 

Ao regulamentar o recall no Brasil, ela ofereça 
à devida segurança jurídica ao consumidor, que é a 
parte mais fraca deste elo.

O Projeto de Lei na forma apresentada pelo autor 
está em perfeita consonância com a Portaria Conjun-
to do Denatran (Departamento Nacional de Transito) 
e da Secretaria de Direito Econômico do Ministério 
da justiça Nº69 de 17 de Dezembro de 2010, que já 
vinha regulando o tema e é fruto de longos estudos 
sobre a as diretrizes básicas a serem tomadas nesta 
ceara. ( Anexo I)

Entretanto ao ser analisado no cerne da Comis-
são de Desenvolvimento Econômico Indústria e Co-
mercio, seus membros aprovaram Substitutivo dotado 
de mudanças substanciais ao texto principal, , as quais 
estão transcritas abaixo em trecho do relatório apro-
vado naquela comissão:

“Efetuamos alguns ajustes no projeto com 
base nas discussões havidas nesta Comissão.

Primeiro, esclarecemos que se aplicam 
as mesmas sanções previstas no Código de 
Defesa do Consumidor, Lei 8.978/90, pelo 
descumprimento do disposto nesta lei. De fato, 
a lei mais genérica do consumidor já dispõe 
dos critérios adequados para a definição das 
sanções a serem aplicadas pela falta de cum-
primento das regras do recall.

Segundo, a vistoria anual prevista no art. 
3º do projeto original é mais a exceção do que 
a regra no país. Daí que a previsão de que o 
Detran deverá incluir como item necessário 
da vistoria a verificação do recall possui esco-
po limitado. Assim, ficou previsto que o recall 
será verificado na vistoria realizada quando 
da transferência do veículo.

Terceiro, incluímos a determinação de 
que o Detran mantenha em seu registro para 
consulta dos proprietários de automóveis na 
internet a informação sobre se o recall já foi 
efetuado ou não. Isso constituiria mais um meio 
de comunicação com o proprietário sobre a 
necessidade de proceder ao recall. Previmos 
também a inclusão de atalhos ou “links” na 
página de consulta às informações do veículo, 
que levem a informações sobre como e onde 
realizar o procedimento. “

As alterações ocorridas no substitutivo da co-
missão precedente a essa influenciam diretamente o 
interesse do consumidor e devem ser analisadas por 
este órgão legislativo. 

A primeira alteração citada, feita no artigo 8º da 
propositura, diz respeito à utilização do Código de De-
fesa do Consumidor como a fonte da onde emanará 
as sanções aqueles que descumprirem o previsto na 
propositura, sendo ela imprescindível para dar mais 
clareza a norma.

A segunda mudança, no âmbito do artigo 3º, de-
sobriga a vistoria anual prevista na proposição prin-
cipal, oferecendo uma maior simplificação e menor 
burocratização para o consumidor. Visto que tal pro-
cedimento só se faz essencial diante da transferência 
de propriedade do veículo.
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Ao passo que a terceira alteração, com o acrés-
cimo do §§ 2º e 3º ao Artigo 2º, oferece a mais ele-
vada publicidade, e consiste em facilitar a busca pela 
informação diante da existência do chamamento para 
concerto ou de reparação que tenha sido feito ou es-
teja em curso. Assim, o consumidor poderá utilizar-se 
de um dos meios mais cérele de informação existen-
te, a internet.

Ademais, os ilustres membros da Comissão pre-
cedente, felizmente suprimiram a obrigatoriedade de 
que o consumidor guarde o documento de compro-
vação do Recall. Não obstante, esse facilitador tam-
bém pode ser estendido ao fabricante, sem que haja 
nenhum risco ao consumidor, já que após o veiculo 
ser recolhido para o recall, o sistema eletrônico do 
DENATRAN retira de seu arquivo aqueles que não 
estiverem mais pendentes do reparo (vide parágrafo 
§ 2º do Artigo 3º da Portaria Conjunta supracitada 
anteriormente que está no anexo 1). Isso torna des-
necessária e meramente burocrática a manutenção 
dos documentos comprobatórios, tornando-se per-
feitamente cabível a supressão do referido Artigo 6º 
do Projeto em analise. 

Isso posto, em decorrência da relevância e urgên-
cia da matéria, pedimos aos ilustres membros desta 
Casa que votem pela aprovação do Projeto de Lei na 
forma do Substitutivo que ora apresento.

Sala da Comissão, em 4 de abril de 2012. – De-
putado Ricardo Izar, Relator.

ANEXO I

PORTARIA CONJUNTA Nº 69 
 PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO  

DE 15 DE DEZEMBRO DE 2010

O Secretário de Direito Econômico Interino do 
Ministério da Justiça, no uso da atribuição que lhe 
confere o art. 63 do Decreto 2.181, de 20 de março 
de 1997, e o Diretor do Departamento Nacional de 
Trânsito – DENATRAN, no uso das atribuições legais 
que lhe foram conferidas pelo art. 19, inciso I, da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1.997, que instituiu o 
Código de Trânsito Brasileiro (CTB);

CONSIDERANDO o disposto no artigo 10, § 1º 
da Lei nº 8.078/90;

CONSIDERANDO o disposto no art. 55 e pará-
grafos da Lei nº 8.078/90;

CONSIDERANDO a competência do Departa-
mento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), 
da Secretaria de Direito Econômico, do Ministério da 
Justiça, atribuída pelo artigo 106, inciso I da Lei 8078/90;

CONSIDERANDO o disposto na Portaria 
789/2001/MJ, a qual regula a comunicação, no âmbi-

to do Departamento de Proteção e Defesa do Consu-
midor (DPDC), relativa à periculosidade de produtos 
e serviços já introduzidos no mercado de consumo, 
prevista no art. 10, § 1º da Lei 8078/90;

CONSIDERANDO a competência do Departa-
mento Nacional de Trânsito (DENATRAN) para a co-
ordenação e controle das ações voltadas à segurança 
viária e veicular, atribuída pela Lei n. 9.503/1997;

CONSIDERANDO a criação do Sistema de Re-
gistro de Avisos de Risco – Recall de Veículos Auto-
motores pelo DENATRAN; resolvem:

Art. 1º As montadoras e importadoras, fornece-
doras de veículos automotores que, posteriormente à 
introdução do veículo no mercado de consumo, tive-
rem conhecimento da periculosidade ou nocividade 
que apresente, deverão imediatamente comunicar o 
fato, por meio eletrônico, ao Departamento Nacional 
de Trânsito – DENATRAN, de acordo com os termos 
do Manual de Usuário Batch para registro de Recall 
no Sistema RENAVAM.

Art. 2º O fornecedor deverá entregar ao consumi-
dor, quando do atendimento à campanha de chama-
mento e sempre que solicitado, documento que com-
prove o atendimento ao recall, contendo, pelo menos, 
o número da campanha, descrição do reparo ou troca, 
dia, hora, local e duração do atendimento. 

Art. 3º O fornecedor deverá apresentar ao DENA-
TRAN, em até 60 (sessenta) dias da comunicação da 
campanha de chamamento, relatório de atendimento, 
informando o universo de veículos atendidos no perí-
odo, de acordo com os termos do Manual de Usuário 
Batch para registro de Recall no Sistema RENAVAM.

§ 1º Os relatórios subseqüentes deverão ser en-
caminhados com periodicidade quinzenal.

§ 2º Após o recebimento do relatório eletrônico 
de atendimento, o DENATRAN processará imedia-
tamente a atualização das informações no Sistema 
RENAVAM.

Art. 4º As informações referentes às campanhas 
de recall não atendidas no prazo de 1 (um) ano, a contar 
da data de sua comunicação, constarão no Certificado 
de Registro e Licenciamento de Veículo.

Art. 5º O não cumprimento às determinações des-
ta portaria sujeitará o fornecedor às sanções previstas 
na Lei nº 8.078/90 e no Decreto nº 2.181/97.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor no prazo de 
90 (noventa) dias da data de sua publicação.

Diego Faleck, Secretário de Direito Econômico 
Interino – Alfredo Peres da Silva, Diretor do Depar-
tamento Nacional de Trânsito.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico Http://
www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 00012010121700101
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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

PROJETO DE LEI Nº 64, DE 2011 
(DO Sr. Otavio Leite)

Disciplina o procedimento que deverá 
ser executado pelo fabricante do veículo 
que necessite proceder a chamada para 
consertos e/ou troca de peça (recall), es-
tabelece exigência para vistoria anual e 
transferência de propriedade de veículo 
automotor e dá outras providências. 

SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI Nº 64, DE 2011

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei disciplina o procedimento que 

deverá ser executado pelo fabricante de veículo auto-
motor que necessite proceder à chamada para conser-
to por falha de fabricação e/ou troca de peça (recall), 
daqueles já vendidos ao público. 

Art. 2º O fabricante dos veículos automotores que 
tenham sido submetidos a recolhimento para conserto 
por falha de fabricação, ou substituição de peça (recall), 
fica obrigado a informar tal providência aos órgãos ofi-
ciais de registro dos veículos, (Detrans e/ou afins) de 
acordo com os seguintes procedimentos:

I – quando do anúncio público da convo-
cação para conserto por falha de fabricação e/
ou troca de peça (recall), imediatamente en-
caminhar lista com os números dos chassis, 
marca e modelo da série em questão.

II – enviar lista bimestral, informando 
os números dos chassis, dos veículos que 
atenderam ao chamado e tiveram concluída 
a troca ou conserto da peça defeituosa, até a 
localização e correção dos defeitos do último 
veículo da série convocada.

§ 1º Tais procedimentos poderão ser informados 
através da internet, em sistema próprio, aceito pelos 
órgãos oficiais de registro dos veículos.

§ 2º Os órgãos oficiais de registro dos veículos, 
(Detrans e/ou afins) manterão, com base nas informa-
ções previstas neste artigo, registro em seu sistema 
de consultas dos dados do veículo pela internet sobre 
se cumpriu ou não o chamado de recall.

§ 3º Caso o veículo ainda não tenha passado 
pelo recall, deverá o órgão oficial de registro de trânsito 
incluir no sistema de consultas, atalhos que levem o 
proprietário à informação na internet de onde e como 
poderá levar o veículo para efetuar o procedimento.

Art. 3º O órgão responsável pela vistoria do ve-
ículo (Detran ou afins), quando da transferência da 
propriedade, deverá incluir como item necessário para 
vistoria, a comprovação de que o veículo automotor, 
quando for o caso, foi submetido ao conserto por falha 
de fabricação e/ou troca de peça (recall).

Art. 4º O fabricante poderá se valer de sua rede 
de revendedoras para descentralizar o envio das infor-
mações exigidas por essa lei, desde que em sistema 
previamente aprovado pelo órgão vistoriador.

Art. 5º Enquanto houver no mercado produtos 
que apresentem os problemas que levaram ao cha-
mamento para conserto por falha de fabricação e/ou 
troca de peça (recall), o fornecedor será responsável 
por sua pronta reparação, sem qualquer ônus para os 
consumidores, ainda que a campanha do fabricante 
estipule um prazo para seu encerramento.

Art. 6º O proprietário do veículo objeto do recall, 
ainda que não tenha sido o primeiro adquirente, man-
têm o direito ao recall anunciado.

Art. 7º O descumprimento do previsto nesta lei 
sujeita o infrator às sanções previstas, no que couber, 
na Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data da sua 
aprovação.

Sala da Comissão, 4 de abril de 2012. – Deputa-
do Ricardo Izar, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, em reu-
nião ordinária realizada hoje, aprovou, com substitutivo, 
o Projeto de Lei nº 64/2011, nos termos do Parecer do 
Relator, Deputado Ricardo Izar.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eros Biondini e Eli Correa Filho – Vice-Presiden-

tes; Chico Lopes, Iracema Portella, Lauriete, Reguffe, 
Ricardo Izar, Roberto Teixeira, Sérgio Brito, Severi-
no Ninho, Weliton Prado, Aureo, César Halum, Chico 
D’Angelo, Deley, Dimas Ramalho e Wellington Roberto.

Sala da Comissão, 25 de abril de 2012. – Depu-
tado Eros Biondini, Presidente em exercício.

PROJETO DE LEI Nº 1.785-A, DE 2011 
(Do Senado Federal) 

PLS Nº 228/2010 
OFÍCIO Nº 1.127/2011 (SF)

Acrescenta inciso IX ao art. 12 da 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional), para incluir entre as incum-
bências dos estabelecimentos de ensino 
a promoção de ambiente escolar seguro 
e a adoção de estratégias de prevenção 
e combate ao bullying; tendo parecer da 
Comissão de Segurança Pública e Com-
bate ao Crime Organizado, pela aprova-
ção deste e dos de nºs 7.457/10, 283/11, 
350/11, 908/11, 1.226/11, 1.633/11, 1.765/11, 
1.841/11, 2.048/11, 2.108/11, 3.036/11, 
3.153/12, apensados, com substitutivo 
(relator: DEP. WILLIAM DIB).
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Despacho: Às Comissões de Seguran-
ça Pública e Combate ao Crime Organizado; 
Educação e Cultura; Finanças e Tributação 
(Art. 54 RICD); e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD). Apense-se a este 
PL nº 7.457/2010. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

Publicação do Parecer da Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado

I – Relatório 

O Projeto de Lei nº 1785, de 2011, do Senado 
Federal, tendo como autor o Senador Gim Argello, 
acrescenta inciso IX ao art. 12 da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional), para incluir entre as incumbên-
cias dos estabelecimentos de ensino a promoção de 
ambiente escolar seguro e a adoção de estratégias de 
prevenção e combate ao bullying. 

Em sua justificativa, o Senador afirma que o fe-
nômeno do bullying vem ocupando espaço crescente 
entre as preocupações de educadores, pais e atores 
políticos. 

Assevera que o termo em inglês, consagrado na 
literatura, refere-se a um conjunto de práticas recor-
rentes de intimidações e agressões, perpetradas sem 
motivação aparente contra uma mesma vítima. Assim, 
caracteriza-se como bullying extenso leque de com-
portamentos violentos observados sistematicamente 
nas escolas – e também em outros ambientes sociais, 
como prisões, quartéis e até mesmo ambientes de tra-
balho. Entre as manifestações desses comportamentos 
incluem-se: insultos, intimidações, apelidos pejorativos, 
humilhações, amedrontamentos, quebra de pertences, 
isolamento, assédio moral, além de violência física 
propriamente dita. 

Conclui que os efeitos do bullying são deletérios, 
causando enorme sofrimento às vítimas. Isso é ainda 
mais grave quando se trata de bullying nas escolas, por 
afetar indivíduos de tenra idade, cuja personalidade e 
sociabilidade estão em desenvolvimento. Além disso, 
a vulnerabilidade das vítimas costuma ser acentuada 
pelo fato de apresentarem alguma característica que 
as torna diferentes da maioria dos alunos – justamen-
te o que as faz alvos preferenciais dos praticantes do 
bullying. 

Por disposição regimental foram apensados a este 
projeto as seguintes proposições: PL Nº 7457/2010; PL 
Nº 283/2011; PL Nº 350/2011; PL Nº 908/2011; PL Nº 
1226/2011; PL Nº 1633/2011; PL Nº 1841/2011; PL Nº 
1765/2011; PL Nº 2048/2011; PL Nº 2108/2011. 

1. O Projeto de Lei nº 7.457, de 2010, da Depu-
tada Sueli Vidigal – PDT/ES , que define ações a serem 
previstas em políticas antibullying, as quais deverão 
ser desenvolvidas pelas instituições de ensino e de 
educação infantil, públicas ou privadas. 

O artigo segundo da proposição, caput e pará-
grafos, conceitua bullying para efeitos legais e apre-
senta uma lista de ações que devem ser consideradas 
bullying. 

No artigo terceiro, são enumerados os objetivos 
a serem perseguidos, no âmbito de cada instituição, 
por meio da política antibullying. 

O artigo quarto trata de procedimentos adminis-
trativos a serem adotados no âmbito das instituições a 
que se refere o artigo primeiro da proposição. 

Por sua vez, o artigo quinto refere-se à relação 
escola-sociedade civil no desenvolvimento de proje-
tos antibullying. 

Os artigos sexto, sétimo e oitavo tratam, respec-
tivamente: a) da fonte de custeio para a execução das 
medidas indicadas; b) das ações que deverão ser de-
talhadas na regulamentação da lei; e c) da cláusula 
de vigência.

Em sua justificativa, o Autor afirma que o número 
de eventos de bullying nas escolas vem crescendo, 
a ponto de já se exigir uma intervenção estatal. Aduz, 
ainda, que as crianças vítimas de bullying podem, en-
tre outros efeitos negativos, ter queda no rendimento 
escolar, desenvolver doenças psicossomáticas e adotar 
um comportamento agressivo quando adultos. 

2. O Projeto de Lei nº 283, de 2011; do Deputado 
Thiago Peixoto – PMDB/GO, dispõe sobre a inclusão 
de medidas de conscientização, prevenção, diagnose 
e combate ao bullying escolar no projeto pedagógico 
elaborado pelas escolas públicas e privadas em todo 
o território nacional, e dá outras providências. 

Em sua justificativa o autor afirma que o bullying 
é considerado por especialistas como um dos grandes 
males existentes nas escolas, seja ela pública ou priva-
da. Reitera que a prática do bullying é uma realidade 
vivenciada pelas famílias, até porque as denúncias de 
tal prática já chegaram ao Ministério Público de todas 
as entidades federativas do nosso Brasil; o pior disso 
tudo é saber que mesmo sendo relativo o número de 
casos denunciados ao Poder Público, existe uma de-
manda reprimida que alcança patamares da ordem de 
40% (quarenta por cento) e tem preocupado os gover-
nantes e a sociedade como um todo. 

Assevera que diversos especialistas da área de 
ensino já demonstram a necessidade de abordar o 
tema com discussões envolvendo não apenas os dis-
centes e docentes, mas toda a sociedade, inserindo 
nesse contexto principalmente a família, a qual tem a 
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incumbência de identificar e denunciar essa prática 
repudiada por todos nós, causando sofrimento em 
nossas crianças e adolescentes. 

3. O Projeto de Lei nº 350, de 2011; do Depu-
tado Marcelo Aguiar – PSC/SP, que cria o programa 
de combate ao bullying. 

Em sua justificativa o autor afirma que o bullying 
escolar é uma realidade mais comum do que se ima-
gina, e tem se espalhado por todos os países do mun-
do. O fenômeno, por sua vez, sempre existiu desde o 
surgimento das primeiras instituições de ensino, mas a 
vítima sofria calada e algumas vezes mudava de escola. 

O bullying é fenômeno histórico-social que diz 
respeito à violência que ocorre por meio de condutas 
abusivas relacionadas à humilhação recorrente com 
foco no ambiente escolar. Assim, o preceito remete 
aos atos praticados repetidamente de forma direta e 
deliberada que provoca clara humilhação, exposição 
da vítima a situações vexatórias, bem como de es-
tresse, interferindo no bom desempenho de seu estu-
do e na sua saúde física, resultando lhe, ainda, dano 
psíquico-emocional. 

Assim, face às situações apresentadas provenien-
tes da ocorrência do fenômeno bullying na ambiência 
escolar, faz-se necessária a criação de um Programa 
de Combate ao Bullying Escolar, no sentido de com-
bater e prevenir a prática dos atos de violência causa-
dos pelo fenômeno. Vislumbra-se, que esta ferramenta 
antibullying, alcançará resultados eficazes no combate 
a essa prática ardilosa do bullying. 

Conclui asseverando que não obstante a existên-
cia de proposições e leis no âmbito municipal e estadual 
cuja finalidade assemelha-se a esse presente projeto 
de lei, é mister a criação de uma legislação federal 
capaz de atingir todo o território nacional. 

4. O Projeto de Lei nº 908, de 2011; do Depu-
tado Ricardo Izar – PV/SP, que cria o programa de 
combate ao bullying 

Em sua justificativa o autor afirma que a eleva-
ção no índice de ocorrências de agressões, violência 
física e moral nas escolas, envolvendo alunos entre 
si, alunos e professores, alunos e funcionários, vem 
se agravando a cada dia, gerando sérios transtornos 
sócio-familiares, problemas de ordem psicológica, 
comprometimento moral e social entre outros danos. 

O fenômeno “bullying” tem se alastrado mundial-
mente e vem exigindo a adoção de medidas enérgicas 
para combatê-lo. 

As inúmeras razões que promovem a violência 
cuja prática tem sido, infelizmente, disseminada com 
proporções alarmantes e abrangentes, requer medidas 
de contenção desta prática negativa, destacando-se 

o fenômeno bullying, que fere a dignidade humana e 
a integridade social. 

Além de um possível isolamento ou queda do ren-
dimento escolar, crianças e adolescentes que passam 
por humilhações racistas, difamatórios ou separatistas 
podem apresentar doenças psicossomáticas e sofrer 
de algum tipo de trauma que influencie traços da perso-
nalidade. Em alguns casos extremos, o bullying chega 
a afetar o estado emocional do jovem de tal maneira 
que ele opte por soluções trágicas, como o suicídio. 

Finaliza dizendo que o presente projeto de lei 
vem no intuito de adotar medidas visando conter tal 
violência, preservando a segurança e o bem estar nas 
Instituições de Ensino e, conseqüentemente na comu-
nidade e sociedade. 

5. O Projeto de Lei nº 1226, de 2011; do De-
putado Sandro Mabel – PR/GO, Insere o art. 9º-A e 
acrescenta os incisos IX e X ao art. 12 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, para determinar a criação 
de medidas de prevenção e combate a práticas de inti-
midação sistemática nas escolas de educação básica. 

Em sua justificativa o autor argumenta que o 
projeto de lei trata de oferecer às escolas brasileiras 
meios para prevenir e enfrentar o tema da intimidação 
sistemática entre alunos. 

O bullying, como é mais conhecida essa forma 
de violência, é um termo estrangeiro sem tradução li-
teral para o português. Ele comporta uma série de atos 
de violência verbal, física e psicológica praticados de 
modo intencional e repetitivo contra uma ou mais pes-
soas, com o objetivo de intimidar, constranger, causar 
angústia e humilhação. 

O bullying é uma realidade que de alguma forma 
sempre existiu nas escolas, mas as discussões sobre o 
tema vêm ganhando força por duas razões principais. 

Primeiro, os contornos cada vez mais violentos, 
carregados de ódio e intolerância ao próximo, àquele 
considerado “diferente” ou simplesmente mais frágil, 
que o agressor ou agressores imprimem em seus atos 
de intimidação sistemática. 

O outro ponto, esse advindo de pesquisas inter-
nacionais acerca do tema, é que o bullying é extrema-
mente danoso à vida presente e futura dos jovens que 
a ele são submetidos. Tem potencial para gerar sérios 
problemas de autoestima, depressão e isolamento 
social, para citar apenas alguns. Em casos extremos, 
pode levar a vítima ao suicídio. 

Com relação à vida escolar, também há efeitos 
importantes a serem considerados, como baixo ren-
dimento escolar e evasão. 

Conclui afirmando que assim como alguns Esta-
dos brasileiros, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 
Goiás aprovaram legislação local que buscam enfrentar 
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esse problema, chegou o momento de a União atuar 
e buscar soluções. 

6. O Projeto de Lei nº 1633, de 2011; do Depu-
tado Felipe Bornier – PHS/RJ, que proíbe a prática de 
trotes violentos e de bullying presencial ou virtual nas 
instituições de ensino públicas e privadas. 

Em sua justificativa o autor afirma que, cotidiana-
mente, verificam-se, em instituições de ensino de todo 
o País, públicas e privadas, alunos das mais diversas 
faixas etárias sendo submetidos a trotes e a outras 
formas de violência física ou psicológica, de modo 
intencional e repetitivo, presencial ou virtual, exerci-
da por indivíduo ou grupo de indivíduos, contra uma 
ou mais pessoas, com o objetivo de intimidar, agredir, 
causar dor, angústia ou humilhação à vítima; em ou-
tros termos, alunos sendo alvo da prática de bullying 
por parte de outros colegas. 

Essa prática tem causado graves danos, havendo 
casos que desembocam em mortes, ainda que aciden-
tais, ou em intensos danos psicológicos, desencadea-
dores de crises de depressão que, não poucas vezes, 
deságuam em suicídio. 

7. O Projeto de Lei nº 1765, de 2011; da Deputa-
da Eliane Rolim – PT/RJ Torna obrigatória a veiculação 
de mensagens, desenhos ou logomarcas educativas 
contra a prática do bullying nas capas e contracapas 
dos cadernos escolares e dos livros didáticos adquiri-
dos pela rede pública de ensino de todo o país. 

Em sua justificativa a autora diz que combater o 
bullying é uma questão de justiça. Devido ao fato de 
ser um fenômeno que só recentemente ganhou mais 
atenção, o assédio escolar ainda não possui um ter-
mo específico consensual, sendo o termo em inglês 
bullying constantemente utilizado pela mídia de língua 
portuguesa. As traduções mais usadas no Brasil são: 
ameaça, assédio, intimidação, judiação e implicação, 
além de diversos outros termos utilizados pelos pró-
prios estudantes em diversas regiões. 

Os recursos orçamentários utilizados na compra 
de cadernos escolares e livros didáticos deverão ser 
também utilizados para promover ações contra o pre-
conceito e a discriminação de milhares de crianças e 
jovens em diferentes faixas etárias. 

Finaliza dizendo que veicular mensagens, dese-
nhos ou logomarcas contra a prática do bullying, nas 
capas e contracapas dos cadernos escolares e dos li-
vros didáticos adquiridos pela rede pública de ensino 
de todo o país é uma das formas de se reduzir os altos 
índices de violência no ambiente escolar. 

8. O Projeto de Lei nº 1841/2011; da Deputado 
Eliane Rolim – PT/RJ, ,que dispõe sobre a realização 
de seminário contra a prática do bullying nas escolas 
da rede pública e privada de ensino. 

Em sua justificativa a Deputada afirma que o 
bullying é um termo utilizado para descrever atos de 
violência física ou psicológica, intencionais e repetidos, 
praticados por um indivíduo ou grupo de indivíduos 
causando dor e angústia, sendo executadas dentro 
de uma relação desigual de poder. 

Não obstante esses índices alarmantes, é im-
portante que a unidade escolar tenha capacidade de 
delinear uma identidade que denote, além da sua no-
toriedade no conhecimento, princípios como a paz, a 
amizade e o diálogo. Isto significa resgatar a escola 
como espaço público, lugar de debate, do diálogo, 
fundado na reflexão coletiva. Essa construção será 
possível por meio das discussões e reuniões que en-
volvam toda a comunidade escolar, entre equipe ad-
ministrativa, financeira, pedagógica, alunos, familiares 
e a própria comunidade. 

Em 20% dos casos as pessoas são simultane-
amente vítimas e agressoras de bullying, ou seja, em 
determinados momentos cometem agressões, porém 
também são vítimas de assédio escolar pela turma. 
Nas escolas, a maioria dos atos de bullying ocorre fora 
da visão dos adultos e grande parte das vítimas não 
reage ou fala sobre a agressão. 

Conclui asseverando que tornar compulsória a 
realização de seminário contra a prática do bullying na 
rede pública e privada de ensino é atuar na gênese de 
diversas violências verificadas na maioria das grandes 
cidades brasileiras. 

9. O Projeto de Lei nº 2048/2011, da Deputada 
Eliane Rolim – PT/RJ, que Dispõe sobre o serviço de 
Disque-Denúncia de atos ou infrações que favoreçam 
ou denotem a prática do bullying. 

Em sua justificativa a autora afirma que o bullying 
é um problema mundial, podendo ocorrer em pratica-
mente qualquer contexto no qual as pessoas interajam, 
tais como escola, faculdade/universidade, família, mas 
pode ocorrer também no local de trabalho e entre vizi-
nhos. Há uma tendência de as escolas não admitirem 
a ocorrência do bullying entre seus alunos; ou desco-
nhecem o problema ou se negam a enfrentá-lo. Esse 
tipo de agressão geralmente ocorre em áreas onde a 
presença ou supervisão de pessoas adultas é mínima 
ou inexistente. Estão inclusos no bullying os apelidos 
pejorativos criados para humilhar os colegas. 

As pessoas que testemunham o bullying, na gran-
de maioria, alunos, convivem com a violência e se si-
lenciam em razão de temerem se tornar as “próximas 
vítimas” do agressor. No espaço escolar, quando não 
ocorre uma efetiva intervenção contra o bullying, o am-
biente fica contaminado e os alunos, sem exceção, são 
afetados negativamente, experimentando sentimentos 
de medo e ansiedade. 
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As crianças ou adolescentes que sofrem bullying 
podem se tornar adultos com sentimentos negativos e 
baixa autoestima. Tendem a adquirir sérios problemas 
de relacionamento, podendo, inclusive, contrair com-
portamento agressivo. Em casos extremos, a vítima 
poderá tentar ou cometer suicídio. 

O(s) autor(es) das agressões geralmente são 
pessoas que têm pouca empatia, pertencentes à famí-
lias desestruturadas, em que o relacionamento afetivo 
entre seus membros tende a ser escasso ou precário. 

Por outro lado, o alvo dos agressores geralmente 
são pessoas pouco sociáveis, com baixa capacidade 
de reação ou de fazer cessar os atos prejudiciais contra 
si e possuem forte sentimento de insegurança, o que 
os impede de solicitar ajuda. 

Os atos de bullying ferem princípios constitucio-
nais – respeito à dignidade da pessoa humana – e fe-
rem o Código Civil, que determina que todo ato ilícito 
que cause dano a outrem gera o dever de indenizar. 

A criação de um instrumento de denúncia apre-
sentasse como uma forma bastante eficaz e preventiva 
de redução dos índices de violência e até de morte. 
Adotar um comportamento proativo contra o bullying é 
a melhor forma de banir esse mal da nossa sociedade. 

10. O Projeto de Lei nº 2108, de 2011, do De-
putado Onofre Santo Agostini – DEM/SC, que dispõe 
sobre a proibição de trotes violentos e/ou vexatórios 
aplicados em alunos iniciantes das instituições esco-
lares de nível médio e superior. 

Em sua justificativa o autor afirma que esse jeito 
duvidoso de dar boas vindas surgiu quase que simul-
taneamente ao aparecimento das primeiras universi-
dades na Idade Média. Há registro de trotes na Fran-
ça, no século 14. Na Alemanha, na Universidade de 
Heidelberg , a partir de 1491, os novos alunos eram 
obrigados a andar nus e ingerir fezes de animais. Ao 
fim do trote, comprometiam-se a repetir, no ano se-
guinte, a dose de violência contra seus calouros. Foi 
o início da perpetuação do sadismo. Há uma série de 
explicações históricas para essa prática. 

Embora em algumas escolas e universidades 
brasileiras o trote vexatório ou violento ainda seja tra-
dição, esse ato divide as opiniões e atualmente tem 
tido um reflexo bastante negativo, dados os variados 
casos divulgados pela mídia que são abominados pela 
própria sociedade. 

Vários estados brasileiros se anteciparam ao Con-
gresso nacional na aprovação de leis que proíbem a 
tal prática. É o caso do Rio de Janeiro e Mato Grosso, 
por exemplo. Belo Horizonte e Campinas são cidades 
que podemos também citar onde já existe normatiza-
ção a respeito. Existem ainda outros projetos de lei em 

andamento em outros tantos municípios brasileiros no 
que tange a esse assunto. 

Na Universidade de Brasília – UnB, estudantes do 
curso de Agronomia foram criticados pelas “brincadei-
ras” que fizeram com os colegas aprovados no vestibu-
lar. Além da tradicional sujeira de tinta, farinha e ovos, 
os calouros tiveram de lamber uma linguiça coberta de 
leite condensado. O trote, condenado internamente pela 
universidade, foi alvo de representação do Ministério 
Público Federal e da Secretaria de Políticas para as 
Mulheres. Depois da polêmica, estudantes que fazem 
parte do movimento estudantil na UnB, do Diretório 
Central dos Estudantes, decidiram iniciar campanhas 
contra os ritos sujos e violentos desde a aprovação. 

Conclui dizendo que algumas medidas alterna-
tivas já são usualmente aplicadas em casos como: 
Cortar o cabelo de uma pessoa contra sua vontade 
pode ser caracterizado como crime de lesão corpo-
ral, previsto no artigo 129 do Código Penal; Obrigar 
o calouro a ingerir bebida alcoólica é chamado de 
constrangimento ilegal pela Justiça; Ridicularizar uma 
estudante, pintando seu corpo ou fazendo com ela 
lamba uma linguiça com leite condensado, é injúria 
e discriminação contra mulher, respectivamente; Mas 
ainda é necessária uma regulamentação específi-
ca, o que se espera é que o Poder Executivo tome 
providências com relação a isso. 

11. O Projeto de Lei nº 3036, de 2011, de au-
toria do Deputado Aguinaldo Ribeiro, que obriga as 
escolas a instituírem Comissão Anti-Bullying. Em sua 
justificativa o autor assevera que a prática do bullying 
causa danos irreparáveis à vida de suas vítimas. Por ser 
uma prática que fere a diginidade humana de crianças 
e jovens ainda em formação, traz os mais perversos 
efeitos na vida desses inocentes.

12. O Projeto de Lei nº 3153, de 2012, de autoria 
da Deputada Andreia Zito, acrescenta o inciso IX ao 
artigo 12, da lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, 
que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional obrigando que as escolas definam em seus 
regimentos, as normas e princípios para relacionamen-
to e convivência harmônicos dos integrantes das suas 
comunidades. Em sua justificativa, a ilustre parlamen-
tar afirma que é relevante inscrever na lei de diretrizes 
e bases da educação essa incumbência dos estabe-
lecimentos de ensino, ao lado de outras já previstas

É o relatório 

II – Voto do Relator 

Em respeito ao disposto no artigo 55, caput e 
parágrafo único, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, não haverá manifestação sobre aspectos 
relativos à constitucionalidade da proposição – em es-
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pecial relativos ao princípio federativo e à competência 
para a definição de ações no âmbito das instituições 
de ensino estaduais e municipais – e sobre questões 
de natureza orçamentária. 

Tempestivamente e com propriedade temática, 
a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a 
Comissão de Educação e Cultura e a Comissão de 
Finanças e Tributação abordarão esses temas. 

Especificamente no que concerne à Segurança 
Pública, a proposição sob análise merece ser aprovada, 
uma vez que estão sendo propostas medidas efetivas 
para prevenir o bullying no âmbito escolar, em época 
na qual está em formação a personalidade do jovem. 
Traumas nesse período podem ter consequências ex-
tremamente danosas no futuro. 

As investigações relativas a eventos envolvendo 
jovens americanos que invadiram escolas de ensino 
médio e universidades e promoveram chacinas contra 
professores e estudantes apontam terem sido esses 
jovens vítimas de segregação por parte de seus cole-
gas ou mesmo vítimas de ações diretas de agressão 
física, humilhações, intimidações e constrangimentos. 

Portanto, prevenir o bullying nas instituições de 
ensino, públicas ou privadas, é medida de extrema 
importância para a garantia da segurança nessas es-
colas e na sociedade com um todo. 

Embora os estudos sobre o problema sejam re-
lativamente recentes, alguns amplos consensos já se 
estabeleceram entre os especialistas sobre as me-
lhores formas de prevenir e combater o bullying nas 
escolas, dentre elas a conscientização da comunidade 
escolar e o desenvolvimento de estratégias adaptadas 
a cada estabelecimento de ensino e o protagonismo 
dos próprios alunos nesse processo. 

Do ponto de vista da legislação brasileira, em-
bora o bullying não seja especificamente abordado, 
várias são as normas que, de maneira indireta, apli-
cam-se a ele. Entre elas, destacamos o próprio texto 
constitucional, em diversos dispositivos do art. 5º, que 
enumera os direitos e deveres individuais e coletivos, 
e também no art. 227, que trata do dever da família, 
da sociedade e do Estado de assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e co-
munitária, além de colocá-los a salvo de toda forma 
de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão. 

Da mesma forma, vários artigos do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), disposto na Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990, podem ser invocados 

no combate ao bullying. Entre eles, incluem-se os arts. 
3º, 4º, 5º, 15, 16, 17, 18, 56 e 70. 

Nos casos que chegam à Justiça, podem apli-
car-se os dispositivos relativos à prática de atos infra-
cionais e às medidas de proteção e socioeducativas 
correspondentes (arts. 98-130). 

O art. 232, por sua vez, que define como crime 
“submeter criança ou adolescente sob sua autorida-
de, guarda ou vigilância a vexame ou constrangimen-
to”, punível com detenção de seis meses a dois anos, 
pode ser utilizado para garantir a responsabilização 
dos estabelecimentos de ensino que se omitirem con-
tra o bullying. 

Há, ainda, diversos dispositivos do Código Penal, 
do Código Civil e mesmo do Código de Defesa do Con-
sumidor que têm sido utilizados pelo Poder Judiciário 
em decisões relativas ao tema. Tais decisões resultam 
na aplicação de sanções administrativas, trabalhistas, 
civis ou criminais aos agressores, a seus pais e à pró-
pria escola, dependendo do grau e da extensão dos 
danos causados pelo bullying. 

Em decorrência do Requerimento nº 21, de 2011, 
de autoria da Deputada Keiko Ota, e do Requerimento 
nº 46, de 2011, de autoria deste Relator, foi realizado 
um seminário para debate do Tema, com a presença 
dos seguintes especialistas que fizeram, em síntese, 
as seguintes ponderações: 

1. O primeiro painel sobre “O papel e as ações 
do Ministério da Educação nas políticas educacionais 
antibullying”, contou com a participação da socióloga 
Danielly dos Santos Queiros, representante do MEC. 
“As violências contra crianças e adolescentes deman-
dam esforços sociais e políticas públicas, em especial 
as educacionais”, destacou. 

A socióloga apresentou vários projetos e pro-
gramas de Governo que buscam o enfrentamento ao 
bullying como violação de direitos de crianças e ado-
lescentes, entre eles, o “Projeto Escola que Protege”; 
o “Projeto Ciranda dos Direitos”; o “Projeto ECA nas 
Escolas”; e o “Projeto Ética e Cidadania”. 

Além disso, a representante do MEC destacou os 
eventos realizados pelo Ministério sobre o tema e as 
mudanças na Lei de Diretrizes Básicas da Educação. 
Alterada pela Lei nº 11.525/2007, a LDB terá a obri-
gação de incluir conteúdo que trate dos direitos das 
crianças e dos adolescentes no currículo e no material 
didático do ensino fundamental, tendo como diretriz o 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

“A inserção do ECA como conteúdo obrigatório 
no ensino fundamental tem como objetivo principal a 
promoção dos direitos da criança e do adolescente, 
buscando parcerias junto a escola para a efetivação 
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da proteção integral e tentando diminuir sua exposição 
às situações de violação de direitos”, afirmou. 

Danielly também reiterou que o Ministério da 
Educação contratou a Faculdade Latino-Americana de 
Ciências Sociais (FLACSO/UERJ) para realizar pes-
quisa, em parceria com a Organização dos Estados 
Ibero-americanos (OEI), sobre “Violência e Convivên-
cia nas Escolas Brasileiras”. Essa publicação deve ser 
distribuída em 2012 para professores e gestores da 
Educação Básica. 

2. O segundo painel sobre “O papel e as ações 
do Ministério da Saúde nas políticas antibullying”. 

Em sua apresentação, Marta Maria, representan-
te do Ministério da Saúde, destacou os vários sinais 
que podem indicar que uma criança ou adolescente 
está sofrendo atos de violência e, principalmente, as 
propostas de enfrentamento do setor da Saúde: vi-
gilância; prevenção; promoção da saúde; cuidado à 
vítima; comunicação e participação social (controle); 
legislação; capacitação; e avaliação de políticas e pro-
gramas. Marta Maria finalizou sua palestra apresen-
tando, como linha de cuidado, as redes de atenção 
integral e proteção social às crianças e adolescentes 
em situação de violências, incluindo a participação de 
vários setores da sociedade. 

3. O terceiro painel sobre “O Conselho Nacio-
nal de Justiça e as medidas antibullying, no campo 
da Justiça”, com a palestra do Conselheiro do Con-
selho Nacional de Justiça Gilberto Valente Martins. 

O CNJ tem traçado políticas públicas para cobrar 
do Judiciário medidas sobre a questão do “Bullying”. 

O conselheiro entregou ao coordenador do pai-
nel, deputado Gonzaga Patriota (PSB/PE), uma car-
tilha sobre o Bullying, contendo informações sobre 
esses atos de violência, suas formas, as principais 
razões que levam os jovens a serem os agressores, 
os principais problemas que uma vítima enfrenta na 
escola e ao longo da vida, o papel da escola, a influ-
ência na sociedade, bem como um estudo comparado 
com outros países. 

4. O quarto painel sobre: livros e trabalhos 
publicados. 

A primeira palestra foi apresentada pela autora 
dos livros “A História da Menina e o Medo da Menina” 
e “O Menino e a Mãe do Menino”, doutora pelo Insti-
tuto de Psicologia da USP e professora da UNICAMP, 
Luciene Tognetta. “Precisamos de educadores que 
sejam pesquisadores, que entendam de desenvolvimen-
to urbano para poderem intervir no Bullying”, afirmou. 

Luciene Tognetta explicou os atos de violência do 
Bullying sob o aspecto da psicologia moral. Para ela, o 
problema pode ser resolvido através de medidas edu-
cacionais e mudanças de comportamentos. No que se 

refere à vítima: pela busca da superação dos medos; 
pelo enfrentamento da própria criança e adolescen-
te, através do fortalecimento de sua autoestima; pela 
expressão de seus sentimentos; e pela necessidade 
do jovem de se sentir valorizado. No que se refere ao 
autor de bullying: aprender a se sensibilizar com o ou-
tro, com o diferente, e integrar valores morais a sua 
hierarquia ética pessoal. E quanto ao espectador de 
bullying: aprender a se indignar. 

A Orientadora Pedagógica, Mestre em Gestão 
em Educação, Eliane Gomes Quinonero destacou 
que a escola é alvo de uma série de expectativas que 
hoje não são satisfeitas, tendo em vista que o estabe-
lecimento de ensino não dá conta de atender a todas 
as demandas. “Os modelos de gestão educacional de-
vem estar vinculados a reformas institucionais pauta-
das em categorias que supram as demandas locais e 
expressem a realidade na qual esta inserida a escola”. 

Segundo ela, a escola é o local privilegiado onde 
as transformações sociais e os sistemas de ensino 
ocorrem de fato. “Uma política de formação de seus 
educadores pode ser um alavancador do processo de 
discussão coletiva no interior da escola. Os sistemas de 
ensino e as escolas devem assegurar nas orientações 
curriculares, nos projetos pedagógicos educacionais 
e nas práticas pedagógicas: sentimentos, emoções e 
valores. A participação da escola é fundamental para 
a construção de programas antibullying, porém esta 
ação não é solitária, não é só da escola, é da família 
também”. 

A psicóloga com atuação nas áreas de psicote-
rapia infantil e de adolescentes e autora do livro “Guia 
Prático dos Pais”, Suzy Camacho enfatizou a impor-
tância dos pais respeitarem os filhos dentro de casa, 
para que, com o exemplo, os jovens aprendam a res-
peitar o próximo. “Todos nós discutimos, mas existem 
formas de se discutir de forma respeitosa, e é isso que 
os pais devem fazer.” 

5. O quinto painel sobre “Os meios de co-
municação como medida de mudança cultural e 
preventiva antibullying”, tendo como palestrante o 
cartunista Maurício de Sousa. 

“Estamos ensinando informalmente um monte de 
crianças a lerem. Estou planejando uma revista sobre 
o bullying. Todos nós aqui estamos aprendendo. Que-
ro levantar informações sobre o assunto e defender 
os eventuais fracos e oprimidos que possam estar na 
mira de um grupo de jovens agressivos”, afirmou o 
cartunista Maurício de Sousa. 

O cartunista explica que suas revistas em qua-
drinhos e publicações procuram manter uma imagem 
lúdica e infantil, mas também pretendem passar con-
ceitos educacionais e morais. 
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6. O sexto painel sobre os “Projetos em tra-
mitação e leis antibullying editadas no Estado de 
São Paulo”, debatido pelos Deputados Federais Jo-
nas Donizette (PSB/SP) e Marcelo Aguiar (PSC/SP). 

Foram apresentadas as leis aprovadas e enfati-
zada a importância de termos uma lei nacional para 
padronização do tratamento em todo o País. 

Analisando todas as proposições, bem como 
as importantíssimas contribuições dos represen-
tantes do Governo, bem como das autoridades 
convidadas que participaram da audiência pública, 
podemos chegar à seguinte conclusão: 

1. precisamos de uma lei especial que trate o as-
sunto com propriedade, com a definição de bullying e 
suas características; 

2. o assunto deve ter o enfoque educacional, com 
medidas preventivas e sócio-educativas; 

3. há a necessidade de envolver toda a sociedade 
e os poderes públicos; 

4. os alunos, os professores e os demais pro-
fissionais que atuam no ambiente escolar, devem ter 
participação direta; 

5. a família deve ter participação de forma direta; 
6. os autores e as vítimas de bullying têm que ter 

papel primordial na solução do problema. 
Assim, entendemos que os projetos tratam o 

mesmo assunto sob vários enfoques e precisamos 
sistematizá-los num substitutivo que contemple: 

1. uma parte somente para tratar sobre o bullying 
com todas os conceitos, definições, objetivos e medi-
das para prevenção e responsabilização dos atores 
dessa prática; 

2. a alteração no Estatuto da Criança e Adoles-
cente prevendo medidas de proteção à criança e ao 
adolescente para que não ocorra o bullying e para que 
possa haver responsabilização. 

3. a alteração da LDB, precisamente no dispo-
sitivo que enumera as incumbências dos estabeleci-
mentos de ensino, a obrigação de promover ambiente 
escolar seguro, por meio de estratégias de prevenção 
e combate ao bullying. 

Em face do exposto, VOTO pela APROVAÇÃO 
do Projeto de Lei nº 1.785, DE 2011 e dos PL nº 
7457/2010; PL nº 283/2011; PL nº 350/2011; PL nº 
1841/2011; PL nº 908/2011; PL nº 1226/2011; PL nº 
1633/2011; PL nº 2108/2011; PL nº 1765/2011; PL nº 
2048/2011; PL nº 3036/2011 e PL nº 3153/2012), na 
forma do Substitutivo apresentado, anexo. 

Sala da Comissão, 15 de março de 2012.  – De-
putado William Dib, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
Nº 1.785, DE 2011 

(Apensos: PL nº 7457/2010; PL nº 283/2011; PL nº 
350/2011; PL nº 1841/2011; PL nº 908/2011; PL nº 

1226/2011; PL nº 1633/2011; PL nº 2108/2011; PL nº 
1765/2011; PL nº 2048/2011; PL nº 3036/2011 e  

PL nº 3153/2012) 

Dispõe sobre o desenvolvimento de 
política antibullying por instituições de en-
sino públicas ou privadas, com ou sem fins 
lucrativos, bem como pelos clubes e agre-
miações recreativas ou estabelecimentos 
congêneres de convivência coletiva e dá 
outras providências. 

Art.1º Esta lei dispõe sobre a inclusão de medi-
das de conscientização, prevenção, diagnose e com-
bate ao bullying. 

Art. 2º As instituições de ensino públicas e pri-
vadas, bem como os clubes e agremiações recreati-
vas ou estabelecimentos congêneres de convivência 
coletiva deverão adotar medidas de conscientização, 
prevenção, diagnose e combate ao bullying. 

Art. 3º Entende-se por bullying a prática de atos 
de violência física ou psíquica de modo intencional e 
repetitivo, exercida por indivíduo ou grupos de indiví-
duos, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de 
constranger, intimidar, agredir, causar dor, angústia ou 
humilhação à vítima. 

§ 1º Para os efeitos desta lei, o bullying classi-
fica-se em: 

I – agressão física; 
II – exclusão social; 
III – agressão psicológica; 
IV – agressão sexual. 

§ 2ºº O bullying evidencia-se nos seguintes atos 
de intimidação, humilhação e discriminação, entre outros: 

I – insultos pessoais; 
II – comentários pejorativos; 
III – ataques físicos; 
IV – grafitagens depreciativas; 
V – expressões ameaçadoras e precon-

ceituosas; 
VI – isolamento social; 
VII – ameaças; 
VIII – submissão, pela força, à condição 

humilhante; 
IX – destruição proposital de bens alheios; 
X – a realização de trote em calouro de 

instituições de ensino. 
§ 3º Denomina-se “CyberBullying” o uso de ins-

trumentos ou ferramentas da rede mundial de compu-
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tadores, tais como Orkut, Twitter, MSN, FACEBOOK 
ou congênere, com a finalidade de atingir a honra e a 
imagem de pessoa, incitar a violência, adulterar fotos, 
fatos e dados pessoais. 

Art. 4º Objetivando a aplicação desta lei, as ins-
tituições de ensino e os estabelecimentos instituirão 
programas visando a: 

I – organizar atividades, eventos ou ges-
tos de solidariedade para com pessoas físicas 
e entidades assistenciais ou filantrópicas; 

II – evitar tanto quanto possível a punição 
dos agressores, privilegiando mecanismos al-
ternativos como, por exemplo, os “círculos res-
taurativos”, a fim de promover sua efetiva res-
ponsabilização e mudança de comportamento; 

III – capacitar funcionários, docentes e 
equipe pedagógica para a implementação das 
ações de discussão, prevenção, orientação, 
conciliação e solução dos casos de bullying; 

IV – incluir, no projeto político-pedagógico 
da instituição ou entidade, após ampla discus-
são, medidas de conscientização, prevenção 
e combate ao bullying; 

V – observar, analisar e identificar even-
tuais praticantes e vítimas de bullying; 

VI – desenvolver campanhas educativas, 
informativas e de conscientização, inclusive es-
clarecendo sobre os aspectos éticos e legais 
que envolvem o bullying; 

VII – valorizar as individualidades, cana-
lizando as diferenças para a melhora da auto-
-estima das pessoas; 

VIII – integrar a comunidade, as orga-
nizações da sociedade e os meios de comu-
nicação nas atividades multidisciplinares de 
combate ao bullying; 

IX – realizar palestras, debates e refle-
xões a respeito do bullying, com ensinamentos 
que visem à convivência harmônica; 

X – promover um ambiente seguro e 
sadio, incentivando a tolerância e o respeito 
mútuo; 

XI – propor dinâmicas de integração en-
tre alunos e professores, evitando; 

XII – estimular a amizade, a solidarieda-
de, a cooperação e o companheirismo, inclu-
sive entre veteranos e calouros, evitando-se 
o chamado “trote”; 

XIII – auxiliar vítimas, agressores e seus 
familiares, a partir de levantamentos espe-
cíficos, sobre os valores, as condições e as 
experiências prévias correlacionadas à pra-
tica do bullying, de modo a conscientizá-los 

a respeito das consequências de seus atos e 
a garantir um convívio respeitoso e solidário 
com seus pares; 

XIV – envolver as famílias no processo 
de percepção, acompanhamento e formula-
ção de soluções concretas, e como proceder 
diante da prática de bullying; 

XV – disponibilizar informações na Rede 
Mundial de Computadores para prevenir e com-
bater o bullying, buscando orientar e cons-
cientizar sobre os malefícios da agressão do 
cyberbullying. 

Art. 5º Poderão ser celebrados convênios e par-
cerias para a garantia do cumprimento dos objetivos 
dos programas de que se trata esta Lei. 

Art. 6º Deverão ser criados grupos de estudos, a 
serem formados por funcionários, professores e pes-
quisadores, para produção de conhecimento e refle-
xão sobre o fenômeno do bullying nas instituições e 
entidades, com o apoio e a coordenação dos órgãos 
públicos de cada entidade política da Federação. 

Art. 7º Os órgãos públicos de cada entidade po-
lítica da Federação deverão disponibilizar serviço de 
atendimento telefônico para receber denúncias de 
bullying. 

Art. 8º Para a implementação dos programas de 
que trata esta lei, cada instituição ou entidade criará 
uma equipe multidisciplinar, com a participação da co-
munidade, podendo contar com apoio dos órgãos de 
segurança pública, para promover atividades didáticas, 
informativas, de orientação e prevenção, observando-
-se os princípios da justiça restaurativa. 

Parágrafo único – As instituições a que se re-
fere esta Lei deverão fazer o preenchimento da ficha 
de notificação, suspeita ou confirmação de prática de 
bullying para fins de registro, estudo de caso e adoção 
de medidas legais. 

Art. 9º O Regimento Escolar e o Regimento In-
terno da Entidade definirão as ações preventivas, as 
medidas disciplinares e as responsabilidades dos que 
atuarem de forma direta ou indireta, por ação ou omis-
são na ocorrência do bullying. 

Art. 10. A Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, 
passa a vigorar com a seguinte alteração: 

“53-A É dever da Instituição de ensino, 
clubes e agremiações recreativas, bem como 
estabelecimentos congêneres, assegurar me-
didas de conscientização, prevenção, diagnose 
e combate a violência e à intimidação siste-
mática, também conhecida como bullying. 

Parágrafo único. Entende-se por intimi-
dação sistemática ou bullying a prática de 
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atos de violência física ou psíquica de modo 
intencional e repetitivo, exercida por indivíduo 
ou grupos de indivíduos, contra uma ou mais 
pessoas, com o objetivo de constranger, inti-
midar, agredir, causar dor, angústia ou humi-
lhação à vítima. (NR) 

.................................................................. 
Art. 56...................................................... 
............................................................... 
IV – casos de intimidação sistemática 

“bullying” envolvendo seus alunos;” (NR) 

Art. 11. O art. 12 da Lei nº 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional), passa a vigorar acrescido do seguinte 
inciso IX: 

“Art. 12. ................................................... 
................................................................. 
IX – promover ambiente escolar seguro, 

adotando estratégias de prevenção e combate 
a práticas de intimidação e agressão recorren-
tes entre os integrantes da comunidade esco-
lar, conhecidas como bullying.” (NR) 

Art. 12. Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala da Comissão, 15 de março de 2012. – 
Deputado William Dib, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado, em reunião ordinária reali-
zada hoje, aprovou o Projeto de Lei nº 1.785/2011 
e os PLs nºs 283/11, 908/11, 1.226/11, 1.633/11, 
1.765/11, 2.048/11, 3.036/11, 350/11, 1.841/11, 
2.108/11, 7.457/10 e 3.153/12, apensados, com 
substitutivo, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado William Dib. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Efraim Filho – Presidente; Mendonça Prado, 

Alexandre Leite e Marllos Sampaio – Vice-Presi-
dentes; Alessandro Molon, Enio Bacci, Fernando 
Francischini, Francisco Araújo, Givaldo Carimbão, 
João Campos, Junji Abe, Keiko Ota, Lourival Men-
des, Stepan Nercessian, Vanderlei Siraque – titu-
lares; Arnaldo Faria de Sá, Erika Kokay e William 
Dib – suplentes. 

Sala da Comissão, 28 de março de 2012. – De-
putado Efraim Filho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 2.513-A, DE 2010 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR nº 2024/2009 
MSC nº 932/2009

Aprova o ato que autoriza a ONG – 
Instituto Nossa Senhora de Nazaré de Edu-
cação, Esporte e Lazer de Barcarena Pará 
– INSNEELB a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Barcarena, Estado do Pará; tendo pare-
cer da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (relator: 
DEP. ZENALDO COUTINHO).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato constante da 
Portaria nº 415, de 13 de julho de 2009, que autoriza 
a ONG – Instituto Nossa Senhora de Nazaré de Edu-
cação, Esporte e Lazer de Barcarena Pará – INSNE-
ELB a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito a 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária, no 
Município de Barcarena, Estado do Pará.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.
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A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislati-
va do Projeto de Decreto Legislativo no 2.513, de 2010.

Sala da Comissão, 17 de abril de 2012. – Depu-
tado Zenaldo Coutinho, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 2.513/2010, nos ter-
mos do Parecer do Relator, Deputado Zenaldo Coutinho. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Ricardo Berzoini – Presidente, Alessandro Mo-

lon, Fabio Trad e Luiz Carlos – Vice-Presidentes, Al-
ceu Moreira, Andre Moura, Anthony Garotinho, An-
tonio Bulhões, Arnaldo Faria de Sá, Arthur Oliveira 
Maia, Asdrubal Bentes, Bonifácio de Andrada, Bruna 
Furlan, Cândido Vaccarezza, Carlos Bezerra, Dele-
gado Protógenes, Dr. Grilo, Eduardo Cunha, Eliseu 
Padilha, Esperidião Amin, Evandro Milhomen, Felipe 
Maia, Félix Mendonça Júnior, Francisco Araújo, Gera 
Arruda, Henrique Oliveira, João Campos, João Pau-
lo Cunha, João Paulo Lima, Jorginho Mello, Jutahy 
Junior, Leonardo Picciani, Luiz Couto, Luiz Pitiman, 
Marçal Filho, Marcos Medrado, Maurício Quintella 
Lessa, Mauro Benevides, Mendonça Prado, Onofre 
Santo Agostini, Onyx Lorenzoni, Osmar Serraglio, 
Pastor Marco Feliciano , Paulo Magalhães, Paulo 
Maluf, Paulo Teixeira, Ronaldo Fonseca, Valtenir 
Pereira, Vicente Candido, Vieira da Cunha, Zenaldo 
Coutinho, Alexandre Leite, Cida Borghetti, Gabriel 
Guimarães, Iriny Lopes, João Magalhães, Laercio 
Oliveira, Laurez Moreira, Liliam Sá, Luiz Noé, Na-
zareno Fonteles, Roberto Teixeira, Rosane Ferreira 
e Sandro Alex. 

Sala da Comissão, 24 de abril de 2012. – Depu-
tado Ricardo Berzoini, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 2.686-A, DE 2010 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR nº 2.206/2010 
MSC nº 98/2010

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Mirante do Maranhão 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em ondas médias, no Município de 
Imperatriz, Estado do Maranhão; tendo pare-
cer da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (relator: 
DEP. FRANCISCO ESCÓRCIO).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

Publicação do Parecer Da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato constante do 
decreto de 8 de fevereiro de 2010, que renova, por dez 
anos, a partir de 1º de agosto de 2006, a concessão 
outorgada à Rádio Mirante do Maranhão Ltda. para 
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão sonora em ondas médias, no Município de 
Imperatriz, Estado do Maranhão.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
se pronuncie exclusivamente acerca da constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 2.686, de 2010 

A proposição em foco, elaborada pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
limita-se a formalizar a ratificação, pela Câmara, de 
ato de renovação de concessão resultante da análise 
técnica realizada pelo Ministério das Comunicações. 



Maio de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 4 15271 

Nesse sentido, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislati-
va do Projeto de Decreto Legislativo no 2.686, de 2010.

Sala da Comissão, 16 de abril de 2012. – Depu-
tado Francisco Escórcio, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 2.686/2010, nos termos 
do Parecer do Relator, Deputado Francisco Escórcio. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Ricardo Berzoini – Presidente, Alessandro Mo-

lon, Fabio Trad e Luiz Carlos – Vice-Presidentes, Alceu 
Moreira, Andre Moura, Anthony Garotinho, Antonio 
Bulhões, Arnaldo Faria de á, Arthur Oliveira Maia, As-
drubal Bentes, Bonifácio de Andrada, Bruna 

Furlan, Cândido Vaccarezza, Carlos Bezerra, De-
legado Protógenes, Dr. Grilo, Eduardo Cunha, Eliseu 
Padilha, Esperidião Amin, Evandro Milhomen, Felipe 
Maia, Félix Mendonça Júnior, Francisco Araújo, Gera 
Arruda, Henrique Oliveira, João Campos, João Paulo 
Cunha, João Paulo Lima, Jorginho Mello, Jutahy Junior, 
Leonardo Picciani, Luiz Couto, Luiz Pitiman, Marçal Fi-
lho, Marcos Medrado, Maurício Quintella Lessa, Mauro 
Benevides, Mendonça Prado, Onofre Santo Agostini, 
Onyx Lorenzoni, Osmar Serraglio, Pastor Marco Feli-
ciano , Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Paulo Teixeira, 
Ronaldo Fonseca, Valtenir Pereira, Vicente Candido, 
Vieira da Cunha, Zenaldo Coutinho, Alexandre Leite, 
Cida Borghetti, Gabriel Guimarães, Iriny Lopes, João 
Magalhães, Laercio Oliveira, Laurez Moreira, Liliam 
Sá, Luiz Noé, Nazareno Fonteles, Roberto Teixeira, 
Rosane Ferreira e Sandro Alex. 

Sala da Comissão, 24 de abril de 2012. – Depu-
tado Ricardo Berzoini, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 2.711-A, DE 2010 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR nº 2.288/2010 
MSC nº 100/2010

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Radiodifusão Comunitária de Pedra 
D’’água – ARCPD a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no Muni-
cípio de Seridó, Estado de Paraíba; tendo 
parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. EFRAIM FILHO).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refere 
a Portaria no 441, de 28 de julho de 2009, que autoriza 
a Associação de Radiodifusão Comunitária de Pedra 
D’Água – ARCPD a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Seridó, Estado da Paraíba.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
se pronuncie exclusivamente acerca da constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 2.711, de 2010.

A proposição em foco, elaborada pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
limita-se a formalizar a ratificação, pela Câmara, de ato 
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de autorização resultante da análise técnica realiza-
da pelo Ministério das Comunicações. Nesse sentido, 
atende aos requisitos constitucionais formais relativos 
à competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos do art. 223 da nossa 
Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislati-
va do Projeto de Decreto Legislativo no 2.711, de 2010.

Sala da Comissão, 18 de abril de 2012. – Depu-
tado Efraim Filho, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 2.711/2010, nos 
termos do Parecer do Relator, Deputado Efraim Filho. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Ricardo Berzoini – Presidente, Alessandro Mo-

lon, Fabio Trad e Luiz Carlos – Vice-Presidentes, Alceu 
Moreira, Andre Moura, Anthony Garotinho, Antonio 
Bulhões, Arnaldo Faria de Sá, Arthur Oliveira Maia, 
Asdrubal Bentes, Bonifácio de Andrada, Bruna Fur-
lan, Cândido Vaccarezza, Carlos Bezerra, Delegado 
Protógenes, Dr. Grilo, Eduardo Cunha, Eliseu Padilha, 
Esperidião Amin, Evandro Milhomen, Felipe Maia, Fé-
lix Mendonça Júnior, Francisco Araújo, Gera Arruda, 
Henrique Oliveira, João Campos, João Paulo Cunha, 
João Paulo Lima,Jorginho Mello, Jutahy Junior, Leo-
nardo Picciani, Luiz Couto, Luiz Pitiman, Marçal Filho, 
Marcos Medrado, Maurício Quintella Lessa, Mauro 
Benevides, Mendonça Prado, Onofre Santo Agostini, 
Onyx Lorenzoni, Osmar Serraglio, Pastor Marco Feli-
ciano , Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Paulo Teixeira, 
Ronaldo Fonseca, Valtenir Pereira, Vicente Candido, 
Vieira da Cunha, Zenaldo Coutinho, Alexandre Leite, 
Cida Borghetti, Gabriel Guimarães, Iriny Lopes, João 
Magalhães, Laercio Oliveira, Laurez Moreira, Liliam 

Sá, Luiz Noé, Nazareno Fonteles, Roberto Teixeira, 
Rosane Ferreira e Sandro Alex. 

Sala da Comissão, 24 de abril de 2012. – Depu-
tado Ricardo Berzoini, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 2.816-A, DE 2010 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR nº 2.253/2010 
MSC nº 99/2010

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Vale dos Sinos Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, no Município de 
Campo Bom, Estado do Rio Grande do Sul; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. VILSON COVATTI).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refere 
a Portaria no 436, de 24 de julho de 2009, que reno-436, de 24 de julho de 2009, que reno-, que reno-
va, a partir de 27 de setembro de 2005, a permissão 
outorgada à Rádio Vale dos Sinos Ltda. para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modu-
lada, no Município de Campo Bom, Estado do Rio 
Grande do Sul.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
se pronuncie exclusivamente acerca da constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 2.816, de 2010 
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A proposição em foco, elaborada pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
limita-se a formalizar a ratificação, pela Câmara, de 
ato de renovação de permissão resultante da análise 
técnica realizada pelo Ministério das Comunicações. 
Nesse sentido, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislati-
va do Projeto de Decreto Legislativo no 2.816, de 2010.

Sala da Comissão, 18 de abril de 2012. – Depu-
tado Vilson Covatti, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Constituição eJustiça e de Cida-
dania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 2.816/2010, nos 
termos do Parecer do Relator, Deputado Vilson Covatti. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Ricardo Berzoini – Presidente, Alessandro Mo-

lon, Fabio Trad e Luiz Carlos – Vice-Presidentes, Alceu 
Moreira, Andre Moura, Anthony Garotinho, Antonio 
Bulhões, Arnaldo Faria de Sá, Arthur Oliveira Maia, 
Asdrubal Bentes, Bonifácio de Andrada, Bruna Fur-
lan, Cândido Vaccarezza, Carlos Bezerra, Delegado 
Protógenes, Dr. Grilo, Eduardo Cunha, Eliseu Padilha, 
Esperidião Amin, Evandro Milhomen, Felipe Maia, Fé-
lix Mendonça Júnior, Francisco Araújo, Gera Arruda, 
Henrique Oliveira, João Campos, João Paulo Cunha, 
João Paulo Lima, Jorginho Mello, Jutahy Junior, Leo-
nardo Picciani, Luiz Couto, Luiz Pitiman, Marçal Filho, 
Marcos Medrado, Maurício Quintella Lessa, Mauro 
Benevides, Mendonça Prado, Onofre Santo Agostini, 
Onyx Lorenzoni, Osmar Serraglio, Pastor Marco Feli-
ciano , Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Paulo Teixeira, 
Ronaldo Fonseca, Valtenir Pereira, Vicente Candido, 

Vieira da Cunha, Zenaldo Coutinho, Alexandre Leite, 
Cida Borghetti, Gabriel Guimarães, Iriny Lopes, João 
Magalhães, Laercio Oliveira, Laurez Moreira, iliam Sá, 
Luiz Noé, Nazareno Fonteles, Roberto Teixeira, Rosa-
ne Ferreira e Sandro Alex. 

Sala da Comissão, 24 de abril de 2012. – Depu-
tado Ricardo Berzoini, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 2.997-A, DE 2010 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR nº 1.331/2009 
MSC nº 409/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Desenvolvimento Comunitário Social 
e Preservacionista de Mocajuba – ADECOS-
PEM a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Mocajuba, Estado do Pará; tendo parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, pela constitucionalidade, ju-
ridicidade e técnica legislativa (relator: DEP. 
ASDRUBAL BENTES).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório 

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática, que aprova o ato constante 
da Portaria nº 400, de 17 de agosto de 2006, que ou-
torga autorização à Associação de Desenvolvimento 
Comunitário Social e Preservacionista de Mocajuba 
– ADECOSPEM a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Mocajuba, Estado de Pará.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe. 

É o relatório. 

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
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Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
se pronuncie exclusivamente acerca da constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa da presente 
proposta em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior. 

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno. 

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material. 

A técnica legislativa e a redação empregadas pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar nº 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar nº 107, de 2001. 

Nada mais havendo que possa obstar sua trami-
tação nesta Casa, nosso voto é no sentido da cons-
titucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 2.997, de 2010. 

Sala da Comissão, 11 de abril de 2012. – Depu-
tado Asdrubal Bentes, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 2.997/2010, nos ter-
mos do Parecer do Relator, Deputado Asdrubal Bentes. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Ricardo Berzoini – Presidente, Alessandro Mo-

lon, Fabio Trad e Luiz Carlos – Vice-Presidentes, Alceu 
Moreira, Andre Moura, Anthony Garotinho, Antonio 
Bulhões, Arnaldo Faria de Sá, Arthur Oliveira Maia, 
Asdrubal Bentes, Bonifácio de Andrada, Bruna Fur-
lan, Cândido Vaccarezza, Carlos Bezerra, Delegado 
Protógenes, Dr. Grilo, Eduardo Cunha, Eliseu Padilha, 
Esperidião Amin, Evandro Milhomen, Felipe Maia, Fé-
lix Mendonça Júnior, Francisco Araújo, Gera Arruda, 
Henrique Oliveira, João Campos, João Paulo Cunha, 
João Paulo Lima, orginho Mello, Jutahy Junior, Leo-
nardo Picciani, Luiz Couto, Luiz Pitiman, Marçal Filho, 
Marcos Medrado, Maurício Quintella Lessa, Mauro 
Benevides, Mendonça Prado, Onofre Santo Agostini, 
Onyx Lorenzoni, Osmar Serraglio, Pastor Marco Feli-
ciano , Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Paulo Teixeira, 
Ronaldo Fonseca, Valtenir Pereira, Vicente Candido, 
Vieira da Cunha, Zenaldo Coutinho, Alexandre Leite, 

Cida Borghetti, Gabriel Guimarães, Iriny Lopes, João 
Magalhães, Laercio Oliveira, Laurez Moreira, Liliam 
Sá, Luiz Noé, Nazareno Fonteles, Roberto Teixeira, 
Rosane Ferreira e Sandro Alex. 

Sala da Comissão, 24 de abril de 2012. – Depu-
tado Ricardo Berzoini, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 91-A, DE 2011 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR nº 2.538/2010 
MSC nº 362/2010

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio e Televisão Campina 
Grande Ltda. para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em frequência modulada, 
no Município de Campina Grande, Estado 
da Paraíba; tendo parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (relator: DEP. EFRAIM FILHO).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refere 
a Portaria no 655, de 31 de agosto de 2009, que reno-655, de 31 de agosto de 2009, que reno-, que reno-
va, a partir de 17 de novembro de 2006, a permissão 
outorgada à Rádio e Televisão Campina Grande Ltda. 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada, no Município de Campina Grande, 
Estado da Paraíba.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
se pronuncie exclusivamente acerca da constitucio-
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nalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 91, de 2011 .

A proposição em foco, elaborada pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
limita-se a formalizar a ratificação, pela Câmara, de 
ato de renovação de permissão resultante da análise 
técnica realizada pelo Ministério das Comunicações. 
Nesse sentido, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legisla-
tiva do Projeto de Decreto Legislativo no 91, de 2011.

Sala da Comissão, 24 de abril de 2012. – Depu-
tado Efraim Filho, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla-
tiva do Projeto de Decreto Legislativo nº 91/2011, nos 
termos do Parecer do Relator, Deputado Efraim Filho. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Ricardo Berzoini – Presidente, Alessandro Mo-

lon, Fabio Trad e Luiz Carlos – Vice-Presidentes, Alceu 
Moreira, Andre Moura, Anthony Garotinho, Antonio 
Bulhões, Arnaldo Faria de Sá, Arthur Oliveira Maia, 
Asdrubal Bentes, Bonifácio de Andrada, Bruna Fur-
lan, Cândido Vaccarezza, Carlos Bezerra, Delegado 
Protógenes, Dr. Grilo, Eduardo Cunha, Eliseu Padilha, 
Esperidião Amin, Evandro Milhomen, Felipe Maia, Fé-
lix Mendonça Júnior, Francisco Araújo, Gera Arruda, 
Henrique Oliveira, João Campos, João Paulo Cunha, 
João Paulo Lima, Jorginho Mello, Jutahy Junior, Leo-
nardo Picciani, Luiz Couto, Luiz Pitiman, Marçal Filho, 
Marcos Medrado, Maurício Quintella Lessa, Mauro 
Benevides, Mendonça Prado, Onofre Santo Agostini, 
Onyx Lorenzoni, Osmar Serraglio, Pastor Marco Feli-

ciano , Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Paulo Teixeira, 
Ronaldo Fonseca, Valtenir Pereira, Vicente Candido, 
Vieira da Cunha, Zenaldo Coutinho, Alexandre Leite, 
Cida Borghetti, Gabriel Guimarães, Iriny Lopes, João 
Magalhães, Laercio Oliveira, Laurez Moreira, Liliam 
Sá, Luiz Noé, Nazareno Fonteles, Roberto Teixeira, 
Rosane Ferreira e Sandro Alex. 

Sala da Comissão, 24 de abril de 2012. – Depu-
tado Ricardo Berzoini, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 109-A, DE 2011 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR nº 2648/2011 
MSC nº 747/2010

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Fundação Aldo Carvalho de Co-
municação Social, originalmente outorgada 
à Rádio Maguary Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média, no 
Município de Belém, Estado do Pará; ten-
do parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. ASDRUBAL BENTES).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório 

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato constante 
do Decreto de 4 de agosto de 2010, que renova, a 
partir de 17 de junho de 2006, a concessão outor-
gada à Fundação Aldo Carvalho de Comunicação 
Social, originalmente outorgada à Rádio Maguary 
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, no Município de Belém, 
Estado do Pará. 

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe. 

É o relatório. 
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II – Voto do Relator 

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
se pronuncie exclusivamente acerca da constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa da presente 
proposta em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior. 

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno. 

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material. 

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001. 

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legisla-
tiva do Projeto de Decreto Legislativo nº 109, de 2011. 

Sala da Comissão, 11 de abril de 2012. – Depu-
tado Asdrubal Bentes, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 109/2011, nos termos 
do Parecer do Relator, Deputado Asdrubal Bentes. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Ricardo Berzoini – Presidente, Alessandro Mo-

lon, Fabio Trad e Luiz Carlos – Vice-Presidentes, Alceu 
Moreira, Andre Moura, Anthony Garotinho, Antonio 
Bulhões, Arnaldo Faria deSá, Arthur Oliveira Maia, 
Asdrubal Bentes, Bonifácio de Andrada, Bruna Fur-
lan, Cândido Vaccarezza, Carlos Bezerra, Delegado 
Protógenes, Dr. Grilo, Eduardo Cunha, Eliseu Padilha, 
Esperidião Amin, Evandro Milhomen, Felipe Maia, Fé-
lix Mendonça Júnior, Francisco Araújo, Gera Arruda, 
Henrique Oliveira, João Campos, João Paulo Cunha, 
João Paulo Lima, Jorginho Mello, Jutahy Junior, Leo-
nardo Picciani, Luiz Couto, Luiz Pitiman, Marçal Filho, 
Marcos Medrado, Maurício Quintella Lessa, Mauro 
Benevides, Mendonça Prado, Onofre Santo Agostini, 

Onyx Lorenzoni, Osmar Serraglio, Pastor Marco Feli-
ciano , Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Paulo Teixeira, 
Ronaldo Fonseca, Valtenir Pereira, Vicente Candido, 
Vieira da Cunha, Zenaldo Coutinho, Alexandre Leite, 
Cida Borghetti, Gabriel Guimarães, Iriny Lopes, João 
Magalhães, Laercio Oliveira, Laurez Moreira, Liliam 
Sá, Luiz Noé, Nazareno Fonteles, Roberto Teixeira, 
Rosane Ferreira e Sandro Alex. 

Sala da Comissão, 24 de abril de 2012. – Depu-
tado Ricardo Berzoini, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 283-A, DE 2011 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR nº 2.923/2011 
MSC nº 752/2010

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Clube de Mococa Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sono-
ra em frequência modulada, no Município de 
Mococa, Estado de São Paulo; tendo pare-
cer da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (relator: 
DEP. ANTONIO BULHÕES).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção E Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de au-
toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, que aprova o ato a que se refere a 
Portaria no 187, de 24 de março de 2010, que outorga 
permissão à Rádio Clube de Mococa Ltda. para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modu-sonora em frequência modu-
lada, no Município de Mococa, Estado de São Paulo.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
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Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
se pronuncie exclusivamente acerca da constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 283, de 2011.

A proposição em foco, elaborada pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
limita-se a formalizar a ratificação, pela Câmara, de 
ato de outorga permissão resultante da análise técni-
ca realizada pelo Ministério das Comunicações. Nesse 
sentido, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos do art. 
223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legisla-
tiva do Projeto de Decreto Legislativo no 283, de 2011.

Sala da Comissão, 18 de abril de 2012. – Depu-
tado Antonio Bulhões, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 283/2011, nos termos 
do Parecer do Relator, Deputado Antonio Bulhões. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Ricardo Berzoini – Presidente, Alessandro Mo-

lon, Fabio Trad e Luiz Carlos – Vice-Presidentes, Alceu 
Moreira, Andre Moura, Anthony Garotinho, Antonio 
Bulhões, Arnaldo Faria de Sá, Arthur Oliveira Maia, 
Asdrubal Bentes, Bonifácio de Andrada, Bruna Fur-
lan, Cândido Vaccarezza, Carlos Bezerra, Delegado 
Protógenes, Dr. Grilo, Eduardo Cunha, Eliseu Padilha, 
Esperidião Amin, Evandro Milhomen, Felipe Maia, Fé-
lix Mendonça Júnior, Francisco Araújo, Gera Arruda, 
Henrique Oliveira, João Campos, João Paulo Cunha, 
João Paulo Lima, Jorginho Mello, Jutahy Junior, Leo-
nardo Picciani, Luiz Couto, Luiz Pitiman, Marçal Filho, 
Marcos Medrado, Maurício Quintella Lessa, Mauro 

Benevides, Mendonça Prado, Onofre Santo Agostini, 
Onyx Lorenzoni, Osmar Serraglio, Pastor Marco Feli-
ciano , Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Paulo Teixeira, 
Ronaldo Fonseca, Valtenir Pereira, Vicente Candido, 
Vieira da Cunha, Zenaldo Coutinho, Alexandre Leite, 
Cida Borghetti, Gabriel Guimarães, Iriny Lopes, João 
Magalhães, Laercio Oliveira, Laurez Moreira, Liliam 
Sá, Luiz Noé, Nazareno Fonteles, Roberto Teixeira, 
Rosane Ferreira e Sandro Alex. 

Sala da Comissão, 24 de abril de 2012. – Deputado 
Ricardo Berzoini, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 301-A, DE 2011 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR nº 2702/2011 
MSC nº 748/2010

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio 31 de Março Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, no Município de Santa Cruz 
das Palmeiras, Estado de São Paulo; ten-
do parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. ANTONIO BULHÕES).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato constante 
do Decreto de 2 de agosto de 2010, que renova, a 
partir de 13 de julho de 2001, a concessão outor-13 de julho de 2001, a concessão outor-, a concessão outor-
gada à Rádio 31 de março Ltda. para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em onda média, no 
Município de Santa Cruz das Palmeiras, Estado de 
São Paulo.

De competência conclusiva das Comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.
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II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados (art. 32, IV, a), cabe a esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
pronunciar-se exclusivamente acerca da constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 301, de 2011 .

A proposição em foco, elaborada pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
limita-se a formalizar a ratificação, pela Câmara, de 
ato de renovação de concessão resultante da análise 
técnica realizada pelo Ministério das Comunicações. 
Nesse sentido, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legislativo 
o instrumento adequado par4a discipliná-la, conforme 
preceitua o art. 109 do Regimento Interno.

Atendidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria princípios ou regras da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua regular tramitação nesta Casa, nosso voto é pela 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legisla-
tiva do Projeto de Decreto Legislativo no 301, de 2011.

Sala da Comissão, 18 de abril de 2012. – Depu-
tado Antônio Bulhões, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 301/2011, nos termos 
do Parecer do Relator, Deputado Antonio Bulhões. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Ricardo Berzoini – Presidente, Alessandro Mo-

lon, Fabio Trad e Luiz Carlos – Vice-Presidentes, Alceu 
Moreira, Andre Moura, Anthony Garotinho, Antonio 
Bulhões, Arnaldo Faria de Sá, Arthur Oliveira Maia, 
Asdrubal Bentes, Bonifácio de Andrada, Bruna Fur-
lan, Cândido Vaccarezza, Carlos Bezerra, Delegado 
Protógenes, Dr. Grilo, Eduardo Cunha, Eliseu Padilha, 
Esperidião Amin, Evandro Milhomen, Felipe Maia, Fé-
lix Mendonça Júnior, Francisco Araújo, Gera Arruda, 
Henrique Oliveira, João Campos, João Paulo Cunha, 

João Paulo Lima, Jorginho Mello, Jutahy Junior, Leo-
nardo Picciani, Luiz Couto, Luiz Pitiman, Marçal Filho, 
Marcos Medrado, Maurício Quintella Lessa, Mauro 
Benevides, Mendonça Prado, Onofre Santo Agostini, 
Onyx Lorenzoni, Osmar Serraglio, Pastor Marco Feli-
ciano , Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Paulo Teixeira, 
Ronaldo Fonseca, Valtenir Pereira, Vicente Candido, 
Vieira da Cunha, Zenaldo Coutinho, Alexandre Leite, 
Cida Borghetti, Gabriel Guimarães, Iriny Lopes, João 
Magalhães, Laercio Oliveira, Laurez Moreira, Liliam 
Sá, Luiz Noé, Nazareno Fonteles, Roberto Teixeira, 
Rosane Ferreira e Sandro Alex. 

Sala da Comissão, 24 de abril de 2012. –  Depu-
tado Ricardo Berzoini, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 400-A, DE 2011 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR nº 2744/2011 
MSC nº 739/2010

Aprova o ato que outorga permissão 
à Portal Comunicações Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequên-
cia modulada, no Município de Montanha, 
Estado do Espírito Santo; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa (relator: DEP. 
CESAR COLNAGO).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

O Projeto de Decreto Legislativo nº 400, de 2011, 
de autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática desta Casa, aprova o ato a 
que se refere a Portaria no Portaria nº 921 de 18 de 
novembro de 2009, que outorga permissão à Portal 
Comunicações Ltda. para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada, no Município 
de Montanha, Estado do Espírito Santo.

Sujeita à apreciação conclusiva das Comissões, 
de acordo com Parecer 09/90 – CCJR, a matéria, 
originada de Ato Normativo do Poder Executivo, foi 
apreciada primeiramente pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
o parecer favorável do relator, apresentando o Projeto 
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de Decreto Legislativo ora em análise, cabendo tam-
bém a esta Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania a apreciação terminativa da proposição, nos 
termos do art. 54 do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados.

É o relatório.

II – Voto do Relator 

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados – RICD (art. 32, IV, a), cumpre a 
este órgão técnico se pronunciar exclusivamente acerca 
da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislati-
va do Projeto de Decreto Legislativo nº 400, de 2011.

A proposição em foco, elaborada pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
limita-se a formalizar a ratificação, pela Câmara dos 
Deputados, de ato que outorga concessão resultante 
da análise técnica realizada pelo Ministério das Comu-
nicações. Nesse sentido, atende aos requisitos cons-
titucionais formais relativos à competência legislativa 
da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos 
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
constata-se que o projeto em exame não contraria 
preceitos ou princípios da Constituição vigente, nada 
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucio-
nalidade material.

A técnica legislativa, e a redação empregadas 
parecem adequadas conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar nº 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar nº 107, de 2001.

Não havendo, portanto, qualquer óbice à sua 
tramitação nesta Casa, o voto é pela constitucionali-
dade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 400, de 2011.

Sala da Comissão, 18 de abril de 2012. – Depu-
tado Cesar Colnago, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 400/2011, nos ter-
mos do Parecer do Relator, Deputado Cesar Colnago. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Ricardo Berzoini – Presidente, Alessandro Mo-

lon, Fabio Trad e Luiz Carlos – Vice-Presidentes, Alceu 
Moreira, Andre Moura, Anthony Garotinho, Antonio 
Bulhões, Arnaldo Faria de Sá, Arthur Oliveira Maia, 

Asdrubal Bentes, Bonifácio de Andrada, Bruna Fur-
lan, Cândido Vaccarezza, Carlos Bezerra, Delegado 
Protógenes, Dr. Grilo, Eduardo Cunha, Eliseu Padilha, 
Esperidião Amin, Evandro Milhomen, Felipe Maia, Fé-
lix Mendonça Júnior, Francisco Araújo, Gera Arruda, 
Henrique Oliveira, João Campos, João Paulo Cunha, 
João Paulo Lima, Jorginho Mello, Jutahy Junior, Leo-
nardo Picciani, Luiz Couto, Luiz Pitiman, Marçal Filho, 
Marcos Medrado, Maurício Quintella Lessa, Mauro 
Benevides, Mendonça Prado, Onofre Santo Agostini, 
Onyx Lorenzoni, Osmar Serraglio, Pastor Marco Feli-
ciano , Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Paulo Teixeira, 
Ronaldo Fonseca, Valtenir Pereira, Vicente Candido, 
Vieira da Cunha, Zenaldo Coutinho, Alexandre Leite, 
Cida Borghetti, Gabriel Guimarães, Iriny Lopes, João 
Magalhães, Laercio Oliveira, Laurez Moreira, Liliam 
Sá, Luiz Noé, Nazareno Fonteles, Roberto Teixeira, 
Rosane Ferreira e Sandro Alex. 

Sala da Comissão, 24 de abril de 2012. – Depu-
tado Ricardo Berzoini, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 401-A, DE 2011 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR nº 2745/2011 
MSC nº 739/2010

Aprova o ato que outorga permissão 
à Portal Comunicações Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequên-
cia modulada, no Município de Sooretama, 
Estado do Espírito Santo; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa (relator: DEP. 
CESAR COLNAGO).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

O Projeto de Decreto Legislativo nº 401, de 2011, 
de autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática desta Casa, aprova o ato ao 
qual se refere a Portaria nº 927, de 18 de novembro de 
2009, que outorga permissão à Portal Comunicações 
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, no Município de Sooretama, 
Estado do Espírito Santo.
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Sujeita à apreciação conclusiva das Comissões, 
de acordo com Parecer 09/90 – CCJR, a matéria, 
originada de Ato Normativo do Poder Executivo, foi 
apreciada primeiramente pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
o parecer favorável do relator, apresentando o Projeto 
de Decreto Legislativo ora em análise, cabendo tam-
bém a esta Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania a apreciação terminativa da proposição, nos 
termos do art. 54 do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados.

É o relatório.

II – Voto do Relator 

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados – RICD (art. 32, IV, a), cumpre a 
este órgão técnico se pronunciar exclusivamente acerca 
da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislati-
va do Projeto de Decreto Legislativo nº 401, de 2011.

A proposição em foco, elaborada pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
limita-se a formalizar a ratificação, pela Câmara dos 
Deputados, de ato que outorga concessão resultante 
da análise técnica realizada pelo Ministério das Comu-
nicações. Nesse sentido, atende aos requisitos cons-
titucionais formais relativos à competência legislativa 
da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos 
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
constata-se que o projeto em exame não contraria 
preceitos ou princípios da Constituição vigente, nada 
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucio-
nalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar nº 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar nº 107, de 2001.

Não havendo, portanto, qualquer óbice à sua 
tramitação nesta Casa, o voto é pela constitucionali-
dade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 401, de 2011.

Sala da Comissão, 18 de abril de 2012. – Depu-
tado Cesar Colnago, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do 

Projeto de Decreto Legislativo nº 401/2011, nos ter-
mos do Parecer do Relator, Deputado Cesar Colnago. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Ricardo Berzoini – Presidente, Alessandro Mo-

lon, Fabio Trad e Luiz Carlos – Vice-Presidentes, Alceu 
Moreira, Andre Moura, Anthony Garotinho, Antonio 
Bulhões, Arnaldo Faria de Sá, Arthur Oliveira Maia, 
Asdrubal Bentes, Bonifácio de Andrada, Bruna Fur-
lan, Cândido Vaccarezza, Carlos Bezerra, Delegado 
Protógenes, Dr. Grilo, Eduardo Cunha, Eliseu Padilha, 
Esperidião Amin, Evandro Milhomen, Felipe Maia, Fé-
lix Mendonça Júnior, Francisco Araújo, Gera Arruda, 
Henrique Oliveira, João Campos, João Paulo Cunha, 
João Paulo Lima, Jorginho Mello, Jutahy Junior, Leo-
nardo Picciani, Luiz Couto, Luiz Pitiman, Marçal Filho, 
Marcos Medrado, Maurício Quintella Lessa, Mauro 
Benevides, Mendonça Prado, Onofre Santo Agostini, 
Onyx Lorenzoni, Osmar Serraglio, Pastor Marco Feli-
ciano , Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Paulo Teixeira, 
Ronaldo Fonseca, Valtenir Pereira, Vicente Candido, 
Vieira da Cunha, Zenaldo Coutinho, Alexandre Leite, 
Cida Borghetti, Gabriel Guimarães, Iriny Lopes, João 
Magalhães, Laercio Oliveira, Laurez Moreira, Liliam 
Sá, Luiz Noé, Nazareno Fonteles, Roberto Teixeira, 
Rosane Ferreira e Sandro Alex. 

Sala da Comissão, 24 de abril de 2012. – Depu-
tado Ricardo Berzoini, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 402-A, DE 2011 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR nº 2.746/2011 
MSC nº 739/2010

Aprova o ato que outorga permissão 
à Portal Comunicações Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequ-
ência modulada, no Município de Itarana, 
Estado do Espírito Santo; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa (relator: DEP. 
CESAR COLNAGO).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

O Projeto de Decreto Legislativo nº 402, de 2011, 
de autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
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municação e Informática desta Casa, aprova o ato ao 
qual se refere a Portaria no 930, de 18 de novembro 
de 2009, que outorga permissão à Portal Comunica-
ções Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono-
ra em frequência modulada, no Município de Itarana, 
Estado do Espírito Santo.

Sujeita à apreciação conclusiva das Comissões, 
de acordo com Parecer 09/90 – CCJR, a matéria origina-
da de Ato Normativo do Poder Executivo, foi apreciada 
primeiramente pela Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática, que aprovou o parecer fa-
vorável do relator, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo ora em análise, cabendo a esta Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania a apreciação 
terminativa da proposição, nos termos do art. 54 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

É o relatório.

II – Voto do Relator 

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados – RICD (art. 32, IV, a), cumpre a 
este órgão técnico se pronunciar exclusivamente acerca 
da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislati-
va do Projeto de Decreto Legislativo nº 402, de 2011.

A proposição em foco, elaborada pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
limita-se a formalizar a ratificação, pela Câmara dos 
Deputados, de ato que outorga concessão resultante 
da análise técnica realizada pelo Ministério das Comu-
nicações. Nesse sentido, atende aos requisitos cons-
titucionais formais relativos à competência legislativa 
da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos 
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
constata-se que o projeto em exame não contraria 
preceitos ou princípios da Constituição vigente, nada 
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucio-
nalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar nº 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar nº 107, de 2001.

Não havendo, portanto, qualquer óbice à sua 
tramitação nesta Casa, o voto é pela constitucionali-
dade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 402, de 2011.

Sala da Comissão, 18 de abril de 2012. – Depu-
tado Cesar Colnago, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 402/2011, nos ter-
mos do Parecer do Relator, Deputado Cesar Colnago. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Ricardo Berzoini – Presidente, Alessandro Mo-

lon, Fabio Trad e Luiz Carlos – Vice-Presidentes, Alceu 
Moreira, Andre Moura, Anthony Garotinho, Antonio 
Bulhões, Arnaldo Faria de Sá, Arthur Oliveira Maia, 
Asdrubal Bentes, Bonifácio de Andrada, Bruna Fur-
lan, Cândido Vaccarezza, Carlos Bezerra, Delegado 
Protógenes, Dr. Grilo, Eduardo Cunha, Eliseu Padilha, 
Esperidião Amin, Evandro Milhomen, Felipe Maia, Fé-
lix Mendonça Júnior, Francisco Araújo, Gera Arruda, 
Henrique Oliveira, João Campos, João Paulo Cunha, 
João Paulo Lima, Jorginho Mello, Jutahy Junior, Leo-
nardo Picciani, Luiz Couto, Luiz Pitiman, Marçal Filho, 
Marcos Medrado, Maurício Quintella Lessa, Mauro 
Benevides, Mendonça Prado, Onofre Santo Agostini, 
Onyx Lorenzoni, Osmar Serraglio, Pastor Marco Feli-
ciano , Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Paulo Teixeira, 
Ronaldo Fonseca, Valtenir Pereira, Vicente Candido, 
Vieira da Cunha, Zenaldo Coutinho, Alexandre Leite, 
Cida Borghetti, Gabriel Guimarães, Iriny Lopes, João 
Magalhães, Laercio Oliveira, Laurez Moreira, Liliam 
Sá, Luiz Noé, Nazareno Fonteles, Roberto Teixeira, 
Rosane Ferreira e Sandro Alex. 

Sala da Comissão, 24 de abril de 2012. – Depu-
tado Ricardo Berzoini, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 404-A, DE 2011 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR nº 2.748/2011 
MSC nº 739/2010

Aprova o ato que outorga permissão 
à Empresa de Radiodifusão Miracatu Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sono-
ra em frequência modulada, no Município 
de Viseu, Estado do Pará; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa (relator: DEP. 
ASDRUBAL BENTES).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).
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Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório 

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato constante da 
Portaria nº 104, de 11 de março de 2010, que outorga 
permissão à Empresa de Radiodifusão Miracatu Ltda. 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequ-
ência modulada, no Município de Viseu, Estado do Pará. 

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe. 

É o relatório. 

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
se pronuncie exclusivamente acerca da constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa da presente 
proposta em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior. 

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno. 

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material. 

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001. 

Nada mais havendo que possa obstar sua trami-
tação nesta Casa, nosso voto é no sentido da consti-
tucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 404, de 2011. 

Sala da Comissão, 11 de abril de 2012. – Depu-
tado Asdrubal Bentes, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 404/2011, nos termos 
do Parecer do Relator, Deputado Asdrubal Bentes. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Ricardo Berzoini – Presidente, Alessandro Mo-

lon, Fabio Trad e Luiz Carlos – Vice-Presidentes, Alceu 
Moreira, Andre Moura, Anthony Garotinho, Antonio 
Bulhões, Arnaldo Faria de Sá, Arthur Oliveira Maia, 
Asdrubal Bentes, Bonifácio de Andrada, Bruna Fur-
lan, Cândido Vaccarezza, Carlos Bezerra, Delegado 
Protógenes, Dr. Grilo, Eduardo Cunha, Eliseu Padilha, 
Esperidião Amin, Evandro Milhomen, Felipe Maia, Fé-
lix Mendonça Júnior, Francisco Araújo, Gera Arruda, 
Henrique Oliveira, João Campos, João Paulo Cunha, 
João Paulo Lima, Jorginho Mello, Jutahy Junior, Leo-
nardo Picciani, Luiz Couto, Luiz Pitiman, Marçal Filho, 
Marcos Medrado, Maurício Quintella Lessa, Mauro 
Benevides, Mendonça Prado, Onofre Santo Agostini, 
Onyx Lorenzoni, Osmar Serraglio, Pastor Marco Feli-
ciano, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Paulo Teixeira, 
Ronaldo Fonseca, Valtenir Pereira, Vicente Candido, 
Vieira da Cunha, Zenaldo Coutinho, Alexandre Leite, 
Cida Borghetti, Gabriel Guimarães, Iriny Lopes, João 
Magalhães, Laercio Oliveira, Laurez Moreira, Liliam 
Sá, Luiz Noé, Nazareno Fonteles, Roberto Teixeira, 
Rosane Ferreira e Sandro Alex. 

Sala da Comissão, 24 de abril de 2012. – Depu-
tado Ricardo Berzoini, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 481-A, DE 2011 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR nº 2.699/2011 
MSC nº 748/2010

Aprova o ato que renova a conces-
são outorgada à Rádio Rio Mar Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média, no Município de Manaus, 
Estado do Amazonas; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa (relator: DEP. 
PAUDERNEY AVELINO).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).



Maio de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 4 15283 

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato constante do 
Decreto de 2 de agosto de 2010, que renova, por dez 
anos, a partir de 1º de novembro de 2003, a conces-, a partir de 1º de novembro de 2003, a conces-1º de novembro de 2003, a conces-, a conces-
são outorgada à Rádio Rio Mar Ltda. para explorar, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, no Município de Manaus, Es-, no Município de Manaus, Es-de Manaus, Es-, Es-
tado do Amazonas.

De competência terminativa das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
se pronuncie exclusivamente acerca da constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 481, de 2011.

A proposição em foco, elaborada pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
limita-se a formalizar a ratificação, pela Câmara, de 
ato de renovação de concessão resultante da análise 
técnica realizada pelo Ministério das Comunicações. 
Nesse sentido, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 

constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legisla-
tiva do Projeto de Decreto Legislativo no 481, de 2011.

Sala da Comissão, 19 de abril de 2012. – Depu-
tado Pauderney Avelino, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 481/2011, nos termos 
do Parecer do Relator, Deputado Pauderney Avelino. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Ricardo Berzoini – Presidente, Alessandro Mo-

lon, Fabio Trad e Luiz Carlos – Vice-Presidentes, Alceu 
Moreira, Andre Moura, Anthony Garotinho, Antonio 
Bulhões, Arnaldo Faria de Sá, Arthur Oliveira Maia, 
Asdrubal Bentes, Bonifácio de Andrada, Bruna Fur-
lan, Cândido Vaccarezza, Carlos Bezerra, Delegado 
Protógenes, Dr. Grilo, Eduardo Cunha, Eliseu Padilha, 
Esperidião Amin, Evandro Milhomen, Felipe Maia, Fé-
lix Mendonça Júnior, Francisco Araújo, Gera Arruda, 
Henrique Oliveira, João Campos, João Paulo Cunha, 
João Paulo Lima, Jorginho Mello, Jutahy Junior, Leo-
nardo Picciani, Luiz Couto, Luiz Pitiman, Marçal Filho, 
Marcos Medrado, Maurício Quintella Lessa, Mauro 
Benevides, Mendonça Prado, Onofre Santo Agostini, 
Onyx Lorenzoni, Osmar Serraglio, Pastor Marco Feli-
ciano , Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Paulo Teixeira, 
Ronaldo Fonseca, Valtenir Pereira, Vicente Candido, 
Vieira da Cunha, Zenaldo Coutinho, Alexandre Leite, 
Cida Borghetti, Gabriel Guimarães, Iriny Lopes, João 
Magalhães, Laercio Oliveira, Laurez Moreira, Liliam 
Sá, Luiz Noé, Nazareno Fonteles, Roberto Teixeira, 
Rosane Ferreira e Sandro Alex. 

Sala da Comissão, 24 de abril de 2012. – Depu-
tado 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, BRUNO 
CARDENAS ANGRISANO, ponto nº 6872, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – 
atribuição Técnico em Comunicação Social – Televisão, 
Classe Especial, Padrão 42, da função comissionada 
de Chefe de Secretaria, FC-06, do Gabinete do Líder 
do Partido Democrático Trabalhista, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 01 de 
maio de 2012. 
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DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, FLAVIA 
DE MELO GUIMARÃES, ponto nº 6225, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo 
– atribuição Operador de Máquinas, Classe Especial, 
Padrão 35, da função comissionada de Chefe da Seção 
de Auditoria Odontológica, FC-05, da Secretaria-Execu-
tiva do Pró-Saúde, da Diretoria de Recursos Humanos, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a 
partir de 02 de maio de 2012. 

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JOSÉ 
VEIGA FILHO, ponto nº 1956, ocupante de cargo da 
Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição 
Técnico em Documentação e Informação Legislativa, 
Classe Especial, Padrão 45, da função comissionada 
de Assistente de Comissão de CPI, FC-05, do Depar-Assistente de Comissão de CPI, FC-05, do Depar-
tamento de Comissões, do Quadro de Pessoal da Câ-, do Quadro de Pessoal da Câ-
mara dos Deputados, a partir de 19 de abril de 2012. 

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, LUIZ 
HENRIQUE DUARTE PEREIRA DE MELLO, ponto nº 
7105, ocupante de cargo da Categoria Funcional de 
Técnico Legislativo – atribuição Assistente Administra- – atribuição Assistente Administra-Assistente Administra-
tivo, Classe A, Padrão 09, da função comissionada de 
Assistente de Gabinete, FC-05, do Gabinete do Líder do 
Partido Socialista Brasileiro, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados, a partir de 24 de abril de 2012. 

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, OSMAR 
DE OLIVEIRA AGUIAR, ponto nº 6593, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – 
atribuição Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão 
45, da função comissionada de Assistente de Gabinete, 
FC-05, do Gabinete do Líder do Partido Democrático 
Trabalhista, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados, a partir de 01 de maio de 2012. 

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, RENAN 
VARGAS GUIMARÃES, ponto nº 5402, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo 
– atribuição Assistente Administrativo, Classe Espe-Assistente Administrativo, Classe Espe-, Classe Espe-Espe-
cial, Padrão 35, da função comissionada de Chefe da 
Seção de Apoio Técnico, FC-05, da Coordenação de 
Equipamentos, do Departamento Técnico, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 30 
de abril de 2012. 

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, SARA 
MARIA DE VASCONCELOS MONTEIRO, ponto nº 
4475, ocupante de cargo da Categoria Funcional de 
Técnico Legislativo – atribuição Assistente Administra- – atribuição Assistente Administra-Assistente Administra-
tivo, Classe Especial, Padrão 35, da função comissio-, Classe Especial, Padrão 35, da função comissio-Especial, Padrão 35, da função comissio-, Padrão 35, da função comissio-35, da função comissio-, da função comissio-

nada de Secretário-Executivo de Benefícios, FC-05, do 
Departamento de Pessoal, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados, a partir de 02 de maio de 2012. 

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ULISSES 
AFRANIO PALHARES CASTELO BRANCO, ponto nº 
7167, ocupante de cargo da Categoria Funcional de 
Técnico Legislativo – atribuição Assistente Adminis- – atribuição Assistente Adminis-Assistente Adminis-
trativo, Classe A, Padrão 09, da função comissionada 
de Chefe da Seção de Elaboração de Atas, FC-05, 
da Coordenação de Apoio ao Plenário, da Secretaria-
Geral da Mesa, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados, a partir de 02 de maio de 2012. 

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, VÂNIA 
MARIA DE LIMA BARBOSA, ponto nº 5745, ocupante 
de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo 
– atribuição Assistente Administrativo, Classe Espe-Assistente Administrativo, Classe Espe-, Classe Espe-Espe-
cial, Padrão 35, da função comissionada de Chefe do 
Serviço de Atas, FC-06, da Secretaria-Geral da Mesa, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a 
partir de 02 de maio 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, ALEXANDRE LOPES 
GONÇALVES, ponto nº 3743, ocupante de cargo da 
Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição 
Agente de Serviços Legislativos – Serviços Especiais, 
Classe Especial, Padrão 35, para exercer, a partir de 
30 de abril de 2012, a função comissionada de Chefe 
da Seção de Apoio Técnico, FC-05, da Coordenação 
de Equipamentos, do Departamento Técnico, do Qua-, do Qua-
dro de Pessoal da Câmara dos Deputados. 

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução 
nº 21, de 4 de novembro de 1992, BRUNO CARDENAS 
ANGRISANO, ponto nº 6872, ocupante de cargo da 
Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição 
Técnico em Comunicação Social – Televisão, Classe 
Especial, Padrão 42, para exercer, a partir de 01 de 
maio de 2012, a função comissionada de Assistente 
de Gabinete, FC-05, do Gabinete do Líder do Partido 
Democrático Trabalhista, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados. 

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução 
nº 21, de 4 de novembro de 1992, MARCELA SAN-
TANA DA TRINDADE SANTOS, ponto nº 7439, ocu-
pante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Leg-Técnico Leg-
islativo – atribuição Assistente Administrativo, Classe 
A, Padrão 07, para exercer, a partir de 02 de maio de 
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2012, a função comissionada de Secretário-Executivo 
de Benefícios, FC-05, do Departamento de Pessoal, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados. 

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolu-
ção nº 21, de 4 de novembro de 1992, OSMAR DE 
OLIVEIRA AGUIAR, ponto nº 6593, ocupante de cargo 
da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atri-Analista Legislativo – atri- – atri-
buição Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão 45, 
para exercer, a partir de 01 de maio de 2012, a função 
comissionada de Chefe de Secretaria, FC-06, do Gabi-Chefe de Secretaria, FC-06, do Gabi-
nete do Líder do Partido Democrático Trabalhista, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados. 

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução 
nº 21, de 4 de novembro de 1992, SANDRA REGINA 
MOREIRA COSTA, ponto nº 7573, ocupante de cargo 
da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atri-Técnico Legislativo – atri- – atri-
buição Assistente Administrativo, Classe A, Padrão 07, 
para exercer, a partir de 25 de abril de 2012, a função 
comissionada de Assistente de Gabinete, FC-05, do 
Gabinete do Segundo Vice-Presidente, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados. 

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução 
nº 21, de 4 de novembro de 1992, ULISSES AFRANIO 
PALHARES CASTELO BRANCO, ponto nº 7167, ocu-
pante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Leg-Técnico Leg-
islativo – atribuição Assistente Administrativo, Classe 
A, Padrão 09, para exercer, a partir de 02 de maio de 
2012, a função comissionada de Chefe do Serviço de 
Atas, FC-06, 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, VÂNIA MARIA DE 

LIMA BARBOSA, ponto nº 5745, ocupante de cargo da 
Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição 
Assistente Administrativo, Classe Especial, Padrão 35, 
para exercer, a partir de 02 de maio de 2012, a função 
comissionada de Chefe da Seção de Elaboração de 
Atas, FC-05, da Coordenação de Apoio ao Plenário, 
da Secretaria-Geral da Mesa, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados. 

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolu-
ção nº 21, de 4 de novembro de 1992, VIVIANE FER-
NANDES BARROS, ponto nº 7139, ocupante de cargo 
da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribui-Analista Legislativo – atribui- – atribui-
ção Odontólogo, Classe A, Padrão 33, para exercer, a 
partir de 02 de maio de 2012, a função comissionada 
de Chefe da Seção de Auditoria Odontológica, FC-05, 
da Secretaria-Executiva do Pró-Saúde, da Diretoria de 
Recursos Humanos, do Quadro de Pessoal da Câma-, do Quadro de Pessoal da Câma-
ra dos Deputados. 

Câmara dos Deputados, 3 de maio de 2012. – 
Marco Maia, Presidente.

PORTARIA Nº 25, DE 2012

O PRIMEIRO SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, de acordo com o Art. 259 do Regimento 
Interno, combinado com o inciso II do Art. 1º do Ato da 
Mesa nº 205, de 1990, RESOLVE:

Credenciar a Senhora STEPHANE MICHELLE 
ROSA DE FRANÇA como Representante da ASSO-
CIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA PRE-
VIDÊNCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL / ANASPS.

Câmara dos Deputados, 3 de maio de 2012. – 
Deputado Eduardo Gomes, Primeiro-Secretário.
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Raimundo Gomes de Matos - PSDB 
Vicente Arruda - PR 

Piauí 

Assis Carvalho - PT 
Hugo Napoleão - PSD 
Iracema Portella - PP 
Jesus Rodrigues - PT 
Júlio Cesar - PSD 
Marcelo Castro - PMDB 
Marllos Sampaio - PMDB 
Nazareno Fonteles - PT 
Osmar Júnior - PCdoB 
Paes Landim - PTB 

Rio Grande do Norte 

Fábio Faria - PSD 
Fátima Bezerra - PT 
Felipe Maia - DEM 
Henrique Eduardo Alves - PMDB 
João Maia - PR 
Paulo Wagner - PV 
Rogério Marinho - PSDB 
Sandra Rosado - PSB 

Paraíba 

Benjamin Maranhão - PMDB 
Damião Feliciano - PDT 
Efraim Filho - DEM 
Hugo Motta - PMDB 
Leonardo Gadelha - PSC 
Luiz Couto - PT 
Manoel Junior - PMDB 
Nilda Gondim - PMDB 
Romero Rodrigues - PSDB 
Ruy Carneiro - PSDB 
Wellington Roberto - PR 
Wilson Filho - PMDB 

Pernambuco 

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

Alagoas 

Arthur Lira - PP 
Celia Rocha - PTB 
Givaldo Carimbão - PSB 
João Lyra - PSD 
Joaquim Beltrão - PMDB 
Maurício Quintella Lessa - PR 
Renan Filho - PMDB 
Rosinha da Adefal - PTdoB 
Rui Palmeira - PSDB 

Sergipe 

Almeida Lima - PPS 
Andre Moura - PSC 
Heleno Silva - PRB 
Laercio Oliveira - PR 
Márcio Macêdo - PT 
Mendonça Prado - DEM 
Rogério Carvalho - PT 
Valadares Filho - PSB 

Bahia 

Acelino Popó - PRB 
Afonso Florence - PT 
Alice Portugal - PCdoB 
Amauri Teixeira - PT 
Antonio Brito - PTB 
Antonio Carlos Magalhães Neto - DEM 
Antonio Imbassahy - PSDB 
Arthur Oliveira Maia - PMDB 
Claudio Cajado - DEM 



Daniel Almeida - PCdoB 
Edson Pimenta - PSD 
Erivelton Santana - PSC 
Fábio Souto - DEM 
Félix Mendonça Júnior - PDT 
Fernando Torres - PSD 
Geraldo Simões - PT 
Jânio Natal - PRP 
João Carlos Bacelar - PR 
João Leão - PP 
José Carlos Araújo - PSD 
José Nunes - PSD 
José Rocha - PR 
Josias Gomes - PT 
Jutahy Junior - PSDB 
Lucio Vieira Lima - PMDB 
Luiz Alberto - PT 
Luiz Argôlo - PP 
Márcio Marinho - PRB 
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 
Mauro Lopes - PMDB 
Miguel Corrêa - PT 
Newton Cardoso - PMDB 
Odair Cunha - PT 
Padre João - PT 
Paulo Abi-ackel - PSDB 
Paulo Piau - PMDB 
Reginaldo Lopes - PT 
Renzo Braz - PP 
Rodrigo de Castro - PSDB 
Saraiva Felipe - PMDB 
Stefano Aguiar - PSC 
Toninho Pinheiro - PP 
Vitor Penido - DEM 
Walter Tosta - PSD 
Weliton Prado - PT 
Zé Silva - PDT 

Espírito Santo 

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 
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 

Carlos Bezerra - PMDB 
Eliene Lima - PSD 
Homero Pereira - PSD 
Júlio Campos - DEM 
Nilson Leitão - PSDB 
Pedro Henry - PP 
Valtenir Pereira - PSB 
Wellington Fagundes - PR 

Distrito Federal 

Augusto Carvalho - PPS 
Erika Kokay - PT 
Izalci - PR 
Jaqueline Roriz - PMN 
Luiz Pitiman - PMDB 
Policarpo - PT 
Reguffe - PDT 
Ronaldo Fonseca - PR 



Goiás 

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

Mato Grosso do Sul 

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

Paraná 

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

Sandro Alex - PPS 
Takayama - PSC 
Zeca Dirceu - PT 

Santa Catarina 

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

Rio Grande do Sul 

Afonso Hamm - PP 
Alceu Moreira - PMDB 
Alexandre Roso - PSB 
Assis Melo - PCdoB 
Bohn Gass - PT 
Danrlei de Deus Hinterholz - PSD 
Darcísio Perondi - PMDB 
Eliseu Padilha - PMDB 
Enio Bacci - PDT 
Fernando Marroni - PT 
Giovani Cherini - PDT 
Henrique Fontana - PT 
Jerônimo Goergen - PP 
José Otávio Germano - PP 
Jose Stédile - PSB 
Luis Carlos Heinze - PP 
Luiz Noé - PSB 
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 

 
COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 

ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

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

Titulares Suplentes

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

Alberto Filho vaga do PMN Aelton Freitas vaga do PR

André Zacharow vaga do PR Afonso Hamm vaga do PP

Assis do Couto vaga do PT Alceu Moreira vaga do PMDB

Beto Faro vaga do PT Antônio Andrade vaga do PMDB

Bohn Gass vaga do PT Beto Mansur vaga do PP

Carlos Magno vaga do PP Carlos Bezerra vaga do PMDB

Celso Maldaner vaga do PMDB Celia Rocha vaga do PTB

Dilceu Sperafico vaga do PSDB Domingos Dutra vaga do PT

Jesus Rodrigues vaga do PT Edinho Araújo vaga do Bloco PV, PPS

Josias Gomes vaga do PT Edio Lopes vaga do PMDB

Josué Bengtson vaga do PTB Jerônimo Goergen vaga do PSDB

Leandro Vilela vaga do PMDB Lázaro Botelho vaga do PP

Luis Carlos Heinze vaga do PP Lelo Coimbra vaga do PMDB

Marcon vaga do PT Luci Choinacki vaga do PT

Natan Donadon vaga do PMDB Lucio Vieira Lima vaga do PMDB

Nelson Meurer vaga do PCdoB Mário de Oliveira (Licenciado) 
vaga do PSC

Nelson Padovani vaga do PSC Maurício Trindade vaga do PR

Odílio Balbinotti vaga do PMDB Nelson Marquezelli vaga do PTB

Pedro Chaves vaga do PMDB Nilton Capixaba vaga do PSB

Roberto Balestra vaga do PP Paulo Pimenta vaga do PT

Sérgio Moraes vaga do PTB Pedro Uczai vaga do PT

Valdir Colatto vaga do PMDB Vander Loubet vaga do PT

Valmir Assunção vaga do PT 21 vagas

21 vagas 

PT  

Assis do Couto Domingos Dutra

Beto Faro Luci Choinacki

Bohn Gass Paulo Pimenta

Jesus Rodrigues Pedro Uczai

Josias Gomes Vander Loubet

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

Valmir Assunção 
(Dep. do 

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

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

PSDB/DEM/PPS  

Abelardo Lupion vaga do PSB Alfredo Kaefer vaga do PDT

Domingos Sávio vaga do PSDB Bruno Araújo vaga do PSDB

Duarte Nogueira vaga do PSDB Luiz Carlos Setim vaga do DEM

Jairo Ataíde vaga do DEM Luiz Nishimori vaga do PSDB

Lira Maia vaga do PSB Onyx Lorenzoni vaga do DEM

Nilson Leitão vaga do PR Rodrigo de Castro vaga do PSDB



Paulo Cesar Quartiero vaga do DEM Ronaldo Caiado vaga do DEM

Raimundo Gomes de Matos vaga 

do PSDB Sergio Guerra vaga do PSDB

Reinaldo Azambuja vaga do PSB 12 vagas

Vitor Penido vaga do DEM 

Wandenkolk Gonçalves vaga do 

PSDB 

12 vagas 

PMDB  

Alberto Filho vaga do PMN Alceu Moreira

André Zacharow vaga do PR Antônio Andrade

Celso Maldaner Carlos Bezerra

Leandro Vilela Edinho Araújo vaga do Bloco PV, PPS

Natan Donadon Edio Lopes

Odílio Balbinotti Lelo Coimbra

Pedro Chaves Lucio Vieira Lima

Valdir Colatto 
(Dep. do 

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

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Giovanni Queiroz vaga do Bloco PV, PPS Fernando Coelho Filho vaga do PSB

Oziel Oliveira vaga do PDT Giovani Cherini vaga do PDT

Zé Silva vaga do PDT Jaqueline Roriz vaga do PMN

6 vagas 6 vagas

PSDB  

Domingos Sávio Alfredo Kaefer vaga do PDT

Duarte Nogueira Bruno Araújo

Nilson Leitão vaga do PR Luiz Nishimori

Raimundo Gomes de Matos Rodrigo de Castro

Reinaldo Azambuja vaga do PSB Sergio Guerra

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

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

(Dep. do PP ocupa a vaga)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PV  

1 vaga 1 vaga

PP  

Carlos Magno Afonso Hamm

Dilceu Sperafico vaga do PSDB Beto Mansur

Luis Carlos Heinze Jerônimo Goergen vaga do PSDB

Nelson Meurer vaga do PCdoB Lázaro Botelho

Roberto Balestra 
(Dep. do 

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

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)



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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

DEM  

Abelardo Lupion vaga do PSB Luiz Carlos Setim

Jairo Ataíde Onyx Lorenzoni

Lira Maia vaga do PSB Ronaldo Caiado

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

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

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

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

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

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

PR  

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

Aelton Freitas

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Maurício Trindade

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS 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 

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

PSB  

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

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

PDT  

Giovanni Queiroz vaga do Bloco PV, PPS Giovani Cherini

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

Zé Silva (Dep. do PSDB ocupa a vaga)

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

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

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

Bloco PV, PPS  

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

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

PTB  

Josué Bengtson Celia Rocha

Sérgio Moraes Nelson Marquezelli

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

Nilton Capixaba vaga do PSB

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

 

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

/PTdoB ocupa a vaga)

PSC  

Nelson Padovani Mário de Oliveira (Licenciado)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

PCdoB  

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC (Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 



/PTdoB ocupa a vaga) Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga)

(Dep. do PP ocupa a vaga) 

PRB  

Heleno Silva Márcio Marinho

PMN  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Jaqueline Roriz

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

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

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

Hélio Santos Danrlei de Deus Hinterholz

Homero Pereira vaga do PR Diego Andrade vaga do PT

Junji Abe Edson Pimenta vaga do Bloco PV, PPS

Moreira Mendes vaga do Bloco PV, PPS Eduardo Sciarra vaga do PSB

 
Heuler Cruvinel vaga do PR

 
Júlio Cesar vaga do PCdoB

 
Marcos Montes

 
Reinhold Stephanes vaga do PT

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

 
COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

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

Titulares Suplentes

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

Antônia Lúcia vaga do PSC Alberto Filho vaga do PMDB

Elcione Barbalho vaga do PMDB Asdrubal Bentes vaga do PMDB

Flaviano Melo vaga do PR Costa Ferreira vaga do PSC

Francisco Praciano vaga do PT Edio Lopes vaga do PCdoB

Miriquinho Batista vaga do PT Gladson Cameli vaga do PP

Wilson Filho vaga do PMDB Hugo Motta vaga do PMDB

Zé Geraldo vaga do PT Lúcio Vale vaga do PR

Zequinha Marinho vaga do PMDB Marinha Raupp vaga do PP

11 vagas Padre Ton vaga do PT

 
Taumaturgo Lima vaga do PT

 
11 vagas

PT  

Francisco Praciano Padre Ton

Miriquinho Batista Taumaturgo Lima

Zé Geraldo (Dep. do PSD ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

PSDB/DEM/PPS  

Berinho Bantim vaga do PSDB Arnaldo Jordy vaga do Bloco PV, PPS

Dudimar Paxiuba vaga do PSDB Carlos Brandão vaga do PSDB

Ronaldo Caiado vaga do PCdoB Lira Maia vaga do DEM

6 vagas Marcio Bittar vaga do PR

 
Paulo Cesar Quartiero vaga do DEM

 
Zenaldo Coutinho vaga do PSDB

 
6 vagas

PMDB  

Elcione Barbalho Alberto Filho

Flaviano Melo vaga do PR Asdrubal Bentes

Wilson Filho Edio Lopes vaga do PCdoB

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

Hugo Motta



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

Marinha Raupp vaga do PP

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

 

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

/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Janete Capiberibe vaga do PSB Giovanni Queiroz vaga do PDT

Sebastião Bala Rocha vaga do PDT Glauber Braga vaga do PTB

3 vagas Valtenir Pereira vaga do PSB

 
3 vagas

PSDB  

Berinho Bantim Carlos Brandão

Dudimar Paxiuba Marcio Bittar vaga do PR

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

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

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

 

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

PP  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Gladson Cameli

1 vaga 
(Dep. do 

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

 

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

/PTdoB ocupa a vaga)

 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

DEM  

Ronaldo Caiado vaga do PCdoB Lira Maia

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Paulo Cesar Quartiero

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

a vaga)

 

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

PR  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Lúcio Vale

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

 

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

PSB  

Janete Capiberibe Glauber Braga vaga do PTB

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

 

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

PDT  

Sebastião Bala Rocha Giovanni Queiroz

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

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

Bloco PV, PPS  

Henrique Afonso Arnaldo Jordy

 

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

PTB  

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

 
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSC  

Antônia Lúcia Costa Ferreira

Zequinha Marinho vaga do PMDB 
(Dep. do 

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

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

PCdoB  



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

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

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

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

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

 
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E 

INFORMÁTICA 

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

Titulares Suplentes

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

Anderson Ferreira vaga do PR Aníbal Gomes vaga do PMDB

Beto Mansur vaga do PP Beto Faro vaga do PT

Carlinhos Almeida vaga do PT Biffi vaga do PT

Décio Lima vaga do PT Costa Ferreira vaga do PSB

Dr. Adilson Soares vaga do PR Esperidião Amin vaga do PP

Francisco Floriano vaga do PR Gera Arruda vaga do PSB

Gilmar Machado vaga do PT Izalci vaga do PR

Hermes Parcianello vaga do PMDB José Priante vaga do PMDB

Manoel Junior vaga do PMDB José Rocha vaga do PR

Marcelo Castro vaga do PMDB Josias Gomes vaga do PT

Missionário José Olimpio vaga do PP Josué Bengtson vaga do PTB

Ratinho Junior vaga do PSC Marçal Filho vaga do PMDB

Rogério Peninha Mendonça vaga 

do PMDB Marina Santanna vaga do PT

Ronaldo Nogueira vaga do PTB Milton Monti vaga do PR

Rubens Otoni vaga do PT Newton Lima vaga do PT

Sibá Machado vaga do PT Paulo Teixeira vaga do PT

21 vagas Sabino Castelo Branco vaga do PTB

 
Sandes Júnior vaga do PMDB

 
Saraiva Felipe vaga do PMDB

 
Takayama vaga do PSC

 
Waldenor Pereira vaga do PT

 
Waldir Maranhão vaga do PP

 

Wellington Roberto vaga do PSD (art. 2º 

do Ato da Mesa nº 27/2012)

 
21 vagas

PT  

Carlinhos Almeida Beto Faro

Décio Lima Biffi

Gilmar Machado Josias Gomes

Rubens Otoni Marina Santanna

Sibá Machado Newton Lima

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

Paulo Teixeira

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

Waldenor Pereira

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

 

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

/PTdoB ocupa a vaga)

 

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

/PTdoB ocupa a vaga)

 

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

/PTdoB ocupa a vaga)

 

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

/PTdoB ocupa a vaga)



PSDB/DEM/PPS  

Antonio Imbassahy vaga do PSDB Augusto Coutinho vaga do DEM

Eduardo Azeredo vaga do PSDB Bruno Araújo vaga do PSDB

Júlio Campos vaga do DEM Claudio Cajado vaga do DEM

Rodrigo de Castro vaga do PSDB Duarte Nogueira vaga do PSDB

Romero Rodrigues vaga do PTB Eli Correa Filho vaga do DEM

Ruy Carneiro vaga do PSDB Emanuel Fernandes vaga do PSDB

Sandro Alex vaga do Bloco PV, PPS Paulo Abi-ackel vaga do PTdoB

12 vagas Rogério Marinho vaga do PP

 
Sergio Guerra vaga do PSDB

 
12 vagas

PMDB  

Hermes Parcianello Aníbal Gomes

Manoel Junior Gera Arruda vaga do PSB

Marcelo Castro José Priante

Rogério Peninha Mendonça Marçal Filho

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

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

 
(Dep. do PP ocupa a vaga)

 

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

/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Abelardo Camarinha vaga do PMN Evandro Milhomen vaga do PCdoB

Ariosto Holanda vaga do PSB Jonas Donizette vaga do PSB

Luciana Santos vaga do PCdoB Oziel Oliveira vaga do PDT

Luiza Erundina vaga do PSB 6 vagas

Miro Teixeira vaga do PDT 

Pastor Eurico vaga do DEM 

Paulo Foletto vaga do PSB 

Salvador Zimbaldi vaga do PDT 

6 vagas 

PSDB  

Antonio Imbassahy Bruno Araújo

Eduardo Azeredo Duarte Nogueira

Rodrigo de Castro Emanuel Fernandes

Romero Rodrigues vaga do PTB Paulo Abi-ackel vaga do PTdoB

Ruy Carneiro Rogério Marinho vaga do PP

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

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

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

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

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

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

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

 

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

PV  

Paulo Wagner vaga do Bloco PV, PPS Fábio Ramalho vaga do Bloco PV, PPS

1 vaga 1 vaga

PP  

Beto Mansur Esperidião Amin

Missionário José Olimpio Sandes Júnior vaga do PMDB

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

Waldir Maranhão

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

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



/PTdoB ocupa a vaga) /PTdoB ocupa a vaga)

 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

 

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

 

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

/PTdoB ocupa a vaga)

DEM  

Júlio Campos Augusto Coutinho

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

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Eli Correa Filho

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

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

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

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

 

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

PR  

Anderson Ferreira Izalci

Dr. Adilson Soares José Rocha

Francisco Floriano Milton Monti

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

Wellington Roberto vaga do PSD (art. 2º 

do Ato da Mesa nº 27/2012)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

 

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

/PTdoB ocupa a vaga)

PSB  

Abelardo Camarinha vaga do PMN Jonas Donizette

Ariosto Holanda (Dep. do PSC ocupa a vaga)

Luiza Erundina 
(Dep. do 

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

Pastor Eurico vaga do DEM (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Paulo Foletto 
(Dep. do 

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

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

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

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

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

PDT  

Miro Teixeira Oziel Oliveira

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

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

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

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

Bloco PV, PPS  

Paulo Wagner Fábio Ramalho

Sandro Alex (Dep. do PV ocupa a vaga)

(Dep. do PV ocupa a vaga) 

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

PTB  

Ronaldo Nogueira Josué Bengtson

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

Sabino Castelo Branco

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

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

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

PSC  

Ratinho Junior Costa Ferreira vaga do PSB

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

Takayama

(Dep. do 



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

PCdoB  

Luciana Santos Evandro Milhomen

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

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

PRB  

Cleber Verde Heleno Silva

PMN  

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

1 vaga

(Dep. do PSB ocupa a vaga) 

PTdoB  

(Dep. do PRTB ocupa a vaga) (Dep. do PSDB ocupa a vaga)

 

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

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

Arolde de Oliveira vaga do PMDB Felipe Bornier vaga do PMDB

Eliene Lima José Carlos Araújo

Manoel Salviano vaga do PMDB Marcos Montes vaga do PDT

Marcelo Aguiar 
(Dep. do 

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

Silas Câmara vaga do DEM (Dep. do PR ocupa a vaga)

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

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA 

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

Titulares Suplentes

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

Alceu Moreira vaga do PMDB Benjamin Maranhão vaga do PMDB

Alessandro Molon vaga do PT Bernardo Santana de 
Vasconcellos vaga do PR

Andre Moura vaga do DEM Cida Borghetti vaga do PP

Anthony Garotinho vaga do PR Dalva Figueiredo vaga do PT

Arnaldo Faria de Sá vaga do PTB Décio Lima vaga do PT

Arthur Oliveira Maia vaga do PMDB Dilceu Sperafico vaga do PP

Asdrubal Bentes vaga do PP Edmar Arruda vaga do PSC

Cândido Vaccarezza vaga do PT Fátima Bezerra vaga do PT

Carlos Bezerra vaga do PSC Francisco Escórcio vaga do PMDB

Danilo Forte vaga do PMDB Gabriel Guimarães vaga do PT

Eduardo Cunha vaga do PMDB Geraldo Simões vaga do PT

Eliseu Padilha vaga do PMDB Gorete Pereira vaga do PTB

Esperidião Amin vaga do PP Hugo Leal vaga do PSC

Fabio Trad vaga do PMDB Iriny Lopes vaga do PT

Gera Arruda vaga do PSB Jaime Martins vaga do PR

Henrique Oliveira vaga do PR João Magalhães vaga do PMDB

Jerônimo Goergen vaga do PP José Guimarães vaga do PT

João Paulo Cunha vaga do PT Júnior Coimbra vaga do PMDB

João Paulo Lima vaga do PT Laercio Oliveira vaga do PR

José Mentor vaga do PT Lourival Mendes vaga do PTdoB

Leonardo Picciani vaga do PMDB Luis Tibé vaga do PR

Luiz Couto vaga do PT Márcio Macêdo vaga do PT

Luiz Pitiman vaga do Bloco PV, PPS Mauro Lopes vaga do PMDB

Marçal Filho vaga do PMN Miguel Corrêa vaga do PT

Maurício Quintella Lessa vaga do PR Nazareno Fonteles vaga do PT

Mauro Benevides vaga do PMDB Odílio Balbinotti vaga do PMDB

Nelson Pellegrino vaga do PT Pedro Eugênio vaga do PT

Odair Cunha vaga do PT Professor Setimo vaga do PSD (art. 2º do 

Ato da Mesa nº 27/2012)

Osmar Serraglio vaga do PMDB Renan Filho vaga do PMDB

Paes Landim vaga do PTB Roberto Teixeira vaga do PP

Pastor Marco Feliciano vaga do PSC Sandes Júnior vaga do PP



Paulo Maluf vaga do PP Sandro Mabel vaga do PMDB

Paulo Teixeira vaga do PT Sérgio Moraes vaga do PTB

Ricardo Berzoini vaga do PT Vinicius Gurgel vaga do PR

Ronaldo Fonseca vaga do PR Wilson Filho vaga do PMDB

Vicente Arruda vaga do PR 32 vagas

Vicente Candido vaga do PT 

Vilson Covatti vaga do PP 

32 vagas 

PT  

Alessandro Molon Dalva Figueiredo

Cândido Vaccarezza Décio Lima

João Paulo Cunha Fátima Bezerra

João Paulo Lima Gabriel Guimarães

José Mentor Geraldo Simões

Luiz Couto Iriny Lopes

Nelson Pellegrino José Guimarães

Odair Cunha Márcio Macêdo

Paulo Teixeira Miguel Corrêa

Ricardo Berzoini Nazareno Fonteles

Vicente Candido Pedro Eugênio

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga) /PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS  

Bonifácio de Andrada vaga do PSDB Alexandre Leite vaga do DEM

Bruna Furlan vaga do PSDB Antonio Carlos Magalhães Neto 
vaga do DEM

Felipe Maia vaga do DEM Cesar Colnago vaga do PSDB

João Campos vaga do PTB Dudimar Paxiuba vaga do PSDB

Jorginho Mello vaga do PSDB Efraim Filho vaga do DEM

Jutahy Junior vaga do PSDB Eli Correa Filho vaga do DEM

Luiz Carlos vaga do PSDB Nelson Marchezan Junior vaga do 

PSDB

Mendonça Filho vaga do DEM Pauderney Avelino vaga do DEM

Mendonça Prado vaga do DEM Reinaldo Azambuja vaga do PSDB

Onyx Lorenzoni vaga do DEM Ricardo Tripoli vaga do PSDB

Roberto Freire vaga do Bloco PV, PPS Romero Rodrigues vaga do PSDB

Zenaldo Coutinho vaga do PSDB Sandro Alex vaga do Bloco PV, PPS

18 vagas 18 vagas

PMDB  

Alceu Moreira Benjamin Maranhão

Arthur Oliveira Maia Francisco Escórcio

Asdrubal Bentes vaga do PP João Magalhães

Carlos Bezerra vaga do PSC Júnior Coimbra



Danilo Forte Mauro Lopes

Eduardo Cunha Odílio Balbinotti

Eliseu Padilha Professor Setimo vaga do PSD (art. 2º do 

Ato da Mesa nº 27/2012)

Fabio Trad Renan Filho

Gera Arruda vaga do PSB Sandro Mabel

Leonardo Picciani Wilson Filho

Luiz Pitiman vaga do Bloco PV, PPS 
(Dep. do 

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

Marçal Filho vaga do PMN 
(Dep. do 

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

Mauro Benevides 
(Dep. do 

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

Osmar Serraglio 
(Dep. do 

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

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

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

(Dep. do 

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

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Delegado Protógenes vaga do PCdoB Assis Melo vaga do PP

Dr. Ubiali vaga do PSB Daniel Almeida vaga do PCdoB

Evandro Milhomen vaga do PCdoB Dr. Carlos Alberto vaga do PMN

Félix Mendonça Júnior vaga do PDT Gonzaga Patriota vaga do PSB

Marcos Medrado vaga do PDT João Dado vaga do PDT

Sandra Rosado vaga do PSB Laurez Moreira vaga do PSB

Valtenir Pereira vaga do PSB Luiz Noé vaga do PSB

Vieira da Cunha vaga do PDT Marcos Rogério vaga do PDT

8 vagas Wolney Queiroz vaga do PDT

 
8 vagas

PSDB  

Bonifácio de Andrada Cesar Colnago

Bruna Furlan Dudimar Paxiuba

João Campos vaga do PTB Nelson Marchezan Junior

Jorginho Mello Reinaldo Azambuja

Jutahy Junior Ricardo Tripoli

Luiz Carlos Romero Rodrigues

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PV  



Fábio Ramalho vaga do Bloco PV, PPS Rosane Ferreira vaga do Bloco PV, PPS

2 vagas Sarney Filho vaga do Bloco PV, PPS

 
2 vagas

PP  

Esperidião Amin Cida Borghetti

Jerônimo Goergen Dilceu Sperafico

Paulo Maluf Roberto Teixeira

Vilson Covatti Sandes Júnior

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

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)

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

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

PSOL  

1 vaga 1 vaga

DEM  

Felipe Maia Alexandre Leite

Mendonça Filho Antonio Carlos Magalhães Neto

Mendonça Prado Efraim Filho

Onyx Lorenzoni Eli Correa Filho

(Dep. do PSC ocupa a vaga) Pauderney Avelino

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

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

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

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

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 

a vaga) a vaga)

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

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

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

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

PR  

Anthony Garotinho Bernardo Santana de 
Vasconcellos

Henrique Oliveira Gorete Pereira vaga do PTB

Maurício Quintella Lessa Jaime Martins

Ronaldo Fonseca Laercio Oliveira

Vicente Arruda Vinicius Gurgel

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)

 

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

/PTdoB ocupa a vaga)

PSB  

Dr. Ubiali Gonzaga Patriota

Sandra Rosado Laurez Moreira

Valtenir Pereira Luiz Noé

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

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

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

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

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



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

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

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

PDT  

Félix Mendonça Júnior João Dado

Marcos Medrado Marcos Rogério

Vieira da Cunha Wolney Queiroz

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

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

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

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

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

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

Bloco PV, PPS  

Fábio Ramalho Rosane Ferreira

Roberto Freire Sandro Alex

(Dep. do PV ocupa a vaga) Sarney Filho

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

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

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

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

PTB  

Arnaldo Faria de Sá Sérgio Moraes

Paes Landim (Dep. do PR ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

PSC  

Andre Moura vaga do DEM Edmar Arruda

Pastor Marco Feliciano  Hugo Leal

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

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

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

PCdoB  

Delegado Protógenes Assis Melo vaga do PP

Evandro Milhomen Daniel Almeida

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

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

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

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

PRB  

Antonio Bulhões Otoniel Lima

PMN  

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

Dr. Carlos Alberto

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

PTdoB  

(Dep. do PSL ocupa a vaga) Lourival Mendes

 
Luis Tibé vaga do PR

 

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

Armando Vergílio Fábio Faria

Francisco Araújo Liliam Sá vaga do PTB

José Nunes Marcelo Aguiar

Onofre Santo Agostini Moreira Mendes vaga do PSB

Paulo Magalhães Silas Câmara vaga do PCdoB



 
Walter Tosta

 

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

/PTdoB ocupa a vaga)

 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

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

 
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

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

Titulares Suplentes

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

Eros Biondini vaga do PR Assis do Couto vaga do PT

Filipe Pereira vaga do PSC Carlinhos Almeida vaga do PT

Iracema Portella vaga do PP 
Carlos Eduardo Cadoca vaga do 

PCdoB

José Chaves vaga do PTB Chico D'angelo vaga do PT

Lauriete vaga do DEM Deley vaga do PSC

Paulo Pimenta vaga do PT Fátima Pelaes vaga do PMDB

Roberto Teixeira vaga do PP Maurício Quintella Lessa vaga do PR

Weliton Prado vaga do PT Silvio Costa vaga do PTB

11 vagas Wellington Roberto vaga do PR

 
11 vagas

PT  

Paulo Pimenta Assis do Couto

Weliton Prado Carlinhos Almeida

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

Chico D'angelo

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

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

(Dep. do (Dep. do 

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

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

 

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

/PTdoB ocupa a vaga)

 
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS  

Almeida Lima vaga do Bloco PV, PPS Augusto Coutinho vaga do DEM

Carlos Sampaio vaga do PSDB Dimas Ramalho vaga do Bloco PV, PPS

Eli Correa Filho vaga do DEM Felipe Maia vaga do DEM

6 vagas Mendonça Prado vaga do PSB

 

Nelson Marchezan Junior vaga do 

PSDB

 
6 vagas

PMDB  

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

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

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Chico Lopes vaga do PCdoB Marcelo Matos vaga do PDT

Dr. Carlos Alberto vaga do PMDB 3 vagas

Reguffe vaga do PDT 

Severino Ninho vaga do PSB 

Wolney Queiroz vaga do PMDB 

3 vagas 

PSDB  

Carlos Sampaio Nelson Marchezan Junior

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

 

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

PV  



1 vaga 1 vaga

PP  

Iracema Portella (Dep. do PSD ocupa a vaga)

Roberto Teixeira (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

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

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

DEM  

Eli Correa Filho Augusto Coutinho

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

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

Mendonça Prado vaga do PSB

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

 

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

PR  

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

Maurício Quintella Lessa

(Dep. do PTB ocupa a vaga) Wellington Roberto

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

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

 

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

/PTdoB ocupa a vaga)

PSB  

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

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

PDT  

Reguffe Marcelo Matos

Wolney Queiroz vaga do PMDB (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 

ocupa a vaga)

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

Bloco PV, PPS  

Almeida Lima Dimas Ramalho

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

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

PTB  

Eros Biondini vaga do PR Silvio Costa

José Chaves 
(Dep. do 

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

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

PSC  

Filipe Pereira 
Carlos Eduardo Cadoca vaga do 

PCdoB

Lauriete vaga do DEM Deley

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

PCdoB  

Chico Lopes (Dep. do PSC ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

 
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

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



João Maia vaga do PR Afonso Florence vaga do PT

José Augusto Maia vaga do PTB Cláudio Puty vaga do PT

Luis Tibé vaga do PMDB Edson Ezequiel vaga do PMDB

Márcio Reinaldo Moreira vaga do PP Esperidião Amin vaga do PHS

Miguel Corrêa vaga do PT Mário Feitoza vaga do PMDB

Renato Molling vaga do PDT Osmar Terra vaga do PMDB

Ronaldo Zulke vaga do PT Renzo Braz vaga do PP

Vinicius Gurgel vaga do PHS Vicentinho vaga do PT

Zeca Dirceu vaga do PT Vilson Covatti vaga do PTB

10 vagas Wellington Fagundes vaga do PR

 
10 vagas

PT  

Miguel Corrêa Afonso Florence

Ronaldo Zulke Cláudio Puty

Zeca Dirceu Vicentinho

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS  

5 vagas João Bittar vaga do PSC

 
Mandetta vaga do DEM

 
Marco Tebaldi vaga do PSDB

 
Otavio Leite vaga do PSDB

 
5 vagas

PMDB  

(Dep. do PRP ocupa a vaga) Edson Ezequiel

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

Mário Feitoza

1 vaga Osmar Terra

 

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

/PTdoB ocupa a vaga)

 

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

/PTdoB ocupa a vaga)

 

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

/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Antonio Balhmann vaga do PSB Ângelo Agnolin vaga do PSB

2 vagas Damião Feliciano vaga do PDT

 
2 vagas

PSDB  

2 vagas Marco Tebaldi

 
Otavio Leite

 

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

 

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

PHS  

1 vaga 1 vaga

PP  

Márcio Reinaldo Moreira Esperidião Amin vaga do PHS

Renato Molling vaga do PDT Renzo Braz

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

Vilson Covatti vaga do PTB

 

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

/PTdoB ocupa a vaga)

DEM  

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

 
Mandetta

 

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

PR  



João Maia Wellington Fagundes

Vinicius Gurgel vaga do PHS 
(Dep. do 

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

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

PSB  

Antonio Balhmann (Dep. do PDT ocupa a vaga)

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

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

 
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

PDT  

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

Ângelo Agnolin vaga do PSB

(Dep. do PP ocupa a vaga) Damião Feliciano

 

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

Bloco PV, PPS  

1 vaga (Dep. do PSD ocupa a vaga)

PTB  

José Augusto Maia (Dep. do PP ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

PSC  

1 vaga (Dep. do DEM ocupa a vaga)

 

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

PHS  

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PR ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga)

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

 
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

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

Titulares Suplentes

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

Adrian vaga do PRTB Artur Bruno vaga do PT

Fernando Marroni vaga do PT Edinho Araújo vaga do PMDB

Flaviano Melo vaga do PMDB João Carlos Bacelar vaga do PR

Genecias Noronha vaga do PMDB Jorge Corte Real vaga do PTB

Iriny Lopes vaga do PT José de Filippi vaga do PT

João Arruda vaga do PSL Márcio Reinaldo Moreira vaga do PP

João Pizzolatti vaga do PRP Mário Negromonte vaga do PSDB

Mauro Mariani vaga do PMDB Paulo Piau vaga do PMDB

Nelson Marquezelli vaga do PTB Rebecca Garcia vaga do PRTB

Paulo Ferreira vaga do PT Valmir Assunção vaga do PT

Roberto Britto vaga do PP 10 vagas

10 vagas 

PT  

Fernando Marroni Artur Bruno

Iriny Lopes José de Filippi

Paulo Ferreira Valmir Assunção

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS  

Marco Tebaldi vaga do PSDB Arnaldo Jardim vaga do Bloco PV, PPS

5 vagas William Dib vaga do PSDB



 
5 vagas

PMDB  

Adrian vaga do PRTB Edinho Araújo

Flaviano Melo Paulo Piau

Genecias Noronha 
(Dep. do 

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

João Arruda vaga do PSL (Dep. do PSD ocupa a vaga)

Mauro Mariani 
(Dep. do 

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

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

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

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

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Domingos Neto vaga do PSB Abelardo Camarinha vaga do PSB

Leopoldo Meyer vaga do PDT Luciana Santos vaga do PDT

3 vagas Valadares Filho vaga do DEM

 
3 vagas

PSDB  

Marco Tebaldi William Dib

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

 
(Dep. do PP ocupa a vaga)

 

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

PP  

João Pizzolatti vaga do PRP Márcio Reinaldo Moreira

Roberto Britto Mário Negromonte vaga do PSDB

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

Rebecca Garcia vaga do PRTB

 

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

/PTdoB ocupa a vaga)

DEM  

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

 
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PR  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) João Carlos Bacelar

 

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

/PTdoB ocupa a vaga)

PSB  

Domingos Neto Abelardo Camarinha

Leopoldo Meyer vaga do PDT Valadares Filho vaga do DEM

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

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

PDT  

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

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

(Dep. do PSB ocupa a vaga) 

Bloco PV, PPS  

Rosane Ferreira Arnaldo Jardim

 

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

PTB  

Nelson Marquezelli Jorge Corte Real

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

PRTB  

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

PRP  

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

(Dep. do PSD ocupa a vaga)



/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PP ocupa a vaga) 

PSL  

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

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

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

 
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS 

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

Titulares Suplentes

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

Domingos Dutra vaga do PT Antônia Lúcia vaga do PTC

Erika Kokay vaga do PT Janete Rocha Pietá vaga do PT

Lincoln Portela vaga do PR Luiz Alberto vaga do PT

Padre Ton vaga do PT Luiz Couto vaga do PT

9 vagas Ronaldo Fonseca vaga do PR

 
Rosinha da Adefal vaga do PRP

 
Teresa Surita vaga do PMDB

 
9 vagas

PT  

Domingos Dutra Janete Rocha Pietá

Erika Kokay Luiz Alberto

Padre Ton Luiz Couto

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS  

5 vagas Antonio Carlos Mendes Thame 
vaga do PSDB

 
Arnaldo Jordy vaga do PTB

 

Luiz Fernando Machado vaga do 

PSDB

 
5 vagas

PMDB  

3 vagas Teresa Surita

 
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

 

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

 

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

 

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

/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Brizola Neto (Licenciado) vaga do 

PDT Janete Capiberibe vaga do PMDB

2 vagas Keiko Ota vaga do PSB

 
Luiza Erundina vaga do PDT

 
Manuela D'ávila vaga do PMDB

 
Severino Ninho vaga do PP

 
2 vagas

PSDB  

2 vagas Antonio Carlos Mendes Thame

 
Luiz Fernando Machado

 

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

 

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

PHS  

1 vaga 1 vaga



PP  

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

 
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PRB  

1 vaga 1 vaga

DEM  

1 vaga 1 vaga

PR  

Lincoln Portela Ronaldo Fonseca

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

PSB  

1 vaga Janete Capiberibe vaga do PMDB

 
Keiko Ota

 
Luiza Erundina vaga do PDT

 
Severino Ninho vaga do PP

 

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

PDT  

Brizola Neto (Licenciado) (Dep. do PSB ocupa a vaga)

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

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

Bloco PV, PPS  

1 vaga Arnaldo Jordy vaga do PTB

 
Roberto de Lucena

PTB  

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

 

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

PSOL  

Jean Wyllys Chico Alencar

PRP  

1 vaga 
(Dep. do 

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

PTC  

1 vaga 
(Dep. do 

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

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

 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

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

Titulares Suplentes

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

Alex Canziani vaga do PTB Alessandro Molon vaga do PT

Artur Bruno vaga do PT Aline Corrêa vaga do PP

Biffi vaga do PT Anderson Ferreira vaga do PR

Costa Ferreira vaga do PSC Angelo Vanhoni vaga do PT

Fátima Bezerra vaga do PT Eliseu Padilha vaga do PMDB

Gabriel Chalita vaga do PMDB Geraldo Resende vaga do PMDB

Izalci vaga do PR Gilmar Machado vaga do PT

Joaquim Beltrão vaga do PMDB José Linhares vaga do PP

Lelo Coimbra vaga do PMDB Maurício Quintella Lessa vaga do PR

Newton Lima vaga do PT Mauro Benevides vaga do PMDB

Paulo Freire vaga do PR Miriquinho Batista vaga do PT

Pedro Uczai vaga do PP Osmar Serraglio vaga do PMDB

Professor Setimo vaga do PMDB Rogério Peninha Mendonça vaga 

do PP

Raul Henry vaga do PDT 17 vagas

Reginaldo Lopes vaga do PMDB 

Tiririca vaga do PR 



Waldenor Pereira vaga do PT 

Waldir Maranhão vaga do PP 

17 vagas 

PT  

Artur Bruno Alessandro Molon

Biffi Angelo Vanhoni

Fátima Bezerra Gilmar Machado

Newton Lima Miriquinho Batista

Pedro Uczai vaga do PP 
(Dep. do 

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

Reginaldo Lopes vaga do PMDB 
(Dep. do 

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

Waldenor Pereira 
(Dep. do 

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

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

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

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

PSDB/DEM/PPS  

Luiz Carlos Setim vaga do DEM Bonifácio de Andrada vaga do PSDB

Mara Gabrilli vaga do PSDB Eduardo Barbosa vaga do PSDB

Pinto Itamaraty vaga do PSDB João Bittar vaga do DEM

Professora Dorinha Seabra 
Rezende vaga do DEM Jorginho Mello vaga do PSDB

Rogério Marinho vaga do PSDB Onyx Lorenzoni vaga do DEM

Stepan Nercessian vaga do Bloco PV, 10 vagas

PPS 

10 vagas 

PMDB  

Gabriel Chalita Eliseu Padilha

Joaquim Beltrão Geraldo Resende

Lelo Coimbra Mauro Benevides

Professor Setimo Osmar Serraglio

Raul Henry vaga do PDT Rogério Peninha Mendonça vaga 

do PP

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

(Dep. do PV ocupa a vaga)

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

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

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Alice Portugal vaga do PCdoB Ariosto Holanda vaga do PSB

Luiz Noé vaga do PSB Audifax vaga do PTB

Paulo Rubem Santiago vaga do PDT Dr. Jorge Silva vaga do PDT

4 vagas Dr. Ubiali vaga do DEM

 
Jandira Feghali vaga do PCdoB

 
Keiko Ota vaga do PSC

 
Oziel Oliveira vaga do PDT

 
Severino Ninho vaga do PSB

 
4 vagas

PSDB  



Mara Gabrilli Bonifácio de Andrada

Pinto Itamaraty Eduardo Barbosa

Rogério Marinho Jorginho Mello

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

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

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

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

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

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

PV  

1 vaga Antônio Roberto vaga do PMDB

 
Henrique Afonso vaga do Bloco PV, PPS

 
Penna vaga do Bloco PV, PPS

 
1 vaga

PP  

Waldir Maranhão Aline Corrêa

(Dep. do PSD ocupa a vaga) José Linhares

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

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

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

DEM  

Luiz Carlos Setim João Bittar

Professora Dorinha Seabra 
Rezende  Onyx Lorenzoni

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

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

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

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

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 

a vaga)

PR  

Izalci Anderson Ferreira

Paulo Freire Maurício Quintella Lessa

Tiririca 
(Dep. do 

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

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

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

PSB  

Luiz Noé Ariosto Holanda

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

 
Dr. Ubiali vaga do DEM

 
Keiko Ota vaga do PSC

 
Severino Ninho

 

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

 

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

PDT  

Paulo Rubem Santiago Dr. Jorge Silva

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

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

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

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

Bloco PV, PPS  

Stepan Nercessian Antônio Roberto vaga do PMDB

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Henrique Afonso



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

 
(Dep. do PV ocupa a vaga)

 
(Dep. do PV ocupa a vaga)

PTB  

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

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

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSC  

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

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

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PCdoB  

Alice Portugal Jandira Feghali

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

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

PRB  

Acelino Popó (Dep. do PSD ocupa a vaga)

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

 
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

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

Titulares Suplentes

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

Aelton Freitas vaga do PR Andre Moura vaga do PMDB

Afonso Florence vaga do PT Celso Maldaner vaga do PMDB

Andre Vargas vaga do PT Eduardo Cunha vaga do PMDB

Antônio Andrade vaga do PMDB Genecias Noronha vaga do PDT

Assis Carvalho vaga do PT Jerônimo Goergen vaga do PP

Cláudio Puty vaga do PT João Maia vaga do PR

Edivaldo Holanda Junior 
(Licenciado) vaga do PR João Paulo Cunha vaga do PT

João Magalhães vaga do Bloco PV, PPS Leonardo Gadelha vaga do PSC

José Guimarães vaga do PT Luciano Castro vaga do PR

José Priante vaga do PMDB Luiz Pitiman vaga do PMDB

Júnior Coimbra vaga do Bloco PV, PPS Manoel Junior vaga do PMDB

Lucio Vieira Lima vaga do PMDB Paulo Maluf vaga do PP

Mário Feitoza vaga do PMDB Policarpo vaga do PT

Pedro Eugênio vaga do PT Reginaldo Lopes vaga do PT

Pedro Novais vaga do PMDB Ricardo Berzoini vaga do PT

Toninho Pinheiro vaga do PP Rogério Carvalho vaga do PT

Zequinha Marinho vaga do PSC Zeca Dirceu vaga do PT

17 vagas 17 vagas

PT  

Afonso Florence João Paulo Cunha

Andre Vargas Policarpo

Assis Carvalho Reginaldo Lopes

Cláudio Puty Ricardo Berzoini

José Guimarães Rogério Carvalho

Pedro Eugênio Zeca Dirceu

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)



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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS  

Alexandre Leite vaga do DEM Alberto Mourão vaga do PP

Alfredo Kaefer vaga do PSDB Arnaldo Jardim vaga do Bloco PV, PPS

Pauderney Avelino vaga do DEM Carmen Zanotto vaga do Bloco PV, PPS

Rodrigo Maia vaga do DEM Jairo Ataíde vaga do DEM

Rui Palmeira vaga do PSDB Leonardo Vilela vaga do PSDB

Vaz de Lima vaga do PSDB Luiz Carlos Setim vaga do DEM

10 vagas Marcus Pestana vaga do PSDB

 
Mendonça Prado vaga do DEM

 

Nelson Marchezan Junior vaga do 

PSDB

 
10 vagas

PMDB  

Antônio Andrade Celso Maldaner

João Magalhães vaga do Bloco PV, PPS Eduardo Cunha

José Priante Genecias Noronha vaga do PDT

Júnior Coimbra vaga do Bloco PV, PPS Luiz Pitiman

Lucio Vieira Lima Manoel Junior

Mário Feitoza 
(Dep. do 

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

Pedro Novais (Dep. do PSC ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

/PTdoB ocupa a vaga) 

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Audifax vaga do PSB André Figueiredo vaga do PDT

Fernando Coelho Filho vaga do PSB Delegado Protógenes vaga do PCdoB

João Dado vaga do PDT Jose Stédile vaga do PSB

Manato vaga do PDT Mauro Nazif vaga do PSB

Osmar Júnior vaga do PCdoB 4 vagas

4 vagas 

PSDB  

Alfredo Kaefer Alberto Mourão vaga do PP

Rui Palmeira Leonardo Vilela

Vaz de Lima Marcus Pestana

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

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

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

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

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

 

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

PV  

1 vaga 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)

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

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

 

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

/PTdoB ocupa a vaga)

 

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

/PTdoB ocupa a vaga)

PSOL  



1 vaga 1 vaga

DEM  

Alexandre Leite Jairo Ataíde

Pauderney Avelino Luiz Carlos Setim

Rodrigo Maia Mendonça Prado

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

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

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

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

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

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

PR  

Aelton Freitas João Maia

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

Luciano Castro

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

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

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

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

 

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

/PTdoB ocupa a vaga)

PSB  

Audifax Jose Stédile

Fernando Coelho Filho Mauro Nazif

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

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

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

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

PDT  

João Dado André Figueiredo

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

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

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN (Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

ocupa a vaga) /PTdoB ocupa a vaga)

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Arnaldo Jardim

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

Carmen Zanotto

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

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

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

PTB  

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

PSC  

Zequinha Marinho Andre Moura vaga do PMDB

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

Leonardo Gadelha

 

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

/PTdoB ocupa a vaga)

PCdoB  

Osmar Júnior Delegado Protógenes

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

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

PRB  

Otoniel Lima Cleber Verde

 
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136 
Telefones: 3216-6652/6655/6657 
FAX: 3216-6660 

 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE 

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

Titulares Suplentes

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



Aline Corrêa vaga do PP Anthony Garotinho vaga do PR

Aníbal Gomes vaga do PMDB Carlos Magno vaga do PP

Devanir Ribeiro vaga do PT Davi Alves Silva Júnior vaga do PR

Edio Lopes vaga do PMDB Edivaldo Holanda Junior 
(Licenciado) vaga do PTB

Edmar Arruda vaga do PSC Eduardo Cunha vaga do PMDB

Edson Santos vaga do PT Filipe Pereira vaga do PSC

Giroto vaga do PMDB João Magalhães vaga do PMDB

Hugo Motta vaga do Bloco PV, PPS José Mentor vaga do PT

Nelson Bornier vaga do PP Luis Carlos Heinze vaga do PP

Nilton Capixaba vaga do PTB Odair Cunha vaga do PT

Paulo Feijó vaga do PR Sibá Machado vaga do PT

Vanderlei Siraque vaga do PT 11 vagas

Wellington Roberto vaga do PR 

11 vagas 

PT  

Devanir Ribeiro José Mentor

Edson Santos Odair Cunha

Vanderlei Siraque Sibá Machado

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS  

Antonio Carlos Magalhães Neto 
vaga do DEM Davi Alcolumbre vaga do PSB

Carlos Brandão vaga do PSDB Mendonça Filho vaga do DEM

Fernando Francischini vaga do PSDB Pauderney Avelino vaga do PDT

Ronaldo Caiado vaga do DEM Roberto Freire vaga do Bloco PV, PPS

6 vagas Rodrigo Maia vaga do DEM

 
Vanderlei Macris vaga do PSDB

 
Vaz de Lima vaga do PSDB

 
6 vagas

PMDB  

Aníbal Gomes Eduardo Cunha

Edio Lopes João Magalhães

Giroto (Dep. do PRTB ocupa a vaga)

Hugo Motta vaga do Bloco PV, PPS 
(Dep. do 

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

Nelson Bornier vaga do PP 
(Dep. do 

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

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

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

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

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Daniel Almeida vaga do PCdoB 3 vagas

Glauber Braga vaga do PSB 

Marcelo Matos vaga do PDT 

3 vagas 

PSDB  

Carlos Brandão Vanderlei Macris

Fernando Francischini Vaz de Lima

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

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

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

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

PP  

Aline Corrêa Carlos Magno

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

Luis Carlos Heinze



/PTdoB ocupa a vaga) 

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

DEM  

Antonio Carlos Magalhães Neto Davi Alcolumbre vaga do PSB

Ronaldo Caiado Mendonça Filho

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

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

 

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

 

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

PR  

Paulo Feijó Anthony Garotinho

Wellington Roberto Davi Alves Silva Júnior

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

PSB  

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

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

PDT  

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

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

Bloco PV, PPS  

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

Roberto Freire

/PTdoB ocupa a vaga) 

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

PTB  

Nilton Capixaba 
(Dep. do 

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

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

PSC  

Edmar Arruda Filipe Pereira

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

PCdoB  

Daniel Almeida (Dep. do PSD ocupa a vaga)

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

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

 
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

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

Titulares Suplentes

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

Amauri Teixeira vaga do PT Benedita da Silva vaga do PT

Anthony Garotinho vaga do PR Bohn Gass vaga do PMDB

Edivaldo Holanda Junior 
(Licenciado) vaga do PSDB Costa Ferreira vaga do PSC

Fernando Ferro vaga do PT Edson Santos vaga do PMDB

Francisco Escórcio vaga do PMDB Eudes Xavier vaga do PT

Marcon vaga do PT Leonardo Picciani vaga do PMDB



Paulo Ferreira vaga do PMDB 10 vagas

Roberto Britto vaga do PP 

10 vagas 

PT  

Amauri Teixeira Benedita da Silva

Fernando Ferro Bohn Gass vaga do PMDB

Marcon Edson Santos vaga do PMDB

Paulo Ferreira vaga do PMDB Eudes Xavier

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

PSDB/DEM/PPS  

Arnaldo Jordy vaga do Bloco PV, PPS 5 vagas

Professora Dorinha Seabra 
Rezende vaga do DEM 

5 vagas 

PMDB  

Francisco Escórcio Leonardo Picciani

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

 

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

/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Glauber Braga vaga do PDT Jose Stédile vaga do PDT

Luiza Erundina vaga do PSB Romário vaga do PSB

2 vagas 2 vagas

PSDB  

(Dep. do PSL ocupa a vaga) 2 vagas

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

PV  

1 vaga 1 vaga

PP  

Roberto Britto 2 vagas

(Dep. do PRTB ocupa a vaga) 

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

DEM  

Professora Dorinha Seabra 
Rezende  1 vaga

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

PR  

Anthony Garotinho (Dep. do PRP ocupa a vaga)

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

PSB  

Glauber Braga vaga do PDT Jose Stédile vaga do PDT

Luiza Erundina Romário

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

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

PDT  

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

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

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

Bloco PV, PPS  

Arnaldo Jordy (Dep. do PRB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 



a vaga) 

PTB  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga

PSC  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Costa Ferreira

 

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

/PTdoB ocupa a vaga)

PCdoB  

1 vaga 1 vaga

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

 
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

Presidente: Sarney Filho (PV) 
1º Vice-Presidente: Arnaldo Jordy (PPS) 
2º Vice-Presidente: Penna (PV) 
3º Vice-Presidente: Rebecca Garcia (PP) 

Titulares Suplentes

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

Edinho Bez vaga do PTB Bernardo Santana de 
Vasconcellos vaga do PRTB

Leonardo Monteiro vaga do PT Fernando Ferro vaga do PT

Márcio Macêdo vaga do PT Fernando Jordão vaga do PP

Marina Santanna vaga do PT Fernando Marroni vaga do PT

Mário de Oliveira (Licenciado) 
vaga do PSC Lauriete vaga do PSC

Rebecca Garcia vaga do PP Leandro Vilela vaga do PMDB

10 vagas Paes Landim vaga do PTB

 
Valdir Colatto vaga do PMDB

 
Zé Geraldo vaga do PT

 
10 vagas

PT  

Leonardo Monteiro Fernando Ferro

Márcio Macêdo Fernando Marroni

Marina Santanna Zé Geraldo

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS  

Arnaldo Jordy vaga do PR Antonio Carlos Mendes Thame 
vaga do PSDB

Augusto Carvalho vaga do PSOL Arnaldo Jardim vaga do Bloco PV, PPS

Marcio Bittar vaga do PSDB Lira Maia vaga do DEM

Ricardo Tripoli vaga do PSDB Marco Tebaldi vaga do PSDB

5 vagas 5 vagas

PMDB  

Edinho Bez vaga do PTB Fernando Jordão vaga do PP

(Dep. do PV ocupa a vaga) Leandro Vilela

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

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

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

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

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

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

 

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

/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Giovani Cherini vaga do PDT Miro Teixeira vaga do PDT

Givaldo Carimbão vaga do PSB Oziel Oliveira vaga do PR

2 vagas 2 vagas

PSDB  



Marcio Bittar Antonio Carlos Mendes Thame

Ricardo Tripoli Marco Tebaldi

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

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

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

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

PV  

Antônio Roberto vaga do PMDB Alfredo Sirkis vaga do PMDB

Penna vaga do PMDB 1 vaga

Sarney Filho vaga do Bloco PV, PPS 

1 vaga 

PP  

Rebecca Garcia (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

DEM  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Lira Maia

 

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

PR  

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

Bernardo Santana de 
Vasconcellos vaga do PRTB

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

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

 
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PSB  

Givaldo Carimbão (Dep. do PRB ocupa a vaga)

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

PDT  

Giovani Cherini Miro Teixeira

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

 

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

Bloco PV, PPS  

Antônio Roberto vaga do PMDB Alfredo Sirkis vaga do PMDB

Arnaldo Jordy vaga do PR Arnaldo Jardim

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

Penna vaga do PMDB 

Sarney Filho 

(Dep. do PV ocupa a vaga) 

PTB  

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

Paes Landim

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

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

PSC  

Mário de Oliveira (Licenciado) Lauriete

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

PSOL  

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

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

PRTB  

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

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

 
(Dep. do PR ocupa a vaga)

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

 
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

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



Titulares Suplentes

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

Bernardo Santana de 
Vasconcellos vaga do PR Adrian vaga do PMDB

Carlos Zarattini vaga do PT Aracely de Paula vaga do PSDB

Davi Alves Silva Júnior vaga do PR Arthur Oliveira Maia vaga do PMDB

Dimas Fabiano vaga do PP Edson Santos vaga do PT

Fernando Ferro vaga do PT Fátima Pelaes vaga do PMDB

Fernando Jordão vaga do PMDB João Pizzolatti vaga do PP

Gabriel Guimarães vaga do PT Leonardo Quintão vaga do PMDB

Gladson Cameli vaga do PMDB Luiz Argôlo vaga do PP

João Carlos Bacelar vaga do PSB Nelson Meurer vaga do PP

José Otávio Germano vaga do PMDB Nelson Padovani vaga do PSC

Luiz Alberto vaga do PT Paulo Feijó vaga do PR

Luiz Fernando Faria vaga do PRB Professor Setimo vaga do PMDB

Padre João vaga do PT Ronaldo Nogueira vaga do PTB

Ronaldo Benedet vaga do PMDB Ronaldo Zulke vaga do PT

Sandes Júnior vaga do PP Rubens Otoni vaga do PT

Simão Sessim vaga do PP Vanderlei Siraque vaga do PT

Vander Loubet vaga do PSC Weliton Prado vaga do PT

Wladimir Costa vaga do PMDB Zoinho vaga do PR

16 vagas 16 vagas

PT  

Carlos Zarattini Edson Santos

Fernando Ferro Ronaldo Zulke

Gabriel Guimarães Rubens Otoni

Luiz Alberto Vanderlei Siraque

Padre João Weliton Prado

Vander Loubet vaga do PSC 
(Dep. do 

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

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

PSDB/DEM/PPS  

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

Davi Alcolumbre vaga do DEM Arnaldo Jordy vaga do Bloco PV, PPS

Luiz Fernando Machado vaga do 

PSDB Domingos Sávio vaga do PSDB

Paulo Abi-ackel vaga do PSDB Júlio Campos vaga do DEM

Walter Feldman vaga do PSDB Sergio Guerra vaga do PSDB

9 vagas Vitor Penido vaga do DEM

 
9 vagas

PMDB  

Fernando Jordão Adrian

Ronaldo Benedet Arthur Oliveira Maia

Wladimir Costa Fátima Pelaes

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

Leonardo Quintão

(Dep. do PP ocupa a vaga) Professor Setimo

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)



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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Ângelo Agnolin vaga do PDT Antonio Balhmann vaga do PSB

Marcos Rogério vaga do DEM Félix Mendonça Júnior vaga do PDT

4 vagas Osmar Júnior vaga do PCdoB

 
Salvador Zimbaldi vaga do PSB

 
4 vagas

PSDB  

Luiz Fernando Machado Domingos Sávio

Paulo Abi-ackel Sergio Guerra

Walter Feldman 
(Dep. do 

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

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

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

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

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

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

PV  

Dr. Aluizio vaga do Bloco PV, PPS Paulo Wagner vaga do Bloco PV, PPS

1 vaga 1 vaga

PP  

Dimas Fabiano João Pizzolatti

Gladson Cameli vaga do PMDB Luiz Argôlo

José Otávio Germano vaga do PMDB Nelson Meurer

Luiz Fernando Faria vaga do PRB 
(Dep. do 

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

Sandes Júnior 
(Dep. do 

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

Simão Sessim 
(Dep. do 

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

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

/PTdoB ocupa a vaga) 

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

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

DEM  

Davi Alcolumbre Abelardo Lupion

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

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

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

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

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

 

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

PR  

Bernardo Santana de 
Vasconcellos Aracely de Paula vaga do PSDB

Davi Alves Silva Júnior Paulo Feijó

João Carlos Bacelar vaga do PSB Zoinho

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

PSB  

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

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

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

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

 
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PDT  



Ângelo Agnolin Félix Mendonça Júnior

Marcos Rogério vaga do DEM Salvador Zimbaldi vaga do PSB

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

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

Bloco PV, PPS  

Arnaldo Jardim Arnaldo Jordy

Dr. Aluizio Paulo Wagner

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

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

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

PTB  

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

 

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

/PTdoB ocupa a vaga)

PSC  

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

Nelson Padovani

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

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

PCdoB  

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

Osmar Júnior

 

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

PRB  

(Dep. do PP ocupa a vaga) George Hilton

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

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

Carlos Souza Dr. Paulo César

César Halum Paulo Magalhães

Eduardo Sciarra vaga do DEM 

Fernando Torres vaga do PCdoB 

Guilherme Mussi vaga do PSB 

Marcos Montes vaga do PTB 

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

 
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA 

NACIONAL 

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

Titulares Suplentes

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

Aracely de Paula vaga do PR Alexandre Santos vaga do PMN

Arnon Bezerra vaga do PTB Anderson Ferreira vaga do PSD (art. 2º 

do Ato da Mesa nº 27/2012)

Dalva Figueiredo vaga do PT Antonio Brito vaga do PTB

Dr. Rosinha vaga do PT Benedita da Silva vaga do PT

Henrique Fontana vaga do PT Carlos Zarattini vaga do PT

Íris de Araújo vaga do PMDB Dimas Fabiano vaga do PP

Jair Bolsonaro vaga do PP Elcione Barbalho vaga do PP

Janete Rocha Pietá vaga do PT Erivelton Santana vaga do PSC

Leonardo Gadelha vaga do PSC Francisco Praciano vaga do PT

Luiz Sérgio vaga do PT Hugo Motta vaga do PMDB

Takayama vaga do PMDB José Rocha vaga do PR

Taumaturgo Lima vaga do PT Leonardo Monteiro vaga do PT

16 vagas Missionário José Olimpio vaga do PP

 
Newton Cardoso vaga do PMDB

 
Paes Landim vaga do PTdoB

 
Paulo Ferreira vaga do PT

 
Pedro Novais vaga do PMDB

 
Raul Henry vaga do PMDB

 
Vicente Arruda vaga do PR



 
16 vagas

PT  

Dalva Figueiredo Benedita da Silva

Dr. Rosinha Carlos Zarattini

Henrique Fontana Francisco Praciano

Janete Rocha Pietá Leonardo Monteiro

Luiz Sérgio Paulo Ferreira

Taumaturgo Lima 
(Dep. do 

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

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

PSDB/DEM/PPS  

Antonio Carlos Mendes Thame 
vaga do PMDB 

Augusto Carvalho vaga do Bloco PV, 

PPS

Carlos Alberto Leréia vaga do PSDB Berinho Bantim vaga do PSDB

Claudio Cajado vaga do DEM Cesar Colnago vaga do PSDB

Dimas Ramalho vaga do PDT Eduardo Azeredo vaga do PSDB

Emanuel Fernandes vaga do PSDB 9 vagas

Luiz Nishimori vaga do PSDB 

Sergio Guerra vaga do PP 

9 vagas 

PMDB  

Íris de Araújo Alexandre Santos vaga do PMN

(Dep. do PV ocupa a vaga) Elcione Barbalho vaga do PP

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

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

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Pedro Novais

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

Raul Henry

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

 

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

/PTdoB ocupa a vaga)

 

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

/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Damião Feliciano vaga do PDT Abelardo Camarinha vaga do PSB

Gonzaga Patriota vaga do PSB João Ananias vaga do PCdoB

Jaqueline Roriz vaga do PMN Sebastião Bala Rocha vaga do PDT

Manuela D'ávila vaga do DEM Vieira da Cunha vaga do PDT

Perpétua Almeida vaga do PCdoB 4 vagas

4 vagas 

PSDB  

Antonio Carlos Mendes Thame 
vaga do PMDB 

Berinho Bantim

Carlos Alberto Leréia Cesar Colnago

Emanuel Fernandes Eduardo Azeredo

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

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

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 



a vaga) a vaga)

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

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

PV  

Alfredo Sirkis vaga do PMDB 1 vaga

Roberto de Lucena vaga do Bloco PV, 

PPS 

1 vaga 

PP  

Jair Bolsonaro Dimas Fabiano

(Dep. do PRB ocupa a vaga) Missionário José Olimpio

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

/PTdoB ocupa a vaga)

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

 

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

/PTdoB ocupa a vaga)

DEM  

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

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

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 

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

PR  

Aracely de Paula Anderson Ferreira vaga do PSD (art. 2º 

do Ato da Mesa nº 27/2012)

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

José Rocha

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Vicente Arruda

 
(Dep. do 

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

/PTdoB ocupa a vaga)

 

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

/PTdoB ocupa a vaga)

PSB  

Gonzaga Patriota Abelardo Camarinha

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

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

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

PDT  

Damião Feliciano Sebastião Bala Rocha

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

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

Bloco PV, PPS  

Alfredo Sirkis vaga do PMDB Augusto Carvalho

Dimas Ramalho vaga do PDT (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

Roberto de Lucena 

(Dep. do PV ocupa a vaga) 

PTB  

Arnon Bezerra Antonio Brito

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Paes Landim vaga do PTdoB

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSC  

Leonardo Gadelha Erivelton Santana

Takayama vaga do PMDB 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC



/PTdoB ocupa a vaga) 

PCdoB  

Manuela D'ávila vaga do DEM João Ananias

Perpétua Almeida (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

PMN  

Jaqueline Roriz 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PTdoB  

(Dep. do PRB ocupa a vaga) 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

 
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)  

Átila Lins Eleuses Paiva

Geraldo Thadeu Eliene Lima

Hugo Napoleão vaga do PSB Raul Lima vaga do DEM

Jefferson Campos 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

 
(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 

 
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO 

CRIME ORGANIZADO 

Presidente: Efraim Filho (DEM) 
1º Vice-Presidente: Mendonça Prado (DEM) 
2º Vice-Presidente: Alexandre Leite (DEM) 
3º Vice-Presidente: Marllos Sampaio (PMDB) 

Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Alessandro Molon vaga do PT Arnaldo Faria de Sá vaga do PTB

Dalva Figueiredo vaga do PT Edio Lopes vaga do PMDB

José Augusto Maia vaga do PTB Erika Kokay vaga do PT

Lourival Mendes vaga do PR Fabio Trad vaga do PMDB

Marllos Sampaio vaga do PSC Hugo Leal vaga do PSC

Paulo Piau vaga do PMDB Jair Bolsonaro vaga do PP

Vanderlei Siraque vaga do PT José Mentor vaga do PT

10 vagas Lincoln Portela vaga do PR

 
Mauro Lopes vaga do PMDB

 
Nazareno Fonteles vaga do PT

 
10 vagas

PT  

Alessandro Molon Erika Kokay

Dalva Figueiredo José Mentor

Vanderlei Siraque Nazareno Fonteles

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS  

Alexandre Leite vaga do PP Carlos Sampaio vaga do PSDB

Efraim Filho vaga do DEM Luiz Carlos vaga do PSDB

Fernando Francischini vaga do PSDB Onyx Lorenzoni vaga do PDT

João Campos vaga do PSDB William Dib vaga do PP

Mendonça Prado vaga do PCdoB 5 vagas

Pinto Itamaraty vaga do PP 

5 vagas 

PMDB  

Marllos Sampaio vaga do PSC Edio Lopes



Paulo Piau Fabio Trad

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) Mauro Lopes

(Dep. do PSB ocupa a vaga) 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Dr. Carlos Alberto vaga do PMDB Delegado Protógenes vaga do PCdoB

Enio Bacci vaga do PDT Gonzaga Patriota vaga do PSB

Givaldo Carimbão vaga do PMDB Pastor Eurico vaga do Bloco PV, PPS

Keiko Ota vaga do PSB Perpétua Almeida vaga do DEM

2 vagas 2 vagas

PSDB  

Fernando Francischini Carlos Sampaio

João Campos Luiz Carlos

Pinto Itamaraty vaga do PP William Dib vaga do PP

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

PV  

1 vaga 1 vaga

PP  

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) Jair Bolsonaro

(Dep. do DEM ocupa a vaga) 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) (Dep. do PSDB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

DEM  

Alexandre Leite vaga do PP Onyx Lorenzoni vaga do PDT

Efraim Filho (Dep. do PCdoB ocupa a vaga)

Mendonça Prado vaga do PCdoB (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

PR  

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Lincoln Portela

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSB  

Givaldo Carimbão vaga do PMDB Gonzaga Patriota

Keiko Ota Pastor Eurico vaga do Bloco PV, PPS

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

PDT  

Enio Bacci (Dep. do DEM ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

Bloco PV, PPS  

1 vaga (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

 
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PTB  

José Augusto Maia Arnaldo Faria de Sá

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSC  

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Hugo Leal

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PCdoB  



(Dep. do DEM ocupa a vaga) Delegado Protógenes

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) Perpétua Almeida vaga do DEM

 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)  

Francisco Araújo Guilherme Campos

Junji Abe Sérgio Brito

 
Secretário(a): Ricardo Menezes Perpétuo 
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 166-C 
Telefones: 3216-6761 / 6762 
FAX: 3216-6770 

 
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

Presidente: Mandetta (DEM) 
1º Vice-Presidente: Fábio Souto (DEM) 
2º Vice-Presidente: Lael Varella (DEM) 
3º Vice-Presidente: Antonio Brito (PTB) 

Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Amauri Teixeira vaga do PT André Zacharow vaga do PMDB

Angelo Vanhoni vaga do PT Arlindo Chinaglia vaga do PT

Antonio Brito vaga do PTB Arnaldo Faria de Sá vaga do PTB

Benedita da Silva vaga do PT Assis Carvalho vaga do PT

Celia Rocha vaga do PP Danilo Forte vaga do PMDB

Chico D'angelo vaga do PT Dr. Rosinha vaga do PT

Cida Borghetti vaga do PP Elcione Barbalho vaga do PMDB

Darcísio Perondi vaga do PMDB Erika Kokay vaga do PT

Geraldo Resende vaga do PMDB Gorete Pereira vaga do PR

José Linhares vaga do PP Iracema Portella vaga do PP

Maurício Trindade vaga do PR Íris de Araújo vaga do PMDB

Nazareno Fonteles vaga do PT Marcelo Castro vaga do PSD (art. 2º do 

Ato da Mesa nº 27/2012)

Neilton Mulim vaga do PR Padre João vaga do PT

Nilda Gondim vaga do Bloco PV, PPS Pastor Marco Feliciano vaga do PSC

Osmar Terra vaga do PMDB Roberto Britto vaga do PP

Rogério Carvalho vaga do PT Toninho Pinheiro vaga do PP

Rosinha da Adefal vaga do PR Walney Rocha vaga do DEM

Saraiva Felipe vaga do PMDB 17 vagas

Teresa Surita vaga do PMDB 

17 vagas 

PT  

Amauri Teixeira Arlindo Chinaglia

Angelo Vanhoni Assis Carvalho

Benedita da Silva Dr. Rosinha

Chico D'angelo Erika Kokay

Nazareno Fonteles Padre João

Rogério Carvalho 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

PSDB/DEM/PPS  

Carmen Zanotto vaga do Bloco PV, PPS Bruna Furlan vaga do PSDB

Eduardo Barbosa vaga do PSDB João Campos vaga do PSDB

Fábio Souto vaga do PSC Luiz Carlos Setim vaga do DEM

Lael Varella vaga do DEM Mara Gabrilli vaga do PSDB



Mandetta vaga do DEM Ronaldo Caiado vaga do DEM

Marcus Pestana vaga do PSDB 10 vagas

William Dib vaga do PSDB 

10 vagas 

PMDB  

Darcísio Perondi André Zacharow

Geraldo Resende Danilo Forte

Nilda Gondim vaga do Bloco PV, PPS Elcione Barbalho

Osmar Terra Íris de Araújo

Saraiva Felipe Marcelo Castro vaga do PSD (art. 2º do 

Ato da Mesa nº 27/2012)

Teresa Surita 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PV ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Alexandre Roso vaga do PSB Jô Moraes vaga do PCdoB

Dr. Jorge Silva vaga do PDT Manato vaga do PDT

Jandira Feghali vaga do PCdoB Pastor Eurico vaga do PSB

João Ananias vaga do DEM Paulo Foletto vaga do PSB

Ribamar Alves vaga do PSB Paulo Rubem Santiago vaga do PDT

Sueli Vidigal vaga do PDT 4 vagas

4 vagas 

PSDB  

Eduardo Barbosa Bruna Furlan

Marcus Pestana João Campos

William Dib Mara Gabrilli

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

PV  

1 vaga Dr. Aluizio vaga do Bloco PV, PPS

 

Roberto de Lucena vaga do Bloco PV, 

PPS

 
Rosane Ferreira vaga do PMDB

 
1 vaga

PP  

Cida Borghetti Iracema Portella

José Linhares Roberto Britto

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Toninho Pinheiro

(Dep. do PTB ocupa a vaga) 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSOL  

1 vaga 1 vaga

DEM  

Fábio Souto vaga do PSC Luiz Carlos Setim

Lael Varella Ronaldo Caiado

Mandetta (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 



ocupa a vaga) a vaga)

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

PR  

Maurício Trindade Gorete Pereira

Neilton Mulim 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PHS ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

PSB  

Alexandre Roso Pastor Eurico

Ribamar Alves Paulo Foletto

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

PDT  

Dr. Jorge Silva Manato

Sueli Vidigal Paulo Rubem Santiago

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

Bloco PV, PPS  

Carmen Zanotto Dr. Aluizio

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) Roberto de Lucena

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Rosane Ferreira vaga do PMDB

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PV ocupa a vaga)

 
(Dep. do PV ocupa a vaga)

PTB  

Antonio Brito Arnaldo Faria de Sá

Celia Rocha vaga do PP Walney Rocha vaga do DEM

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSC  

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) Pastor Marco Feliciano 

(Dep. do DEM ocupa a vaga) 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PCdoB  

Jandira Feghali Jô Moraes

João Ananias vaga do DEM (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

PRB  

Jhonatan de Jesus Vitor Paulo

PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)  

Dr. Paulo César Geraldo Thadeu

Eleuses Paiva Nice Lobão vaga do PR

Walter Tosta Onofre Santo Agostini

 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

 
Secretário(a): Lin Israel Costa dos Santos 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 145 
Telefones: 3216-6787 / 6781 A 6786 
FAX: 3216-6790 



 
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E 

SERVIÇO PÚBLICO 

Presidente: Sebastião Bala Rocha (PDT) 
1º Vice-Presidente: Flávia Morais (PDT) 
2º Vice-Presidente: Sabino Castelo Branco (PTB) 
3º Vice-Presidente: Laercio Oliveira (PR) 

Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Erivelton Santana vaga do PSC Alex Canziani vaga do Bloco PV, PPS

Eudes Xavier vaga do PT Amauri Teixeira vaga do PT

Fátima Pelaes vaga do PMDB Darcísio Perondi vaga do PMDB

Gorete Pereira vaga do PMDB Henrique Oliveira vaga do PR

Jorge Corte Real vaga do Bloco PV, PPS José Otávio Germano vaga do PP

Laercio Oliveira vaga do PR Jovair Arantes vaga do PTB

Luciano Castro vaga do PR Leonardo Quintão vaga do PMDB

Pedro Henry vaga do PP Luiz Fernando Faria vaga do PSDB

Policarpo vaga do PT Luiz Sérgio vaga do PT

Sabino Castelo Branco vaga do PTB Marcon vaga do PT

Sandro Mabel vaga do PMDB Nelson Pellegrino vaga do PT

Silvio Costa vaga do PSDB Roberto Balestra vaga do PP

Vicentinho vaga do PT Wladimir Costa vaga do PMDB

Walney Rocha vaga do PSDB 13 vagas

13 vagas 

PT  

Eudes Xavier Amauri Teixeira

Policarpo Luiz Sérgio

Vicentinho Marcon

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Nelson Pellegrino

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS  

Andreia Zito vaga do PSDB Efraim Filho vaga do DEM

Augusto Coutinho vaga do DEM João Campos vaga do PSDB

João Bittar vaga do DEM 8 vagas

8 vagas 

PMDB  

Fátima Pelaes Darcísio Perondi

Sandro Mabel Leonardo Quintão

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Wladimir Costa

(Dep. do PR ocupa a vaga) (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PDT ocupa a vaga) 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Assis Melo vaga do PCdoB Alexandre Roso vaga do PSB

Flávia Morais vaga do PP Alice Portugal vaga do PSC

Mauro Nazif vaga do PSB André Figueiredo vaga do PDT

Paulo Pereira da Silva vaga do PDT Chico Lopes vaga do DEM

Sebastião Bala Rocha vaga do PMDB Daniel Almeida vaga do PMDB

3 vagas Giovani Cherini vaga do PSDB

 
Sandra Rosado vaga do PSB



 
3 vagas

PSDB  

Andreia Zito João Campos

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) (Dep. do PDT ocupa a vaga)

(Dep. do PTB ocupa a vaga) (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PP ocupa a vaga)

(Dep. do PTB ocupa a vaga) 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PV  

1 vaga 1 vaga

PP  

Pedro Henry José Otávio Germano

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) Luiz Fernando Faria vaga do PSDB

(Dep. do PDT ocupa a vaga) Roberto Balestra

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

DEM  

Augusto Coutinho Efraim Filho

João Bittar (Dep. do PCdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

PR  

Gorete Pereira vaga do PMDB Henrique Oliveira

Laercio Oliveira (Dep. do PSL ocupa a vaga)

Luciano Castro 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

PSB  

Mauro Nazif Alexandre Roso

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) Sandra Rosado

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

PDT  

Flávia Morais vaga do PP André Figueiredo

Paulo Pereira da Silva Giovani Cherini vaga do PSDB

Sebastião Bala Rocha vaga do PMDB 
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 

ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PTB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PTB  

Jorge Corte Real vaga do Bloco PV, PPS Alex Canziani vaga do Bloco PV, PPS

Sabino Castelo Branco Jovair Arantes

Silvio Costa vaga do PSDB 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Walney Rocha vaga do PSDB 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

PSC  



Erivelton Santana (Dep. do PCdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

PCdoB  

Assis Melo Alice Portugal vaga do PSC

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) Chico Lopes vaga do DEM

 
Daniel Almeida vaga do PMDB

 

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga)

PRB  

Márcio Marinho Vilalba

PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)  

Roberto Santiago vaga do PSB Armando Vergílio vaga do PCdoB

1 vaga Carlos Souza

 
Secretário(a): José Mauro Meira Magalhães 
Local: Anexo II, Sala T 50 
Telefones: 3216-6805 / 6806 / 6807 
FAX: 3216-6815 

 
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

Presidente: José Rocha (PR) 
1º Vice-Presidente: Afonso Hamm (PP) 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: Luci Choinacki (PT) 

Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Afonso Hamm vaga do PP Arnon Bezerra vaga do PTB

Benjamin Maranhão vaga do PP João Arruda vaga do PMDB

Carlos Eduardo Cadoca vaga do PT João Paulo Lima vaga do PT

Deley vaga do PSC Joaquim Beltrão vaga do PMDB

Francisco Escórcio vaga do PMDB José Augusto Maia vaga do PP

José Airton vaga do PT Marllos Sampaio vaga do PMDB

José Rocha vaga do PR Neilton Mulim vaga do PR

Luci Choinacki vaga do PT Pepe Vargas (Licenciado) vaga do 

PT

Magda Mofatto vaga do PTB Ratinho Junior vaga do PSC

Renan Filho vaga do PMDB Renato Molling vaga do PP

10 vagas Vicente Candido vaga do PT

 
10 vagas

PT  

José Airton João Paulo Lima

Luci Choinacki Pepe Vargas (Licenciado)

(Dep. do PSC ocupa a vaga) Vicente Candido

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS  

Carlaile Pedrosa vaga do PSDB Andreia Zito vaga do Bloco PV, PPS

Otavio Leite vaga do PSDB Fábio Souto vaga do DEM

Rubens Bueno vaga do Bloco PV, PPS Professora Dorinha Seabra 
Rezende vaga do DEM

6 vagas Rui Palmeira vaga do PSDB

 
Walter Feldman vaga do PSDB

 
6 vagas

PMDB  

Benjamin Maranhão vaga do PP João Arruda

Francisco Escórcio Joaquim Beltrão

Renan Filho Marllos Sampaio

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC



/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

André Figueiredo vaga do PDT Delegado Protógenes vaga do PCdoB

Jô Moraes vaga do PCdoB Flávia Morais vaga do PDT

Jonas Donizette vaga do PSB 3 vagas

Romário vaga do DEM 

Valadares Filho vaga do DEM 

3 vagas 

PSDB  

Carlaile Pedrosa Andreia Zito vaga do Bloco PV, PPS

Otavio Leite Rui Palmeira

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) Walter Feldman

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

PP  

Afonso Hamm Renato Molling

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PTB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

DEM  

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) Fábio Souto

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Professora Dorinha Seabra 
Rezende 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

PR  

José Rocha Neilton Mulim

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSB  

Jonas Donizette (Dep. do PRB ocupa a vaga)

Romário vaga do DEM 

Valadares Filho vaga do DEM 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

PDT  

André Figueiredo Flávia Morais

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

Bloco PV, PPS  

Rubens Bueno (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) (Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PTB  

Magda Mofatto Arnon Bezerra

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

José Augusto Maia vaga do PP

 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSC  

Carlos Eduardo Cadoca vaga do PT Ratinho Junior

Deley 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

PCdoB  

Jô Moraes Delegado Protógenes

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)



PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)  

Danrlei de Deus Hinterholz Jefferson Campos

Fábio Faria Marcos Montes

 
Secretário(a): James Lewis Gorman Júnior 
Local: Anexo II, Ala A , Sala 5,Térreo 
Telefones: 3216-6837 / 6832 / 6833 
FAX: 3216-6835 

 
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

Presidente: Washington Reis (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Alexandre Santos (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC) 
3º Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB) 

Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB  

Alexandre Santos vaga do PT Andre Vargas vaga do PT

Edinho Araújo vaga do Bloco PV, PPS Cândido Vaccarezza vaga do PT

Edson Ezequiel vaga do PDT Devanir Ribeiro vaga do PT

Geraldo Simões vaga do PT Edinho Bez vaga do PMDB

Giacobo vaga do PHS Flaviano Melo vaga do PMDB

Hugo Leal vaga do PSC Francisco Floriano vaga do PR

Jaime Martins vaga do PR Giroto vaga do PMDB

João Leão vaga do PP Jesus Rodrigues vaga do PT

José de Filippi vaga do PT José Airton vaga do PT

Lázaro Botelho vaga do PP José Chaves vaga do PTB

Leonardo Quintão vaga do PCdoB Mauro Mariani vaga do PMDB

Lourival Mendes vaga do PTdoB Nelson Bornier vaga do PTdoB

Lúcio Vale vaga do PTB Paulo Freire vaga do PR

Luiz Argôlo vaga do PT Pedro Chaves vaga do PP

Marinha Raupp vaga do PSDB Professor Setimo vaga do PP

Mário Negromonte vaga do PP Ronaldo Benedet vaga do PSC

Mauro Lopes vaga do PMDB 16 vagas

Milton Monti vaga do PR 

Newton Cardoso vaga do PMDB 

Renzo Braz vaga do DEM 

Washington Reis vaga do PMDB 

Wellington Fagundes vaga do PSOL 

Zezéu Ribeiro vaga do PT 

Zoinho vaga do PMDB 

16 vagas 

PT  

Geraldo Simões Andre Vargas

José de Filippi Cândido Vaccarezza

Zezéu Ribeiro Devanir Ribeiro

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Jesus Rodrigues

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) José Airton

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PP ocupa a vaga) 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS  

Alberto Mourão vaga do PSDB Arnaldo Jardim vaga do PSDB

Vanderlei Macris vaga do PSDB Carlos Alberto Leréia vaga do PSDB

9 vagas Júlio Campos vaga do DEM

 
Lael Varella vaga do DEM

 
Nilson Leitão vaga do PSDB

 
Vitor Penido vaga do DEM

 
9 vagas



PMDB  

Alexandre Santos vaga do PT Edinho Bez

Edinho Araújo vaga do Bloco PV, PPS Flaviano Melo

Edson Ezequiel vaga do PDT Giroto

Leonardo Quintão vaga do PCdoB Mauro Mariani

Marinha Raupp vaga do PSDB Nelson Bornier vaga do PTdoB

Mauro Lopes Pedro Chaves vaga do PP

Newton Cardoso Professor Setimo vaga do PP

Washington Reis Ronaldo Benedet vaga do PSC

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PR ocupa a vaga) 

PSB/PDT/PCdoB/PMN  

Jose Stédile vaga do PSB Gonzaga Patriota vaga do PSB

Laurez Moreira vaga do PSB Leopoldo Meyer vaga do PSB

4 vagas Zé Silva vaga do PDT

 
4 vagas

PSDB  

Alberto Mourão Carlos Alberto Leréia

Vanderlei Macris Nilson Leitão

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga)

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 

a vaga) a vaga)

PV  

1 vaga Fábio Ramalho vaga do Bloco PV, PPS

 
1 vaga

PP  

João Leão 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Lázaro Botelho (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Luiz Argôlo vaga do PT 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Mário Negromonte (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Renzo Braz vaga do DEM (Dep. do PSD ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

DEM  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Júlio Campos

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Lael Varella

(Dep. do PP ocupa a vaga) Vitor Penido

 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga)

PR  

Giacobo vaga do PHS Francisco Floriano

Jaime Martins Paulo Freire

Lúcio Vale vaga do PTB (Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC



/PTdoB ocupa a vaga)

Milton Monti 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Wellington Fagundes vaga do PSOL 

Zoinho vaga do PMDB 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

PSB  

Jose Stédile Gonzaga Patriota

Laurez Moreira Leopoldo Meyer

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

PDT  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Zé Silva

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga)

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Arnaldo Jardim vaga do PSDB

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

Fábio Ramalho

 
(Dep. do PV ocupa a vaga)

PTB  

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

José Chaves

(Dep. do PR ocupa a vaga) 
(Dep. do 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PSC  

Hugo Leal (Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PCdoB  

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

1 vaga

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PTdoB  

Lourival Mendes (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

PSOL  

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

1 vaga

(Dep. do PR ocupa a vaga) 

PHS  

(Dep. do PR ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga)

(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga) 

 
Secretário(a): Admar Pires dos Santos 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175 
Telefones: 3216-6853 A 6856 
FAX: 3216-6860 

 
COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDOS E 
APRESENTAR PROPOSTAS COM RELAÇÃO AO PROJETO 

DE LEI Nº 4378, DE 1998, DO SR. MILTON MENDES, QUE 
"REGULA AS RELAÇÕES JURÍDICAS ENTRE A 

AGROINDÚSTRIA E O PRODUTOR RURAL INTEGRADO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS" 

Presidente: 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes



PT  

Assis do Couto Jesus Rodrigues

Bohn Gass Marcon

Gabriel Guimarães Rogério Carvalho

Pedro Uczai 1 vaga

PMDB  

Alceu Moreira 4 vagas

Antônio Andrade 

Leandro Vilela 

Valdir Colatto vaga do DEM 

1 vaga 

PSDB  

Reinaldo Azambuja Alfredo Kaefer

Wandenkolk Gonçalves Domingos Sávio

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Luiz Nishimori

PP  

Luis Carlos Heinze Dilceu Sperafico

Roberto Balestra Jerônimo Goergen

DEM  

Abelardo Lupion 2 vagas

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PR  

Bernardo Santana de Vasconcellos 2 vagas

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSB  

Domingos Neto Dr. Ubiali

Laurez Moreira Luiz Noé

PDT  

Zé Silva Giovani Cherini

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga

PTB  

Josué Bengtson Celia Rocha

PSC  

Costa Ferreira Nelson Padovani

PCdoB  

1 vaga 1 vaga

PRB  

1 vaga 1 vaga

PSL  

1 vaga 1 vaga

 
Secretário(a): Heloísa Maria Diniz 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6201 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR A 
APLICAÇÃO DAS SEGUINTES LEIS DE ANISTIA: LEI Nº 

8878/1994, QUE "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE 
ANISTIA"; LEI Nº 10.790/2003, QUE "CONCEDE ANISTIA A 

DIRIGENTES OU REPRESENTANTES SINDICAIS E 
TRABALHADORES PUNIDOS POR PARTICIPAÇÃO EM 

MOVIMENTO REIVINDICATÓRIO"; LEI Nº 11.282/2006, QUE 
"ANISTIA OS TRABALHADORES DA EMPRESA BRASILEIRA 
DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT PUNIDOS EM RAZÃO 
DA PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO GREVISTA"; E LEI Nº 
10.559/2002, QUE "REGULAMENTA O ARTIGO 8º DO ATO 

DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS" 

Presidente: Chico Lopes (PCdoB) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB) 

Titulares Suplentes

PT  

Carlinhos Almeida Devanir Ribeiro

Luiz Alberto Edson Santos

Luiz Couto Erika Kokay

Policarpo Fátima Bezerra

PMDB  

Fátima Pelaes Edinho Bez



Marinha Raupp Mauro Benevides

Marllos Sampaio 2 vagas

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSDB  

Andreia Zito 3 vagas

Otavio Leite 

Vanderlei Macris 

PP  

Sandes Júnior Márcio Reinaldo Moreira

Vilson Covatti Roberto Teixeira

DEM  

Alexandre Leite 2 vagas

Mendonça Prado 

PR  

Gorete Pereira 2 vagas

Zoinho 

PSB  

Mauro Nazif 2 vagas

Sandra Rosado 

PDT  

Paulo Pereira da Silva Giovani Cherini

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga

PTB  

Arnaldo Faria de Sá 1 vaga

PSC  

Filipe Pereira 1 vaga

PCdoB  

Chico Lopes Daniel Almeida

PRB  

Jhonatan de Jesus Cleber Verde

PHS  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga

 
Secretário(a): Raquel Andrade 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6240 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO EXECUTIVA ENCARREGADA DE IMPLEMENTAR 

TODOS OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À 
REALIZAÇÃO DA SESSÃO DO PARLAMENTO JOVEM 

BRASILEIRO 

Presidente: 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes

PT  

Miguel Corrêa 

Newton Lima 

PMDB  

Teresa Surita 

PSDB  

Luiz Fernando Machado 

Mara Gabrilli 

DEM  

Professora Dorinha Seabra Rezende  

PSOL  

Jean Wyllys 

 
Secretário(a): Hérycka 
Local: Prédio do CEFOR, Sala 27 
Telefones: Ramal 67620 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 10-A, DE 
2011, DO SR. LUIZ FERNANDO MACHADO, QUE "ALTERA 
OS ARTS. 28, 29 E 84 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA 

INSTITUIR A OBRIGATORIEDADE DE ELABORAÇÃO E 
CUMPRIMENTO DO PLANO DE METAS PELO PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, COM 
BASE NAS PROPOSTAS DA CAMPANHA ELEITORAL" 



Presidente: Leonardo Quintão (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Raul Henry (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Cesar Colnago (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Wellington Fagundes (PR) 
Relator: João Paulo Lima (PT) 

Titulares Suplentes

PT  

João Paulo Lima Iriny Lopes

Paulo Teixeira 3 vagas

Policarpo 

Sibá Machado 

PMDB  

José Priante Edinho Bez

Leonardo Quintão Geraldo Resende

Lucio Vieira Lima Sandro Mabel

Raul Henry 1 vaga

PSDB  

Cesar Colnago 3 vagas

Luiz Fernando Machado 

Raimundo Gomes de Matos 

PP  

Esperidião Amin Renato Molling

Paulo Maluf Roberto Britto

DEM  

2 vagas 2 vagas

PR  

Izalci 2 vagas

Wellington Fagundes 

PSB  

Audifax 2 vagas

Dr. Ubiali 

PDT  

Marcos Medrado 1 vaga

Bloco PV, PPS  

Sandro Alex 1 vaga

PTB  

Magda Mofatto 1 vaga

PSC  

Leonardo Gadelha 1 vaga

PCdoB  

1 vaga 1 vaga

PRB  

1 vaga 1 vaga

PSL  

Dr. Grilo 1 vaga

PSD (por cessão de vagas)  

Átila Lins 2 vagas

Onofre Santo Agostini 

 
Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6211 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 10-A, DE 

1995, DO SR. ADHEMAR DE BARROS FILHO, QUE 
"MODIFICA O ART. 45 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 
ACRESCENTA PARÁGRAFOS AO MESMO ARTIGO", 

CRIANDO O SISTEMA DISTRITAL MISTO 

Presidente: Almeida Lima (PPS) 
1º Vice-Presidente: Edinho Araújo (PMDB) 
2º Vice-Presidente: William Dib (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (DEM) 

Titulares Suplentes

PT  

Erika Kokay Bohn Gass

Henrique Fontana Fernando Ferro

João Paulo Lima Luci Choinacki

José Guimarães Luiz Alberto

Ricardo Berzoini Sibá Machado



Rubens Otoni Taumaturgo Lima

Waldenor Pereira Vicente Candido

PMDB  

Alceu Moreira Danilo Forte

Edinho Araújo Eduardo Cunha

Mauro Benevides Íris de Araújo

Newton Cardoso Marcelo Castro

Professor Setimo Raul Henry

(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga) 1 vaga

PSDB  

Antonio Carlos Mendes Thame Alfredo Kaefer

Eduardo Azeredo Bonifácio de Andrada

Marcus Pestana Marcio Bittar

William Dib Romero Rodrigues

PP  

Esperidião Amin Jerônimo Goergen

José Otávio Germano Márcio Reinaldo Moreira

Paulo Maluf Roberto Balestra

Simão Sessim 1 vaga

DEM  

Augusto Coutinho Felipe Maia

Efraim Filho Mandetta

Pauderney Avelino Mendonça Filho

Ronaldo Caiado Onyx Lorenzoni

PR  

Jaime Martins Maurício Quintella Lessa

Luciano Castro (Dep. do PSD ocupa a 
vaga)

Vicente Arruda 1 vaga

PSB  

Luiza Erundina Pastor Eurico

Ribamar Alves Valadares Filho

Valtenir Pereira (Dep. do PSD ocupa a 
vaga)

PDT  

Miro Teixeira Félix Mendonça Júnior

Reguffe Sueli Vidigal

Bloco PV, PPS  

Alfredo Sirkis Roberto Freire

Almeida Lima vaga do PMDB Rosane Ferreira

Sandro Alex 

PTB  

Antonio Brito Arnaldo Faria de Sá

Walney Rocha Paes Landim

PSC  

Carlos Eduardo Cadoca Edmar Arruda

PCdoB  

Daniel Almeida Delegado Protógenes

PRB  

George Hilton Vitor Paulo

PTdoB  

Lourival Mendes 1 vaga

 
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6214 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 37-A, DE 

2011, DO SR. LOURIVAL MENDES, QUE "ACRESCENTA O § 
10 AO ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA 
DEFINIR A COMPETÊNCIA PARA A INVESTIGAÇÃO 
CRIMINAL PELAS POLÍCIAS FEDERAL E CIVIS DOS 

ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL" 

Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Fabio Trad (PMDB) 



Titulares Suplentes

PT  

Alessandro Molon Amauri Teixeira

Beto Faro Devanir Ribeiro

José Mentor Pedro Uczai

Vander Loubet Weliton Prado

PMDB  

Arthur Oliveira Maia Edio Lopes

Eliseu Padilha Eduardo Cunha

Fabio Trad Ronaldo Benedet

Marçal Filho Valdir Colatto

PSDB  

Carlos Sampaio Fernando Francischini

João Campos Jorginho Mello

Reinaldo Azambuja Zenaldo Coutinho

PP  

Rebecca Garcia Esperidião Amin

Renzo Braz Vilson Covatti

DEM  

Davi Alcolumbre Eli Correa Filho

Felipe Maia Júlio Campos

PR  

Ronaldo Fonseca Bernardo Santana de 
Vasconcellos

(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) João Maia

PSB  

Dr. Ubiali Keiko Ota

Gonzaga Patriota 1 vaga

PDT  

Vieira da Cunha João Dado

Bloco PV, PPS  

Paulo Wagner Arnaldo Jardim

PTB  

Arnaldo Faria de Sá José Augusto Maia

PSC  

(Dep. do PSL ocupa a vaga) Filipe Pereira

PCdoB  

Evandro Milhomen 1 vaga

PRB  

Otoniel Lima Acelino Popó

PHS  

(Dep. do PSD (por cessão de vagas) 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PRTB ocupa a 
vaga)

PSD (por cessão de vagas)  

Eliene Lima Moreira Mendes

Francisco Araújo 1 vaga

Ricardo Izar vaga do PHS 

 
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6206 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E 
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 111-A, DE 2011, DA SRA. DALVA 
FIGUEIREDO, QUE "ALTERA O ART. 31 DA EMENDA 

CONSTITUCIONAL Nº 19, DE 4 DE JUNHO DE 1998, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS". 

Presidente: Luiz Carlos (PSDB) 
1º Vice-Presidente: Francisco Araújo (PSD) 
2º Vice-Presidente: Teresa Surita (PMDB) 
3º Vice-Presidente: Mauro Nazif (PSB) 
Relator: Luciano Castro (PR) 

Titulares Suplentes

PT  

Beto Faro Francisco Praciano

Dalva Figueiredo Jesus Rodrigues

Padre Ton Miriquinho Batista

Zé Geraldo Sibá Machado

PMDB  



Fátima Pelaes Edio Lopes

Flaviano Melo Marinha Raupp

Natan Donadon 2 vagas

Teresa Surita 

PSDB  

Berinho Bantim 3 vagas

Luiz Carlos 

Reinaldo Azambuja 

PP  

Carlos Magno Lázaro Botelho

Gladson Cameli Rebecca Garcia

DEM  

Davi Alcolumbre Lira Maia

Paulo Cesar Quartiero Pauderney Avelino

PR  

Luciano Castro 2 vagas

Vinicius Gurgel 

PSB  

Janete Capiberibe 2 vagas

Mauro Nazif 

PDT  

Sebastião Bala Rocha Marcos Rogério

Bloco PV, PPS  

Sarney Filho 1 vaga

PTB  

Josué Bengtson Sabino Castelo Branco

PSC  

Zequinha Marinho 1 vaga

PCdoB  

Evandro Milhomen 1 vaga

PRB  

Jhonatan de Jesus Cleber Verde

PMN  

Jaqueline Roriz 1 vaga

PSD (por cessão de vagas)  

Francisco Araújo Moreira Mendes

Raul Lima 1 vaga

 
Secretário(a): Leila Machado Campos 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6212 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 405-A, DE 
2009, DO SR. CLEBER VERDE, QUE "ALTERA A REDAÇÃO 
DO § 8º DO ART. 195 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA 

ASSEGURAR AO GARIMPEIRO E AO PEQUENO MINERADOR 
O DIREITO À APOSENTADORIA" 

Presidente: Wandenkolk Gonçalves (PSDB) 
1º Vice-Presidente: Gilmar Machado (PT) 
2º Vice-Presidente: George Hilton (PRB) 
3º Vice-Presidente: Antônia Lúcia (PSC) 
Relator: Marçal Filho (PMDB) 

Titulares Suplentes

PT  

Dalva Figueiredo Domingos Dutra

Gilmar Machado Jesus Rodrigues

Miriquinho Batista Josias Gomes

Odair Cunha 1 vaga

PMDB  

Edio Lopes Alberto Filho

Flaviano Melo Elcione Barbalho

Marçal Filho Pedro Chaves

Sandro Mabel 1 vaga

PSDB  

João Campos Carlos Alberto Leréia

Wandenkolk Gonçalves 2 vagas

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 



PP  

Sandes Júnior Aline Corrêa

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Lázaro Botelho

DEM  

Paulo Cesar Quartiero Efraim Filho

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga

PR  

Laercio Oliveira 2 vagas

(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 

PSB  

Janete Capiberibe 2 vagas

Mauro Nazif 

PDT  

Sebastião Bala Rocha Flávia Morais

Bloco PV, PPS  

Roberto de Lucena Sarney Filho

PTB  

Nilton Capixaba Arnaldo Faria de Sá

PSC  

Antônia Lúcia Zequinha Marinho

PCdoB  

Evandro Milhomen 1 vaga

PRB  

George Hilton Cleber Verde

PMN  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga

 
Secretário(a): Heloísa Maria Moulin Pedrosa Diniz 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (061) 3216- 6201 
FAX: (061) 3216- 6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 443-A, DE 
2009, DO SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA, ESTABELECENDO 

QUE "O SUBSÍDIO DO GRAU OU NÍVEL MÁXIMO DAS 

CARREIRAS DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, DAS 
PROCURADORIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL 
CORRESPONDERÁ A NOVENTA INTEIROS E VINTE E CINCO 
CENTÉSIMOS POR CENTO DO SUBSÍDIO MENSAL, FIXADO 

PARA OS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, E 
OS SUBSÍDIOS DOS DEMAIS INTEGRANTES DAS 
RESPECTIVAS CATEGORIAS DA ESTRUTURA DA 
ADVOCACIA PÚBLICA SERÃO FIXADOS EM LEI E 

ESCALONADOS, NÃO PODENDO A DIFERENÇA ENTRE UM 
E OUTRO SER SUPERIOR A DEZ POR CENTRO OU 
INFERIOR A CINCO POR CENTO, NEM EXCEDER A 

NOVENTA INTEIROS E VINTE E CINCO CENTÉSIMOS POR 
CENTO DO SUBSÍDIO MENSAL FIXADO PARA OS 
MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 

OBEDECIDO, EM QUALQUER CASO, O DISPOSTO NOS 
ARTIGOS 37, XI, E 39, § 4º" 

Presidente: José Mentor (PT) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Mauro Benevides (PMDB) 

Titulares Suplentes

PT  

Alessandro Molon Luiz Couto

Amauri Teixeira Nelson Pellegrino

Décio Lima Policarpo

José Mentor Vicente Candido

PMDB  

Manoel Junior Marçal Filho

Mauro Benevides Nelson Bornier

Osmar Serraglio Rogério Peninha Mendonça

Wilson Filho 1 vaga

PSDB  

Bonifácio de Andrada Andreia Zito

Otavio Leite Romero Rodrigues

Reinaldo Azambuja 1 vaga

PP  

Dilceu Sperafico Roberto Balestra

Jerônimo Goergen Vilson Covatti

DEM  

Davi Alcolumbre Mendonça Prado



Eli Correa Filho (Dep. do PSD ocupa a vaga)

PR  

Gorete Pereira Bernardo Santana de 
Vasconcellos

(Dep. do PTdoB ocupa a 
vaga) Lincoln Portela

PSB  

Valadares Filho Mauro Nazif

Valtenir Pereira 1 vaga

PDT  

Vieira da Cunha João Dado

Bloco PV, PPS  

1 vaga (Dep. do PSD ocupa a vaga)

PTB  

Arnaldo Faria de Sá Antonio Brito

PSC  

Antônia Lúcia 1 vaga

PCdoB  

Jô Moraes Chico Lopes

PRB  

Cleber Verde 1 vaga

PHS  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga

 
Secretário(a): Leila Machado Campos 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6212 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 478-A, DE 

2010, DO SR. CARLOS BEZERRA, QUE "REVOGA O 
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, PARA ESTABELECER A IGUALDADE DE 

DIREITOS TRABALHISTAS ENTRE OS EMPREGADOS 
DOMÉSTICOS E OS DEMAIS TRABALHADORES URBANOS E 

RURAIS" 

Presidente: Marçal Filho (PMDB) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 
Relator: Benedita da Silva (PT) 

Titulares Suplentes

PT  

Benedita da Silva Amauri Teixeira

Biffi Carlos Zarattini

Luci Choinacki Luiz Couto

Luiz Alberto Miriquinho Batista

PMDB  

Adrian Fabio Trad

Carlos Bezerra Fátima Pelaes

Marçal Filho 2 vagas

Nilda Gondim 

PSDB  

João Campos Domingos Sávio

Pinto Itamaraty Nelson Marchezan Junior

Reinaldo Azambuja 1 vaga

PP  

Roberto Balestra Cida Borghetti

Simão Sessim Iracema Portella

DEM  

Onyx Lorenzoni 2 vagas

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PR  

Gorete Pereira Henrique Oliveira

Maurício Trindade Laercio Oliveira

PSB  

Sandra Rosado 2 vagas

1 vaga 

PDT  

Flávia Morais Paulo Pereira da Silva

Bloco PV, PPS  



Roberto de Lucena 1 vaga

PTB  

Ronaldo Nogueira Arnaldo Faria de Sá

PSC  

Pastor Marco Feliciano  Andre Moura

PCdoB  

Jô Moraes 1 vaga

PRB  

Vitor Paulo Cleber Verde

PTdoB  

Lourival Mendes (Dep. do PSL ocupa a vaga)

 
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6203 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 1572, DE 2011, DO SR. VICENTE 
CANDIDO, QUE "INSTITUI O CÓDIGO COMERCIAL" 

Presidente: Arthur Oliveira Maia (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Laercio Oliveira (PR) 
2º Vice-Presidente: Junji Abe (PSD) 
3º Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB) 
Relator: Paes Landim (PTB) 

Titulares Suplentes

PT  

Décio Lima Alessandro Molon

Gabriel Guimarães 3 vagas

Vanderlei Siraque 

Vicente Candido 

PMDB  

Arthur Oliveira Maia Genecias Noronha

Eduardo Cunha João Magalhães

Eliseu Padilha Lucio Vieira Lima

Pedro Novais 1 vaga

PSDB  

Jutahy Junior Alfredo Kaefer

Raimundo Gomes de Matos Cesar Colnago

Reinaldo Azambuja Nelson Marchezan Junior

PP  

Jerônimo Goergen Renzo Braz

Renato Molling Roberto Teixeira

DEM  

Eli Correa Filho Efraim Filho

Rodrigo Maia 1 vaga

PR  

Laercio Oliveira Jaime Martins

1 vaga 1 vaga

PSB  

Antonio Balhmann 2 vagas

Severino Ninho 

PDT  

André Figueiredo Ângelo Agnolin

Bloco PV, PPS  

1 vaga 1 vaga

PTB  

Paes Landim Arnaldo Faria de Sá

PSC  

Hugo Leal Filipe Pereira

PCdoB  

Daniel Almeida 1 vaga

PRB  

Antonio Bulhões 1 vaga

PRTB  

Aureo 1 vaga

PSD (por cessão de vagas)  



Junji Abe Guilherme Campos

Marcos Montes Moreira Mendes

 
Secretário(a): Mária de Fátima de Moreira 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6204 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 1610, DE 1996, DO SENADO 
FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE A EXPLORAÇÃO E O 

APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERAIS EM TERRAS 
INDÍGENAS, DE QUE TRATAM OS ARTS. 176, PARÁGRAFO 

PRIMEIRO, E 231, PARÁGRAFO TERCEIRO, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" 

Presidente: Padre Ton (PT) 
1º Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT) 
2º Vice-Presidente: Berinho Bantim (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB) 
Relator: Edio Lopes (PMDB) 

Titulares Suplentes

PT  

Fernando Ferro Amauri Teixeira

Miriquinho Batista João Paulo Lima

Padre Ton Nazareno Fonteles

Valmir Assunção Taumaturgo Lima

PMDB  

Asdrubal Bentes Eduardo Cunha

Edio Lopes João Magalhães vaga do PR

Natan Donadon Marinha Raupp

Teresa Surita Valdir Colatto

 
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

PSDB  

Berinho Bantim Bruno Araújo

Marcio Bittar Reinaldo Azambuja

Nilson Leitão Rodrigo de Castro

PP  

Carlos Magno José Otávio Germano

Vilson Covatti Simão Sessim

DEM  

Davi Alcolumbre 2 vagas

Paulo Cesar Quartiero 

PR  

Bernardo Santana de Vasconcellos Laercio Oliveira

Luciano Castro (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PSB  

Janete Capiberibe Laurez Moreira

Mauro Nazif 1 vaga

PDT  

Giovanni Queiroz Oziel Oliveira

Bloco PV, PPS  

Penna Arnaldo Jordy

PTB  

Nilton Capixaba (Dep. do PSD ocupa a vaga)

PSC  

Filipe Pereira Mário de Oliveira (Licenciado)

PCdoB  

Perpétua Almeida 1 vaga

PRB  

Cleber Verde 1 vaga

PSOL  

Chico Alencar 1 vaga

 
Secretário(a): José Maria de Aguiar de Castro 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6209 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 2126, DE 2011, DO PODER 
EXECUTIVO, QUE "ESTABELECE PRINCÍPIOS, GARANTIAS, 

DIREITOS E DEVERES PARA O USO DA INTERNET NO 
BRASIL". 

Presidente: João Arruda (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Manoel Junior (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Manuela D'ávila (PCdoB) 
3º Vice-Presidente: Luiza Erundina (PSB) 



Titulares Suplentes

PT  

Alessandro Molon Gilmar Machado

Nazareno Fonteles Newton Lima

Paulo Pimenta Rogério Carvalho

Paulo Teixeira (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PMDB  

João Arruda Flaviano Melo

Manoel Junior Newton Cardoso vaga do PT

Marçal Filho 3 vagas

Rogério Peninha Mendonça 

PSDB  

Antonio Imbassahy João Campos

Eduardo Azeredo Pinto Itamaraty

Vanderlei Macris Rui Palmeira

PP  

Beto Mansur Dimas Fabiano

Sandes Júnior Missionário José Olimpio

DEM  

Eli Correa Filho 2 vagas

1 vaga 

PR  

Izalci 2 vagas

José Rocha 

PSB  

Ariosto Holanda Domingos Neto

Luiza Erundina Luiz Noé

PDT  

Miro Teixeira Sebastião Bala Rocha

Bloco PV, PPS  

Sandro Alex 1 vaga

PTB  

Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá

PSC  

Andre Moura 1 vaga

PCdoB  

Manuela D'ávila Jandira Feghali

PRB  

Cleber Verde 1 vaga

PSOL  

Jean Wyllys 1 vaga

PSD (por cessão de vagas)  

Eleuses Paiva Ricardo Izar

Jefferson Campos 1 vaga

 
Secretário(a): Heloísa Diniz 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6201 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 3460, DE 2004, DO SR. WALTER 
FELDMAN, QUE "INSTITUI DIRETRIZES PARA A POLÍTICA 

NACIONAL DE PLANEJAMENTO REGIONAL URBANO, CRIA 
O SISTEMA NACIONAL DE PLANEJAMENTO E 

INFORMAÇÕES REGIONAIS URBANAS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS" (ESTATUTO DA METRÓPOLE) 

Presidente: Mauro Mariani (PMDB) 
1º Vice-Presidente: William Dib (PSDB) 
2º Vice-Presidente: Heuler Cruvinel (PSD) 
3º Vice-Presidente: Rosane Ferreira (PV) 
Relator: Zezéu Ribeiro (PT) 

Titulares Suplentes

PT  

Edson Santos Amauri Teixeira

José de Filippi Carlos Zarattini

Rogério Carvalho Iriny Lopes

Zezéu Ribeiro 1 vaga

PMDB  

Flaviano Melo Adrian



Íris de Araújo Hugo Motta

João Arruda 2 vagas

Leonardo Quintão vaga do PR 

Mauro Mariani 

PSDB  

Otavio Leite Bruno Araújo

Walter Feldman Duarte Nogueira

William Dib Zenaldo Coutinho

PP  

Rebecca Garcia Roberto Teixeira

Roberto Britto 1 vaga

DEM  

Luiz Carlos Setim 
Professora Dorinha Seabra 

Rezende 

(Dep. do PSD (por cessão de vagas) 
ocupa a vaga) 1 vaga

PR  

Jaime Martins João Carlos Bacelar

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga

PSB  

Domingos Neto 2 vagas

Leopoldo Meyer 

PDT  

Félix Mendonça Júnior 1 vaga

Bloco PV, PPS  

Rosane Ferreira 1 vaga

PTB  

José Chaves Arnaldo Faria de Sá

PSC  

Andre Moura Edmar Arruda

PCdoB  

Manuela D'ávila Luciana Santos

PRB  

Vilalba Márcio Marinho

PTdoB  

1 vaga 1 vaga

PSD (por cessão de vagas)  

Eduardo Sciarra Edson Pimenta

Heuler Cruvinel vaga do DEM 1 vaga

Júlio Cesar 

 
Secretário(a): Silvio Sousa da Silva 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6267 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 3538, DE 2012, DO PODER 
EXECUTIVO, QUE "AUTORIZA A CRIAÇÃO DA EMPRESA 

PÚBLICA AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A - 
AMAZUL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" 

Presidente: Hugo Napoleão (PSD) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Edson Santos (PT) 

Titulares Suplentes

PT  

Carlos Zarattini Andre Vargas

Edson Santos Fernando Marroni

Fernando Ferro Padre Ton

Sibá Machado Paulo Teixeira

PMDB  

Edinho Bez Edio Lopes

Fernando Jordão 3 vagas

Marllos Sampaio 

Mauro Lopes 

PSDB  

Berinho Bantim Duarte Nogueira

Luiz Carlos Eduardo Azeredo



Luiz Fernando Machado Fernando Francischini

PP  

Dilceu Sperafico Lázaro Botelho

Gladson Cameli Nelson Meurer

DEM  

Pauderney Avelino Davi Alcolumbre

Paulo Cesar Quartiero Lael Varella

PR  

Henrique Oliveira Aelton Freitas

Maurício Quintella Lessa Vicente Arruda

PSB  

Luiz Noé Dr. Ubiali

Mauro Nazif 1 vaga

PDT  

Félix Mendonça Júnior Zé Silva

Bloco PV, PPS  

Roberto de Lucena Arnaldo Jardim

PTB  

Paes Landim Sabino Castelo Branco

PSC  

1 vaga 1 vaga

PCdoB  

Perpétua Almeida Jô Moraes

PRB  

Vitor Paulo 1 vaga

PTC  

(Dep. do PSL ocupa a vaga) 1 vaga

PSD (por cessão de vagas)  

Dr. Paulo César Júlio Cesar

Hugo Napoleão Moreira Mendes

 
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 

Telefones: (61) 3216-6209 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
AO PROJETO DE LEI Nº 6025, DE 2005, AO PROJETO DE LEI 

Nº 8046, DE 2010, AMBOS DO SENADO FEDERAL, E 
OUTROS, QUE TRATAM DO "CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL" 

(REVOGAM A LEI Nº 5.869, DE 1973) 

Presidente: Fabio Trad (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Miro Teixeira (PDT) 
2º Vice-Presidente: Vicente Arruda (PR) 
3º Vice-Presidente: 
Relator-Geral: Paulo Teixeira (PT) 
Relator-Parcial: Arnaldo Faria de Sá (PTB) 
Relator-Parcial: Efraim Filho (DEM) 
Relator-Parcial: Jerônimo Goergen (PP) 
Relator-Parcial: Bonifácio de Andrada (PSDB) 
Relator-Parcial: Hugo Leal (PSC) 

Titulares Suplentes

PT  

Gabriel Guimarães Francisco Praciano

José Mentor Odair Cunha

Paulo Teixeira Padre João

Ricardo Berzoini Vicente Candido

PMDB  

Arthur Oliveira Maia Benjamin Maranhão

Eduardo Cunha Danilo Forte

Fabio Trad Eliseu Padilha

Marçal Filho Júnior Coimbra

 
Sandro Mabel vaga do PR

PSDB  

Bonifácio de Andrada Alfredo Kaefer

Luiz Carlos Nelson Marchezan Junior

Rui Palmeira Paulo Abi-ackel

PP  

Esperidião Amin Roberto Teixeira

Jerônimo Goergen Vilson Covatti

DEM  

Efraim Filho Augusto Coutinho



Felipe Maia Mendonça Filho

PR  

Ronaldo Fonseca Anthony Garotinho

Vicente Arruda (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PSB  

Severino Ninho Edson Silva (Licenciado)

Valtenir Pereira Gonzaga Patriota

PDT  

Miro Teixeira Sebastião Bala Rocha

Bloco PV, PPS  

Sarney Filho (Dep. do PSD ocupa a vaga)

PTB  

Paes Landim Arnaldo Faria de Sá

PSC  

Hugo Leal (Dep. do PSD ocupa a vaga)

PCdoB  

Delegado Protógenes (Dep. do PSL ocupa a vaga)

PRB  

Antonio Bulhões Márcio Marinho

PHS  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) José Humberto

 
Secretário(a): Cláudia Maria Borges Matias 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6235 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 6826, DE 2010, DO PODER 
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO 

ADMINISTRATIVA E CÍVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA 
PRÁTICA DE ATOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 

NACIONAL OU ESTRANGEIRA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS" 

Presidente: João Arruda (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Alberto Filho (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Luiz Fernando Machado (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Audifax (PSB) 
Relator: Carlos Zarattini (PT) 

Titulares Suplentes

PT  

Carlos Zarattini Alessandro Molon

Francisco Praciano Erika Kokay

Gabriel Guimarães Luiz Couto

Henrique Fontana Paulo Pimenta

PMDB  

Alberto Filho Marçal Filho

Eliseu Padilha 3 vagas

João Arruda 

Osmar Serraglio 

PSDB  

Carlos Sampaio Cesar Colnago

Fernando Francischini João Campos

Luiz Fernando Machado 1 vaga

PP  

Renato Molling Roberto Teixeira

Vilson Covatti Sandes Júnior

DEM  

Mendonça Filho Alexandre Leite

Onyx Lorenzoni 1 vaga

PR  

Laercio Oliveira (Dep. do PDT ocupa a vaga)

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga

PSB  

Audifax 2 vagas

Leopoldo Meyer 

PDT  

André Figueiredo Giovani Cherini

 

Paulo Rubem Santiago vaga do 

PR

Bloco PV, PPS  



Dr. Aluizio Arnaldo Jordy

PTB  

Arnaldo Faria de Sá 1 vaga

PSC  

Edmar Arruda Andre Moura

PCdoB  

Delegado Protógenes 1 vaga

PRB  

Cleber Verde 1 vaga

PTC  

Edivaldo Holanda Junior 
(Licenciado) 1 vaga

 
Secretário(a): - 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
AO PROJETO DE LEI Nº 7123, DE 2010, DO SR. ASSIS DO 

COUTO, QUE "INSTITUI A ESTRADA-PARQUE CAMINHO DO 
COLONO, NO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU" 

Presidente: Eduardo Sciarra (PSD) 
1º Vice-Presidente: Alfredo Kaefer (PSDB) 
2º Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PP) 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Nelson Padovani (PSC) 

Titulares Suplentes

PT  

Assis do Couto Andre Vargas

Beto Faro Marcon

Biffi Pedro Uczai

Luci Choinacki Zeca Dirceu

PMDB  

Giroto vaga do PR Valdir Colatto

Hermes Parcianello 3 vagas

Osmar Serraglio 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

1 vaga 

PSDB  

Alfredo Kaefer 3 vagas

Fernando Francischini 

Luiz Nishimori 

PP  

Dilceu Sperafico Cida Borghetti

Lázaro Botelho Sandes Júnior

DEM  

Luiz Carlos Setim 2 vagas

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PR  

Giacobo 2 vagas

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PSB  

Leopoldo Meyer 2 vagas

1 vaga 

PDT  

Oziel Oliveira Giovani Cherini

Bloco PV, PPS  

Rubens Bueno Rosane Ferreira

PTB  

Alex Canziani Ronaldo Nogueira

PSC  

Nelson Padovani Edmar Arruda

PCdoB  

Evandro Milhomen 1 vaga

PRB  

1 vaga 1 vaga

PRTB  



1 vaga 1 vaga

 
Secretário(a): Leila Machado 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6212 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 7420, DE 2006, DA SRA. 
PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA, QUE "DISPÕE SOBRE A 

QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA E A 
RESPONSABILIDADE DOS GESTORES PÚBLICOS NA SUA 

PROMOÇÃO" 

Presidente: Newton Lima (PT) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM) 
3º Vice-Presidente: Jorginho Mello (PSDB) 

Titulares Suplentes

PT  

Fátima Bezerra vaga do PTC Angelo Vanhoni vaga do PMDB

João Paulo Lima Artur Bruno

Leonardo Monteiro Dalva Figueiredo

Newton Lima Fernando Ferro vaga do PR

Sibá Machado vaga do PRB Miriquinho Batista

Waldenor Pereira 1 vaga

PMDB  

Gabriel Chalita Lelo Coimbra

Joaquim Beltrão Renan Filho

Raul Henry (Dep. do PT ocupa a vaga)

Teresa Surita 1 vaga

PSDB  

Eduardo Barbosa Mara Gabrilli

Jorginho Mello Nelson Marchezan Junior

Rogério Marinho 1 vaga

PP  

Esperidião Amin Cida Borghetti

José Linhares Iracema Portella

DEM  

Luiz Carlos Setim Efraim Filho

Professora Dorinha Seabra 
Rezende  João Bittar

PR  

Izalci (Dep. do PT ocupa a vaga)

Paulo Freire (Dep. do PHS ocupa a vaga)

PSB  

Audifax 2 vagas

Dr. Ubiali 

PDT  

Paulo Rubem Santiago 1 vaga

Bloco PV, PPS  

Stepan Nercessian 1 vaga

PTB  

Alex Canziani 1 vaga

PSC  

Costa Ferreira Andre Moura

PCdoB  

Alice Portugal Jandira Feghali

PRB  

(Dep. do PT ocupa a vaga) 1 vaga

PTC  

(Dep. do PT ocupa a vaga) Edivaldo Holanda Junior
(Licenciado)

 
Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6240 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 7495, DE 2006, DO SENADO 
FEDERAL, QUE "REGULAMENTA OS §§ 4º E 5º DO ART. 198 
DA CONSTITUIÇÃO, DISPÕE SOBRE O APROVEITAMENTO 
DE PESSOAL AMPARADO PELO PARÁGRAFO ÚNICO DO 
ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51, DE 14 DE 

FEVEREIRO DE 2006, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" (CRIA 
5.365 EMPREGOS PÚBLICOS DE AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS, NO ÂMBITO DO QUADRO SUPLEMENTAR DE 
COMBATE ÀS ENDEMIAS DA FUNASA) 



Presidente: Benjamin Maranhão (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Osmar Terra (PMDB) 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB) 
Relator: Domingos Dutra (PT) 

Titulares Suplentes

PT  

Domingos Dutra Alessandro Molon

Josias Gomes Amauri Teixeira vaga do PMDB

Padre Ton Chico D'angelo

(Dep. do PDT ocupa a vaga) Fátima Bezerra vaga do PR

 
Miriquinho Batista

 
Vicentinho

PMDB  

Benjamin Maranhão Alberto Filho

Geraldo Resende André Zacharow

Osmar Terra Leandro Vilela

Pedro Chaves (Dep. do PT ocupa a vaga)

PSDB  

João Campos Andreia Zito

Raimundo Gomes de Matos Antonio Imbassahy

Romero Rodrigues Vaz de Lima

PP  

Aline Corrêa José Linhares

Roberto Britto Toninho Pinheiro

DEM  

Efraim Filho Fábio Souto

Mendonça Prado Mandetta

PR  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PT ocupa a vaga)

(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga)

PSB  

Mauro Nazif Domingos Neto

Valtenir Pereira Ribamar Alves

PDT  

Ângelo Agnolin vaga do PT Dr. Jorge Silva

Flávia Morais 

Bloco PV, PPS  

Carmen Zanotto Rosane Ferreira

PTB  

Ronaldo Nogueira Arnaldo Faria de Sá

PSC  

Carlos Eduardo Cadoca Andre Moura

PCdoB  

Jô Moraes Alice Portugal

PRB  

1 vaga 1 vaga

PRP  

Jânio Natal 1 vaga

 
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6209 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 7672, DE 2010, DO PODER 
EXECUTIVO, QUE "ALTERA A LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO 
DE 1990, QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE, PARA ESTABELECER O DIREITO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SEREM EDUCADOS E 

CUIDADOS SEM O USO DE CASTIGOS CORPORAIS OU DE 
TRATAMENTO CRUEL OU DEGRADANTE" 

Presidente: Erika Kokay (PT) 
1º Vice-Presidente: Liliam Sá (PSD) 
2º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM) 
Relator: Teresa Surita (PMDB) 

Titulares Suplentes

PT  

Alessandro Molon Fátima Bezerra

Erika Kokay Marina Santanna



Luiz Couto 2 vagas

Reginaldo Lopes 

PMDB  

Fátima Pelaes Gastão Vieira (Licenciado)

Osmar Terra 3 vagas

Teresa Surita 

1 vaga 

PSDB  

Andreia Zito 3 vagas

Eduardo Barbosa 

Jorginho Mello 

PP  

Aline Corrêa Iracema Portella

Cida Borghetti Rebecca Garcia

DEM  

Efraim Filho 2 vagas

Professora Dorinha Seabra Rezende  

PR  

Paulo Freire 2 vagas

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSB  

Romário Domingos Neto

Sandra Rosado Jose Stédile

PDT  

Sueli Vidigal Flávia Morais

Bloco PV, PPS  

Carmen Zanotto Antônio Roberto

PTB  

Josué Bengtson Celia Rocha

PSC  

Pastor Marco Feliciano  1 vaga

PCdoB  

Alice Portugal 1 vaga

PRB  

Vitor Paulo Antonio Bulhões

PTdoB  

Rosinha da Adefal 1 vaga

 
Secretário(a): Saulo Augusto Pereira 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6276 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 8035, DE 2010, DO PODER 
EXECUTIVO, QUE "APROVA O PLANO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO PARA O DECÊNIO 2011-2020 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS" 

Presidente: Lelo Coimbra (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Teresa Surita (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Nelson Marchezan Junior (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Alex Canziani (PTB) 
Relator: Angelo Vanhoni (PT) 

Titulares Suplentes

PT  

Angelo Vanhoni Alessandro Molon

Biffi Artur Bruno

Fátima Bezerra Dr. Rosinha vaga do PRB

Newton Lima Gilmar Machado

 
Pedro Uczai

PMDB  

Lelo Coimbra Eliseu Padilha

Professor Setimo vaga do PMN Gabriel Chalita

Raul Henry Joaquim Beltrão

Renan Filho Pedro Chaves

Teresa Surita 

PSDB  

Eduardo Barbosa Alfredo Kaefer

Nelson Marchezan Junior Jorginho Mello



Rogério Marinho Mara Gabrilli

PP  

José Linhares Esperidião Amin

Waldir Maranhão (Dep. do PR ocupa a vaga)

DEM  

Efraim Filho Onyx Lorenzoni

Professora Dorinha Seabra 
Rezende  (Dep. do PSD ocupa a vaga)

PR  

Izalci Paulo Freire

Neilton Mulim Ronaldo Fonseca vaga do PP

 

(Dep. do PSOL ocupa a 
vaga)

PSB  

Ariosto Holanda Luiz Noé

Dr. Ubiali Severino Ninho

PDT  

Paulo Rubem Santiago Marcos Rogério

Bloco PV, PPS  

Antônio Roberto Stepan Nercessian

PTB  

Alex Canziani Paes Landim

PSC  

Hugo Leal Andre Moura

PCdoB  

Alice Portugal Chico Lopes

PRB  

Márcio Marinho (Dep. do PT ocupa a vaga)

PMN  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga

 
Secretário(a): Maria Terezinha Donati 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6215 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO E 

APRESENTAR PROPOSTAS EM RELAÇÃO À REFORMA 
POLÍTICA. 

Presidente: Almeida Lima (PPS) 
1º Vice-Presidente: Edinho Araújo (PMDB) 
2º Vice-Presidente: William Dib (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (DEM) 
Relator: Henrique Fontana (PT) 

Titulares Suplentes

PT  

Erika Kokay Bohn Gass

Henrique Fontana Dalva Figueiredo

João Paulo Lima Fernando Ferro

José Guimarães Luci Choinacki

Ricardo Berzoini Luiz Alberto

Rubens Otoni Sibá Machado

Waldenor Pereira Vicente Candido

PMDB  

Alceu Moreira Danilo Forte

Edinho Araújo Eduardo Cunha

Mauro Benevides Íris de Araújo

Newton Cardoso Marcelo Castro

(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga) Professor Setimo

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Raul Henry

PSDB  

Antonio Carlos Mendes Thame Alfredo Kaefer

Eduardo Azeredo Bonifácio de Andrada

Marcus Pestana Marcio Bittar

William Dib Romero Rodrigues

PP  

Esperidião Amin Márcio Reinaldo Moreira

José Otávio Germano Roberto Balestra

Paulo Maluf 2 vagas



Simão Sessim 

DEM  

Augusto Coutinho Felipe Maia

Efraim Filho Mendonça Filho

Pauderney Avelino (Dep. do PSD ocupa a vaga)

Ronaldo Caiado (Dep. do PSD ocupa a vaga)

PR  

Luciano Castro Maurício Quintella Lessa

Ronaldo Fonseca (Dep. do PSD ocupa a vaga)

Vicente Arruda (Dep. do PTdoB ocupa a
vaga)

PSB  

Luiza Erundina Pastor Eurico

Ribamar Alves Valadares Filho

Valtenir Pereira (Dep. do PSD ocupa a vaga)

PDT  

Miro Teixeira Félix Mendonça Júnior

Reguffe Sueli Vidigal

Bloco PV, PPS  

Alfredo Sirkis Penna

Almeida Lima vaga do PMDB Rosane Ferreira

Sandro Alex 

PTB  

Arnaldo Faria de Sá Eros Biondini

Jovair Arantes Paes Landim

PSC  

Carlos Eduardo Cadoca Edmar Arruda

PCdoB  

Daniel Almeida Delegado Protógenes

PRB  

Vitor Paulo George Hilton

PMN  

Dr. Carlos Alberto 1 vaga

 
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6214 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL PARA ANALISAR TODOS OS 

ARTIGOS AINDA NÃO REGULAMENTADOS DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 

Presidente: 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes

PT  

Cândido Vaccarezza 

João Paulo Cunha 

PMDB  

Osmar Serraglio 

PSDB  

Bruno Araújo 

PDT  

João Dado 

Miro Teixeira 

PTB  

Arnaldo Faria de Sá 

PCdoB  

Aldo Rebelo (Licenciado) 

PRB  

Cleber Verde 

 
Secretário(a): - 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS 

SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS 
PRODUZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES 

PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO 
SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE 



SIGILO E OUTRAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NA 
RESOLUÇÃO N º 29, DE 1993 

Presidente: Fabio Trad (PMDB) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes

PMDB  

Fabio Trad 

PSDB  

Nelson Marchezan Junior 

PDT  

Félix Mendonça Júnior 

 
Secretário(a): EUGÊNIA Kimie Suda Camacho Pestana 
Local: Anexo II, CEDI, 1º Piso 
Telefones: (61) 3216-5631 
FAX: (61) 3216-5605 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR AS 

PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO QUE VERSEM 
SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA. 

Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Edio Lopes (PMDB) 

Titulares Suplentes

PT  

José Mentor Dalva Figueiredo

Paulo Pimenta Décio Lima

Rui Costa (Licenciado) Miriquinho Batista

Zeca Dirceu Vicentinho

PMDB  

Danilo Forte Alceu Moreira

Edio Lopes Fátima Pelaes

Ronaldo Benedet Mendes Ribeiro Filho (Licenciado)

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga

PSDB  

João Campos Fernando Francischini

Reinaldo Azambuja Wandenkolk Gonçalves

1 vaga William Dib

PP  

Jair Bolsonaro Arthur Lira

Vilson Covatti Sandes Júnior

DEM  

Júlio Campos 2 vagas

1 vaga 

PR  

Ronaldo Fonseca (Dep. do PMN ocupa a vaga)

1 vaga (Dep. do PTdoB ocupa a vaga)

PSB  

Givaldo Carimbão Gonzaga Patriota

Valtenir Pereira Pastor Eurico

PDT  

Vieira da Cunha João Dado

Bloco PV, PPS  

Paulo Wagner 1 vaga

PTB  

Arnaldo Faria de Sá José Augusto Maia

PSC  

Andre Moura Antônia Lúcia

PCdoB  

Delegado Protógenes Perpétua Almeida

PRB  

Otoniel Lima 1 vaga

PRP  

Jânio Natal 1 vaga

 
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 



Telefones: (61) 3216-6206 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A 

APURAR DENÚNCIAS DE TURISMO SEXUAL E 
EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, 

CONFORME DIVERSAS MATÉRIAS PUBLICADAS PELA 
IMPRENSA. 

Presidente: Erika Kokay (PT) 
1º Vice-Presidente: Luiz Pitiman (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Jean Wyllys (PSOL) 
3º Vice-Presidente: Otoniel Lima (PRB) 
Relator: Liliam Sá (PSD) 

Titulares Suplentes

PT  

Dalva Figueiredo Padre Ton

Erika Kokay 3 vagas

Fátima Bezerra 

Luiz Couto 

PMDB  

Luiz Pitiman Geraldo Resende

Marllos Sampaio Mauro Benevides

Ronaldo Benedet Mauro Lopes

Teresa Surita 1 vaga

PSDB  

Marco Tebaldi João Campos

Nelson Marchezan Junior 2 vagas

Vanderlei Macris 

PP  

Iracema Portella Rebecca Garcia

José Linhares Roberto Britto

DEM  

Mandetta Alexandre Leite

Professora Dorinha Seabra 
Rezende  1 vaga

PR  

Gorete Pereira (Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a

vaga)

(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 1 vaga

PSB  

Keiko Ota 2 vagas

Sandra Rosado 

PDT  

Paulo Rubem Santiago 1 vaga

Bloco PV, PPS  

Arnaldo Jordy Carmen Zanotto vaga do PR

 
Dr. Aluizio

PTB  

Eros Biondini Ronaldo Nogueira

PSC  

Deley Edmar Arruda

PCdoB  

João Ananias 1 vaga

PRB  

Otoniel Lima 1 vaga

PSOL  

Jean Wyllys 1 vaga

PSD (por cessão de vagas)  

Liliam Sá Guilherme Mussi

Roberto Santiago Marcelo Aguiar

 
Secretário(a): Francisco Diniz 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6213 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A 

INVESTIGAR A EXPLORAÇÃO DO TRABALHO ESCRAVO OU 
ANÁLOGO AO DE ESCRAVO, EM ATIVIDADES RURAIS E 

URBANAS, DE TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. 

Presidente: Cláudio Puty (PT) 
1º Vice-Presidente: Júnior Coimbra (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Homero Pereira (PSD) 
3º Vice-Presidente: Bernardo Santana de Vasconcellos (PR) 
Relator: Walter Feldman (PSDB) 



Titulares Suplentes

PT  

Amauri Teixeira Domingos Dutra

Cláudio Puty Marcon

Valmir Assunção Miriquinho Batista

Vicentinho Policarpo

PMDB  

Darcísio Perondi Alceu Moreira

Júnior Coimbra André Zacharow

Sandro Mabel Asdrubal Bentes

Valdir Colatto Marçal Filho

PSDB  

Duarte Nogueira Domingos Sávio

Reinaldo Azambuja Nilson Leitão

Walter Feldman 1 vaga

PP  

Carlos Magno Lázaro Botelho

Luis Carlos Heinze Roberto Balestra

DEM  

Jairo Ataíde Luiz Carlos Setim

Lira Maia Vitor Penido

PR  

Bernardo Santana de Vasconcellos Aelton Freitas

Lúcio Vale Laercio Oliveira

PSB  

Gonzaga Patriota Luiz Noé

Mauro Nazif Valtenir Pereira

PDT  

Giovanni Queiroz Oziel Oliveira

Bloco PV, PPS  

Roberto de Lucena Dr. Aluizio

PTB  

Nelson Marquezelli Josué Bengtson

PSC  

Zequinha Marinho (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PCdoB  

Assis Melo 1 vaga

PRB  

Heleno Silva 1 vaga

PTdoB  

1 vaga (Dep. do PTC ocupa a vaga)

PSD (por cessão de vagas)  

Homero Pereira Junji Abe

Marcos Montes Moreira Mendes

 
Secretário(a): Saulo Augusto Pereira 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6276 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A 
INVESTIGAR O TRÁFICO DE PESSOAS NO BRASIL, SUAS 

CAUSAS, CONSEQUÊNCIAS E RESPONSÁVEIS NO PERÍODO 
DE 2003 A 2011, COMPREENDIDO NA VIGÊNCIA DA 

CONVENÇÃO DE PALERMO. 

Presidente: Arnaldo Jordy (PPS) 
1º Vice-Presidente: Erika Kokay (PT) 
2º Vice-Presidente: Fernando Francischini (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Asdrubal Bentes (PMDB) 
Relator: Flávia Morais (PDT) 

Titulares Suplentes

PT  

Erika Kokay Luiz Couto

Miriquinho Batista 3 vagas

Nelson Pellegrino 

1 vaga 

PMDB  

Asdrubal Bentes Arthur Oliveira Maia

Edio Lopes João Magalhães



Flaviano Melo Marinha Raupp

Teresa Surita 1 vaga

PSDB  

Fernando Francischini 3 vagas

João Campos 

1 vaga 

PP  

Missionário José Olimpio Gladson Cameli

Rebecca Garcia Toninho Pinheiro

DEM  

Mendonça Prado 2 vagas

1 vaga 

PR  

Davi Alves Silva Júnior Anderson Ferreira

Paulo Freire 1 vaga

PSB  

Janete Capiberibe 2 vagas

Severino Ninho 

PDT  

Flávia Morais Sebastião Bala Rocha

Bloco PV, PPS  

Arnaldo Jordy Roberto de Lucena

PTB  

José Augusto Maia Josué Bengtson

PSC  

Leonardo Gadelha 1 vaga

PCdoB  

1 vaga 1 vaga

PRB  

Antonio Bulhões 1 vaga

PMN  

Jaqueline Roriz 1 vaga

PSD (por cessão de vagas)  

Geraldo Thadeu 2 vagas

Liliam Sá 

 
Secretário(a): Manoel Amaral Alvim de Paula 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6210 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR AS 

INVESTIGAÇÕES SOBRE OS FATOS E AS CIRCUNSTÂNCIAS 
QUE ENVOLVEM OS DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS 
OCORRIDOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO PARÁ. 

Coordenador: Cláudio Puty (PT) 

Titulares Suplentes

PT  

Cláudio Puty 

Francisco Praciano 

PCdoB  

Delegado Protógenes 

PSOL  

Jean Wyllys 

 
Secretário(a): - 

 
COMISSÃO EXTERNA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR 
E FISCALIZAR AS INVESTIGAÇÕES ACERCA DOS AUTORES 
DOS DISPAROS CONTRA O JORNALISTA RICARDO GAMA , 

SEM ÔNUS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS. 

 

Titulares Suplentes

PMDB  

Washington Reis 

PR  

Anthony Garotinho 

PDT  



Miro Teixeira 

PTB  

Walney Rocha 

PV  

Dr. Aluizio 

 
Secretário(a): - 

 
COMISSÃO EXTERNA PARA FISCALIZAR AS ENTRADAS DE 
PRODUTOS ORIUNDOS DO JAPÃO NO PORTO DE SANTOS. 

Coordenador: Roberto Santiago (PSD) 

Titulares Suplentes

PSDB  

Carlos Sampaio 

PSD  

Ricardo Izar 

Roberto Santiago 

 
Secretário(a): Valdivino 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6206 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO EXTERNA PARA AUXILIAR, ORIENTAR, 

ORGANIZAR, FISCALIZAR E ACOMPANHAR OS 
PREPARATIVOS DA JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE 

2013, QUE OCORRERÁ NO RIO DE JANEIRO. 

Coordenador: Rodrigo Maia (DEM) 
Relator: Alessandro Molon (PT) 

Titulares Suplentes

PT  

Alessandro Molon 

PSDB  

Otavio Leite 

PR  

Anthony Garotinho 

DEM  

Rodrigo Maia 

PDT  

Miro Teixeira 

PSC  

Hugo Leal 

 
Secretário(a): - 

 
COMISSÃO EXTERNA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, SEM 

ÔNUS PARA ESTA CASA, DESTINADA A ANALISAR E 
DISCUTIR O LEGADO A SER DEIXADO PELA COPA DO 

MUNDO DE 2014 E DOS JOGOS OLÍMPICOS E 
PARAOLÍMPICOS DE 2016 PARA A CIDADE DO RIO DE 

JANEIRO E SUA REGIÃO METROPOLITANA. 

 

Titulares Suplentes

PT  

Alessandro Molon 

PSD  

Arolde de Oliveira 

Liliam Sá 

PSB  

Glauber Braga 

PDT  

Marcelo Matos 

PSC  

Filipe Pereira 

PRB  

Vitor Paulo 

 
Secretário(a): - 

 
COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR 

AS INVESTIGAÇÕES E AÇÕES QUE ESTÃO SENDO 
DESENVOLVIDAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO ACERCA 
DAS APREENSÕES DE LIXO HOSPITALAR, NO PORTO DE 

SUAPE/PE, IMPORTADO DOS ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA POR UMA EMPRESA PERNAMBUCANA 

Coordenador: José Augusto Maia (PTB) 



Titulares Suplentes

PT  

Fernando Ferro 

PMDB  

Marllos Sampaio 

PSDB  

João Campos 

PTB  

José Augusto Maia 

PCdoB  

Delegado Protógenes 

PV  

Dr. Aluizio 

 
Secretário(a): - 

 
COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR O 

PROCESSO DE ESTANCAMENTO DO VAZAMENTO DE ÓLEO 
OCORRIDO NO CAMPO DO FRADE NA BACIA DE CAMPOS, 

BEM COMO AVERIGUAR OS DANOS AMBIENTAIS E À 
SAÚDE DECORRENTES DO VAZAMENTO DO ÓLEO. 

Coordenador: Dr. Aluizio (PV) 

Titulares Suplentes

PT  

Alessandro Molon 

PSD  

Fernando Torres 

PR  

Paulo Feijó 

PDT  

Marcelo Matos 

PCdoB  

Delegado Protógenes 

PV  

Dr. Aluizio 

 
Secretário(a): - 

 
GRUPO DE TRABALHO PARA ANALISAR A QUESTÃO DA 

DÍVIDA DOS ESTADOS COM A UNIÃO. 

Coordenador: Cândido Vaccarezza (PT) 

Titulares Suplentes

PT  

Cândido Vaccarezza 

Odair Cunha 

PMDB  

Danilo Forte 

PSDB  

Vaz de Lima 

PSD (por cessão de vagas)  

Guilherme Campos 

PR  

Lincoln Portela 

PP  

Carlos Magno 

PSB  

Severino Ninho 

DEM  

Vitor Penido 

PDT  

Ângelo Agnolin 

PTB  

Jorge Corte Real 

Bloco PV, PPS  

Sarney Filho 

PSC  



Edmar Arruda 

 
Secretário(a): Raquel 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-66240 
FAX: (61) 3216-6225 

 
GRUPO DE TRABALHO COM VISTAS A APERFEIÇOAR A 

LEGISLAÇÃO ELEITORAL A VIGORAR A PARTIR DO 
PRÓXIMO PLEITO MUNICIPAL DE 2012. 

 

Titulares Suplentes

PT  

Rubens Otoni 

PMDB  

Marcelo Castro 

PSDB  

Marcus Pestana 

DEM  

Ronaldo Caiado 

 
Secretário(a): - 

 
GRUPO DE TRABALHO QUE PROMOVE A CÂMARA DE 

NEGOCIAÇÃO DESTINADA A VIABILIZAR A DISCUSSÃO DO 
PROJETO DE LEI Nº 2565, DE 2011, DO SENADO FEDERAL, 

QUE "MODIFICA AS LEIS Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 
1997, E Nº 12.351, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2010, PARA 

DETERMINAR NOVAS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO ENTRE 
OS ENTES DA FEDERAÇÃO DOS ROYALTIES E DA 

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DEVIDOS EM FUNÇÃO DA 
EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E OUTROS 
HIDROCARBONETOS FLUIDOS, E PARA APRIMORAR O 

MARCO REGULATÓRIO SOBRE A EXPLORAÇÃO DESSES 
RECURSOS NO REGIME DE PARTILHA" 

Coordenador: Carlos Zarattini (PT) 

Titulares Suplentes

PT  

Benedita da Silva 

Carlos Zarattini 

Luiz Alberto 

PMDB  

Leonardo Picciani 

Marcelo Castro 

Rose de Freitas 

PSDB  

Marcio Bittar 

PSD  

Júlio Cesar 

PP  

Esperidião Amin 

PR  

Anthony Garotinho 

PSC  

Hugo Leal 

 
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6203 
FAX: (61) 3216-6225 

 
GRUPO DE TRABALHO QUE PROMOVE A CÂMARA DE 
NEGOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 

SOCIAL DESTINADA A DISCUTIR PROPOSTAS QUE 
INTERESSAM À CLASSE TRABALHADORA E AOS 

EMPRESÁRIOS. 

Coordenador: Eduardo Gomes (PSDB) 

Titulares Suplentes

PT  

Vicentinho 

PSDB  

Carlos Sampaio 

Eduardo Gomes 

PSD  

Ademir Camilo 

Arolde de Oliveira 

Eduardo Sciarra 



Guilherme Campos 

Paulo Magalhães 

Roberto Santiago 

PSB  

Júlio Delgado 

PDT  

Paulo Pereira da Silva 

PTB  

Jorge Corte Real 

PCdoB  

Assis Melo 

 
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6206 
FAX: (61) 3216-6225 
 



Lançamentos da Edições Câmara

LOCAL DE VENDA

Livraria Miller
Ed. Principal e Anexo IV
da Câmara dos Deputados 
Telefone: (61) 3216-9971

INFORMAÇÕES 

Coordenação Edições Câmara
Telefones: (61) 3216-5809

E-mail: edicoes.cedi@camara.gov.br
Site: http://www2.camara.gov.br/internet/publicacoes/edicoes

� Lei 8.112/90
 ISBN 978-85-736-5537-7

� Legislação Brasileira sobre Educação
 ISBN 978-85-736-5549-0 

� Lei de Licitações e Contratos Administrativos
 ISBN 978-85-736-5631-2 
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