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III – Expediente
OFÍCIOS
Nº 123/12 – Do Senhor Senador José Sarney,
Presidente da Mesa do Congresso Nacional, que comunica o recebimento da Mensagem nº 23/12-CN.
Nº 254/12 – Do Senhor Deputado Guilherme
Campos, Líder do PSD, que indica os Deputados
do referido Partido para integrarem a Comissão Especial destinada a promover estudos e proposições
para reformulação do ensino médio.......................
Nº 214/12 – Do Senhor Deputado Lincoln
Portela, Líder do Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/
PSL/PRTB, que indica os Deputados Gorete Pereira e Laércio Oliveira para integrarem a Comissão
Especial destinada a apreciar e proferir parecer à
PEC nº 5-A/11........................................................
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Nº 39/12 – Do Senhor Deputado Antônio Bulhões, Líder do PRB, que indica o Deputado Antônio
Bulhões para integrar a Comissão Especial destinada a apreciar e proferir parecer à PEC nº 5-A/11...
Nº 45/112 – Do Senhor Deputado Márcio
Reinaldo Moreira, Presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio,
que comunica a apreciação do PL nº 1.902/11......
Nº 01/121 – Do Senhor Deputado Sarney
Filho, Presidente da Comissão de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável, que comunica a
apreciação do PL nº 6.543/09................................
Nº 03/121 – Do Senhor Deputado Sarney
Filho, Presidente da Comissão de Meio Ambiente
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e Desenvolvimento Sustentável, que comunica a
apreciação do PL nº 1.409/07................................
Nº 8/121 – Do Senhor Deputado Sarney Filho, Presidente da Comissão de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável, que comunica a
apreciação do PL nº 282/11...................................
Nº 11/11 – Do Senhor Deputado Sarney Filho, Presidente da Comissão de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável, que comunica a
apreciação do PL nº 1.058/11................................
Nº 9/11 – Do Senhor Deputado Washington
Reis, Presidente da Comissão de Viação e Transportes, que comunica a rejeição do PL nº 2.152/11
e apensado.............................................................
Nº 12/112 – Do Senhor Deputado Washington
Reis, Presidente da Comissão de Viação e Transportes, que comunica aprovação do PL nº 2.128/11...
Nº 13/11 – Do Senhor Deputado Washington
Reis, Presidente da Comissão de Viação e Transportes, que comunica a rejeição do PL nº 2.275/11....
IV – BREVES COMUNICAÇÕES
FERNANDO FERRO (PT – PE) – Mobilização da bancada federal petista e de Parlamentares
nordestinos a favor das comunidades atingidas pela
estiagem no Nordeste brasileiro.............................
MÁRCIO MACÊDO (PT – SE) – Instalação
de CPI destinada à investigação de trabalho escravo em zonas urbanas e rurais do País. Defesa
de votação da Proposta de Emenda à Constituição
nº 438, de 2001, sobre a expropriação de terras
de escravagistas. Ações dos Poderes Executivo
e Legislativo para a erradicação de tal prática no
País......................................................................
MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIO (PP – SP) –
Posicionamento do orador contrário ao consumo de
bebidas alcoólicas em estádios durante os jogos da
Copa do Mundo de Futebol de 2014......................
GLAUBER BRAGA (Bloco/PSB – RJ) – Encontro do orador com o Ministro da Ciência, Tecnologia
e Inovação, Marco Antonio Raupp, para debate de
ações preventivas de desastres naturais...............
WASHINGTON REIS (PMDB – RJ) – Excelência da gestão do Governador do Estado do Rio
de Janeiro, Sérgio Cabral, na área social...............
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ÂNGELO AGNOLIN (PDT, TO) – Apresentação de projeto de lei sobre a obrigatoriedade de
exibição do número da placa de motocicleta no capacete do respectivo proprietário...........................
MAURO BENEVIDES (PMDB – CE) – Transcurso do 25º aniversário de emancipação político-administrativa do Município de Barreira, Estado do
Ceará......................................................................
GERALDO SIMÕES (PT – BA) – Lançamento de medidas de complementação do Plano Brasil Maior, destinado ao fortalecimento da indústria
nacional. Acerto da política econômica do Governo
Federal. Votos de feliz Páscoa aos Parlamentares.
LUIS CARLOS HEINZE (PP – RS) – Lançamento pelo Governo Federal de medidas de complementação do Plano Brasil Maior, destinado ao
fortalecimento da indústria nacional. Necessidade
de adoção de política de incentivo ao setor agropecuário..................................................................
DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB – BA) – Indignação do orador com a desativação da fábrica
da empresa Dow Química Brasil, instalada no Polo
Petroquímico de Camaçari, Estado da Bahia.........
DR. ALUIZIO (Bloco/PV, RJ) – Precariedade
da infraestrutura do curso de Medicina do campus
de Macaé da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ..........................................................
DOMINGOS DUTRA (PT – MA) – Greve dos
trabalhadores nas obras da Usina Hidrelétrica de
Jirau, no Estado de Rondônia, e da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no Estado do Pará. Defesa
da utilização da estrutura do Estado na mediação
de conflitos entre os trabalhadores e os consórcios
responsáveis pela construção das usinas..............
PAULO FEIJÓ (Bloco/PR – RJ) – Posicionamento do orador contrário à distribuição de royalties
de petróleo aos Estados e Municípios não produtores.
Impactos socioambientais da produção petrolífera..
AUDIFAX (Bloco/PSB – ES) – Lançamento do
livro Recortes, de Paulo César Hartung Gomes....
RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB,
CE) – Mobilização de Parlamentares em prol da
regulamentação da Emenda Constitucional nº 63,
de 2010, sobre a criação do plano de carreira e do
piso salarial nacional dos agentes comunitários de
saúde e dos agentes de combate às endemias.....
ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD – SC) –
Início da produção de painéis MDF pela empresa
Berneck S/A Painéis e Serrados, no Município de
Curitibanos, Estado de Santa Catarina..................
GABRIEL CHALITA (PMDB – SP) – Relevância do Projeto Cristolândia destinado à recuperação de dependentes do crack, instituído pela
Primeira Igreja Batista em São Paulo, Estado de
São Paulo...............................................................
CHICO ALENCAR (PSOL – RJ) – Significado
da Semana Santa...................................................

10339

10339

10339

10340

10340

10341

10341

10341
10342

10342

10342

10343
10343

Abril de 2012

SEVERINO NINHO (Bloco/PSB – PE) – Aprovação pela Casa da proposta de regulamentação
da profissão de motorista.......................................
IVAN VALENTE (PSOL – SP) – Protesto contra a privatização da TV Cultura e da Rádio Cultura,
em São Paulo, Estado de São Paulo. Apoio do PSOL
ao manifesto em defesa da cultura, elaborado por
entidades da sociedade civil, movimentos sociais
e funcionários da Fundação Padre Anchieta..........
ROMERO RODRIGUES (PSDB – PB) – Anúncio de realização do Fórum Nacional pelas 30 Horas
Já dos profissionais de enfermagem em Brasília,
Distrito Federal.......................................................
ALESSANDRO MOLON (PT – RJ) – Perplexidade ante a condução, pelo Governador do Estado
do Rio de Janeiro, das negociações para a troca
do controle acionário dos serviços de transporte
por barcas entre os Municípios de Niterói e Rio de
Janeiro....................................................................
CLAUDIO CAJADO (DEM – BA) – Omissão
do Governo do Estado da Bahia na adoção de políticas destinadas ao combate aos efeitos da estiagem. Presença de gestores municipais na Câmara
dos Deputados. Apelo da Prefeita Mariângela Borges, do Município de Lajedo do Tabocal, de ajuda
do Governo Federal................................................
SANDRO ALEX (Bloco/PPS – PR) – Comemoração dos 101º aniversário da imigração holandesa no Município de Carambeí, Estado do Paraná.
Alocação pelo orador de recursos em prol do desenvolvimento da municipalidade. Aprovação pela
Casa da proposta de regulamentação da profissão
de motorista. Apoio à instauração de CPI destinada
à investigação do Caso Cachoeira.........................
ESPERIDIÃO AMIN (PP – SC) – Resultados
positivos da visita do Ministro da Pesca e Aquicultura, Marcelo Crivella, ao Estado de Santa Catarina.
HOMERO PEREIRA (PSD – MT) – Acerto do
lançamento, pelo Governo Federal, de pacote de
medidas destinadas à retomada da competitividade
da indústria nacional. Apelo ao Governo petista de
adoção de medidas em prol do setor agropecuário.
COSTA FERREIRA (PSC – MA) – Realização
do 1º Encontro do PSC no Município de Caxias, Estado do Maranhão. Lançamento da pré-candidatura
do vereador e médico Helton Mesquita à Prefeitura
Municipal de Caxias...............................................
JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PSD – BA) – Contestação ao pronunciamento do Deputado Claudio
Cajado sobre a omissão do Governador do Estado
da Bahia, Jaques Wagner, na adoção de medidas
de combate aos efeitos da estiagem......................
ROSANE FERREIRA (Bloco/PV – PR) – Realização, pela Comissão de Desenvolvimento Urbano,
de audiência pública no Município de Araucária, Estado do Paraná, destinada ao debate da realização
de investimentos no setor de saneamento básico na
Região Metropolitana de Curitiba. Assuntos debati-
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dos durante o evento. Desafio dos governantes de
implantação de plano de saneamento básico nas
municipalidades brasileiras....................................
CARLINHOS ALMEIDA (PT – SP) – Estabelecimento de acordo previdenciário entre o Brasil
e o Japão................................................................
VANDERLEI SIRAQUE (PT – SP) – Votos
de feliz Páscoa, aos Deputados, aos servidores da
Casa e ao povo brasileiro. Lançamento pela Presidenta Dilma Rousseff de conjunto de medidas de
incentivo à indústria nacional.................................
ANTONIO BRITO (PTB, BA) – Redução pelo
BNDES das taxas de juros incidentes sobre as dívidas das Santas Casas de Misericórdia e hospitais
filantrópicos............................................................
GORETE PEREIRA (Bloco/PR – CE) – Retrocesso da decisão do Tribunal Regional Federal
da 1ª Região, restritiva do exercício da acupuntura
tão somente aos profissionais médicos..................
VALMIR ASSUNÇÃO (PT – BA) – Realização, pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra – MST, de mobilizações em prol da reforma
agrária. Transcurso dos 50 anos da morte do Sr.
João Pedro Teixeira, líder das Ligas Camponesas
em Sapé, Estado da Paraíba..................................
SIBÁ MACHADO (PT – AC) – Acerto da iniciativa do Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, de envio de contingente da Força Nacional
de Segurança Pública ao Estado de Rondônia para
contenção de atos de vandalismo nas obras da Usina Hidrelétrica de Jirau...........................................
WELLINGTON FAGUNDES (Bloco/PR – MT)
– Cassação do mandato do Prefeito José Carlos
Junqueira de Araújo, do Município de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso....................................
ZÉ GERALDO (PT – PA) – Encontro de membros da bancada federal petista do Estado do Pará
com a Ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, para avaliação das obras do
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC no
Estado....................................................................
EDINHO BEZ (PMDB – SC) – Precariedade
dos serviços de telefonia móvel no Estado de Santa
Catarina..................................................................
MOREIRA MENDES (PSD – RO) – Responsabilidade do PSTU pela ocorrência de incêndio no
canteiro de obras da Usina Hidrelétrica de Jirau, no
Estado de Rondônia...............................................
JAIR BOLSONARO (PP – RJ) – Contestação
à proposta de inclusão, em certidão de óbito de vítimas da ditadura, da tortura como causa da morte.
LUIZ COUTO (PT – PB) – Nota à imprensa,
de autoria da Assessoria de Comunicação Social
do Ministério da Saúde, a respeito da reportagem
O cruel teorema da saúde, publicada pela revista
Veja.........................................................................
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ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR – RJ)
– Apelo ao Senador Demóstenes Torres de divulgação dos nomes de políticos envolvidos em
irregularidades.....................................................
DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB – BA – Pela
ordem) – Impactos da estiagem prolongada na Região Nordeste, especialmente no Estado da Bahia.
Apelo ao Governo Federal de criação de comitê
destinado à elaboração de medidas emergenciais
de combate aos efeitos da seca no Nordeste brasileiro......................................................................
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Associação da Presidência ao pronunciamento do Deputado
Daniel Almeida.......................................................
JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Apresentação de requerimento de realização de
audiência pública pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias para debate dos conflitos pela
posse de terra no País...........................................
DÉCIO LIMA (PT – SC) – Sucesso do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI.
JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB – RJ)
– Repúdio à ação policial praticada contra participantes em manifestação realizada no Rio de
Janeiro por ocasião do transcurso do aniversário
do movimento militar de 1964. Imediata instalação
da Comissão Nacional da Verdade, destinada à
investigação da violação de direitos humanos durante o regime militar...........................................
DOMINGOS DUTRA (PT – MA – Pela ordem) – Não assunção do Governo do Estado do
Maranhão pelos substitutos legais da Governadora
Roseana Sarney.....................................................
PAULO FEIJÓ (Bloco/PR – RJ – Pela ordem)
– Garantia do direito de defesa aos Parlamentares
envolvidos com o contraventor Carlos Augusto de
Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira.................
JANETE ROCHA PIETÁ (PT – SP) – Convite aos Deputados para participação em audiência
pública na Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional, realizada ao ensejo do transcurso
do 10º Aniversário da Assinatura do Acordo de Paz
em Angola, África. Congratulações à Presidenta
Dilma Rousseff pelo lançamento de medidas de
complementação do Plano Brasil Maior, destinado
ao fortalecimento da indústria nacional..................
BENEDITA DA SILVA (PT – RJ) – Transcurso
do 10º aniversário da assinatura de acordo de paz
entre o Governo do Movimento Popular de Libertação de Angola – MPLA e a União Nacional para
a Independência Total de Angola – UNITA.............
RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB – CE
– Pela ordem) – Descompasso entre a arrecadação
de tributos pelo Governo Federal e a execução da
peça orçamentária..................................................
ROMERO RODRIGUES (PSDB – PB – Pela
ordem) – Realização de eventos em defesa da apro-
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vação do Projeto de Lei nº 2.295, de 2000, sobre
a fixação da jornada de trabalho dos profissionais
da enfermagem em 30 horas semanais. Defesa
de aprovação do Projeto de Lei nº 2.573, de 2011,
referente à criação do piso salarial nacional da categoria. Votos de feliz Páscoa.................................
SEVERINO NINHO (Bloco/PSB – PE – Pela
ordem) – Instalação da CPI destinada à investigação
do tráfico humano no Brasil, suas causas, consequências e responsabilidades, ocorrido no período
entre 2003 e 2011..................................................
RUI PALMEIRA (PSDB – AL) – Apresentação
de requerimento de informações ao Ministério das
Cidades sobre os critérios adotados para a realização das obras do PAC Saneamento...................
PASTOR MARCO FELICIANO (PSC – SP) –
Transcurso do 39º aniversário do programa O Pulo
do Gato pela Rádio Bandeirantes de São Paulo,
Estado de São Paulo..............................................
MARCELO MATOS (PDT – RJ) – Balanço da
atuação parlamentar do orador..............................
GILMAR MACHADO (PT – MG) – Visita do
orador ao Centro de Estudos e Atendimento ao Menor – CEAME de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, dedicado à recuperação de dependentes
químicos.................................................................
JAIR BOLSONARO (PP – RJ – Pela ordem)
– Protesto contra a realização pela Comissão Parlamentar Memória, Verdade e Justiça de audiência
reservada para coleta de depoimento de militares
e civis sobre a Guerrilha do Araguaia....................
VALMIR ASSUNÇÃO (PT – BA – Pela ordem)
– Apelo ao Governo Federal no sentido da prestação
de auxílio pecuniário aos Municípios do Estado da
Bahia atingidos pela estiagem. Escolha do Sr. Mauro
Xavier Costa, vulgo Jean do MST, como candidato
do PT à Prefeitura Municipal de Itaberaba.............
LINCOLN PORTELA (Bloco/PR – MG) – Homenagem ao jornalista Paulo César de Oliveira, do
Estado de Minas Gerais.........................................
PAUDERNEY AVELINO (DEM – AM – Pela
ordem) – Informação à Presidência sobre a existência de quorum para início da Ordem do Dia......
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Resposta
ao Deputado Pauderney Avelino............................
ZÉ GERALDO (PT – PA – Pela ordem) – Envolvimento do Senador Demóstenes Torres com o
contraventor Carlos Augusto de Almeida Ramos, o
Carlinhos Cachoeira. Denúncia de desvio de recursos públicos pelo Senador Mário Couto, na condição
de Presidente da Assembleia Legislativa do Estado
do Pará...................................................................
JÚLIO CAMPOS (DEM – MT) – Anúncio de
apresentação de projeto de lei que eleva percentual
na alíquota de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido devido pelas instituições financeiras.........

10363

10365

10365

10365
10365

10366

10367

10367

10368

10369
10369

10369

10371

Abril de 2012

FABIO TRAD (PMDB – MS) – Apoio às reivindicações por melhores salários e condições de
trabalho por professores em mobilização no Estado
de Mato Grosso do Sul...........................................
SIBÁ MACHADO (PT – AC – Pela ordem)
– Lançamento pela Presidenta Dilma Rousseff de
novas medidas destinadas ao fortalecimento da indústria brasileira no âmbito do Plano Brasil Maior.
Apresentação do Projeto de Lei nº 3.613, de 2012,
sobre instituição de novas regras para as aplicações
na caderneta de poupança.....................................
WOLNEY QUEIROZ (PDT – PE) – Balanço
da atuação do orador na presidência da Comissão
de Defesa do Consumidor......................................
CARLOS SOUZA (PSD – AM) – Lançamento,
pela Presidenta Dilma Rousseff, de pacote de medidas em prol da recuperação da indústria nacional.
Expectativa quanto à manutenção do status da Zona
Franca de Manaus, a despeito das medidas governamentais de combate à desindustrialização........
ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD – SC –
Pela ordem) – Apelo à Presidência para início da
Ordem do Dia.........................................................
DR. ROSINHA (PT – PR) – Questionamento
sobre o não encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal pelo Procurador-Geral da República,
Roberto Gurgel, de denúncias de corrupção no
âmbito do Governo do Estado de Goiás. Cobrança de investigações a respeito do envolvimento no
escândalo do jornalista Roberto Civita, da revista
Veja. Conveniência de instalação pela Casa de CPI
destinada à investigação do envolvimento de Parlamentares com a máfia da contravenção..............
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Presença nas galerias do plenário de alunos do Colégio
Pedacinho do Céu & Souza Aguiar, do Município
de Alexânia, Estado de Goiás................................
ZÉ SILVA (PDT – MG) – Preocupação de
agricultores mineiros com o texto do novo Código
Florestal. Declarações do orador à mídia sobre as
causas da demora, na Casa, da aprovação definitiva do Código.........................................................
CLEBER VERDE (PRB, MA) – Assunção do
Governo do Estado do Maranhão, em caráter interino, pelo Vice-Presidente da Assembleia Legislativa, Marcos Caldas. Instalação provisória da sede
do Governo maranhense no Município de Brejo, em
conformidade com o programa estadual Governo
Itinerante.................................................................
LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB – SP) – Realização, pela Comissão Parlamentar Memória,
Verdade e Justiça, de audiência reservada para o
depoimento de testemunhas de crimes ocorridos
no período da ditadura militar. Repúdio ao comportamento inconveniente de Parlamentar da Casa
durante os trabalhos da Comissão.........................
DELEGADO PROTÓGENES (Bloco/PCdoB
– SP) – Imediata instalação de CPI destinada à in-
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vestigação do envolvimento de Parlamentares com
o contraventor Carlos Augusto de Almeida Ramos,
o Carlinhos Cachoeira............................................
V – ORDEM DO DIA
SÉRGIO BRITO (PSD – BA – Pela ordem) –
Passamento do líder religioso Samuel Vieira Souza,
em Salvador, Estado da Bahia...............................
SIBÁ MACHADO (PT – AC – Pela ordem)
– Informação à Presidência sobre a existência de
acordo para a votação dos Itens de nºs 1, 3 e 4 da
pauta......................................................................
MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ – Pela ordem) –
Apoio ao acordo para a votação de itens da pauta.
Indagação à Presidência sobre o recebimento, pela
Procuradoria‑Geral da República, de requerimento
de informações de autoria do orador a respeito de
denúncias de envolvimento de Parlamentares com
o empresário contraventor Carlinhos Cachoeira.
Conveniência de instalação de CPI na Casa para
apuração do caso...................................................
PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Resposta
ao Deputado Miro Teixeira......................................
PAUDERNEY AVELINO (DEM – AM – Pela
ordem) – Apoio ao acordo para a votação de itens
da pauta. Conveniência de instalação de CPI para
investigação de denúncias de envolvimento de Parlamentares com a máfia da contravenção..............
PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Consulta
aos Líderes partidários sobre a adesão ao acordo
para a votação de itens da pauta...........................
Usaram da palavra pela ordem os Srs. Deputados ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD – SC),
VALDIR COLATTO (PMDB – SC), RUBENS BUENO (Bloco/PPS – PR), CESAR COLNAGO (PSDB
– ES), VALDIR COLATTO (PMDB – SC), RUBENS
BUENO (Bloco/PPS – PR), JÔ MORAES (Bloco/
PCdoB – MG).........................................................
PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Retirada,
de ofício, dos Itens de nºs 2, 5, 6 e 7 da pauta......
ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PSDB
– SP – Como Líder) – Posicionamento do orador
favorável à investigação de denúncias de envolvimento de Parlamentares com a máfia da contravenção. Denúncia de desvio de recursos de emendas
orçamentárias dos Estados do Pará e do Maranhão
para a compra de lanchas-patrulha pelo Ministério
da Pesca e Aquicultura. Abertura, pelo Tribunal de
Contas da União, de processo sobre o caso..........
PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Discussão,
em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
nº 474-A, de 2011, que aprova o texto do Tratado
entre a República Federativa do Brasil e a República
Popular da China sobre Auxílio Judicial em Matéria
Civil e Comercial, assinado em Pequim, em 19 de
maio de 2009..........................................................
Encerramento da discussão.........................
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Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados ANTHONY
GAROTINHO (Bloco/PR – RJ), SIBÁ MACHADO
(PT – AC), VALDIR COLATTO (PMDB – SC), JÔ
MORAES (Bloco/PCdoB – MG), PAUDERNEY AVELINO (DEM – AM), CESAR COLNAGO (PSDB – ES),
CARLOS SOUZA (PSD – AM), MIRO TEIXEIRA
(PDT – RJ), RUBENS BUENO (Bloco/PPS – PR).
PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Aprovação
do projeto................................................................
ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR – RJ) –
Pedido de verificação.............................................
Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados SIBÁ MACHADO (PT – AC), VALDIR COLATTO (PMDB
– SC), ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR – RJ),
JÔ MORAES (Bloco/PCdoB – MG), PAUDERNEY
AVELINO (DEM – AM), RUBENS BUENO (Bloco/
PPS – PR), EMANUEL FERNANDES (PSDB – SP),
CARLOS SOUZA (PSD – AM), ZÉ SILVA (PDT –
MG), VALDIR COLATTO (PMDB – SC), JÔ MORAES (Bloco/PCdoB – MG), DR. CARLOS ALBERTO
(PMN, RJ), ACELINO POPÓ (PRB, BA)................
JEFFERSON CAMPOS (PSD – SP – Pela ordem) – Obstrução das votações pelo PSD. Realização da Convenção Nacional da Igreja do Evangelho
Quadrangular, no Município de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina. Reeleição do Pastor
Mário de Oliveira para a presidência da instituição
religiosa e dos respectivos membros do conselho
nacional. Realização de sessão solene pela Casa
ao ensejo do transcurso do 60º aniversário de fundação da Igreja do Evangelho Quadrangular.........
VALDIR COLATTO (PMDB – SC – Pela ordem) – Realização pela Casa do I Fórum Nacional
da Desburocratização. Necessidade de revisão do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados......
ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR – RJ –
Pela ordem) – Razão do pedido de verificação de
votação pelo orador................................................
Usou da palavra para orientação da respectiva bancada o Sr. Deputado CHICO ALENCAR
(PSOL – RJ).......................................................
ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR – RJ) –
Indignação com o posicionamento da Presidenta
Dilma Rousseff, contrário à concessão de anistia
criminal a bombeiros militares do Estado do Rio de
Janeiro....................................................................
CHICO ALENCAR (PSOL – RJ – Pela ordem)
– Repúdio ao comportamento desrespeitoso do
Deputado Jair Bolsonaro contra servidor da Casa.
Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados ARNALDO
FARIA DE SÁ (PTB, SP), LEONARDO GADELHA
(PSC – PB).............................................................
RUBENS BUENO (Bloco/PPS – PR – Pela
ordem) – Posicionamento do orador a respeito do
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Plano Brasil Maior lançado pelo Governo Dilma
Rousseff.................................................................
SIBÁ MACHADO (PT – AC – Pela ordem) –
Protesto contra a tentativa de responsabilização da
Presidenta Dilma Rousseff pela não concessão de
anistia criminal a bombeiros militares do Estado do
Rio de Janeiro........................................................
ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB, SP – Pela
ordem) – Pedido à Presidência de encerramento
da Ordem do Dia....................................................
EMANUEL FERNANDES (PSDB – SP – Pela
ordem) – Protesto contra a não votação de matérias
constantes da pauta...............................................
PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT – PE –
Pela ordem) – Apelo ao Presidente Marco Maia de
inclusão na pauta de projetos de lei destinados ao
combate à corrupção..............................................
CESAR COLNAGO (PSDB – ES – Pela ordem) – Protesto contra o descumprimento do acordo
de Líderes para a votação de itens da pauta.........
PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Conveniência de encaminhamento de reivindicação do
Deputado Cesar Colnago ao Colégio de Líderes...
RUBENS BUENO (Bloco/PPS – PR – Pela
ordem) – Apelo ao Deputado Anthony Garotinho no
sentido da realização de acordo para a retomada
das votações..........................................................
ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR – RJ
– Pela ordem) – Indagação ao Deputado Rubens
Bueno sobre a inclusão na pauta da proposta de
concessão de anistia criminal a bombeiros militares
do Estado do Rio de Janeiro..................................
PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Encerramento da Ordem do Dia em face da inexistência de
acordo para as votações........................................
Usou da palavra para orientação da respectiva bancada o Sr. Deputado MÁRCIO REINALDO
MOREIRA (PP – MG).............................................
Usou da palavra pela ordem o Deputado Rubens Bueno (Bloco/PPS – PR)...............................
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PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS
WELLINGTON FAGUNDES (Bloco/PR – MT)
– Transcurso do 293º aniversário de fundação do
Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso. Expansão da construção civil, asfaltamento de ruas,
melhoramentos nas redes de água e esgoto e desenvolvimento econômico e social na capital mato-grossense..............................................................
INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PR – PE) –
Incremento das exportações brasileiras no Governo
petista. Pujança do agronegócio brasileiro.............
LUIZ CARLOS SETIM (DEM – PR) – Significado da Páscoa. Votos de feliz Páscoa ao povo
brasileiro.................................................................
MARCELO MATOS (PDT – RJ) – Precariedade dos serviços de distribuição e cobrança de
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energia elétrica no Estado do Rio de Janeiro. Instalação pela Comissão de Defesa do Consumidor
de subcomissão destinada ao debate do tema em
âmbito nacional......................................................
AFONSO HAMM (PP – RS) – Importância
do Programa Bolsa Atleta. Frustração do orador
com o arquivamento do Projeto de Lei nº 6.586, de
2009, acerca da ampliação do rol de beneficiários
do programa...........................................................
IRACEMA PORTELLA (PP – PI) – Imperiosa
necessidade da elaboração de política nacional de
descarte de medicamentos com prazo de validade
vencido...................................................................
PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB – AC)
– Imediata votação pela Casa do Projeto de Lei nº
2.544, de 2011, sobre a alteração de dispositivos do
Estatuto da Criança e do Adolescente, com vistas
à obrigatoriedade da existência de um Conselho
Tutelar para cada 100 mil habitantes......................
HENRIQUE OLIVEIRA (Bloco/PR – AM) – Necessidade de fortalecimento dos setores pesqueiro
e aquícola no Estado do Amazonas.......................
JEFFERSON CAMPOS (PSD – SP) – Concessão do Prêmio Prefeito Empreendedor ao gestor municipal de Sorocaba Vitor Lippi pelo Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
– SEBRAE. Estímulo da Prefeitura de Sorocaba ao
empreendedorismo................................................
VI – ENCERRAMENTO
2 – ATA DA 70ª SESSÃO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, ORDINÁRIA, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 54ª LEGISLATURA,
EM 04 DE ABRIL DE 2012
I – Abertura da sessão
II – Leitura e assinatura da ata da sessão
anterior
III – Expediente
IV – PEQUENO EXPEDIENTE
ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD – SC) –
Defesa da aprovação do Projeto de Lei nº 3.264, de
2012, sobre o uso facultativo do extintor de incêndio
em veículos fabricados no Brasil............................
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Leitura
de Ato da Presidência sobre a criação de Comissão Especial destinada ao exame da Proposta de
Emenda à Constituição nº 37-A, de 2011, acerca
da competência das Polícias Federal e Civis dos
Estados e do Distrito Federal para a realização de
investigações criminais...........................................
LUIZ COUTO (PT – PB) – Matéria Governo
inaugura laboratório de informática na Penitenciária
Média, veiculada em site do Governo do Estado da
Paraíba...................................................................
CARLOS SOUZA (PSD – AM) – Ilegalidade
da cobrança da instalação de hidrômetros residenciais pela empresa Águas do Amazonas S/A.........

10391

10392

10393

10394

10394

10395

10403

10404

10405

10406

Abril de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

JAIR BOLSONARO (PP – RJ) – Episódio
envolvendo o orador durante reunião reservada da
Comissão Parlamentar Memória, Verdade e Justiça, instituída pela Comissão de Direitos Humanos
e Minorias da Casa................................................
JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Implantação do Programa Professor Conectado pelo
Governador do Estado do Amapá, Carlos Camilo
Góes Capiberibe....................................................
VALDIR COLATTO (PMDB – SC) – Temas do
1º Fórum Nacional da Desburocratização, realizado
pela Frente Parlamentar da desburocratização......
EDINHO BEZ (PMDB – SC) – Urgente necessidade de realização da reforma tributária. Importância da redução da burocracia no País..........
ZÉ SILVA (PDT – MG) – Presença, na Casa,
de filhos do orador e do Presidente da Cooperativa
dos Empresários do Triângulo Mineiro – CERTRIM,
Luiz Henrique Borges Fernandes. Defesa de mecanização da agricultura familiar. Êxito do Programa
Mais Alimentos, lançado pelo Governo Luiz Inácio
Lula da Silva...........................................................
CARLINHOS ALMEIDA (PT – SP) – Participação em encontro com o Presidente da Agência
Nacional de Telecomunicações – ANATEL, João
Batista de Rezende, e o representante do Governo
do Estado de São Paulo, José Luiz Pedretti, destinado ao debate da extinção da cobrança de ligações
telefônicas interurbanas entre municipalidades conurbadas.................................................................
ÍRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO – Como Líder) – Matéria O crime domina Goiás, publicada pela
revista Carta Capital. Ligação do Governador do Estado de Goiás, Marconi Perillo, com o contraventor
Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira.......
PAULO FEIJÓ (Bloco/PR – RJ) – Baixo crescimento do Produto Interno Bruto – PIB brasileiro
em 2011. Expectativa quanto ao pacote de medidas de estímulo ao setor produtivo, anunciado pela
Presidenta Dilma Rousseff. Elevada carga tributária
vigente no País.......................................................
RONALDO NOGUEIRA (PTB, RS – Como Líder) – Presença no plenário do Deputado Estadual
José Sperotto, do Rio Grande do Sul. Regozijo com
a aprovação do Projeto de Lei nº 99, de 2007, sobre
a regulamentação da profissão de motorista.........
LINCOLN PORTELA (Bloco/PR – MG – Como
Líder) – Posicionamento do PR favorável à instalação
de CPI destinada à investigação de denúncias de
envolvimento de Parlamentares com o contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira.
Posicionamento do Parlamentar contrário à legalização de jogos de azar no País.............................
ZÉ GERALDO (PT – PA) – Encontro de membros da bancada federal do PT do Estado do Pará
com a Ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, para debate sobre as obras do

10406

10406

10407

10408

10409

10410

10411

10413

10414

10414

Quinta-feira 5

Programa de Aceleração do Crescimento – PAC no
Estado....................................................................
PRESIDENTE (Luiz Couto) – Saudações aos
visitantes do Município de João Pessoa, Estado da
Paraíba, presentes nas galerias do plenário..........
FRANCISCO PRACIANO (PT – AM) – Solicitação, pelo PSOL e pela Frente Parlamentar de
Combate à Corrupção, à Procuradoria-Geral da
República de fornecimento à Casa de informações
acerca das investigações contra o Sr. Carlos Augusto
Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Acerto da iniciativa
da Presidência da Casa de criação de Comissão
Especial destinada ao debate do aperfeiçoamento
do Estado brasileiro................................................
PRESIDENTE (Luiz Couto) – Associação da
Presidência ao discurso do Deputado Francisco
Praciano.................................................................
GILMAR MACHADO (PT – MG) – Razões da
aprovação popular da Presidenta Dilma Rousseff.
Construção de unidades residenciais previstas no
Programa Minha Casa, Minha Vida e duplicação
das BRs 050 e 365, na região do Município de
Uberlândia, Estado de Minas Gerais, por meio do
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC...
MOREIRA MENDES (PSD – RO – Como Líder) – Ocorrência de atos de vandalismo no canteiro de obras da Usina Hidrelétrica de Jirau, no
Estado de Rondônia. Anúncio da apresentação a
órgão da Casa de requerimento sobre a realização
de audiência pública destinada à discussão do assunto. Repúdio à atuação do Ministério Público do
Trabalho..................................................................
PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB – AC
– Como Líder) – Regozijo com a autorização para
instalação de indústrias na Zona de Processamento
de Exportação – ZPE do Estado do Acre...............
JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP –
Pela ordem) – Repúdio à aprovação, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, da
admissibilidade da Proposta de Emenda à Constituição nº 215, de 2000, sobre a transferência para
o Congresso Nacional da competência para a demarcação de terras indígenas e dos remanescentes
de quilombos..........................................................
DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB – BA) –
Resultado do encontro de membros da União de
Prefeituras da Bahia – UPB com o Ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, destinado à discussão de medidas emergenciais para
o enfrentamento dos efeitos da seca no Estado....
MIRIQUINHO BATISTA (PT – PA) – Encaminhamento de indicação ao Ministério das Cidades
para a implantação de piso tátil nas cidades brasileiras.......................................................................
AUGUSTO CARVALHO (Bloco/PPS – DF) –
Entrevista concedida ao Jornal da Globo pelo Procurador do Ministério Público Marinus Marsico, a
respeito de falhas na Lei de Licitações e Contratos.
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Implantação do Código de Licitações e Contratos
no Estado do Maranhão. Posicionamento do orador favorável ao sistema de Intenção de Registro
de Preço – IRP.......................................................
PASTOR MARCO FELICIANO (PSC – SP)
– Julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, da
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 54 acerca do aborto de fetos anencefálicos. Posicionamento do orador contrário à matéria.
Convite à sociedade para participação, em frente ao
Supremo Tribunal Federal, de vigília promovida pela
Igreja Católica em defesa da vida do nascituro........
DUDIMAR PAXIUBA (PSDB – PA) – Descaso
com a saúde dos indígenas da etnia munduruku,
no Município de Jacareacanga, Estado do Pará.
Apoio às reivindicações da comunidade indígena.
Apelo ao Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, de
adoção de providências sobre o assunto...............
V – GRANDE EXPEDIENTE
EDINHO BEZ (PMDB – SC – Pela ordem) –
Apresentação, à Comissão de Turismo e Desporto,
de requerimento de realização pelo órgão de visita
técnica a Florianópolis, Estado de Santa Catarina,
com vistas à sua escolha para subsede da Copa
do Mundo de Futebol de 2014................................
PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE (DEM – TO) – Defesa de valorização do profissional da educação. Não cumprimento, pela maioria
dos Estados e Municípios, da lei federal sobre a
instituição do piso salarial nacional dos profissionais
do magistério público da educação básica. Apoio
à proposta de destinação de 10% do Produto Interno Bruto – PIB brasileiro ao setor educacional.
Formação inadequada dos docentes brasileiros.
Recebimento, pelos professores do ensino básico
do Estado do Tocantins, de salários superiores aos
da maioria dos Estados brasileiros. Baixa remuneração dos docentes no País. Tramitação na Casa
do projeto de lei sobre a criação do Plano Nacional
da Educação – PNE. Baixa classificação do Brasil
frente ao Programa Internacional de Avaliação de
Alunos – PISA. Importância da união entre o Poder
Legislativo, o Governo Federal e a sociedade em
torno da melhoria do perfil da educação brasileira. Atuação da Comissão de Educação e Cultura
a favor da construção do novo Plano Nacional de
Educação – PNE. Resultados positivos advindos
dos investimentos na educação.............................
Aparteantes: MENDONÇA PRADO (DEM –
SE), CARMEN ZANOTTO (Bloco/PPS – SC), IZALCI
(Bloco/PR – DF).....................................................
SIBÁ MACHADO (PT – AC – Como Líder) –
Decadência do modelo econômico adotado pelo
PSDB. Relevância do Programa de Aceleração do
Crescimento – PAC. Construção de usinas hidrelétricas pelo Governo Luiz Inácio Lula da Silva. Documento O Círculo Virtuoso do Desenvolvimento, de
autoria do Comitê Gestor do PAC. Artigo Carvalho
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vê ação em Jirau como vandalismo e banditismo, a
respeito do posicionamento do Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto
Carvalho, sobre os atos de vandalismo ocorridos no
canteiro de obras da Usina Hidrelétrica de Jirau, no
Estado de Rondônia, publicado pelo jornal Estado
de S. Paulo. Acerto da decisão do Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, de encaminhamento
de contingente da Força Nacional de Segurança
Pública ao Estado de Rondônia.............................
CARMEN ZANOTTO (Bloco/PPS – SC – Pela
ordem) – Instalação pela Casa da CPI destinada
à apuração de denúncias de exploração sexual de
crianças e adolescentes. Indignação da oradora com
a decisão do Superior Tribunal de Justiça a favor
da absolvição de acusado de estupro de menores.
Compromisso de atuação parlamentar contra a exploração sexual de crianças e adolescentes..........
CESAR COLNAGO (PSDB – ES e como Líder) – Consequências negativas da não renovação,
pela Prefeitura Municipal de Vitória, de convênio
firmado com o Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes – HUCAM, o Hospital das Clínicas, vinculado à Universidade Federal do Espírito
Santo – UFES. Repúdio à política de sucateamento
da saúde pública brasileira. Terceirização dos serviços de atendimento médico-hospitalar por meio
da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –
EBSERH. Discussão, pela Universidade Federal do
Espírito Santo – UFES, da contratação temporária
de profissionais da saúde para o Hospital das Clínicas. Avaliação negativa do pacote de medidas
destinadas à recuperação da indústria brasileira, lançadas pela Presidenta Dilma Rousseff. Realização
do movimento Grito de Alerta contra o Processo de
Desindustrialização no País, em São Paulo, Estado
de São Paulo. Descumprimento pela Presidenta Dilma Rousseff da promessa de realização da reforma
tributária. Aumento dos gastos do Governo Federal.
Baixo índice de crescimento da economia brasileira. Defesa da realização de reformas estruturantes
do País. Importância de redução do Custo Brasil.
Necessidade de melhoria da educação brasileira,
tendo em vista os pífios resultados alcançados pelo
País junto ao Programa Internacional de Avaliação
de Alunos – PISA...................................................
Aparteantes: ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS
– SP), ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR – RJ)..
ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR – RJ –
Pela ordem) – Ocupação pelo Sr. Benedito Torres
Neto, irmão do Senador Demóstenes Torres, do
cargo de Procurador-Geral de Justiça do Estado
de Goiás. Manutenção do direito do Senador a
julgamento em foro privilegiado, no caso de sua
renúncia ao mandato parlamentar..........................
PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB – AC
– Pela ordem) – Acerto das declarações da Presidenta Dilma Rousseff favoráveis à simplificação
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das regras de homologação de diplomas de médicos formados no exterior. Tramitação no Senado
Federal dos Projetos de Lei do Senado de nºs 399,
de 2011, e 15, de 2012, a respeito do tema. Realização por órgãos da Casa de audiências públicas
destinadas ao debate do assunto...........................
CARLOS SOUZA (PSD – AM – Pela ordem)
– Apoio às medidas de proteção da indústria nacional, lançadas pela Presidenta Dilma Rousseff.
Defesa da realização de reformas estruturais do
Estado brasileiro.....................................................
MENDONÇA PRADO (DEM – SE – Pela ordem) – Contrassenso entre a elevação do Brasil à
condição de quinta economia mundial e o seu posicionamento no Índice de Desenvolvimento Humano – IDH. Escalada do consumo de crack no País.
Descompasso entre a evolução da economia brasileira, a crise da área de segurança pública e os
soldos aviltantes dos membros das Forças Armadas
brasileiras...............................................................
WILSON FILHO (PMDB – PB – Pela ordem)
– Preservação do bioma da Caatinga na Região
Nordeste.................................................................
ANDRÉ ZACHAROW (PMDB – PR – Pela
ordem) – Ocorrência de elevado número de acidentes de trânsito com vítimas fatais no País, relacionados ao consumo de álcool pelos condutores
de veículos automotores. Equívoco da decisão do
Superior Tribunal de Justiça, restritiva da comprovação da embriaguez ao volante tão somente por
meio do teste de bafômetro e do exame de sangue.
Benefícios gerados ao condutor de veículo sob o
efeito de álcool ou de outras drogas, advindos da
proposta de extinção do instituto do dolo eventual
defendida pela douta Comissão destinada à reforma do Código Penal, do Senado Federal. Imediata
votação, pela Casa, da proposta de fortalecimento
da Lei Seca, coibitiva da embriaguez ao volante...
LINCOLN PORTELA (Bloco/PR – MG – Pela
ordem) – Atuação ética, transparente e responsável do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado de Minas Gerais – SEAC/MG.
Lançamento do Certificado de Regularidade pelo
Sindicato.................................................................
CARLOS MAGNO (PP – RO – Pela ordem) –
Danos socioambientais decorrentes da construção
da Usina Hidrelétrica de Jirau e da Usina Hidrelétrica
de Santo Antônio, no Estado de Rondônia. Atos de
vandalismo praticados por trabalhadores insatisfeitos com o tratamento dispensado pelos consórcios
responsáveis pelos empreendimentos. Conclamação
à Casa para adoção das providências cabíveis com
relação ao assunto, por meio de suas Comissões
competentes...........................................................
PAULO FEIJÓ (Bloco/PR – RJ – Pela ordem)
– Elogio ao Deputado Luiz Couto pela atuação no
plenário da Casa. Descrença do eleitorado brasileiro com a classe política. Envolvimento do Senador
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Demóstenes Torres, paladino da moralidade, da
ética e da decência, com criminosos. Indefinição
do posicionamento do PR com relação ao Governo
Federal. Reiteração do apelo à Comissão Executiva
Nacional do PR de realização de encontro com a
respectiva bancada federal para debate dos rumos
do partido...............................................................
VI – ORDEM DO DIA
(Debates e trabalho de Comissões)
VII – COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES
IZALCI (Bloco/PR – DF) – Denúncia de envolvimento do Governo do Distrito Federal com o
contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos
Cachoeira. Irregularidades em contratações da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA,
realizadas na gestão de Agnelo Queiroz. Imediata
instauração pela Casa da CPI destinada à investigação do envolvimento de Parlamentares com a
contravenção..........................................................
RUBENS BUENO (Bloco/PPS – PR – Como
Líder) – Avaliação negativa do pacote de medidas
para a recuperação da indústria brasileira, lançado pelo Governo Federal. Realização de baixos investimentos internos pelo Governo petista. Caráter
midiático do Plano Brasil Maior..............................
JÔ MORAES (Bloco/PCdoB – MG – Pela ordem) – Nota de repúdio à absolvição de acusado de
estupro pelo Superior Tribunal de Justiça, de autoria
da Presidência do Conselho Nacional do SESI.......
JAIR BOLSONARO (PP – RJ – Pela ordem) –
Vinculação entre o fracasso da Argentina na Guerra
das Malvinas e a desvalorização das Forças Armadas daquele país. Inconsistência das acusações
de Parlamentares contra integrantes das Forças
Armadas brasileiras. Desligamento de oficiais dos
quadros da instituição em face dos baixos soldos.
Descumprimento, pela Presidenta Dilma Rousseff,
da promessa da campanha eleitoral de recuperação
do poder aquisitivo dos militares............................
ANDRÉ MOURA (PSC – SE e como Líder)
– Defesa de aprovação pela Casa da Proposta de
Emenda à Constituição nº 555, de 2006, sobre a
extinção da cobrança da contribuição previdenciária
dos servidores públicos inativos, e do Projeto de Lei
nº 2.565, de 2011, a respeito da divisão igualitária
de royalties de petróleo aos Estados e Municípios
brasileiros. Enaltecimento da atuação do Instituto de Pesquisa Dataform, do Estado de Sergipe.
Inauguração da nova sede do órgão, em Aracaju.
Excelência da atuação do Senador Lauro Antonio.
Despedida do Parlamentar do Senado Federal.....
PAULO PIMENTA (PT – RS – Como Líder) –
Defesa de instauração de Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito destinada à investigação do envolvimento de Parlamentares com a contravenção..
FELIPE MAIA (DEM – RN – Como Líder) –
Adoção, pelo Governo Federal, de medidas emer-
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genciais em favor dos agricultores atingidos pela
seca no semiárido nordestino................................
PRESIDENTE (Luiz Couto) – Associação da
Presidência ao discurso proferido pelo Deputado
Felipe Maia.............................................................
ROBERTO DE LUCENA (Bloco/PV – SP) –
Transcurso do primeiro ano do massacre de alunos
ocorrido na Escola Municipal Tasso da Silveira, no
Bairro de Realengo, no Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro. Solidariedade aos sobreviventes e
aos familiares das vítimas da tragédia. Aplausos à
Ministra-Chefe da Secretaria de Direitos Humanos
da Presidência da República, Maria do Rosário
Nunes, por medidas adotadas contra a decisão
do Superior Tribunal de Justiça pela absolvição de
acusado de estupro de vulnerável. Posicionamento
da comissão de juristas instituída para a reforma
do Código Penal, no Senado Federal, favorável à
descriminação do aborto, da maconha, da eutanásia e à redução da idade considerada estupro de
vulnerável. Votos de feliz Páscoa aos Parlamentares
e aos funcionários da Casa....................................
MENDONÇA PRADO (DEM – SE) – Elogio
ao Presidente do DEM, Senador Agripino Maia, e
ao Líder do partido na Casa, Deputado Antonio
Carlos Magalhães Neto, pela atuação em episódio
envolvendo ex-membro da agremiação partidária.
Efeitos positivos do Plano Real. Disseminação do
crack no País. Necessidade de adoção, pelo Governo Federal, de ações efetivas de combate à criminalidade e à violência. Reformulação do modelo
de segurança pública vigente no Brasil. Unificação
das polícias estaduais. Criação do Fundo Nacional
de Segurança Pública. Defesa de aprovação pela
Casa das Propostas de Emendas à Constituição de
nºs 446, de 2009, e 300, de 2008, relativas à criação
do piso salarial nacional de policiais e bombeiros
militares..................................................................
ASSIS CARVALHO (PT – PI – Pela ordem) –
Solicitação ao Ministro do Desenvolvimento Agrário,
Pepe Vargas, de antecipação da entrega de retroescavadeiras a municipalidades atingidas pela seca
no Estado do Piauí. Sugestão ao Ministro, pelo Sr.
Francisco Limma, para adoção da agenda de reforma agrária sustentável em territórios da cidadania,
no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria. Apresentação de proposta ao Diretor-Geral do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS,
Romero Rodrigues, de implantação da Vila do Leite
no perímetro irrigado dos Tabuleiros Litorâneos, no
norte do Piauí.........................................................
ERIKA KOKAY (PT – DF) – Aprovação, pela
Casa, da proposta de regulamentação da profissão
de motorista. Defesa de concessão da aposentadoria especial, do adicional de penosidade e da
jornada de trabalho de 6 horas diárias aos rodoviários. Instalação da CPI destinada à investigação da
prática de turismo sexual e da exploração sexual de
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crianças e adolescentes no País. Elevado número
de homicídios ocorridos no Distrito Federal. Votos
de feliz Páscoa ao povo brasileiro..........................
PRESIDENTE (Luiz Couto) – Associação da
Presidência ao discurso da Deputada Erika Kokay.
Votos de feliz Páscoa aos brasileiros.....................
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PASTOR MARCO FELICIANO (PSC – SP)
– Transcurso do 39º aniversário de lançamento do
programa Pulo do Gato pela Rádio Bandeirantes,
em São Paulo, Estado de São Paulo......................
INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PR – PE) –
Inclusão do Estado de Pernambuco no mapa da
vanguarda internacional do melhoramento genético
animal e vegetal e do banco de plantas e sementes
geneticamente selecionadas. Avanço de pesquisas
desenvolvidas pelo Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste – CETENE e pelo Instituto
Agronômico de Pernambuco – IPA. Intercâmbio
entre Brasil e Paquistão nas áreas agropecuária e
de recursos hídricos...............................................
BENEDITA DA SILVA (PT – RJ) – Apoio às
Medidas Provisórias de nºs 549 e 550, de 2011,
relativas ao Plano Nacional dos Direitos da Pessoa
com Deficiência – Viver Sem Limite. Importância
da emenda apresentada pelo Deputado Romário
acerca da extensão de linha de crédito especial a
cadeirantes.............................................................
MIRIQUINHO BATISTA (PT – PA) – Encaminhamento ao Ministro do Esporte, Aldo Rebelo, da
Indicação nº 2.728, de 2012, para a inscrição em
placas de inauguração de estádios de futebol dos
nomes dos trabalhadores na construção das respectivas obras........................................................
SABINO CASTELO BRANCO (PTB, AM) –
Acerto das exigências do Governo brasileiro para
o ingresso de cidadãos espanhóis no território nacional. Abertura de novos consulados brasileiros no
exterior....................................................................
WALTER FELDMAN (PSDB – SP) – Importância socioeconômica para o País da realização
da Copa do Mundo de Futebol de 2014 e dos Jogos
Olímpicos de 2016. Necessidade de realização de
maiores investimentos na educação, na qualificação profissional dos trabalhadores brasileiros e no
ensino da língua inglesa para a integração do País
no contexto mundial. Valorização dos docentes brasileiros. Defesa da destinação de 10% do Produto
Interno Bruto – PIB brasileiro para o setor educacional......................................................................
DIMAS FABIANO (PP – MG) – Lançamento
pelo Governo Federal de pacote de medidas destinadas ao estímulo e proteção do setor produtivo.
Necessidade de reexame da política cambial, das
taxas de juros e da carga tributária incidente sobre
a indústria brasileira...............................................
VIII – ENCERRAMENTO
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3 – PROPOSIÇÕES APRESENTADAS
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 157/2012 – Da Srª. Dalva Figueiredo –
Acrescenta novo § 7º ao art. 14 da Constituição
Federal, para oficializar o processo de transição
governamental no período que antecede a renúncia do titular do cargo eletivo nas hipóteses do §
6º, do art. 14, bem como em função do término do
mandato e preparação da posse no novo governo.

10484

PROJETOS DE LEI
Nº 3.624/2012 – Do Sr. Afonso Hamm – Altera o Decreto-Lei nº 791, de 27 de agosto de 1969,
para isentar os veículos transportando pessoas com
deficiência do pagamento de pedágio nas rodovias
federais...................................................................
Nº 3.625/2012 – Do Sr. Rogério Carvalho –
Dispõe sobre o controle social na repartição, na
transferência e na aplicação dos recursos da compensação financeira pela exploração de petróleo,
gás natural, recursos hídricos e minerais. Altera as
Leis nºs 7.990, de 28 de dezembro de 1989, 9.478,
de 6 de agosto de 1997, 9.427, de 26 de dezembro
de 1996 e 9.984, de 17 de junho de 2000..............
Nº 3.626/2012 – Do Sr. Inocêncio Oliveira –
Estabelece a obrigatoriedade do motociclista circular
pelo centro da faixa de trânsito..............................
Nº 3.627/2012 – Do Sr. Inocêncio Oliveira –
Fixa a obrigatoriedade do uso de equipamentos de
segurança pelos motociclistas................................
Nº 3.628/2012 – Do Sr. Reinaldo Azambuja
– Acrescenta dispositivo à Lei nº 9.096, de 19 de
setembro de 1995, que “Dispõe sobre partidos políticos, regulamenta os arts. 17 e 14, § 3º, inciso V,
da Constituição Federal.”........................................
Nº 3.629/2012 – Do Sr. Otavio Leite – Altera
a Lei nº 10.457, de 14 de maio de 2002, substituindo a expressão “Dia do Bacharel em Turismo” por
“Dia Nacional do Turismólogo e dos Profissionais
do Turismo”.............................................................
Nº 3.630/2012 – Do Sr. Miriquinho Batista –
Dispõe sobre normas para a disponibilização de
Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC
gratuito por telefone por fornecedores de produtos
e serviços regulados pelo Poder Público federal,
por instituições financeiras, por seguradoras e por
demais instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil..........................................
Nº 3.631/2012 – Do Sr. Damião Feliciano –
Dispõe sobre o financiamento imobiliário, com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública ,
em atenção aos policiais militares..........................
Nº 3.632/2012 – Do Sr. Rubens Bueno – Denomina o trecho da rodovia BR-272 compreendido
entre as cidades de Campo Morão e Barbosa Ferraz, no Estado do Paraná, de “Rodovia DOUTOR
MILTON LUIZ PEREIRA”........................................
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Nº 3.633/2012 – Do Sr. Ratinho Junior – Dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento de
roupas adequadas e protetores para a cabeça pelas Empresas Públicas e Privadas aos empregados
que, em horário laboral, mantiverem-se expostos à
radiação solar e dá outras providências.................
Nº 3.634/2012 – Do Sr. Luiz Pitiman – Altera
o parágrafo único do art. 36 da Lei nº 5.194 de 24
de dezembro de 1966, que “Regula o exercício das
profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências”, a fim de excluir a expressão “proveniente da arrecadação de
multas”....................................................................
Nº 3.635/2012 – Do Sr. Andre Moura – Concede anistia aos policiais e bombeiros militares do
Estado de Sergipe punidos por participar de movimentos reivindicatórios...........................................
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Nº 2.781/2012 – Do Sr. Henrique Afonso –
Sugere a adoção de providências no sentido de
instalar um ponto de conexão ao Programa Gesac
na Comunidade de Santa Luzia, localizada no Ramal do Mineiro – BR 364, no município de Cruzeiro
do Sul, no Estado do Acre......................................
Nº 2.782/2012 – Do Sr. Miriquinho Batista –
Sugere ao Ministério das Cidades a implementação
de piso tátil nas cidades brasileiras........................
Nº 2.783/2012 – Do Sr. Miriquinho Batista –
Sugere ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), por intermédio do Ministério
da Cultura, o registro do CARIMBÓ como bem de
natureza imaterial integrante do patrimônio cultural
brasileiro.................................................................
Nº 2.784/2012 – Do Sr. Miriquinho Batista –
Sugere a elaboração de Resolução ou Ato da Mesa
visando instituir uma bolsa de estudo a ser concedida aos servidores ocupantes de cargos efetivos,
em comissão e de secretários parlamentares que
comprovem estar cursando o primeiro curso de nível superior.............................................................
Nº 2.785/2012 – Do Sr. João Dado – Requer o envio de Indicação ao Poder Executivo, no
sentido de que seja instituída uma Universidade
Federal em São José do Rio Preto, Estado de
São Paulo...........................................................
Nº 2.786/2012 – Do Sr. João Dado – Requer o
envio de Indicação ao Ministério da Justiça, relativa
à necessidade de maiores investimentos na Polícia
Rodoviária Federal para melhorar a segurança nas
estradas..................................................................
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Nº 1.987/2012 – Do Sr. César Halum – Solicita informações ao Ministro do Desenvolvimento
Agrário sobre a situação dos Projetos de Assentado do Programa Nacional de Reforma Agrária e
Terra Legal...........................................................
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REQUERIMENTOS
Nº 4.845/2012 – Da Srª. Liliam Sá – Requerimento de retirada de tramitação do Projeto de
Decreto Legislativo nº 406, de 2011.......................
Nº 4.846/2012 – Do Sr. Afonso Hamm – Solicita a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei
nº 7699/2006, que Institui o Estatuto do Portador
de Deficiência e dá outras providências.................
Nº 4.847/2012 – 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 Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – CMADS no rol de Comissões Permanentes que devem se manifestar sobre
o mérito da proposição...........................................
Nº 4.848/2012 – Do Sr. César Halum – Requer a inclusão na Ordem do Dia do Plenário, do
Projeto de Lei 7291 de 2006..................................
Nº 4.849/2012 – Do Sr. Vaz de Lima – Requer, nos termos do art. 141, do RICD, a revisão
do despacho exarado na proposição PL 7979/2010,
do Poder Executivo.................................................
Nº 4.850/2012 – Da Comissão de Direitos Humanos e Minorias – Requer, com base nos artigos
139, II, a; 53, I; 32, VIII e 141 do RICD, seja distribuído a esta Comissão de Direitos Humanos e Minorias
o PL nº 3.331/2012 – que “acresce o art. 135-A ao
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 –
Código Penal, para tipificar o crime de condicionar
atendimento médico-hospitalar emergencial a qualquer garantia e dá outras providências”, para que a
matéria seja examinada, quanto ao mérito..............
Nº 4.851/2012 – Do Sr. Wellington Roberto
– Requer a inclusão na Ordem do Dia da PEC nº
54/1999, que acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, dispondo que o
pessoal em exercício que não tenha sido admitido
por concurso público, estável ou não, passe a integrar quadro temporário em extinção à medida que
vagarem os respectivos cargos ou empregos........
Nº 4.852/2012 – Do Sr. Dr. Ubiali – Requer
a revisão do despacho aposto ao Projeto de Lei nº
731/2011, de modo que a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio se manifeste.....................................................................
Nº 4.853/2012 – Do Sr. Dr. Ubiali – Requer
a revisão do despacho aposto ao Projeto de Lei nº
6.523/2009, de modo que a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio se
manifeste................................................................
Nº 4.854/2012 – Do Sr. Sandro Mabel – Requer a revisão do despacho de distribuição do Projeto de Lei nº 6.523, de 2009, para incluir a Comissão
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio no rol de Comissões Permanentes que devem
se manifestar sobre o mérito da proposição..........
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Nº 4.855/2012 – Do Sr. Carlos Magno – “Requer a inclusão da PEC 556 de 2002, Concedendo
aos seringueiros (soldado da borracha) os mesmos
direitos concedidos aos ex-combatentes: aposentadoria especial, pensão especial, dentre outros, na
Pauta da Ordem do dia..........................................
Nº 4.856/2012 – Do Sr. Gabriel Guimarães
– Requer seja instituída Comissão Externa para
acompanhar as investigações dos assassinatos de
3 (três) líderes do Movimento de Libertação dos Sem
Terra – MLST ocorridos no dia 24 de março de 2012
na rodovia estadual MGC – 455 em Miraporanga,
distrito de Uberlândia – MG, no Triângulo Mineiro...
Nº 4.857/2012 – Do Sr. Zé Silva – Requer
o desapensamento do Projeto de Lei nº 3.236 de
2012 do Projeto de Lei nº 3.237 de 2012...............
Nº 4.858/2012 – Do Sr. Andre Moura – “Solicita
a inclusão na Ordem do Dia o Projeto de Lei Complementar nº 339/2006 que “Altera o artigo 1º, II, ‘’d’’ da
Lei Complementar nº 64 de 18 de maio de 1990, para
disciplinar a remuneração dos servidores públicos, no
período de afastamento para fins eleitorais”..............
Nº 4.859/2012 – Do Sr. Vicente Candido
– Solicita o apensamento do PL 3.148/2012 ao
PL nº 6.792/2006..................................................
Nº 4.860/2012 – Do Sr. Vicente Candido
– Solicita o apensamento do PL 3298/2012 ao
PL nº 2.468/2011...........................................
4 – DESPACHOS DO PRESIDENTE
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Nº 1431, 1441, 1484, 1471, 1732, 1851, 1862,
1870, 1875, 1878, 1881, 1884, de 2012- do Supremo Tribunal Federal................................................
Nº 1072/12 – Do Sr. Deputado Barro Munhoz,
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
São Paulo...............................................................
Nº OF. 23/12 – Do Sr. Dep. Antônio Andrade,
Presidente da Comissão de Finanças e Tributação.
Nº OF. 99/2012 – Do Sr. Dep. Edmar Moreira
(Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira
e Controle)..............................................................
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QUESTÃO DE ORDEM
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Nº 165/12 – Do Sr. Deputado Eduardo
Cunha.....................................................................
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CARTA
– Do Sr. Aloizio Mercadante, Ministro de Estado da Educação...................................................
10505

PROPOSIÇÕES
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REQ Nº 4.291/2012, REQ Nº 4.616/2012,
REQ Nº 4.743/2012, REQ Nº 4.744/2012, REQ
Nº 4.745/2012, REQ Nº 4.764/2012, REQ Nº
4.765/2012, REQ Nº 4.772/2012, REQ Nº 4.775/2012,
REQ Nº 4.801/2012, REQ Nº 4.804/2012, REQ Nº
4.809/2012, REQ Nº 4.815/2012............................
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5 – ATAS
a) Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania, 8ª Reunião (Ordinária), em 3-4-12....... 10510
b) Comissão de Educação e Cultura, 43ª Reunião (Ordinária Audiência Pública), em 10-11-11... 10526
c) Comissão de Seguridade Social e Família,
5ª Reunião (Ordinária Audiência Pública), em 273-12, 6ª Reunião (Ordinária), em 28-3-12, 7ª Reunião (Ordinária Audiência Pública), em 29-3-12, 8ª
Reunião (Ordinária Audiência Pública), em 3-4-12. 10527
6 – DESIGNAÇÕES
a) Comissão Defesa do Consumidor, em
4-4-12.................................................................. 10532

Quinta-feira 5

10331

b) Comissão de Educação e Cultura, em
3-4-12..................................................................
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7 – PARECERES
PL Nº 1.409-B/2007, PL Nº 6.543-B/2009, PL
Nº 282-A/2011, PL Nº 1.058-A/2011, PL Nº 1.902A/2011, PL Nº 2.128-A/2011, PL Nº 2.152-A/2011,
PL Nº 2.275-A/2011................................................
SEÇÃO II
8- MESA
9 – LÍDERES E VICE-LÍDERES
10 – DEPUTADOS EM EXERCÍCIO
11 – COMISSÕES
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SEÇÃO I

Ata da 69ª Sessão, Extraordinária, Matutina,
da 2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 54ª Legislatura,
em 4 de abril de 2012
Presidência dos Srs.: Rose de Freitas, 1ª Vice-Presidente;
Inocêncio Oliveira, 3º Secretário Luiz Couto,
§ 2º do art. 18 do Regimento Interno
ÀS 9 HORAS COMPARECEM À CASA
OS SRS.:

Waldir Maranhão PP
Total de MARANHÃO 4
CEARÁ

RORAIMA
Paulo Cesar Quartiero DEM
Total de RORAIMA 1
PARÁ
Josué Bengtson PTB
Miriquinho Batista PT
Zequinha Marinho PSC
Total de PARÁ 3

Ariosto Holanda PSB PsbPcdob
José Guimarães PT
Mauro Benevides PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Total de CEARÁ 4
PIAUÍ

AMAZONAS
Francisco Praciano PT
Rebecca Garcia PP
Total de AMAZONAS 2
RONDÔNIA
Marcos Rogério PDT
Mauro Nazif PSB PsbPcdob
Nilton Capixaba PTB
Padre Ton PT
Total de RONDÔNIA 4
ACRE
Henrique Afonso PV PvPps
Total de ACRE 1
TOCANTINS
Ângelo Agnolin PDT
Júnior Coimbra PMDB
Lázaro Botelho PP
Total de TOCANTINS 3
MARANHÃO
Domingos Dutra PT
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Pinto Itamaraty PSDB

Assis Carvalho PT
Marllos Sampaio PMDB
Total de PIAUÍ 2
PARAÍBA
Damião Feliciano PDT
Luiz Couto PT
Total de PARAÍBA 2
PERNAMBUCO
Fernando Ferro PT
Pedro Eugênio PT
Severino Ninho PSB PsbPcdob
Total de PERNAMBUCO 3
SERGIPE
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Márcio Macêdo PT
Total de SERGIPE 2
BAHIA
Afonso Florence PT
Daniel Almeida PCdoB PsbPcdob
Geraldo Simões PT
José Nunes PSD
Luiz Alberto PT
Oziel Oliveira PDT
Paulo Magalhães PSD
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RIO GRANDE DO SUL

Roberto Britto PP
Zezéu Ribeiro PT
Total de BAHIA 9
MINAS GERAIS
Ademir Camilo PSD
Jairo Ataide DEM
Luiz Fernando Faria PP
Marcos Montes PSD
Toninho Pinheiro PP
Vitor Penido DEM
Walter Tosta PSD
Zé Silva PDT
Total de MINAS GERAIS 8
ESPÍRITO SANTO
Audifax PSB PsbPcdob
Total de ESPÍRITO SANTO 1
RIO DE JANEIRO
Benedita da Silva PT
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Dr. Aluizio PV PvPps
Glauber Braga PSB PsbPcdob
Jair Bolsonaro PP
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Vitor Paulo PRB
Washington Reis PMDB
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de RIO DE JANEIRO 9
SÃO PAULO
Dr. Ubiali PSB PsbPcdob
Janete Rocha Pietá PT
Missionário José Olimpio PP
Otoniel Lima PRB
Total de SÃO PAULO 4
DISTRITO FEDERAL
Izalci PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de DISTRITO FEDERAL 1
GOIÁS
Pedro Chaves PMDB
Ronaldo Caiado DEM
Rubens Otoni PT
Total de GOIÁS 3
PARANÁ
Eduardo Sciarra PSD
Fernando Francischini PSDB
Nelson Meurer PP
Osmar Serraglio PMDB
Total de PARANÁ 4

Afonso Hamm PP
José Otávio Germano PP
José Stédile PSB PsbPcdob
Luis Carlos Heinze PP
Ronaldo Nogueira PTB
Total de RIO GRANDE DO SUL 5

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – A lista de
presença registra na Casa o comparecimento de 75
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.

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

III – EXPEDIENTE
Ofício nº 123 (CN)
Brasília, 29 de março de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Mensagem nº 23, de 2012-CN
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Presidência recebeu da Excelentíssima Senhora Presidente
da República a Mensagem nº 23, de 2012-CN (nº 95,
de 2012, na origem), encaminhando o Projeto de Lei
nº 2, de 2012-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Integração Nacional,
crédito especial no valor global de R$90.000.000,00
(noventa milhões de reais), para o fim que especifica”.
A matéria, publicada no Diário do Senado Federal de 27 de março do corrente ano, vai à Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Em anexo, encaminho a Vossa Excelência calendário para a tramitação da matéria.
Atenciosamente, – Senador José Sarney, Presidente da Mesa do Congresso Nacional
SF 26-3-2012
14 horas
A Presidência recebeu da Excelentíssima Senhora Presidente da República a Mensagem nº 23, de
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2012-CN (nº 95, de 2012, na origem), encaminhando
o Projeto de Lei nº 2, de 2012-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da
Integração Nacional, crédito especial no valor global
de R$90.000.000,00 (noventa milhões de reais), para
o fim que especifica”
O projeto vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Nos termos do art. 112 da Resolução nº 1, de
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para
tramitação do projeto:
Leitura: 26-3-2012
Até 31 /3 – prazo para publicação e distribuição de avulsos;
até 8/4 prazo para apresentação de
emendas;
até 13/4 – prazo para publicação e distribuição de avulsos das emendas apresentadas; e
até 28/4 – prazo para apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório e
encaminhamento do parecer da CMO à Mesa
do Congresso Nacional.
A matéria será publicada em avulsos e no Diário
do Senado Federal de 27 de março do corrente.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
Publique-se.
Em: 4-4-12. – Marco Maia, Presidente.

Of. nº 214/2012 – Bloco
Brasília, 3 de março de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Assunto: Indicação para Titularidades de Comissão
Especial.
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência no
sentido de indicar a Deputada Gorete Pereira (PR/CE)
e Deputado Laércio Oliveira (PR/SE) para membros
titulares na Comissão Especial destinada a apreciar
e proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 005-A, de 2011, do Sr. Nelson Marquezelli, que
“altera o inciso XV do art. 48 e revoga os incisos VII e
VIII do art. 49 para estabelecer que os subsídios do
Presidente e Vice-Presidente da República, Ministros
de Estado, Senadores e Deputados Federais são idênticos aos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.
Respeitosamente, – Deputado Lincoln Portela, Líder do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/PHS/
PTC/PSL/PRTB.
Publique-se.
Em: 4-4-2012. – Marco Maia, Presidente.
Ofício nº 110/2012
Brasília, 3 de abril de 2012

Ofício GAB/PSD nº 254
Brasília, 4 de abril de 2012
À Sua Excelência o Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, indico, nos termos regimentais e na forma abaixo, os seguintes deputados para ocuparem as vagas do Partido Social
Democrático – PSD na Comissão Especial destinada
a promover estudos e proposições para a reformulação
do ensino médio. – CEENSI.

TITULARESSUPLENTES
Cesar Halum
Walter Tosta
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Diego Andrade

Deputado Guilherme Campos, Líder do PSD.
Publique-se.
Em: 4-4-2012. – Marco Maia, Presidente.

Exmo. Sr.
Deputado Marco Maia
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado
Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP), na qualidade de Titular
e o Senhor Deputado Jose Augusto Maia (PTB-PE),
na qualidade de Suplente, para a 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”.
Ao ensejo, renovo a Vossa. Excelência protestos
de estima e consideração.
Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes,
Líder do PTB.
Publique-se.
Em: 4-4-2012. – Marco Maia, Presidente.
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Ofício nº 119/2012
Brasília, 3 de abril de 2012
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COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Ofício-Pres. nº 4.520/12-CDEIC

Exmo. Sr.
Deputado Marco Maia
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado
Paes Landim (PTB-PI), na qualidade de Titular e o Senhor Deputado Alex Canziani (PTB-PR), na qualidade
de Suplente, para a Comissão Especial destinada a
proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 123, de 1995, do Sr. Luiz Carlos Hauly, que dá
nova redação ao inciso IV do art. 206 da Constituição
Federal” (autoriza a cobrança de mensalidade compatível com a renda familiar, no ensino superior público).
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração.
Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes,
Líder do PTB.
Publique-se.
Em: 4-4-2012. – Marco Maia, Presidente.
Ofício nº 039/2012 LID/PRB
Brasília, 3 de abril de 2012
Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Indicação de membro para Comissão Temporária – PEC nº005-A/2011.
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Deputado Antônio Bulhões – PRB/SP, para membro titular da Comissão Especial destinada a apreciar e proferir parecer
à Proposta de Emenda à Constituição nº 005-A, de
2011, do Sr. Nelson Marquezelli, que “altera o inciso
XV do art. 48 e revoga os incisos VII e VIII do art. 49
para estabelecer que os subsídios do Presidente e
Vice-Presidente da República, Ministros de Estado,
Senadores e Deputados Federais são idênticos aos
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal”.
Atenciosamente, – Deputado Antonio Bulhões –
PRB/SP) Líder do Partido Republicano Brasileiro-PRB.
Publique-se.
Em: 4-4-2012. – Marco Maia, Presidente.

Brasília, 28 de março de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado MARCO MAIA
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Assunto: Publicação do Projeto de Lei nº 1.902 /2011
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência a apreciação
do Projeto de Lei nº 1.902/2011, por este Órgão Técnico.
2. Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Respeitosamente, – Deputado Márcio Reinaldo
Moreira, Presidente.
Publique-se.
Em 4-4-12. – Marco Maia, Presidente.
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
001–12 CMADS
Brasília, 21 de março de 2012
Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado MARCO MAIA
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência a apreciação, nesta data, do Projeto de Lei nº 6.543, de 2009, por
este Órgão Técnico.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Respeitosamente, – Deputado Sarney Filho,
Presidente.
Publique-se.
Em 4-4-12. – Marco Maia, Presidente.
003 – 12 CMADS
Brasília, 21 de março de 2012.
Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado MARCO MAIA
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência a apreciação, nesta data, do Projeto de Lei nº 1.409, de 2007,
por este Órgão Técnico.
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Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Respeitosamente, – Deputado Sarney Filho,
Presidente.
Publique-se.
Em 4-4-12. – Marco Maia, Presidente.
008 – 12 CMADS
Brasília, 28 de março de 2012
Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado MARCO MAIA
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência a apreciação, nesta data, do Projeto de Lei nº 282, de 2011,
por este Órgão Técnico.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Respeitosamente, – Deputado Sarney Filho,
Presidente.
Publique-se.
Em 4-4-12. – Marco Maia, Presidente.
011 – 12 CMADS
Brasília, 28 de março de 2012
Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado MARCO MAIA
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência a apreciação, nesta data, do Projeto de Lei nº 1.058, de 2011,
por este Órgão Técnico.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Respeitosamente, – Deputado Sarney Filho,
Presidente.
Publique-se.
Em 4-4-12. – Marco Maia, Presidente.
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRASPORTES
Of. P-009/12/CVT
Brasília, 21 de março de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado MARCO MAIA
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58, caput,
do Regimento Interno, comunico a V. Exª. que a Co-
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missão de Viação e Transportes, em reunião ordinária
realizada hoje rejeitou o Projeto de Lei nº 2.152/11
– do Sr. Nelson Bornier – que “torna obrigatória a instalação de visor digital de velocidade nos ônibus interestaduais e dá outras providências” e o Projeto de
Lei nº 2.559/11, apensado.
Atenciosamente, – Deputado Washington Reis,
Presidente.
Publique-se.
Em 4-4-12. – Marco Maia, Presidente.
Of. P-012/12/CVT
Brasília, 28 de março de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado MARCO MAIA
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58, caput, do
Regimento Interno, comunico a V. Exª. que a Comissão
de Viação e Transportes, em reunião ordinária realizada hoje aprovou o Projeto de Lei nº 2.128/11 – do Sr.
Alberto Mourão – que “revoga o § 9º do art. 14 da Lei
nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, que institui o
Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à
Ampliação da Estrutura Portuária – REPORTO”.
Atenciosamente, – Deputado Washington Reis,
Presidente.
Publique-se.
Em 4-4-12. – Marco Maia, Presidente.
Of. P-013/12/CVT
Brasília, 28 de março de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado MARCO MAIA
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58, caput, do
Regimento Interno, comunico a V. Exª. que a Comissão
de Viação e Transportes, em reunião ordinária realizada
hoje rejeitou o Projeto de Lei nº 2.275/11 – do Sr. Audifax
– que “altera a redação do inciso V do art. 230 da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código
de Trânsito Brasileiro, e acrescenta inciso XXIII ao referido artigo, para dispor sobre as infrações que especifica”.
Atenciosamente, – Deputado Washington Reis,
Presidente.
Publique-se.
Em 4-4-12. – Marco Maia, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Passa-se às

IV – BREVES COMUNICAÇÕES
Peço compreensão aos colegas porque darei a
palavra primeiramente aos Deputados que terão de sair.
Com a palavra o Sr. Deputado Fernando Ferro.
O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, quero destacar a mobilização da bancada do Partido dos Trabalhadores e de
Parlamentares do Nordeste para minimizar os efeitos
de uma das mais terríveis secas dos últimos tempos.
Há necessidade urgente de uma ação de defesa civil
na região do Semiárido.
Estamos organizando uma discussão com o Ministério da Integração e com o Governo Federal para
apressar ações que respondam à necessidade de
atendimento às populações atingidas pela seca.
Em alguns locais, falta água para consumo humano e para a lavoura, resultando em graves prejuízos
à safra. Necessitamos imediatamente de carros‑pipa e
outros instrumentos, além de uma política mais estruturadora de convivência com a seca. Essa discussão
queremos fazer com o Governo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MÁRCIO MACÊDO (PT-SE. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no
último dia 28 foi instalada nesta Casa Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar o trabalho
escravo no campo e na cidade no Brasil.
Peço que seja considerado como lido discurso
em que destaco o combate ao trabalho escravo. Que
possamos, nesta Casa, dar um exemplo para o País
e corrigir essa injustiça secular.
Também quero registrar que ontem dei entrada
a projeto de lei que visa isentar o 13º salário do Imposto de Renda.
Parabenizo a Presidente Dilma pelo lançamento,
no dia de ontem, de um programa bastante abrangente
de incentivo à indústria nacional e de fortalecimento do
mercado interno e das exportações brasileiras.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma boa Páscoa
a todos.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, foi instalada, no último dia 28, Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a investigar a ocorrência de trabalho escravo
e análogo nas áreas rurais e urbanas do Brasil. Para
presidi-la, foi eleito o Deputado Cláudio Puty, do PT
do Pará e, para a relatoria, foi designado o Deputado
Walter Feldman, do PSDB de São Paulo.
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O tema, dada sua relevância, há muito vem sendo debatido nesta Casa. Em 1991 foi instalada a CPI
que investigou a causa da violência no campo. Nessa
Comissão, foi denunciado o caso de um trabalhador
do Pará submetido à condição análoga à de escravo
em uma fazenda em Goiás. De lá para cá, várias proposições foram apresentadas no Congresso Nacional
para inibir essa prática.
A mais importante, em tramitação, é a Proposta
de Emenda à Constituição nº 438, de 2001, de autoria do então Senador Ademir Andrade. A proposição
altera o art. 243 da Constituição Federal para determinar que glebas de terra, em qualquer região do País,
onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo, serão
imediatamente expropriadas e destinadas à reforma
agrária, com assentamento prioritário dos colonos
que trabalhavam na respectiva gleba, sem qualquer
indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras
sanções previstas em lei.
Sr. Presidente, esse tipo de medida, com a qual
se pretende erradicar a exploração do trabalho escravo, vem encontrando resistência por parte de setores
representativos dos grandes proprietários rurais, a ponto de há anos virem impedindo a tramitação da PEC,
votada em primeiro turno no plenário desta Casa em
agosto de 2004. São quase 8 anos de espera para a
votação em segundo turno, quando, enfim, será concluída a tramitação da matéria, com a respectiva promulgação pelo Congresso Nacional.
Apesar disso, a discussão do tema tem resultado
em inúmeras providências no âmbito do Poder Executivo e do Poder Legislativo.
Em 1995, no Ministério do Trabalho e Emprego,
foi criado o Grupo Especial de Fiscalização Móvel, que
até 2010 realizou 1.083 operações em 2.844 estabelecimentos, que resgataram 39.180 trabalhadores. Foram lavrados 31.589 autos de infração e formalizados
36.419 contratos, com o pagamento de mais de R$62
milhões em indenizações.
No Legislativo, em 2003, foi alterado o art. 149
do Código Penal Brasileiro pela Lei nº 10.803, a fim
de melhor tipificar o crime mediante o qual se reduz
alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva,
quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho,
quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção
em razão de dívida contraída com o empregador ou
preposto. Ao infrator será aplicada pena de reclusão
de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente
à violência. Nas mesmas penas incorre quem cerceia
o uso de qualquer meio de transporte por parte do
trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho,
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ou mantém vigilância ostensiva no local de trabalho
ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do
trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho.
A pena será aumentada da metade se o crime for cometido contra criança ou adolescente ou por motivo
de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem.
Em 2002, a Lei nº 10.608 acrescentou artigos
à Lei nº 7.998, de 1990, que regula o Programa do
Seguro-Desemprego, a fim de estabelecer que o trabalhador que vier a ser identificado como submetido
a regime de trabalho forçado ou reduzido a condição
análoga à de escravo, em decorrência de ação de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, será
dessa situação resgatado e terá direito à percepção
de três parcelas de seguro-desemprego no valor de
um salário-mínimo cada. Ele ainda será encaminhado,
pelo Ministério, para qualificação profissional e recolocação no mercado de trabalho, por meio do Sistema
Nacional de Emprego – SINE.
Também no âmbito do Ministério do Trabalho e
Emprego, foi criado, em 2003, o Cadastro de Empregadores, conhecido como “lista suja”. Nele consta quem
tenha submetido trabalhadores a condições análogas
à de escravo, cuja inclusão do nome se dá após decisão administrativa final relativa ao auto de infração,
lavrado em decorrência de ação fiscal. Enquanto estiver incluído no Cadastro, o empregador não usufrui
de financiamentos com recursos públicos, bem como
sofre restrição de relacionamento comercial no setor
privado. Na última atualização do Cadastro, havia 294
nomes, entre pessoas físicas e jurídicas.
Sras. e Srs. Deputados, não há dúvida de que
essas ações estão contribuindo para a consolidação
da justiça social no País. No entanto, ainda há muito
a se fazer para erradicar o trabalho escravo no Brasil,
que agora não se verifica mais apenas no meio rural.
Notícias recorrentes na imprensa dão conta de que
essa prática ocorre também nos grandes centros urbanos do País, a exemplo de São Paulo.
Em novembro de 2011, a Comissão de Trabalho,
de Administração Pública e Serviço Público desta Casa
realizou audiência pública para apurar denúncias de
que trabalhadores bolivianos eram submetidos a trabalho escravo em oficinas de confecção em São Paulo,
as quais forneciam seus produtos para grandes grifes
de vestuário.
Esses fatos mostram a importância da imediata
aprovação da PEC nº 438, de 2001, aliada ao bom funcionamento da CPI ora instalada com vistas a elucidar
essa problemática e a sugerir providências a serem
tomadas para resolvê-la definitivamente.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
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O SR. MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIO (PP-SP.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero mais uma vez registrar desta tribuna
que votei contrariamente à liberação de bebidas alcóolicas nos estádios e no entorno, porque sabemos que
bebida e torcedor não combinam.
Quero condenar qualquer manobra que possa
haver para liberar a venda de bebidas alcóolicas nos
estádios. Apoiamos a realização da Copa do Mundo
no Brasil, mas condenamos a venda de bebidas alcóolicas nos estádios.
Faço esse registro e manifesto a todo o País minha posição autêntica e clara contra a venda de bebidas alcóolicas nos estádios.
Era só, Sr. Presidente.
O SR. GLAUBER BRAGA (Bloco/PSB-RJ. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero registrar encontro que tive, no dia de
ontem, com o Ministro da Ciência e Tecnologia, Marco
Antonio Raupp, o Secretário‑Executivo, Luiz Antonio
Elias, e o Sr. Acioli Antonio de Olivo, Chefe da Assessoria Parlamentar do Ministério. Importante destacar
a presença do Prof. Carlos Nobre.
Já está em funcionamento o CEMADEN, que
emite alerta às coordenações de defesa civil do Brasil, aos órgãos municipais e estaduais de defesa civil.
Esta Casa tem a obrigação de garantir recursos orçamentários, batalhar para que o Ministério da Ciência e
Tecnologia possa, cada vez mais, fazer com que seus
instrumentos sejam efetivos, principalmente no que
diz respeito à prevenção de desastres. Mas para isso
recursos são necessários. E esta Casa tem a tarefa
histórica de garantir esses recursos no Orçamento.
Obrigado.
O SR. WASHINGTON REIS (PMDB-RJ. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ontem nós fizemos algumas visitas, no noroeste do Estado do Rio de Janeiro, aos Municípios de
Porciúncula e Natividade e à nossa querida Itaperuna.
Sr. Presidente, o nosso querido Governador Sérgio Cabral está fazendo uma revolução na área social
com o lançamento do Programa Renda Melhor, um
incremento ao Bolsa Família. O programa dá proteção
social às famílias de baixa renda.
O Governador está visitando os 92 Municípios
do Estado do Rio de Janeiro, objetivando melhorar as
condições de vida da população, o que já vem fazendo. Ao mesmo tempo, fomenta o comércio local, pois
há mais dinheiro circulando nas periferias do Estado.
É um Governo que respeita a população mais humilde.
Deixo aqui o meu sincero reconhecimento à grande gestão do nosso querido Governador Sérgio Cabral,
Governador do nosso partido, Governador do PMDB.
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Obrigado.
O SR. ÂNGELO AGNOLIN (PDT-TO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito à Mesa que
considere como lido pronunciamento que faz alusão
a projeto de lei de minha autoria que visa inibir a utilização de motos e similares na prática de crimes, inclusive homicídios.
Em síntese, estamos propondo que a identificação
desses veículos se faça de forma ostensiva quando em
uso e que haja a plena visualização do rosto do condutor e do passageiro. Haverá muito mais tranquilidade
quanto à segurança pública, tendo em vista que, muitas
vezes, esses equipamentos servem de máscara para
a prática de muitas atrocidades.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o crime
no Brasil vive um momento extremamente preocupante. Um verdadeiro caos vem tirando o sono do povo
em todo o País.
Entre os instrumentos usados para a prática de
crimes, destacam-se as motos, que propiciam fuga
rápida e anonimato, atributos que as tornam veículos
“cúmplices” da criminalidade.
As estatísticas mostram que as motocicletas são
cada vez mais utilizadas na prática das mais diversas
modalidades de crimes: assalto relâmpago, saidinha
de banco e homicídio.
Por isso, apresento à Casa projeto de lei que ajuda a combater essa prática. De um lado, obrigando a
exposição de forma ostensiva do numero da placa do
veículo, de modo a permitir sua imediata identificação.
De outro, permitindo plena visualização do rosto do
condutor e do passageiro, evitando que o capacete
seja utilizado como máscara na prática das mais absurdas atrocidades.
O selo na parte traseira do capacete evitaria que
o número fosse escondido, como acontece muito: observem que os bandidos hoje costumam dobrar a placa
para praticar assaltos.
Parece simples, mas, além de reduzir significativamente esse tipo de assalto, a polícia passará a ter
maior controle nas abordagens, sem ferir o direito de ir
e vir do cidadão de bem que utiliza esse tipo de veículo.
A presente proposta fixa novas regras de uso do
capacete, vestuário de proteção de condutores e de
passageiros de motocicIetas, motonetas e ciclomotores,
tendo em vista a segurança pública no trânsito em âmbito nacional, alterando o Código de Trânsito Brasileiro.
Tenho certeza de que a medida ajudará na fiscalização de ilícitos de trânsito e de outras modalidades de
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crimes e, sem dúvida, irá contribuir significativamente
para o combate à violência.
Muito obrigado.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Município cearense de Barreira comemora,
neste mês, 25 anos de autonomia política após o desmembramento de Redenção, cidade conhecida pelas
suas tradições libertárias, especialmente a abolição
dos escravos.
O atual Prefeito daquela comuna, Antonio Peixoto, com apoio do Vice, Vereadores e Secretários,
elaborou extensa programação, na qual se acham incluídas inaugurações de obras públicas e festividades
que realçarão o magno evento.
Conhecido como a Terra do Caju, Barreira sempre
contou com meu apoio em empreendimentos importantes, direcionados para o bem-estar da comunidade.
Juntamente com o Deputado Mauro Filho, estaremos presentes a muitas das promoções, como
forma de reiterar o nosso propósito de contribuir para
impulsionar o incremento social de uma gente imbuída do sentimento de alcançar padrões de progresso
e expansão urbana.
Ao registrar, desta tribuna, os 25 anos de uma importante urbe, desejo comprometer-me, sinceramente,
com todas as proposições que digam respeito a sua
maior projeção, recebendo, também, o indispensável
estímulo do Governador Cid Ferreira Gomes, que comanda os destinos de nossa unidade federada.
Era o que tinha a dizer.
O SR. GERALDO SIMÕES (PT-BA. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, gostaria que V.Exa. considerasse como lido e divulgasse nos meios de comunicação da Casa pronunciamento em que parabenizo
a Presidenta Dilma pelo conjunto de medidas de fortalecimento da indústria nacional anunciadas ontem,
seja pela desoneração da folha, seja pela redução dos
impostos, seja pela diminuição dos juros. Também foram priorizadas, em vários casos, as compras governamentais dos produtos nacionais.
É uma concepção muito diferente de como no
passado se enfrentava a crise. Agora, Sr. Presidente,
a crise é enfrentada com o fortalecimento do mercado interno, com a inclusão social, com a distribuição
de renda, com a inserção no cenário internacional. No
mundo em crise, de maneira soberana, estamos trabalhando junto com países que têm o mesmo conceito
que o Brasil no que diz respeito ao fortalecimento do
mercado interno, como a Rússia, a Índia, a China e a
África do Sul, os chamados BRIC.
Sr. Presidente, aproveito para desejar feliz Páscoa a V.Exa. e a todos os colegas.
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Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Obrigado,
Deputado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em pronunciamento anterior, realizado em 27 de março, fiz
algumas considerações sobre o tema de proteção da
indústria nacional. Na ocasião, comentei as manifestações da Oposição e a decisão da Presidenta Dilma
de tomar algumas medidas destinadas a estimular a
produção. Ontem a Presidenta anunciou um conjunto
de medidas de proteção da indústria nacional com o
objetivo de sustentar o crescimento, estimular a economia e garantir o emprego.
Mais que mencionar as medidas propostas, anunciadas em detalhes pelo Ministro Mantega, interessa-me analisar a concepção de política econômica manifestada pela Presidenta.
A primeira é de os chamados países em desenvolvimento – Brasil, Rússia, India, China e África
do Sul – centrarem foco no desenvolvimento de seus
mercados internos, com políticas de inclusão social,
integrados à economia internacional, que vive uma
conjuntura de crise.
Para ela, a política econômica deve ser fundamentada na inclusão social, no crescimento e no mercado interno e, ao mesmo tempo, na afirmação do País
competitivamente na economia internacional.
Com isso, não seguiremos os velhos modelos
recessivos e de arrocho para a estabilização econômica, que buscavam, através do sacrifico dos trabalhadores, gerar excedentes exportáveis e maiores taxas
de lucro, em detrimento da economia nacional. Esse
foi o modelo seguido no Brasil durante anos, de triste
história que excluía enormes contingentes da população do mercado. Hoje podemos dizer que a prioridade
começa pela inclusão social, avança pela expansão e
fortalecimento do mercado interno e tem como complemento o fortalecimento competitivo da economia.
A opção da Presidenta é pelo fortalecimento da
economia mediante redução dos custos, desoneração
da folha, redução de impostos, e preferência do Governo por produtos nacionais.
Acertadamente, o Governo não partiu para a
solução artificial de mexer na taxa de câmbio, desvalorizando a moeda brasileira, o que a baratearia os
produtos brasileiros para os estrangeiros, mas diminuiria o poder de compra dos assalariados brasileiros.
Além de politicamente incorreto, por configurar
opção pelo empobrecimento da população para garantir a balança comercial, priorizar a exportação quando
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o mercado internacional se encontra em recessão é
simplesmente uma medida estúpida. Se a tendência
do mercado externo é de diminuir sua demanda, baixar os preços dos produtos nacionais artificialmente,
buscando com isso reverter essa tendência, é simplesmente um suicídio. Qualquer empresário, qualquer
comerciante sabe disso.
Felizmente, temos um mercado interno em expansão, que pode sustentar o crescimento da indústria.
E existe um mercado mundial, representado principalmente pelo BRIC, que pode sustentar nossa economia
enquanto durar a atual crise internacional.
Assim, mais uma vez parabenizo a Presidenta
Dilma e a equipe econômica de nosso Governo, dirigida pelo Ministro Guido Mantega, por não se deixarem seduzir pela velha prática de desvalorização do
trabalho dos brasileiros com o objetivo de conquistar
o mercado externo.
Muito obrigado.
O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP-RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, colegas Parlamentares, quero cumprimentar a Presidente Dilma pelo
anúncio de medidas feito ontem e registrar que seria
muito importante termos uma política também para a
agricultura.
O Brasil, por exemplo, é o terceiro maior produtor
de frangos do mundo, e o maior exportador mundial –
o Brasil exportou 8 bilhões de dólares do produto no
ano passado.
A desoneração da folha é muito importante para
os produtores de carnes, no caso específico do frango, dos suínos, dos bovinos, e para o setor de lácteos.
Precisamos de uma política específica também para
a agricultura.
Parabenizamos a Presidente pelas medidas anunciadas.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Há uma
grande lista de Parlamentares inscritos para falar neste período.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Com a palavra o Deputado Daniel Almeida.
O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB-BA.) –
Sr. Presidente, pedi a palavra para condenar a atitude
da empresa Dow Química, que anunciou que fechará
a sua unidade de Camaçari, na Bahia, demitindo cerca
de 130 trabalhadores.
Quero conclamar o Governo Federal, o Governo
da Bahia e a sociedade para apoiar a luta dos trabalhadores, que condenam essa atitude. É uma empresa
multinacional que está há muitos anos no País, em Camaçari, que recebeu incentivo fiscal para lá se instalar
e recebe todas as benesses do Estado. Ela não pode,
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de uma hora para outra, abandonar a sua atividade
sem qualquer repercussão.
Portanto, manifesto minha condenação a essa
atitude num momento em que o Brasil faz esforços
para manter a atividade produtiva. É uma atitude absolutamente inaceitável.
Obrigado.
O SR. DR. ALUIZIO (Bloco/PV-RJ. Sem revisão
do orador.) – Exmo. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, passamos a Quaresma e entramos agora
na Páscoa, época da ressurreição. Que este momento
maior do cristianismo possa trazer para esta Casa um
pouco de reflexão e um pouco de coragem para que
possamos afastar de uma vez por todas a pulsão de
morte que convive conosco diariamente.
Sr. Presidente, quero falar também sobre a situação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no
campus de Macaé, no curso de Medicina. Os estudantes daquela instituição estão passando por dificuldades, não só os acadêmicos, mas também o corpo de
professores.
Ontem solicitei aos Ministros da Saúde e da
�������
Educação que recebessem um grupo de pessoas para
que pudesse tentar expor e reverter essa situação.
A Universidade Federal do Rio de Janeiro é uma das
maiores da América Latina e não pode passar pela
dificuldade que se encerra em Macaé.
Deixo à disposição, então, os serviços do meu
mandato àquela universidade.
O SR. PRESIDENTE(Luiz Couto) – Muito obrigado, Deputado Dr. Aluizio.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Com a palavra o Deputado Domingos Dutra.
O SR. DOMINGOS DUTRA (PT-MA. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, as águas do Rio Madeira e do Rio Xingu estão pegando fogo! Trabalhadores
que trabalham na Usina Hidrelétrica de Jirau, no Rio
Madeira, atearam fogo em muitos acampamentos,
em muitos alojamentos. Os trabalhadores que estão
iniciando as obras da usina de Belo Monte estão em
greve. A Força Nacional e a Polícia Militar estão intervindo nessas duas hidrelétricas.
Eu estive no Rio Madeira, semana retrasada, para
acompanhar a situação dos trabalhadores da Usina de
Jirau, em Santo Antônio. O Governo Federal precisa
urgentemente de, em vez da polícia, colocar a estrutura do Estado – do Ministério do Trabalho, da Justiça
do Trabalho, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA – para
mediar esses conflitos. Não adianta mandar a polícia.
O Governo Federal não pode, de maneira alguma,
deixar que esses consórcios transformem a produção
de energia numa tragédia, numa barbárie. Precisamos
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produzir energia verdadeiramente limpa. O que se verifica é a barbárie praticada por essas empresas, por esses consórcios, que terceirizam e quarteirizam relações
de trabalho, criando um ambiente de intranquilidade.
Portanto, deixo aqui este apelo para que voltemos
à tranquilidade nessas obras.
O SR. PAULO FEIJÓ (Bloco/PR-RJ. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, infelizmente esses acidentes envolvendo derramamento de petróleo estão se
tornando rotina, principalmente na Bacia de Campos.
Eu espero que os órgãos fiscalizadores fiscalizem
melhor e que as empresas que produzem tenham mais
cuidado. Royalty do petróleo é realmente para mitigar
os efeitos desses acidentes, como também os efeitos
das questões ambientais, sociais, estruturais. Então,
royalty do petróleo não é favor do Governo, não é esmola para os Estados e Municípios produtores.
Então, esperamos que tenha um desfecho satisfatório essa polêmica lei que visa alterar os critérios do
pagamento de royalties. Esperamos que a justiça seja
feita com os Estados e Municípios produtores.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhoras
e senhores aqui presentes, crianças, jovens e pessoas
com deficiência que acompanham os nossos trabalhos
pela Rádio Câmara e TV Câmara, pela Internet, pelas
redes sociais e, inclusive, por meio da Língua Brasileira
de Sinais – LIBRAS, em particular os ilustres cidadãos
do meu Estado, Rio de Janeiro, a quem tenho o orgulho de aqui representar.
Tenho alertado, Sr. Presidente, nobres colegas,
para o fato de que os Municípios e Estados produtores
sofrem riscos constantes, da natureza, decorrentes
da cadeia produtiva de petróleo, o que, portanto, fundamenta o direito constitucional que assegura indenizações como royalties para fins de compensação dos
danos sociais e ambientais.
Depois da sequência de vazamentos registrados
nas últimas semanas, é preciso novamente que todos
nós, Parlamentares dos Municípios e Estados produtores, retornemos a alertar o Brasil sobre os riscos que
milhões de cidadãos enfrentam diariamente.
Na segunda-feira, 2 de abril, o Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis –
IBAMA informou que a PETROBRAS notificou o órgão
nos últimos dias sobre dois vazamentos, um de óleo cru,
no Ceará, e outro de água oleosa, na Bacia de Santos.
No Ceará, foi necessário parar a produção no
Campo de Atum. Na Bacia do Ceará, a companhia
informou que um furo no duto de escoamento de petróleo da Plataforma Atum 2 para a Plataforma Xaréu
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3 causou o vazamento de óleo cru no oceano na última sexta-feira.
É uma demonstração, nobres colegas de Parlamento, dos impactos sofridos pelos entes federados,
decorrentes da atividade de exploração e produção
de petróleo. É preciso que a sociedade brasileira entenda que, quando os Municípios e Estados produtores exigem o respeito à política atual de distribuição
de royalties, assim fazem por uma questão de direito,
porque tal política de compensação está prevista na
Constituição Federal, e de justiça, porque os royalties
são necessários para mitigar os prejuízos provocados
pelo setor.
A PETROBRAS parou a produção do Campo
de Atum e interrompeu o escoamento do petróleo da
Plataforma Atum. Veja, nobres colegas Parlamentares,
a gravidade desse tipo de acidente. Eu gostaria de
saber se os Deputados e Senadores que defendem a
redistribuição dos royalties para entes federados não
produtores gostariam também de passar por esse tipo
de acidente.
A PETROBRAS iniciou a despressurização do
duto e a dispersão mecânica da mancha de óleo com
a utilização de uma embarcação de resposta a emergência. O Campo de Atum produz, desde 1987, a maior
parte do gás natural.
Já na Bacia de Santos, a PETROBRAS informou
que ocorreu hoje um vazamento de aproximadamente
10 litros de água oleosa do convés FPSO Cidade de
Santos para o mar. O FPSO é operado pela MODEC,
e é o mesmo em que foi registrado um derramamento de cerca de 70 litros de água oleosa em fevereiro,
após uma parada programada das atividades para
manutenção de equipamentos.
No vazamento comunicado hoje, a PETROBRAS
informou que o pessoal a bordo conseguiu visualizar
pequenas feições, sendo a maior com dimensões aproximadas de 5 por 2 metros nas proximidades do navio, variando do brilho prateado para o brilho arco‑íris.
A mancha era de baixíssima espessura, não sendo passível de operação de contenção e recolhimento, segundo a empresa. Foi feita apenas a dispersão
mecânica.
Muito obrigado.
O SR. AUDIFAX (Bloco/PSB-ES. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
nesta manhã, quero parabenizar o ex-Governador do
meu Estado Paulo Hartung – tive até o privilégio de
ser seu Secretário de Planejamento -, que, na semana
passada, lançou o livro Recortes.
Esse livro trata um pouco da sua experiência de
vida, da sua experiência na política, da sua experiência de gestão. É um livro que serve para todos nós,
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para a classe política, para os empresários, para toda
a sociedade.
Então, neste dia, parabenizamos nosso ex-Governador por esse brilhantismo, por essa ideia, por
passar para todos nós um pouco da sua experiência,
sendo, mais uma vez, exemplo para todos nós no que
diz respeito não só à sua conduta política, mas também à sua conduta como pessoa.
Parabéns, então, ao ex-Governador Paulo Hartung por essa grande iniciativa.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Obrigado,
Deputado Audifax.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Com a palavra o Deputado Raimundo Gomes de Matos.
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB-CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Parlamentares, na semana passada o Deputado
Mandetta presidiu reunião da Comissão de Seguridade Social, uma audiência pública com a presença de
centenas de agentes comunitários de saúde e agentes
de combate a endemias.
Naquela ocasião, lado a lado com os Deputados
Domingos Dutra, Benjamin Maranhão, Marcus Pestana
e a Deputada Carmen, houve uma mobilização para
que pudéssemos entregar ao Presidente Marco Maia,
junto com a Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, uma solicitação para pautar justamente a regulamentação da Emenda Constitucional
nº 63, que vai garantir aos agentes comunitários de
saúde e agentes de combate a endemias um plano
de cargos e de carreira e um piso salarial.
Esperamos que os Líderes façam essa mobilização e apoiem esse requerimento, que já conta com a
assinatura de vários Líderes. Então, este nosso pronunciamento é em prol dessa mobilização.
O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD-SC.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero fazer um registro com muita alegria e
tenho certeza de que os meus conterrâneos, os Deputados Esperidião Amin e Jorginho Mello e a Deputada
Carmen Zanotto, hão de ter a mesma alegria que este
Deputado está sentindo.
Esta semana foi produzido na minha terra, em
Curitibanos, o primeiro painel de MDF pela empresa
Berneck, a maior produtora de MDF da América do
Sul e a mais moderna do mundo. Instalada na minha
cidade de Curitibanos, às margens da BR-470, a empresa está começando a produzir. O movimento diário
de entrada e saída na empresa é de 500 caminhões.
Fazemos esse registro porque o povo de Santa
Catarina, de modo especial o de Curitibanos, está feliz
da vida com início da produção dessa grande empresa
no Estado catarinense.
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Obrigado.
O SR. GABRIEL CHALITA (PMDB-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ontem fui visitar o
Projeto Cristolândia, da Primeira Igreja Batista em São
Paulo, que resgata pessoas do sofrimento da cracolândia, na cidade de São Paulo. Eu fiquei impressionado
de ver o carinho com que essas pessoas tratam esses cidadãos que, por alguma razão, se perderam no
mundo das drogas e que ali encontram acolhimento
para terem uma nova história.
Esse projeto já resgatou 300 pessoas. São 300
famílias que saíram do universo das drogas pelo trabalho de voluntários da Primeira Igreja Batista em São
Paulo. Junto com essa igreja estão outras igrejas que
fazem o trabalho que o Estado deveria fazer, mas é
muito bom sabermos que há gente de bem querendo
cuidar de fato das pessoas. O crack é um grande problema nacional, e nós temos de enfrentá-lo com muita
competência e com muito amor.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Com a palavra o Deputado Chico Alencar.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, “só se morre uma vez,
mas é para sempre”, dizia o genial Millôr Fernandes.
Essa afirmação dele, ateu ou agnóstico, é contraditada
pela própria vida e até pelo fato de eu, simples mortal,
estar aqui lembrando essa frase desse artista, desse
humorista, desse homem de pensamento, desse filósofo, do contestador Millôr Fernandes.
Aproveitei, num exercício de recuperação da sua
obra, para fazer uma espécie de quase diálogo com
ele, na perspectiva da Semana Santa e da Páscoa.
Millôr dizia que “o medo é agudo, a esperança é crônica”. Então, nós temos que renascer sempre, passar
da mentira para a verdade, da morte para a vida.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos e
todas que assistem a esta sessão ou nela trabalham:
“Só se morre uma vez, mas é para sempre”, dizia o genial pessimista Millôr Fernandes. Ele morreu
há pouco, mas não foi para sempre: cá estou, como
tantos, lembrando nele o que imortaliza: a palavra, a
arte, o bem, o amor que se distribui.
A Semana Santa, nas igrejas cristãs e fora delas, é a celebração dialética vida‑morte-ressurreição
que mora em tudo o que pulsa e está dentro de nós.
É impossível fazer a travessia sem tropeços, naufrágios, perdas e dores, muitas dores. Mestre Millôr escreveu que “o medo é agudo, a esperança é crônica”.
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Ele, tão cético, afirmava que estávamos “condenados
à esperança”.
Esperança autêntica é mais que um dom: é construção, labor, batalha. Implica em sentir a perda e aceitá-la. Despojados de tudo, arrancados do que mais queremos, podemos ficar livres para praticar o essencial
que nos restou: amar, amar e mais amar.
A liturgia desses dias da chamada Semana Santa
é belíssima. A Quinta-Feira fala do serviço, do maior
que se faz menor e servo, lavando os pés dos discípulos. No tempo da arrogância e do Poder imponente,
sentado altivo no trono do Dinheiro, construído com o
metal pesado do Capital, agachar-se para limpar os
pés dos pequeninos, sabendo-se um deles, é sinal de
contradição. E permite a Ceia, a partilha do Pão e do
Vinho, em absoluta igualdade de condições. Trigo e
uva, corpo e sangue em sua vocação elevada, mística:
partilha, comunhão.
A Sexta-Feira da Paixão é a da cruz, do chamado
à meditação sobre nossa definitiva finitude. No tempo
do barulho, dos sons e imagens que abafam o medo
da solidão – do encontro com nós mesmos -, esse dia
é especial. Foi feito para relativizarmos a força das coisas e buscarmos a essência. A morte, quando chegou
para reclamar sua propriedade junto àquele Homem
pendente em um madeiro, torturado e lacerado, nada
encontrou para tomar. Tudo, inclusive seu último suspiro, tinha sido dado: “Pai, em tuas mãos entrego meu
Espírito”. Assim, a morte foi vencida. “Se o grão não
cai na terra e morre, não produzirá frutos”...
Mesmo aos 33 anos – “na vida nos dão muito enredo para pouco tempo”, reclamou Millôr -, o Nazareno
viveu intensamente, pois condensou em Si o que é registro na existência de todos nós: nascimento, relação,
comunhão, incompreensão, condenação, libertação.
E chegamos ao anúncio do Sábado de Aleluia, à
luz matinal do Domingo de Páscoa. Millôr, desafiante,
cobra: “Sabemos que Você, aí de cima, não tem mais
como evitar o nascimento e a morte. Mas não pode,
pelo menos, melhorar um pouco o intervalo?”.
Já melhorou, Millôr! E que bom que Deus nem
tentou evitar o nascimento e a morte. Ao contrário, tudo
criou célere, em apenas seis dias, ainda que “tendo a
eternidade para fazê-lo”, como você constatou, reclamando dos nossos defeitos de fabricação. O Criador,
aquele que disse que “não é bom que o homem seja
só”, ao descansar (até Ele, que ninguém é de ferro!),
“viu que tudo era bom”. Portanto, só o fato de existir
esse ‘intervalo’ vivencial já é benção.
Você afirmou, Millôr, que “o cadáver é que é o
produto final. Nós somos apenas matéria-prima”. Mas
matéria-prima maravilhosa, argila manufaturada em
amor, ternura, com-paixão. Morte, vida, ressurreição!
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Superemo-nos fazendo, cotidianamente, a travessia das trevas para a luz, do medo para a afirmação, do poder para o serviço, da mediocridade para a
criatividade, dos véus da mentira para a claridade da
verdade. Só assim contestaremos o brilhante contestador Millôr, para quem “todo homem nasce original
e morre plágio”. Só assim, originalmente renascidos,
nesse tempo consumista da repetição e da massificação, alcançaremos a Paz Perene: Páscoa.
O SR. SEVERINO NINHO (Bloco/PSB-PE. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero registrar que ontem foi aprovada por
esta Casa a regulamentação da profissão de motorista,
uma profissão tão antiga e importante que só agora foi
regulamentada definitivamente.
Fico muito feliz com essa aprovação porque se
trata de uma categoria muito sacrificada, muito sofrida, muito trabalhadora. Muitos enfrentam as estradas
perigosas deste País, passam semanas distante da
família. E esta Casa fez bem ao aprovar ontem a regulamentação dessa profissão, dando mais direitos,
mais segurança, mais garantias a esses profissionais
do volante.
Foi muito importante essa votação na tarde de
ontem.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que considere
como lido pronunciamento que faço contra a privataria
da TV e Rádio Cultura de São Paulo promovida pelo
tucano João Sayad. Trata-se de um dos mais sérios
ataques ao patrimônio paulista feitos pelo Governo.
Além da demissão em massa de servidores e
funcionários, nós estamos assistindo a uma grande
privatização, inclusive à entrega de horários a outras
mídias, como a Folha de S.Paulo.
Estamos aqui também para registrar o manifesto
dos trabalhadores e de várias entidades da sociedade
civil contra a privataria da Rádio e TV Cultura de São
Paulo. Vamos enfrentar essas demissões e trabalhar
para interromper a cessão de programas da TV Cultura.
Estamos nessa luta.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Obrigado,
Deputado Ivan Valente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, houve,
na noite desta terça-feira, em São Paulo, um grande
ato convocado por organizações da sociedade civil,
movimentos populares, funcionários e ex-funcionários
contra o brutal desmonte da Rádio e TV Cultura, que
vem sendo implementado pela gestão João Sayad, num
dos mais sérios ataques ao patrimônio público paulista

Abril de 2012

feito pelo Governo tucano. Nós estivemos presentes
ao ato e desde já apoiamos a série de iniciativas e
mobilizações que serão feitas para que as emissoras
não sejam desmanteladas pela lógica privatista que
vigora nas gestões do PSDB, que não poupa sequer
a comunicação pública no Estado.
Entre as ações que planejadas pelos movimentos
está a realização de audiências públicas na Assembleia Legislativa de São Paulo e nesta Casa, já proposta pela deputada Luiza Erundina; a realização de
uma ampla auditoria nas contas da Fundação Padre
Anchieta; ações jurídicas em parceria com os sindicatos para enfrentar as demissões em massa que estão
ocorrendo nas emissoras; e luta pela interrupção imediata dos programas cedidos a grupos de comunicação
privados, como o jornal Folha de S.Paulo, que simbolizam o ápice do processo de privatização do espaço
da comunicação pública da TV Cultura.
Na próxima segunda-feira, dia 9 de abril, haverá
mais uma reunião do Conselho Curador da Fundação
Padre Anchieta. O movimento pedirá para ser ouvido,
já que esse deveria ser o local principal de interlocução da Cultura com a sociedade paulista.
No dia 16 de abril, quando será escolhido o novo
Presidente do Conselho Curador, deve ocorrer nova
mobilização das organizações. Estaremos presentes,
exigindo o fim do desmonte da Rádio e TV Cultura e a
retomada do caráter público das emissoras, que tanto
contribuíram e devem seguir contribuindo na informação e formação cultural do povo paulista.
Transcrevo abaixo o manifesto em defesa da
Cultura, elaborado pelas entidades, movimentos e
funcionários e ex-funcionários da Fundação Padre Anchieta, que retrata bem os ataques que as emissoras
vêm sofrendo. O PSOL faz parte dessa luta. Contem
com o nosso mandato e todo o apoio do Partido Socialismo e Liberdade!
Muito obrigado.
MANIFESTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:
A Rádio e a TV Cultura de São Paulo se consolidaram historicamente como uma alternativa aos meios
de comunicação privados. As rádios AM e FM ficaram
conhecidas pela excelente programação de música popular brasileira e de música clássica. A televisão criou
alguns dos principais programas de debates de temas
nacionais, como o Roda Viva e o Opinião Nacional, e
constituiu núcleos de referência na produção de programas infantis e na de musicais, como o Ensaio e o
Viola, Minha Viola. As emissoras tornaram-se, apesar
dos percalços, um patrimônio da população paulista.
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Contudo, nos últimos anos, a TV e a Rádio Cultura estão passando por um processo de desmonte e
privatização, com a degradação de seu caráter público.
Esse e outros fatos se destacam: mais de mil demissões, entre contratados e prestadores de serviço (PJs);
extinção de programas – Zoom, Grandes Momentos
do Esporte, Vitrine, Cultura Retrô, Login – e tentativa
de extinção do Manos e Minas; demissão da equipe
do Entrelinhas e extinção do programa, sem garantias
de que ele seja quadro fixo do Metrópolis; aniquilação
das equipes da Rádio Cultura e estrangulamento da
equipe de jornalismo; enfraquecimento da produção
própria de conteúdo, inclusive dos infantis; entrega,
sem critérios públicos, de horários na programação
para meios de comunicação privados, como a Folha
de S.Paulo; cancelamento de contratos de prestação
de serviços – TV Justiça, Assembleia e outros; doação
da pinacoteca e biblioteca; sucateamento da cenografia, da marcenaria, maquinaria e efeitos, além do setor
de transportes.
Pela sua composição e formato de indicação,
o Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta
não tem a independência necessária para defender a
Cultura das ações predatórias vindas de sua própria
Presidência. Mesmo que tivesse, sobre alguns desses
pontos o Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta sequer foi consultado.
Não podemos deixar esse patrimônio do povo
de São Paulo ser dilapidado, vítima de sucateamento
promovido por sucessivas gestões sem compromisso com o interesse público, seriamente agravado na
gestão Sayad.
Neste momento, é preciso afirmar seu caráter público e lutar pelos seguintes pontos: contra o desmonte
geral da Rádio e TV Cultura e pela retomada dos programas; em defesa do pluralismo e da diversidade na
programação; por uma política transparente e democrática para abertura à programação independente, com
realização de pitchings e editais; pela democratização
do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta.
O SR. ROMERO RODRIGUES (PSDB-PB. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no próximo dia 14 de abril haverá o Fórum Nacional 30 Horas Já, dos profissionais de enfermagem.
Todos os profissionais de enfermagem do Brasil
vão estar em Brasília em uma mobilização que haverá
na Esplanada dos Ministérios. Haverá também audiência pública nesta Casa, quando os profissionais se
mobilizarão pela jornada de 30 horas.
Gostaria de ler de uma frase do Dr. Paulo de O.
Perna que resume exatamente o sentido desse movimento: “De fato, nada justifica uma jornada acima de
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30 horas, a não ser a exploração do trabalho, em especial num campo em que a saúde virou mercadoria.”
Obrigado.
O SR. ALESSANDRO MOLON (PT-RJ. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero chamar a
atenção de V.Exa. e dos demais Parlamentares desta
Casa para uma notícia que circula hoje em um jornal
do meu Estado, Jornal Extra, sobre a possível cassação da concessão das barcas, serviço público de
transporte de massa que vem prestando um péssimo
serviço, permitindo que ocorram acidentes, humilhando a população.
Ontem, nós nos deparamos com uma notícia
muito estranha num jornal, a de que o Governador do
Estado estava conduzindo pessoalmente as negociações para a troca do controle acionário das barcas.
Sr. Presidente, não é papel de Governador conduzir negociação para troca de controlador ou de acionista majoritário de uma concessão de serviço público
de transporte. O papel do Governador é o de cassar a
concessão, fazer uma nova licitação ou oferecer o serviço pelo próprio Estado, como o foi durante décadas.
Portanto, deixo aqui o registro do meu repúdio a
essa postura do Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Obrigado, Presidente.
O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
venho à tribuna neste momento apelar ao Governo
do Estado da Bahia para tomar medidas concretas,
de combate mesmo, a uma das piores secas deste
século que assola impiedosamente diversos Municípios baianos.
Nós não estamos presenciando nenhuma ação
objetiva do Governo da Bahia para amenizar o sofrimento do povo daquelas regiões; nós estamos vendo
apenas alguns carros-pipa do Exército sendo deslocados para o interior do Estado, o que não tem sido
suficiente. Nós não temos presenciado políticas estruturantes da parte do Governo, como construção de
barragens e de adutoras, a não ser as que já vinham
sendo projetadas pelos governos anteriores, principalmente os de Paulo Souto e César Borges.
Para concluir, Sr. Presidente, nós precisamos de
uma política efetiva, duradoura contra a seca no nosso
Estado. Nós estamos vendo animais morrendo, poços
secando e a economia sendo dizimada. A região de
Irecê está uma calamidade. Hoje, inclusive, ela foi fruto
de uma reportagem na televisão. A situação é caótica
e paliativos não resolvem. Nós precisamos de políticas públicas efetivas e consequentes que venham
não apenas minorar a questão de forma emergencial,
mas resolver o problema que assola o Semiárido e o
sertão baianos.
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Por isso, quero fazer um apelo: aqui não existe
Oposição/Situação. Nós precisamos ter em mente que
a população baiana do Semiárido e do sertão precisa,
sim, dos investimentos do Governo do Estado.
Estão aqui diversos Prefeitos. Quero ressaltar
a presença da Prefeita Mariângela, de Lajedo do Tabocal, que veio apelar ao Governo Federal para criar
uma parceria com o Governo Estadual.
O SR. SANDRO ALEX (Bloco/PPS-PR. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero cumprimentar, nesta manhã, a cidade
de Carambeí, no Paraná, que comemora 101 anos de
colonização holandesa com a Festa dos Imigrantes.
É um grande orgulho representar esse Município,
para o qual, neste primeiro ano, conseguimos viabilizar
mais de 1 milhão de reais em investimento em saneamento e pavimentação e a instalação da nova agência da Caixa Econômica Federal naquele importante
Município, Sr. Presidente.
Quero aproveitar para saudar os motoristas. Ontem aprovamos o projeto de lei que regulamenta essa
profissão que, há muitos anos, aguardava uma definição. A agora o projeto vai à sanção presidencial.
Finalmente, quero dizer que aprovo a instalação
de uma CPI para o caso do bicheiro Carlinhos Cachoeira. Fui um dos primeiros a assinar o requerimento.
Qualquer envolvimento com o crime por parte de homens públicos deve ser investigado e punido.
Muito obrigado.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP-SC. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
quero fazer um registro e, ao mesmo tempo, um elogio ao Ministro Marcelo Crivella, que esteve na última
segunda-feira em Santa Catarina.
Titulou S.Exa., em linguagem figurada, mais de
500 produtores da área da maricultura, o que é muito
importante, pois Santa Catarina representa um grande
exemplo nessas atividades, especialmente na produção de ostras. Regulou também a pesca artesanal da
tainha, atividade muito importante, que faz parte da
cultura do litoral catarinense.
Por essa razão, é meu dever enaltecer a participação discreta, simples, objetiva e positiva do Ministro Crivella na última segunda-feira em nosso Estado.
Muito obrigado.
O SR. HOMERO PEREIRA (PSD-MT. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
solicito a V.Exa. que considere como lido pronunciamento em que enalteço a atitude do Governo ao lançar
um pacote de medidas econômicas visando apoiar e
aumentar a competitividade da nossa indústria. É justo,
nós concordamos com isso. Eu acho que existe uma
competição desleal entre a indústria lá de fora e a in-
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dústria brasileira. Eu considero que o Governo tomou
uma medida correta com segmento tão importante da
nossa economia: a indústria.
No entanto, eu gostaria de dizer que não vi, nesse pacote de medidas, uma única linha de estímulo à
agricultura brasileira, seja a pequena agricultura ou a
grande agricultura. Trata-se de um setor importante
para a economia brasileira, que tem gerado inúmeros
empregos e dado indicadores altamente positivos para
a nossa economia. No entanto, não houve uma única
linha no sentido de apoiar a agricultura brasileira. Nós
temos um bolsão de endividamento enorme por conta
dos malfadados planos econômicos. Nós vivemos um
problema de competição por conta da nossa logística.
Então, nós gostaríamos que o Governo visse a agricultura com os mesmos olhos que está vendo, neste
momento, a indústria brasileira.
Peço a V.Exa. que considere como lido o meu
pronunciamento, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Governo Federal lançou ontem pela manhã, em solenidade
no Palácio do Planalto, com todas as pompas e circunstâncias, um pacote de medidas numa tentativa
de turbinar a economia para que ela cresça os 4,5%
tão ansiosamente esperados pela Presidenta Dilma
Rousseff. As ações, tratadas como a segunda etapa do
programa batizado de Plano Brasil Maior, anunciado há
8 meses, incluem desde a ampliação da desoneração
da folha de pagamento das empresas até o aumento
de recursos para o BNDES emprestar mais com taxas de juros menores. O pacote de estímulos ao setor
produtivo totaliza R$60,4 bilhões em recursos, a maior
parte prevista para ter impacto neste ano, segundo o
Ministério da Fazenda.
O conjunto de medidas apresentado ontem é
uma complementação da política industrial e de comércio exterior anunciado em agosto do ano passado.
Ele visa estimular a indústria brasileira, que passa por
uma crise de competitividade em função da forte concorrência internacional e da taxa de câmbio valorizada.
Pelo que pude observar, as ações estão focadas no
barateamento dos empréstimos e na redução pontual
de tributos a setores mais atingidos pela crise. Estou
torcendo para que dê certo, mas a imprensa nos mostra
que, desde o lançamento das primeiras medidas, no
ano passado, pouca coisa melhorou. Tanto que a situação da nossa indústria até piorou. Portanto, aquelas
medidas não foram suficientes para fazer deslanchar
a economia brasileira.

Abril de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Enquanto isso, Sr. Presidente, caros colegas,
um importante segmento da nossa economia está aí
ao deus-dará. Refiro-me ao setor da agricultura e da
pecuária brasileiras, que se convencionou chamar de
agronegócio. Pois é deste agronegócio que quero mais
uma vez falar daqui desta tribuna. Esse agronegócio que
nunca mereceu um PAC, nunca mereceu um conjunto
de medidas do porte desse Plano Brasil Maior, nunca
mereceu qualquer elogio do Governo Federal, nunca
recebeu palavras de estímulo, nunca teve a devida
atenção das autoridades que conduzem a economia
do Brasil. O que se vê são “tiros” vindos de todos os
lados: das ONGs, dos ativistas ambientais e dos concorrentes, entre outros. Alguns “disparos”, inclusive,
com a complacência do Governo.
Volto a dizer: não somos contra o pacote para
a indústria. Longe de nós tal atitude. Somos, sim, radicalmente a favor de toda e qualquer medida que
venha estimular a nossa economia, gerar empregos,
renda, excedentes para as exportações e resultar em
progresso, desenvolvimento, bem-estar e qualidade de
vida para o nosso povo. A tudo isso somos favoráveis.
Nesse cenário, Sr. Presidente, há um porém:
cadê o PAC, cadê o Plano Brasil Maior para a nossa
agricultura e para a nossa pecuária? Cadê as medidas
de estímulo? Já conclamamos o Governo a olhar para
esse setor, ter por ele mais atenção e menos ouvidos
de mercador. Ocorre que nossas propostas, nossas
reivindicações não repercutem nos corredores da Esplanada dos Ministérios nem nas amplas e arejadas
salas do Palácio do Planalto.
Os produtores rurais querem saber quando essas medidas vão chegar ao campo. Olhem que estou
sempre visitando o interior, ouvindo as lideranças do
setor produtivo, ouvindo os que dia e noite, chova ou
faça sol, estão preparando a terra, plantando, rezando
para que a seca, as enchentes, as pragas não infestem
a sua lavoura, e colhendo quando dá.
Cabe aqui realçar alguns números do agronegócio brasileiro.
Hoje a nossa agropecuária exporta para mais
de 200 países.
No ano passado, as exportações brasileiras do
agronegócio registraram recorde histórico, somando
US$94,59 bilhões, valor 24% superior ao alcançado
em 2010 – US$ 76,4 bilhões. O bom desempenho fez
de 2011 o melhor ano para a balança comercial do
setor desde 1997.
A meta de exportações do agronegócio para este
ano é ultrapassar US$100 bilhões, com estimativa de
5,7% de crescimento.
O setor responde por 23% do Produto Interno
Bruto – PIB.
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O agronegócio também é responsável por 36%
dos empregos no País.
Neste ano, devemos produzir 157,81 milhões de
toneladas de grãos, de acordo com dados do último
levantamento de safra da Companhia Nacional de
Abastecimento.
A safra 2011/2012 deverá ocupar uma área de
51,68 milhões de hectares.
O Brasil é hoje o maior exportador e produtor
mundial de açúcar, café e suco de laranja. Além disso, somos o segundo maior produtor e exportador do
complexo soja.
No setor de carne bovina, somos o segundo produtor mundial e o primeiro em exportações. Ocupamos
também o primeiro lugar nas exportações de frango e
o quarto nas de suínos.
Na cadeia do álcool, somos o segundo em produção e o primeiro em exportação.
Sr. Presidente, poderia me alongar mais citando números que comprovam o bom desempenho da
agropecuária brasileira nos últimos 20 anos, mas não
o faço em consideração a este Plenário. Até porque
todos nesta Casa sabem que o Brasil é hoje dono da
maior agricultura tropical do mundo, condição essa
que conquistamos graças ao esforço dos agricultores
e dos pecuaristas, que enfrentam as adversidades
investindo mais em sanidade e tecnologia, o que fez
com alcançássemos índices de produtividade incomparáveis mundialmente nos últimos anos.
Por tudo isso, reitero neste momento meu apelo
para que o Governo olhe com mais atenção para a agropecuária e os empreendedores do setor. Atualmente,
estamos diante de três obstáculos: os desequilíbrios
cambiais decorrentes da grande liquidez provocada pela
emissão de dólares dos Estados Unidos e injeção de
dinheiro nas economias europeias, a questão tributária
e a renegociação das dívidas agrícolas.
Sr. Presidente, em um contexto global de alta no
preço das commodities e de excesso de dólares, as variações no câmbio atingem os ganhos do setor agrário
exportador. Isso faz com que os preços internacionais
de nossos produtos agrícolas sejam mais acessíveis
e, ao mesmo tempo, reduz o retorno sobre cada unidade comercializada. Impõem-se, portanto, uma ação
forte do Governo para atenuar esse quadro. Não basta
apenas apelar por um acordo na Organização Mundial
do Comércio, como tem sido feito. É preciso também
que o Governo busque uma solução para a questão
cambial. Para tanto, precisa ouvir o setor agropecuário,
que terá contribuições a dar nessa discussão.
Outro fator que prejudica a agropecuária nacional é tributário. Sabemos que isso só será resolvido
quando tivermos uma reforma tributária ampla e efe-
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tiva, negociada com todos os setores da sociedade.
E entendemos que o Governo da Presidenta Dilma
Rousseff deve desempenhar nesse processo o papel
que lhe cabe: o de protagonista. É uma tarefa árdua,
temos consciência, mas não há como o Palácio do
Planalto escapar dela.
Enquanto não se intensifica a discussão em busca
de um consenso sobre a reforma tributária, é preciso
que o Governo tome medidas para minimizar os afeitos
da excessiva carga de impostos que recai sobre a atividade agrícola. Esperamos, portanto, que a Presidenta
Dilma Rousseff e a sua equipe econômica decidam-se
pela busca de medidas práticas para apoiar a agropecuária nacional, a exemplo do que está fazendo com
o setor industrial.
A esses dois problemas soma-se o da renegociação das dívidas agrícolas, que se arrasta há anos
sem que se vislumbre uma solução que atenda ao
setor. A negociação das dívidas é essencial para que
os empreendedores rurais possam produzir com tranquilidade e repensar seus investimentos, a fim de que
possam gerar mais riqueza e renda ao longo da cadeia produtiva da agropecuária brasileira. Já está mais
do que na hora de o Governo renegociar as dívidas
dos produtores agrícolas. Presidenta Dilma Rousseff,
a riqueza deste País vem do campo e o homem do
campo espera mais atenção do seu Governo. Isso se
traduz, neste momento, na renegociação das dívidas
dos agropecuaristas, na solução para o problema do
câmbio e na adoção de medidas para reduzir o impacto
da carga tributária sobre o setor.
Muito obrigado.
O SR. COSTA FERREIRA (PSC-MA. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
tenho a satisfação de comunicar a esta Casa a realização do 1º Encontro do PSC no Município de Caxias, no
dia 31 de março, liderado pelo Presidente do Diretório
Municipal, Dr. Flávio. Além de vários temas debatidos,
o principal foco de nossa discussão repousou sobre
a pré-candidatura do Dr. Helton Mesquita à Prefeitura
de Caxias no pleito de 7 de outubro deste ano. Médico de formação, o Dr. Helton Mesquita goza da fama
de homem trabalhador e honesto, dispondo de uma
vasta folha de serviços sociais prestados ao Município.
Participaram do evento representantes de praticamente todos os partidos políticos existentes em Caxias.
Também participaram do conclave sindicalistas, donas
de casa, profissionais liberais, professores, autoridades
civis, militares e eclesiásticas, além de grupos jovens
de vários segmentos da sociedade.
Destacamos a participação das nucleações do
PSC: o PSC Mulher, o PSC Jovem, o Departamento
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de Igualdade Racial e Desenvolvimento Social do PSC,
que muito contribuíram para abrilhantar o evento.
Foi destacado o papel do partido político na organização do Estado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tenho a
satisfação de comunicar a esta Casa a realização do
1º Encontro do PSC no Município de Caxias, no dia
31 de março, liderado pelo Presidente do Diretório
Municipal, Dr. Flávio. Além de vário temas debatidos,
o principal foco de nossa discussão repousou sobre
a pré‑candidatura do Dr. Helton Mesquita à Prefeitura
de Caxias no pleito de 7 de outubro deste ano. Médico de formação, o Dr. Helton Mesquita goza da fama
de homem trabalhador, honesto e que dispõe de uma
vasta folha de serviços sociais prestados ao Município.
Participaram do evento representantes de praticamente todos os partidos políticos existentes em Caxias.
Também participaram do conclave sindicalistas, donas
de casa, profissionais liberais, professores, autoridades
civis, militares e eclesiásticas, além de grupos jovens
de vários segmentos da sociedade.
Destacamos que tivemos a participação das nucleações do PSC: o PSC Mulher, o PSC Jovem, o
Departamento de Igualdade Racial e Desenvolvimento Social do PSC, que muito contribuíram para abrilhantar o evento.
Foi destacado o papel dos partidos políticos na
organização do Estado, principalmente o PSC, que
defende o ser humano, a família, a educação e a ecologia. Esse segmento social, se bem organizado e
preservado, trará prosperidade e desenvolvimento à
Nação, ao povo e ao Governo.
Várias lideranças se manifestaram: representantes dos partidos e das demais instituições presentes,
todos sabedores da importância da eleição no aprimoramento do Estado Democrática de Direito e das
instituições públicas e sociais. Para tanto, necessário
se faz escolher nomes com competência e ilibada conduta, conforme tem feito o PSC.
O direcionamento de todas as manifestações gravitou em torno da necessidade de gestões competentes e com a capacidade de promover desenvolvimento
integral, estimando a educação, a saúde, a segurança, a produção, a indústria, o comércio, o emprego e
a distribuição de renda.
Outro ponto saliente das prédicas cuidou da falta
de ética, recorrente em muitos administradores públicos, principalmente municipais, nos últimos 20 anos.
Descaso e metodologias inadequadas foram apontados
exaustivamente como responsáveis por transformar a
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propalada e reverenciada Princesinha do Sertão, codinome carinhoso da cidade de Caxias, em uma humilde pedinte de auxílio para sobreviver com seu povo.
Todavia, a reação do grupo que quer ver novamente a plenitude da Princesinha do Sertão em seu
merecido apogeu é no sentido de que se implante um
Governo de autoridade e capacidade para promover
desenvolvimento, fazendo o seu povo retomar a confiança em seus governantes.
Enfim, toda uma gama de benefícios para estimular o crescimento da renda per capita e o bem do
povo caxiense.
Concluindo, agradeço pelo empenho da Diretoria
do PSC local, na pessoa do Dr. Flávio, e pelo esforço
do Dr. Helton Mesquita para a realização do 1º Encontro do PSC na bela cidade de Caxias, que, aliás, está
vivendo da fama construída pelas autoridades que
amaram Caxias. Resta-nos, chegando à Prefeitura,
construir uma nova Caxias.
Era o que tínhamos a dizer.
Muito obrigado.
O SR. JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PSD-BA. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero apenas fazer um registro.
Há poucos instantes, o Deputado Claudio Cajado cobrou medidas do Governo do Estado da Bahia.
Quero dizer, então, a S.Exa. que o Governador Jaques
Wagner, durante todos esses anos em que está no
Governo, vem tomando todas as medidas possíveis.
Talvez o Deputado Claudio Cajado esteja falando de um convênio com São Pedro para fazer chover.
Isso, porém, é impossível. Todas as medidas cabíveis
ao alcance Governo do Estado estão sendo tomadas
pelo Governador Jaques Wagner, sem dúvida alguma.
Na região do Irecê e em todo o semiárido estão
sendo adotadas medidas saneadoras para amenizar
o sofrimento do povo daquela região, que realmente
enfrenta uma das maiores secas que já aconteceram
na Bahia.
Tenho certeza absoluta de que o Governo baiano tem buscado recursos federais e do próprio Estado
para empregar no semiárido.
Era o registro que tinha a fazer, Sr. Presidente.
A SRA. ROSANE FERREIRA (Bloco/PV-PR.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero dar
como lido pronunciamento relativo à audiência pública
realizada no dia 22 de março na cidade de Araucária,
Região Metropolitana de Curitiba, na qual foram debatidos os investimentos em saneamento básico que
deverão ser feitos naquela região, onde temos um
problema seriíssimo – isso ocorre no Brasil como um
todo, e no entorno de Curitiba não é diferente – em
relação ao esgotamento sanitário.
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Muito obrigada, Sr. Presidente.
Uma feliz Páscoa a todos.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELA ORADORA:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no dia 22
de março, Dia Mundial da Água, por requisição minha
e do Deputado Leopoldo Meyer, a Comissão de Desenvolvimento Urbano realizou uma audiência pública
no Município de Araucária, no Paraná, para discutir o
saneamento básico na Região Metropolitana de Curitiba e diagnosticar as principais deficiências da atual
rede de coleta e tratamento, bem como estabelecer
metas para os investimentos públicos nesse setor nas
próximas décadas.
Participaram do debate o Sr. Yuri Rafael Della
Giustina, da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades; o Sr. Eduardo Felga
Gobbi, Coordenador de Recursos Hídricos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos,
da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA); o
Sr. João Martinho Cleto Reis Junior, Diretor de Investimentos da Companhia de Saneamento do Paraná
(SANEPAR), e a Sra. Ana Sylvia Zeny, Conselheira
da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e
Ambiental, Seção Paraná (ABES‑PR).
Segundo o Sr. Yuri, desde 2007, após a aprovação
do Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB),
o Governo Federal está empenhado em garantir, a cada
ano, mais investimentos para ampliar e melhorar a eficiência da rede coletora de esgoto no País. Somados
os recursos do PAC I e II, já foram investidos R$95
bilhões em obras todo o Brasil. A meta do Governo é
garantir cerca de R$420 bilhões até 2030.
No Paraná, os investimentos em saneamento
giram em torno de R$2 bilhões. Na Região Metropolitana, cerca de R$276 milhões estão sendo aplicados
em obras. Em Araucária, por exemplo, quatro contratos estão em vigência, sendo três do PAC I e o outro
do PAC II, só este último somando R$20 milhões em
investimentos.
O Coordenador de Recursos Hídricos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos
da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Eduardo
Felga Gobbi, ressaltou que o Governo Estadual está
preparando um plano regionalizado de saneamento,
tudo com base no marco regulatório nacional estabelecido pelo PLANSAB. A Secretaria também está
organizando o Plano Estadual de Resíduos Sólidos a
ser encaminhado à Assembleia Legislativa do Paraná
até o final do ano.
O Diretor de Investimentos da SANEPAR, João
Martinho Cleto Reis Junior, disse que a Companhia
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de Saneamento do Paraná, a nossa SANEPAR, está
100% presente em 345 Municípios do Paraná com
rede de abastecimento de água, e sua meta é investir,
até 2030, cerca de R$14 bilhões para universalizar o
sistema de água e esgoto no Estado.
Durante a audiência, a Conselheira da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental,
Seção Paraná, Ana Sylvia Zeny relatou as conclusões
do Projeto Águas do Amanhã, que percorreu toda a
extensão do Rio Iguaçu. O projeto, uma parceira entre
o Grupo RPC de Comunicação e ABES-PR, constatou que o Alto Iguaçu está totalmente comprometido,
com vários rios deteriorados, mesmo os da cabeceira.
Além de integrar as políticas públicas para a
água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos, é
preciso pensar em soluções urbanas para habitação,
transporte, destinação adequada dos resíduos sólidos
e geração energia.
Depois das palestras, já no fim da audiência,
quando foi dada a palavra à plenária, alguns araucarienses se manifestaram contra a deficiência da SANEPAR em atender a área rural com água potável e em
resolver o mau cheiro das estações de tratamento de
esgoto, além da imperdoável degradação do Rio Iguaçu.
Sras. Deputadas e Srs. Deputados, temos o grande desafio de estabelecer um plano de saneamento
para as nossas cidades, um plano que leve em consideração não só a rede de esgoto doméstico, mas
também a coleta do lixo, a drenagem das chuvas e a
distribuição de água tratada para a totalidade dos habitantes, inclusive nas áreas rurais.
Durante a audiência pública, o contrato de concessão da SANEPAR do serviço de água e esgoto com a
Prefeitura de Araucária foi questionado, principalmente
por não ter sido dada publicidade à sociedade.
O atual contrato prevê somente “a remoção” dos
esgotos da frente da casa do morador, sem que haja
o comprometimento da empresa na coleta e no tratamento eficiente, com planos de metas a serem cumpridos e cobrados pelo poder concedente. Atualmente,
Araucária tem 38% de cobertura da rede de esgoto, e a
meta, segundo a SANEPAR, é chegar a 51% até 2014.
O contrato de concessão original foi assinado em
1972 pelo Prefeito da época, o Sr. Rizio Wachowicz, e
tinha validade de 30 anos. Em 1995, sete anos antes
de vencer a concessão, o então Prefeito Edvino Kampa
assinou outro contrato, prorrogando a concessão por
mais 30 anos, a partir do vencimento anterior – esse
contrato, portanto, vigorará até 2032.
A partir do diagnóstico e das ações propostas na
audiência, os termos de um novo contrato de concessão total ou parcial dos serviços de saneamento, com
metas a serem cumpridas e níveis de eficiência que já
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são estipulados pelo Plano Diretor Municipal, obrigatoriamente, deverão passar por consulta popular para
legalizar esse contrato e lhe dar publicidade. No caso
dos resíduos sólidos, a concessionária deve ser paga
pelos resíduos destinados a reciclagem e não pelos
resíduos enterrados como vigora hoje.
É nosso dever trabalhar para que esse novo contrato de concessão garanta o direito do Município de
fiscalizar e cobrar a realização das metas dos serviços
de saneamento, assim como assegurar que os consumidores tenham uma rede de coleta e de tratamento de
esgoto eficiente e coleta seletiva de resíduos sólidos.
Defendo uma concessão do abastecimento de
água e coleta com tratamento de esgotos que estabeleça as obrigações da empresa concessionária, com
índices crescentes de eficiência no tratamento de esgotos, redução de perdas no abastecimento, investimentos na educação ambiental e ações de monitoramento e proteção dos reservatórios de abastecimento
do Passaúna e Rio Verde. E, mais: implantar sistemas
de coleta e tratamento de esgoto em regiões adensadas e nas áreas rurais do Município.
Um novo contrato de concessão deverá ainda
prever investimentos na recuperação do Rio Iguaçu,
dentro do Município de Araucária, como a retirada
permanente de resíduos flutuantes no rio por meio de
barreira mecânica que evite a acumulação do lixo nas
margens. E a concessão não poderá vigorar mais do
que 20 anos, para permitir que novas bases e condições possam ser estabelecidas de acordo com o emprego de novas tecnologias e limitações de oferta e
consumo de água no seu tempo.
A renovação do contrato de concessão com novos
parâmetros e metas é muito importante para a vida da
população, pois irá definir o nível de qualidade de vida
que deixaremos para nossos descendentes.
Para finalizar, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,
ressalto que uma das grandes conclusões da audiência
foi a de que os Municípios da Região Metropolitana de
Curitiba precisam estabelecer um plano conjunto de investimentos para ampliar a rede de coleta e tratamento
de esgoto doméstico na região mais desenvolvida do
Estado e de grande densidade populacional. Saneamento básico tem de ser uma prioridade dos próximos
administradores, pois a população não quer mais pagar
por um serviço que não seja eficiente.
Ao concluir, Sr. Presidente, solicito a V.Exa. a
divulgação deste pronunciamento nos meios de Comunicação desta Casa e no programa A Voz do Brasil.
O SR. CARLINHOS ALMEIDA (PT-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar encontro que promovemos em conjunto com a Vereadora
Amélia Naomi, de São José dos Campos, para tratar
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do recente acordo firmado entre Brasil e Japão com
o objetivo de dar a devida guarida aos que trabalham
parte da sua vida no Japão e parte da sua vida no Brasil, trabalhadores que até hoje não tinham uma regra
de aposentadoria que contasse o tempo trabalhado
no Brasil e no Japão.
Quero agradecer, em especial, ao Cônsul do Japão em São Paulo, o Sr. Tsuboi Toshinobu, que esteve
conosco, e também aos servidores do INSS, especialmente a Maria da Conceição Coelho, Coordenadora
de Acordos Internacionais do INSS, e Lúcia Helena
Paquier, da Agência do INSS de Vila Mariana, em São
Paulo, responsável pelo convênio.
Parabéns ao INSS pelo trabalho feito!
Muito obrigado.
O SR. VANDERLEI SIRAQUE (PT-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, aproveito esta semana para desejar a todos os funcionários e funcionárias
da Casa, aos Deputados, às Deputadas e ao povo
brasileiro uma feliz Páscoa, para renovar as nossas
esperanças.
Ontem, a Presidenta Dilma Rousseff lançou diversas medidas de incentivo à indústria nacional, especialmente nos setores químico e petroquímico – plásticos
-, bem como o novo marco para o setor automotivo e
compras governamentais, aí incluídas as que vão atender ao programa Um Computador por Aluno.
Mais uma vez a Presidenta Dilma Rousseff renova as esperanças do povo brasileiro.
Boa Páscoa a todos os senhores e a todas as
senhoras.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ANTONIO BRITO (PTB-BA. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
eu gostaria de fazer um importante registro: a Frente
Parlamentar de Apoio às Santas Casas reuniu-se na
semana passada e contou com a presença da Vice-Presidente Benedita da Silva e também do Ministro
da Saúde e dos dirigentes do BNDES, que anunciaram
a redução dos juros para as Santas Casas e hospitais
filantrópicos.
Essa importante medida teve origem nesta Casa,
mais precisamente na Comissão de Seguridade Social, com a atuação do Deputado Saraiva Felipe e diversas audiências públicas. O BNDES teve, portanto,
a sensibilidade de reduzir os juros e alongar o prazo
de pagamento de dívidas para as Santas Casas e
hospitais filantrópicos.
Isso é importante sobretudo neste momento em
que a CNBB traz a saúde pública como um marco da
Campanha da Fraternidade. É importante sobretudo
nesta semana de Páscoa. Vemos tantas pessoas nas
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filas dos hospitais. E as Santas Casas são responsáveis por 45% de todas as internações do SUS no País.
Parabéns, portanto, ao Ministro Alexandre Padilha, ao BNDES e, principalmente, a esta Casa, que
conduziu a articulação nacional para que as Santas
Casas e os hospitais filantrópicos fossem contemplados.
Era o que tinha a dizer.
A SRA. GORETE PEREIRA (Bloco/PR-CE. Sem
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região entendeu que a
acupuntura só deve ser praticada por médicos, o que
é um retrocesso muito grande.
Esta Casa, junto com os conselhos das outras
profissões – Fisioterapia, Psicologia, Veterinária – que
já praticam a acupuntura há muito tempo, precisa apresentar um recurso e elaborar um projeto para que possamos coibir decisões como essa do Tribunal Regional
Federal, segundo o qual apenas médicos podem fazer
diagnósticos e administrar tratamentos – e que, portanto, a acupuntura só poderia ser praticada por médicos.
Repito, Sr. Presidente: isso é um retrocesso muito
grande e prejudica uma quantidade enorme de profissionais que se especializaram por meio de cursos no
mundo inteiro para praticar a acupuntura, coisa que
fazem, como sabemos, muito antes dos médicos.
O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
quero fazer dois registros importantes sobre o mesmo
assunto: a reforma agrária.
No último dia 2 de abril, completaram-se 50 anos
da morte de João Pedro Teixeira, importante líder da
luta camponesa no Brasil. Sem dúvida alguma, todos
os que lutam pela reforma agrária têm de registrar
essa data.
Também neste mês de abril, inicia-se um processo de mobilização dos movimentos que lutam pela
reforma agrária. No meu Estado, a Bahia, já aconteceram diversas ocupações de terra, inclusive em áreas
de monocultura do eucalipto, no extremo sul baiano,
mais precisamente na área da Suzano, empresa de
celulose, como forma de reivindicar a reforma agrária.
Obrigado.
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o mês de
abril é conhecido pelas lutas sociais que o Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra promove para reivindicar reforma agrária e em homenagem aos mortos
do massacre de Eldorado dos Carajás – e, este ano,
completam-se 16 anos sem que nenhum culpado pelas mortes tenha sido punido.
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Só na Bahia, onde temos mais de 25 mil acampados, a previsão é a de que a jornada seja de muitas ocupações para pressionar a desapropriação de
terras, além de protestos em prol de melhorias para a
educação no campo e de mecanismos para o desenvolvimento dos assentamentos instituídos.
Já nesta segunda, os trabalhadores ocuparam
a sede da Secretaria de Educação de Barreiras, na
região oeste da Bahia. O MST reivindica melhorias
para as escolas municipais que funcionam nos acampamentos e assentamentos no Município, tal como o
transporte escolar, a troca das cadeiras de sala de
aula e a merenda escolar. A ocupação começou por
volta das 8 horas, mas o expediente do órgão público
não foi alterado.
Neste fim de semana, 150 famílias do MST ocuparam, em Mucuri, uma fazenda da Suzano Papel e
Celulose. “A fazenda tem 1.200 hectares, não cumpre
função social, é degradante ao meio ambiente e faz
parte de um processo de empobrecimento do solo e
do povo de Mucuri e região”, diz a nota enviada pelo
Movimento.
Essa é a segunda fazenda da Suzano ocupada
na região, a primeira ocupação foi realizada em 1º de
março deste ano, por mais de mil mulheres.
No Rio Grande do Norte, os trabalhadores ocuparam um trecho da BR-304, que liga Natal ao interior do
Estado, com o objetivo de chamar a atenção do Poder
Judiciário que, segundo as denúncias, está emitindo
ordens de reintegração de posse de maneira ilegal em
três áreas de acampamentos no Estado.
No entanto, em alguns lugares, a ação violenta
do latifúndio foi imediata. Em Pernambuco, o assentado Pedro Bruno, do MST, foi assassinado a tiros neste
domingo no Município de Gameleira. Segundo o MST,
o crime foi uma retaliação à reocupação do engenho
Pereira Grande, realizada domingo, na abertura da
agenda da Jornada de Lutas de Abril. A disputa pelo
engenho, que pertencia à Usina Estreliana, está na
Justiça desde 2003, quando a área foi declarada de
interesse social para reforma agrária.
No mesmo dia, ainda em Pernambuco, pistoleiros atiraram contra um acampamento no Município
de Altinho.
Pedro Bruno é o segundo trabalhador rural pernambucano assassinado no intervalo de 10 semanas.
É o quinto trabalhador assassinado em menos de um
mês, lembrando as execuções de militantes do MLST
ocorridas no Triângulo Mineiro.
A reforma agrária e todas as políticas públicas
embutidas são uma responsabilidade e uma dívida do
Estado brasileiro com os milhares de trabalhadores rurais deste País. A Presidenta Dilma Rousseff tem como
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meta a erradicação da pobreza, mas, no campo, essa
meta depende da realização da reforma agrária, que
é uma resposta no sentido da produção de alimentos
saudáveis, da geração de renda, de empregos.
De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), a insegurança alimentar é
maior na área rural do que na urbana. Enquanto 6,2%
e 4,6% dos domicílios em área urbana apresentavam
níveis moderado e grave de insegurança alimentar,
respectivamente, na área rural as proporções foram
de 8,6% e 7%. Esses dados demonstram que o Governo não pode deixar em segundo plano as políticas
de democratização da terra, somadas a um programa
que contemple a criação e a manutenção de agroindústrias nos assentamentos, sob uma nova matriz de
produção agrícola.
O modelo do agronegócio não cabe em um mundo onde buscamos a preservação do meio ambiente,
emprego, cidadania, saúde. O agronegócio se sustenta no latifúndio, na venda de commodities que não
garantem a alimentação da nossa população, no uso
exagerado de agrotóxicos e ainda expulsam o trabalhador do campo, quando não os escravizam.
Sr. Presidente, solicito a V.Exa. a divulgação deste pronunciamento no programa A Voz do Brasil e nos
meios de comunicação da Casa.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, neste
dia 2 de abril, completaram-se 50 anos da morte de
João Pedro Teixeira, líder das Ligas Camponesas em
Sapé, na Paraíba. Nordestino e negro, João Pedro é
considerado um mártir da luta camponesa, um grande
lutador contra o latifúndio e em favor da organização
dos trabalhadores do campo.
Fazer esse registro nesta Casa se faz importante
diante do significado que as Ligas Camponesas têm
para o conjunto das lutas sociais do campo, principalmente quando reivindicamos a nossa memória escondida nos arquivos da ditadura militar.
Com João Pedro, o movimento ganhou a Paraíba, e, em 1955, acontecia, em sua casa, o 1º Encontro
dos Camponeses de Sapé, com a presença de outros
líderes, como Nego Fubá (João Alfredo Dias) e Pedro
Fazendeiro (Pedro Inácio de Araújo), os dois primeiros desaparecidos políticos do regime militar de 1964.
A reação do latifúndio veio em forma de violência. João Pedro foi preso e espancado, mas o movimento continuava a crescer, atraindo, inclusive, o trabalhador da cidade. A luta para eliminar o “cambão”
(a obrigação de trabalhar um dia de graça na terra do
proprietário) foi o principal argumento para criar uma
entidade associativa para acolher e melhor organizar
os trabalhadores.
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Em fevereiro de 1958, a Associação dos Lavradores Agrícolas de Sapé, conhecida pelo nome de “Ligas
Camponesas de Sapé”, foi fundada, tendo João Pedro
como Vice-Presidente. Ele também representava 14
Ligas Camponesas, na Federação das Liga Camponesas da Paraíba, da qual também foi Vice-Presidente
em 1961.
As ações em defesa dos direitos dos camponeses
eram feitas em mutirões com centenas de pessoas e
inspiram muitos movimentos sociais de hoje, pois eles
enfrentavam o latifúndio ao arrancar cercas e plantar.
As Ligas de Sapé cresceram, atingindo mais de 10
mil associados.
Em 2 de abril de 1962, João Pedro tinha de se
apresentar em João Pessoa por causa de um processo de despejo. Chegando a João Pessoa, o advogado comunicou que a reunião havia sido adiada para a
tarde. Ao voltar para casa, três tiros pelas costas lhe
tiraram a vida.
As Ligas Camponesas fazem parte da memória
histórica de quem faz a luta pela terra. Esse cinquentenário deve ser lembrado por todos os militantes sociais, em especial por nós, camponeses, que queremos
justiça social e reforma agrária, já!
A luta de João Pedro é a nossa luta!
Sr. Presidente, para concluir, solicito a V.Exa. a
divulgação deste pronunciamento no programa A Voz
do Brasil e nos meios de comunicação da Casa.
Muito obrigado.
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, venho a esta tribuna registrar que, pela segunda vez, ocorrem vandalismos
na Hidrelétrica de Jirau, no Rio Madeira, no Estado
de Rondônia.
Na primeira vez, todas as centrais sindicais estiveram lá presentes, e o Ministério Público e diversos
Senadores e Deputados visitaram o local para saber
o que houve.
Agora está ficando claro, Sr. Presidente, que há
um grupo organizado querendo principalmente atacar
as obras do PAC. Não se trata mais de uma causa trabalhista, não se trata mais dos direitos do trabalhador,
porque todas as negociações foram feitas e a categoria
aceitou as negociações – apenas um pequeno grupo
que se diz revoltado com o acordo assumiu esse comportamento, queimando, pela segunda vez, os alojamentos da empresa.
Assim sendo, quero parabenizar o Ministro José
Eduardo Cardozo, que acaba de despachar a Força
Nacional para dar toda a cobertura aos trabalhadores
que aceitarem, em assembleia, retornar a seus postos de trabalho.
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Por fim, Sr. Presidente, aproveitando a presença do Presidente da Comissão de Direitos Humanos,
é muito importante que nós possamos ir até o local
separar as causas trabalhistas do puro vandalismo,
vandalismo orquestrado contra as obras do Plano de
Aceleração do Crescimento.
O SR. WELLINGTON FAGUNDES (Bloco/PR-MT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, registro
a cassação, ocorrida ontem, do Prefeito José Carlos,
de minha cidade, Rondonópolis, uma das mais importantes do Estado de Mato Grosso.
Assume a Prefeitura o Presidente da Câmara Municipal, o Vereador Ananias, do meu partido. Mesmo
correndo o risco de ficar inelegível, S.Exa. vai assumir
o cargo, acima de tudo, pensando na cidade.
Para concluir, Sr. Presidente, peço a V.Exa. a divulgação desse registro pelos meios de comunicação
da Casa.
Obrigado.
O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na
tarde de ontem, a bancada do PT do Pará se reuniu
com a Ministra Miriam Belchior para fazer uma rápida
avaliação das obras do PAC no Estado.
O resultado da avaliação foi muito positivo, mas
quero dizer à Ministra que precisamos acelerar algumas obras, como a Hidrovia Araguaia-Tocantins, o
asfaltamento da Transamazônica e a implantação do
Programa Luz para Todos, que agora enfrenta uma
situação difícil com a crise na rede CELPA.
A Ministra se comprometeu a, até maio, encontrar
em sua agenda uma data para visitar o Estado do Pará.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente e colegas Parlamentares,
falo, nesta oportunidade, sobre a péssima qualidade
dos serviços prestados pelas empresas de telefonia,
principalmente pela Vivo e, mais ainda, pela TIM.
Houve planejamento de venda de um número de
aparelhos celulares, mas as empresas venderam além
da sua estrutura. A TIM, por exemplo, fez uma campanha em que dizia que quem ligasse de TIM para TIM
pagaria pouco ou não pagaria nada. A expectativa de
venda de linhas foi superada, e a empresa não tem
estrutura para atender ao número de celulares hoje
autorizados pelas prestadoras de serviço.
É gravíssimo o assunto. No sul do Estado de Santa Catarina, nos Municípios de Tubarão e Criciúma, a
situação é uma vergonha! Não se consegue mais falar
com tranquilidade, em razão da péssima qualidade dos
serviços das prestadoras de telefonia móvel.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR:
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tomo a
palavra nesta oportunidade para falar sobre a péssima
qualidade dos serviços prestados pelas empresas de
telefonia móvel celular, especialmente no sul do Estado de Santa Catarina.
Após contato com a ANATEL, representantes
da Agência vieram ao meu gabinete prestar esclarecimentos. O que vem acontecendo é que as empresas
que prestam serviços de telefonia móvel celular estão
vendendo e fazendo propagandas acima de sua capacidade, com isso, os consumidores estão recebendo
péssimos serviços: falta de sinal, interrupções, etc..
As empresas de telefonia móvel celular, especialmente a TIM, fizeram um trabalho de marketing,
inclusive com promoções, e venderam acima das expectativas deixando vários usuários sem estrutura
adequada de atendimento.
Em contato com a ANATEL, solicitei informações
sobre essa situação e citei, como exemplo, apenas os
dois maiores Municípios da região sul do meu Estado,
Criciúma e Tubarão, mas o que ali se vivencia na área
da telefonia se estende a todos os 42 Municípios do
sul catarinense.
A ANATEL fez algumas diligências e um levantamento com as empresas e apresentou a TIM como
uma das que possuem as maiores reclamações pelas
razões enunciadas.
Segundo explicações dadas pela TIM à ANATEL,
estão sendo planejadas algumas ações para 2012:
1) Em Criciúma, ocorrerá a troca de todos os
equipamentos, em todos os sites existentes, durante
o processo de ampliação de torres, proporcionando,
além de maior capacidade, uma rede de acesso totalmente nova (crescimento de 65%);
2) As ampliações dos sites existentes em Criciúma estão planejadas para o segundo trimestre, e os
novos sites, para o segundo semestre;
3) Em Tubarão, tanto as ampliações de sites existentes quanto a implantação de novos sites estão previstas para o segundo semestre (crescimento de 43%).
As empresas prestadoras de serviços reclamam
da demora, por exemplo, da Prefeitura Municipal de
Tubarão. Dizem que, desde o ano passado, vêm solicitando autorização para ampliação de acordo com
a documentação entregue na própria Prefeitura e que
até agora não receberam sequer uma resposta no que
tange a essa autorização.
Informo que a ANATEL vai se inteirar melhor da situação e nos dar informações mais precisas após novos
contatos com as empresas de telefonia móvel celular.
Voltarei a falar do assunto nesta Casa, pois a
situação dos serviços de telefonia móvel celular do
sul do Estado de Santa Catarina está cada vez pior e
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muito preocupante, e as empresas prestadoras desses
serviços reclamam da demora de resposta de suas solicitações aos órgãos públicos, a começar por grande
parte das Prefeituras.
Lembro ainda, Sras. e Srs. Deputados, que estão
ocorrendo audiências públicas e reuniões na Assembleia Legislativa de Santa Catarina a esse respeito e
que o Governo Federal precisa tomar uma iniciativa
no mesmo sentido.
Encerro, Sr. Presidente, agradecendo à ANATEL a
atenção e o compromisso de tomar providências junto
às empresas e nos manter informados.
Como disse, voltarei a falar nesse assunto, até
que a ANATEL e as empresas prestadoras dos serviços de telefonia móvel celular encontrem uma solução
para o problema enunciado.
Era o que tinha a dizer.
O SR. MOREIRA MENDES (PSD-RO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, venho à tribuna
para, na mesma esteira de raciocínio do Deputado
Sibá Machado, meu vizinho do Acre, mais uma vez,
falar de um desastre anunciado, um desastre que aqui
já denunciei várias vezes: meteram fogo na Usina de
Jirau novamente.
Não tem nada a ver com reivindicação salarial,
nada a ver com propositura de trabalhadores, que
merece ser discutida quando legítima. Aliás, tudo foi
atendido pelas empresas envolvidas no canteiro de
obras de Jirau. O que existe por trás o que está acontecendo é um movimento organizado patrocinado pelo
PSTU, que tem por objetivo acabar com as obras do
PAC, para desmoralizar a Presidente Dilma Rousseff.
Hoje à tarde, vou falar sobre esse assunto em
detalhes. Por hora, apenas chamo a atenção de todos para isso.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Moreira Mendes, o Sr. Luiz Couto, § 2º do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 3º
Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao ilustre Deputado Jair Bolsonaro, do
PP do Rio de Janeiro.
O SR. JAIR BOLSONARO (PP-RJ. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, na matéria de contracapa
da edição de ontem do jornal O Globo está em destaque a seguinte informação: “Família quer incluir tortura
em certidão de vítima da ditadura”. Ora, qualquer um
sabe que a certidão de óbito é um documento técnico.
Se morreu de traumatismo craniano, por exemplo, não
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interessa se a pessoa caiu do prédio, se lhe deram
uma martelada ou seja lá o que for.
Mas, já que grupos que apoiam a Presidente Dilma querem incluir isso, vou propor também, se essa
proposta chegar aqui, que na certidão de óbito, por
exemplo, do Soldado Mário Kozel Filho, conste “morte decorrente de explosão de carro-bomba lançado
pela VAR-Palmares, de Dilma Rousseff”. Ou, ainda,
no caso do Tenente Alberto Mendes Júnior, no Vale
do Ribeira, em vez de “traumatismo craniano”, “morte
por espancamento praticado pela VAR-Palmares, de
Dilma Rousseff”.
Era só isso, Sr. Presidente.
O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Ministério da Saúde, através do
Ministro Alexandre Padilha, emitiu uma nota à imprensa
a respeito da reportagem O cruel teorema da saúde,
da edição da revista Veja deste sábado, 31. A Assessoria de Comunicação Social do Ministério da Saúde
esclarece uma série de questões e as providências que
já estão sendo tomadas por parte daquele Ministério.
Eu quero parabenizar o Ministro pelas providências e pedir que essa nota à imprensa seja registrada
nos Anais da nossa Casa.
NOTA A QUE SE REFERE O ORADOR
A respeito da reportagem “O cruel teorema da
saúde”, da edição da revista Veja deste sábado (31),
a Assessoria de Comunicação Social do Ministério da
Saúde esclarece que:
1. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, considera de extrema gravidade os fatos relatados, que se
somam a outros fatos já identificados pelo Ministério
da Saúde desde o início do processo de reestruturação administrativa dos seis hospitais federais do Rio
de Janeiro iniciado em fevereiro de 2011.
2. Já na segunda-feira (26), ao tomar conhecimento ainda preliminar das denúncias contra o ex-assessor
Edson Pereira de Oliveira, o ministro solicitou investigação da Polícia Federal e determinou a instauração
de procedimento interno do Ministério da Saúde. Na
quinta-feira (29), o procedimento interno migrou para
a CGU (Controladoria Geral da União), agora também
responsável pela investigação.
3. O ex-assessor não faz parte do quadro do
Ministério da Saúde desde 27 de dezembro de 2011.
4. Com o objetivo de combater desperdícios,
melhorar o controle, aprimorar a gestão e ampliar a
qualidade do atendimento, o Ministério da Saúde vem
adotando uma série de medidas que demonstram a
intolerância com desvios ou irregularidades. Elas têm
como foco o aprimoramento contínuo dos processos
e das instituições.
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5. As medidas adotadas com a reestruturação nos
seis hospitais federais do Rio de Janeiro já geraram
uma economia da ordem de R$50 milhões.
6. Com relação ao atendimento, foi feita a integração dos hospitais federais com a rede de serviços do
Rio de Janeiro. O Ministério da Saúde reabriu o programa de transplantes de fígado e aumentou em 14% o
número de procedimentos cirúrgicos de médio e grande porte. Foram 18.800, em 2010, e 21.500, em 2011.
7. A ação de reestruturação teve início após revisão do sistema de compras do ministério, que demonstrou variações expressivas nos preços de produtos e serviços adquiridos pelos seis hospitais: Andaraí, Lagoa, Servidores, Bonsucesso, Cardoso Fontes
e Ipanema. O diagnóstico embasou medidas como a
centralização de compras de medicamentos e insuetos
e início da revisão dos contratos.
8. Para aprofundar a reestruturação, o ministro
Alexandre Padilha pediu em ofício assinado em 13 de
abril de 2011, auditoria do Denasus (Departamento Nacional de Auditoria do SUS) e da Controladoria Geral
da União (CGU) nos contratos dos hospitais. Também
foi solicitado acompanhamento do Ministério da Justiça, por meio de oficio encaminhado na mesma data
ao ministro José Eduardo Cardozo.
9. Entre junho e dezembro, foram auditados 99
contratos. Os resultados preliminares apresentados pela
CGU em dezembro de 2011 apontaram para indícios
de irregularidades como formação de cartel entre fornecedores, direcionamento de licitações, sobrepreço
e cobranças indevidas de serviços não prestados ou
produtos não entregues. Por isso, o ministro da Saúde,
Alexandre Padilha, determinou, em janeiro de 2012, a
suspensão de 37 contratos de obras e o cancelamento
imediato de quatro de aluguel de equipamentos.
10. Desde então, já foram lançadas 32 licitações
para substituir contratos nos hospitais federais.
11. A CGU está concluindo os relatórios finais
das auditorias. O Ministério da Saúde tomará todas
as medidas cabíveis para resgatar os recursos que
tenham sido desviados dos cofres públicos, apoiando
o Ministério Público e a Polícia Federal na responsabilização dos envolvidos.
12. Um novo passo para o aprimoramento dos
mecanismos de gestão, controle e monitoramento, inclusive com a instalação de câmeras de segurança é
a implantação de um sistema de informatização nos
hospitais federais do Rio. Esse processo já foi iniciado
nos hospitais da Lagoa e de Ipanema e será estendido
aos demais até o final do ano.
13. O Ministério da Saúde também vai prosseguir
no processo de ampliação da transparência das movimentações financeiras. Desde o ano passado, todas
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as transferências feitas pelo Fundo Nacional de Saúde
(FNS) aos fundos estaduais e municipais de saúde têm
de ser feitas por meio de contas específicas e completamente rastreáveis. A próxima etapa é garantir que
os pagamentos feitos a fornecedores do SUS estejam
integralmente disponíveis para consulta de qualquer
cidadão. O Ministério da Saúde fechou acordo com
Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal para que
todos os pagamentos possam ser consultados no Portal da Transparência, no site do Ministério da Saúde.
Brasília, 31 de março de 2012.
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
Subsídios a parlamentares (Ações do Ministério
da Saúde)
Com o objetivo de combater desperdícios, melhorar o controle de gastos, aprimorar a gestão e aumentar a fiscalização de recursos públicos, o Ministério
da Saúde vem adotando uma série de medidas que
demonstram inadmissibilidade de desvios ou qualquer outro tipo de irregularidade que prejudiquem os
sofres público; e a saúde da população. Entre eles,
pode-se destacar:
Realização de 1.001 auditorias e 3.125 visitas
em todo o país, que culminaram no pedido de ressarcimento de cerca de R$211 milhões ao Fundo Nacional de Saúde (FNS);
Além das auditorias pontuais, o Ministério da
Saúde realizou ações inéditas de fiscalização e de
avaliação do acesso e da qualidade dos serviços oferecidos pelo SUS. Foram elas:
Força-Tarefa para verificar funcionamento dos mamógrafos do SUS (abril);
Força-Tarefa para avaliar hospitais psiquiátricos de todo o país (julho);
Força-Tarefa para avaliar qualidade de
exames preventivos contra câncer do colo do
útero (agosto);
Ação periódica de auditoria para reforçar fiscalização do Aqui tem Farmácia Popular (outubro);
Ação de fiscalização sobre recursos
repassados para tratamento de glaucoma (novembro).
Tomada de Contas Especiais: Em 2011,
o Ministério da Saúde instaurou 308 processos de Tomada de Contas Especiais. Com
isso, foram restituídos mais de R$5,2 milhões
aos cofres públicos, referentes a 118 processos instaurados pelo Ministério ao longo dos
últimos anos.
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Outros 28 processos simplificados (cujos valores
são inferiores a R$23 mil) foram inscritos em dívida
ativa, o que representa um retorno potencial de mais
R$3,6 milhões.
Em todo o país, a compra centralizada de produtos estratégicos, a negociação direta do ministério
com fornecedores e a adoção de bancos de preços
internacionais geraram economia de R$1,7 bilhão nos
gastos com a compra de medicamentos e insumos em
2011 em comparação a 2010;
Ao combater o desperdício, o Ministério da Saúde conseguiu apresentar progressos que permitiram,
por exemplo, triplicar a oferta gratuita de medicamentos para hipertensos e diabéticos pelo programa
Saúde Não Tem Preço.
Emenda Constitucional nº 29: O ano de 2011
também será lembrado pela regulamentação da EC
29. Os recursos que deverão ser aplicados na saúde
pública passaram a ficar claramente definidos. A regulamentação obriga a União a aplicar na saúde o valor
empenhado no ano anterior, mais a variação nominal
do Produto interno Bruto (PIB). Já os estados e o Distrito Federal deverão investir 12% de sua receita, enquanto os municípios devem investir 15%.
REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS
HOSPITAIS FEDERAIS – O Departamento Nacional
de Auditoria do SUS (DENASUS) e a Controladora
Geral da União (CGU) realizaram auditorias em 99
contratações firmadas de 2008 a 2010 nos hospitais
federais do Rio de Janeiro.
Essas auditorias foram solicitadas pelo próprio
ministro Alexandre Padilha, em abril de 2011, quando
também foi solicitado o acompanhamento do Ministério da Justiça;
Após análises preliminares que apontaram para
desperdício de recursos foram suspensos 37 contratos
de obras e engenharia nos hospitais Andaraí, Lagoa,
Ipanema, Cardoso Fontes, Servidores do Estado e
Bonsucesso;
Outros quatro contratos de locação de equipamentos nestes hospitais foram cancelados;
Além das suspensões e cancelamentos, foram
abertas 32 novas licitações para substituir todos os
contratos em andamento nos hospitais federais;
Medidas de aprimoramento de gestão adotadas
desde janeiro de 2011 nos hospitais federais do Rio
de Janeiro, como a centralização de compras e a padronização das contratações, além de ajustes de contratos, geraram economia da ordem de R$50 milhões;
No hospital dos Servidores do Estado do Rio de
Janeiro, por exemplo, foram gastos R$70 milhões para
aquisição de insumos, como gases e compressas, e
medicamentos, em 2010. Em 2011, o mesmo, hospi-
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tal gastou R$57 milhões com essas compras, o que
significou economia de R$13 milhões;
A readequação de sete contratos de aluguel de
equipamentos de videocirurgia, endoscopia e hemodiálise nos hospitais do Rio de Janeiro já reduziu o valor
mensal pago de RS1.886.421,55 para R$1.062.961,73
– uma economia de 43,6% por mês;
O sistema de controle dos estoques dos hospitais
foi aperfeiçoado para conter perdas;
O planejamento de aquisição de insumos e medicamentos foi refeito de forma a permitir uma melhora
na avaliação das necessidades e dos procedimentos
licitatórios.
Todas as licitações para aluguel de equipamentos, obras e serviços nos seis hospitais passam a ser
centralizadas pelo DGH. Além de ganhar escala e poder de barganha, a unificação permite a uniformização
das aquisições, ampliando a transparência e facilitando
a fiscalização.
Instauração de auditorias para apurar a regularidade de contratos administrativos pelos três institutos
federais: Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO), Instituto Nacional ao Câncer (INCA) e
Instituto Nacional de Cardiologia Laranjeiras;
TRANSPARÊNCIA NO SUS – O Ministério da
Saúde vem intensificando ações de controle e transparência para combater o desperdício de recursos do
Sistema Único de Saúde. Algumas delas são:
Carta SUS – Estimula o cidadão que foi
internado na rede pública a avaliar o serviço
e denunciar qualquer irregularidade como cobrança indevida;
Portal da Transparência do SUS – torna
públicas informações sobre repasses de recursos federais a estados e municípios e permite
o acompanhamento das licitações em curso;
Ouvidoria 136 – utilizado para denúncias
e queixas de todos os cidadãos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra, para uma breve intervenção, ao ilustre
Deputado Anthony Garotinho, do PR do Rio de Janeiro.
O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, uso hoje este
microfone para fazer um apelo ao Senador Demóstenes Torres no sentido de não renuncie ao seu mandato
sem dar ao Brasil o nome de todos aqueles que também participaram dos fatos que vêm sendo noticiados.
Uma vez que encarnou o papel de paladino da
moralidade, agora, ao fim desse ciclo da sua vida, que
o Senador ajude o Brasil a descobrir quem são aqueles
que vivem um papel que, na verdade, não corresponde
à sua verdadeira identidade.
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Senador Demóstenes, ouça esta voz solitária aqui
do plenário: não caia sozinho, entregue Governadores,
Senadores, Deputados, políticos, enfim, todos os que
participaram com V.Exa. dessa maracutaia.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Passaremos agora às breves comunicações, por 3 minutos.
Concedo a palavra ao primeiro inscrito, o ilustre
Deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia.
O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB-BA.
Pela ordem.) – Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, o Nordeste, em especial a Bahia, vive o
impacto da maior seca dos últimos tempos. Alguns especialistas avaliam que ela pode ter ainda uma maior
dimensão. É uma situação de calamidade.
Desde o início deste ano, estamos acompanhando esta situação em diversos Municípios, assim como
as medidas que estão sendo tomadas pelos Governos
da Bahia e Federal.
Ainda na semana passada, o Ministro da Integração esteve na Bahia, Estado que sofre o maior impacto,
porque tem a maior população do Nordeste e um território completamente sediado na região do semiárido.
Ontem, nós Deputados da bancada da Bahia, e
uma delegação de aproximadamente cem prefeitos
baianos, estivemos no Ministério do Desenvolvimento
Agrário e no Ministério da Integração, com o objetivo
de buscar medidas para minimizar o sofrimento da
população.
O Governo da Bahia também tem adotado medidas para a convivência com a seca. Mas, Sr. Presidente, há necessidade de medidas mais efetivas, de
maior dimensão, porque o ciclo de chuvas no Nordeste
está se encerrando. Não tendo chovido até agora, a
perspectiva é de que a chuva só chegue a partir de
outubro. As aguadas estão todas secas, não há mais
água acumulada em nenhum lugar.
Na Bahia, metade da população sofre de forma
muito grave os impactos desta seca. Os animais estão
morrendo em cada canto; o pequeno agricultor, que
vive da agricultura familiar, daquilo que produz na sua
terra, não teve produção, portanto, não tem alimento;
o gado, assim como todos os animais, não tem mais
como se alimentar, pois a ração ficou cara.
Portanto, temos que pensar em um conjunto de
ações e de medidas. Não é apenas tratar com o Ministério isoladamente. E o endividamento? É preciso
ter financiamento para que os produtores possam
comprar a ração.
Nós temos de oferecer essa ração, que deve vir
de outras regiões, porque no Nordeste não houve produção. Os pequenos sistemas de abastecimento de
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água estão precisando de recuperação, de limpeza
de barreira e de pequenas barragens.
Portanto, quero aqui cobrar do Governo Federal,
da Presidenta Dilma, que é sensível a essa questão,
que se constitua um comitê da calamidade. Quando
uma enchente atinge populações, vemos o impacto
imediatamente, o que choca todos e gera solidariedade,
nobre Deputado Inocêncio Oliveira. Quando há geada, também. No caso da seca, que é profunda, aguda
e prolongada, às vezes as pessoas não a percebem.
Não queremos ver pessoas invadindo as cidades.
Não queremos que ocorram saques, como tivemos
oportunidade������������������������������������������
de verificar no passado. Os prefeitos estão em pânico, sem conseguir ficar nas suas cidades,
porque é ali que o cidadão encontra uma porta para
bater. Os prefeitos estão aqui buscando caminhos.
Por isso, é necessário se constituir um comitê de
emergência para tomar providências e propor medidas
provisórias e créditos suplementares, como já foi feito
em tantos momentos. Isso não é para hoje, não; é para
ontem, para imediatamente. Por esse motivo, estamos
hoje aqui com prefeitos, com a União de Prefeitos da
Bahia, buscando esses caminhos.
Na reunião no MDA, os prefeitos baianos solicitaram a compra de novas máquinas para limpeza de
aguadas, poços e barragens, o adiantamento do seguro-safra e a prorrogação da dívida dos agricultores
familiares. Atendendo os prefeitos, o Ministro Fernando
Bezerra informou sobre a possibilidade de novos recursos além dos R$ 10 milhões já enviados ao Governo da
Bahia. Para tal, os prefeitos precisam adquirir o cartão
de pagamento da Defesa Civil e definir critérios para
que todos os Municípios sejam atendidos de acordo
com suas necessidades, sem duplicidade de repasses.
Quero conclamar a bancada do Nordeste – sei
que todos estão atentos e sensíveis -, os Governos
Estaduais e Federal para, na semana que vem, encontrarmos um caminho de enfrentamento a essa calamidade, de forma mais efetiva, porque infelizmente
ela durará por tempo prolongado.
Portanto, a nossa solidariedade e o nosso apoio
aos prefeitos, aos governadores e à Presidenta da República pelas iniciativas que estão sendo tomadas. Faço
esta conclamação para termos uma unidade maior,
uma ação mais coordenada para esse enfrentamento.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Ilustre Deputado Daniel Almeida, faço minhas as palavras
de V.Exa. O quadro da Bahia é o mesmo dos demais
Estados do Nordeste.
Precisamos de medidas efetivas e imediatas para
minorar o sofrimento dessas pessoas. Já se sabe que
esta seca será uma das maiores. Na Bahia, eu vi relatórios de que esta é a maior seca que já houve no
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Estado, nos últimos anos. Assim tem sido o retrato em
todos os Municípios dos Estados do Nordeste.
Eu mesmo, numa segunda-feira, atendi mais de
15 prefeitos. Todos me narraram o quadro de que estavam, no mínimo, com oito a dez caminhões‑pipas
abastecendo as pessoas da zona rural e, muitas vezes, até da própria cidade.
Nós precisamos de medidas imediatas para minorar o sofrimento dessas pessoas e fazer com que
sejam realizadas obras estruturadoras, possíveis de
serem feitas. Não se combate a seca, por isso nós
precisamos fazer a convivência do homem com a
seca. É fundamental adotar medidas efetivas para
que o homem possa conviver com a seca, para que,
anualmente ou de vez em quando, não tenhamos de
vir aqui pedir medidas imediatas ou emergenciais para
minorar esse sofrimento.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra, para uma breve intervenção de 1 minuto, à ilustre Deputada Janete Capiberibe.
A SRA. JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB-AP.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, apresentei
à Comissão de Direitos Humanos e Minorias requerimento de audiência pública para debater os conflitos
agrários no campo, convidando o Ministro do Desenvolvimento Agrário, o Ministro da Justiça, o Presidente
do INCRA e o representante da Comissão Pastoral da
Terra – CPT.
A CPT apontou que o número de pessoas ameaçadas de morte no meio rural no Brasil aumentou
107% em 2011.
A maior influência do setor agropecuário no PIB
e o iminente afrouxamento da legislação ambiental
aumentaram a ofensiva contra o meio ambiente, os
trabalhadores rurais sem terra, os indígenas e os quilombolas. O Estado precisa mediar esses conflitos para
que os poucos direitos dessas pessoas não sejam suprimidos na prática.
Sr. Presidente, solicito a divulgação desta minha
fala no programa A Voz do Brasil.
Obrigada.
O SR. DÉCIO LIMA (PT-SC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, dou como lido pronunciamento
que faço acerca do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, uma ação nacional de sucesso
extraordinário no combate ao trabalho infantil.
Muito obrigado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje, quero destacar o Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil – PETI, uma extraordinária ação do Governo
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Federal que tem como objetivo erradicar todas as formas de trabalho infantil no País. Esse é um verdadeiro
processo de resgate da cidadania de pequenos cidadãos e de inclusão social de suas famílias, atendendo
às diversas situações de trabalho de crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos.
O PETI articula um conjunto de ações e visa à
retirada de crianças e adolescentes de até 16 anos
das práticas de trabalho infantil, exceto na condição
de aprendiz, situação prevista para os que têm mais
de 14 anos.
Combater o trabalho infantil tem sido um desafio e
tanto, e o Governo Federal o tem enfrentado com uma
série de ações por intermédio dos Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do Trabalho
e Emprego, da Subsecretaria de Direitos Humanos, do
Fundo Nacional de Assistência Social e do Fundo de
Amparo ao Trabalhador.
O Programa atende mais de 820 mil crianças
afastadas do trabalho em mais de 3.500 Municípios
brasileiros, reconhecendo a criança e o adolescente
como sujeitos de direito, protegendo-os contra as formas de exploração do trabalho e contribuindo para o
desenvolvimento integral.
As ações-chave no combate ao trabalho infantil
estão baseadas no apoio aos fóruns de erradicação
do trabalho infantil; concessão de bolsa a crianças e
adolescentes em situação de trabalho; ações socioeducativas para crianças e adolescentes em situação
de trabalho; fiscalização para erradicação do trabalho
infantil; publicidade de utilidade pública; atualização do
Mapa de Focos de Trabalho Infantil, e apoio técnico à
escola do futuro trabalhador.
O PETI também atua de modo integrado com o
Programa Bolsa Família, uma forma de agregar maior
enfrentamento ao trabalho infantil, beneficiando famílias em situação de trabalho infantil com renda per
capita mensal de até R$120,00. As famílias residentes
em áreas urbanas (Capitais, Regiões Metropolitanas
e Municípios com mais de 250 mil habitantes) têm direito à bolsa mensal no valor de R$40,00 por criança
ou adolescente, e as famílias residentes nas áreas
rurais, recebem R$25,00 por criança ou adolescente.
As famílias com renda inferior a R$120,00 por
pessoa também têm chance de serem incluídas no
PETI de acordo com os critérios de partilha de recursos do programa previstos na norma operacional básica aprovada pela Resolução nº 130, de 15 de julho
de 2005, do Conselho Nacional de Assistência Social,
observado o cronograma preestabelecido pela Caixa.
Os compromissos firmados na luta contra o trabalho infantil não estão restritos ao Governo e a seus
órgãos, as famílias atendidas também tem suas res-
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ponsabilidades, como a retirada de todas as crianças
e adolescentes de atividades de trabalho e a garantia
de frequência mínima nas atividades de ensino regular
e nas ações socioeducativas e de convivência, o que
se denomina Jornada Ampliada.
Na área da educação, é necessário que crianças
ou adolescentes de 6 a 15 anos possuam frequência
escolar mínima de 85%. Para os adolescentes de 16
e 17 anos de idade, a frequência escolar mínima deve
ser de 75%.
Na área de saúde, cabem às gestantes e lactantes o comparecimento às consultas de pré-natal e
a participação nas atividades educativas sobre aleitamento materno e cuidados gerais com a alimentação
e saúde da criança. Para as crianças menores de 7
anos, é exigido o cumprimento do calendário de vacinação e o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil.
Na área da assistência social, é exigido que as
crianças e adolescentes de até 15 anos em risco ou
retiradas do trabalho infantil possuam a frequência
mínima de 85% da carga horária relativa aos serviços
de convivência e fortalecimento de vínculos da proteção social básica.
Portanto, Sr. Presidente, esse é um compromisso assumido pelo Governo Federal e pelas famílias,
formando uma verdadeira aliança de combate a todas
as formas de trabalho infantil, para que as crianças e
adolescentes tenham a garantia de um futuro melhor
por meio da educação.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB-RJ.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero apenas registrar e amplificar o nosso protesto pelo ocorrido no Rio de Janeiro, no dia 29, quando estudantes,
entidades e velhos militantes cobravam a instalação da
Comissão da Verdade e protestavam contra os atrevidos, resistentes e antigos militares, já de pijama, que
insistem em elogiar o golpe de 64, que querem elogiar
o período tenebroso da ditadura militar no Brasil, que
torturou e matou militantes que lutavam pela liberdade
e pela democracia.
Venho cobrar do Governo Federal que instale
a Comissão da Verdade no Brasil. Nós precisamos
fazer com que a história do Brasil seja reposta e que
tenhamos essa verdade apresentada para a sociedade brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Domingos Dutra.
O SR. DOMINGOS DUTRA (PT-MA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há 3 meses,
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desta tribuna, falei do rodízio de Governadores do Maranhão. A Governadora Roseana “Mubarak” viajou; o
Vice assumiu por 1 dia e viajou; o Presidente da Assembleia Estadual igualmente assumiu por 1 dia, viajou
e passou o cargo ao Presidente do Tribunal de Justiça,
que também assumiu por 1 dia.
Agora, estou publicando, na grande imprensa nacional, edital intitulado Procura-se um Governador do
Maranhão. Explico: a Governadora Roseana “Mubarak”
está nos States, nos Estados Unidos da América; o Vice
vai fugir amanhã para a Argentina, para não assumir o
Governo, porque pretende ser candidato a Prefeito de
São Luís, e, se assumir a partir do dia 7, fica inelegível;
o Presidente da Assembleia também está foragido para
não assumir o Governo, uma vez que sua filha pode
ser candidata a Prefeita do Município de Colinas; e o
Presidente do Tribunal de Justiça, da mesma forma,
vai desaparecer para não assumir o Governo, porque
a esposa pode ser candidata a Prefeita do Município
de Guimarães.
Ou seja, no Maranhão, não temos Governo. Aqueles que foram eleitos pelo voto popular para assumir
as suas responsabilidades, por oportunismo eleitoral,
estão deixando o Estado do Maranhão sem comando.
Nessa cadeia de sucessão, talvez assuma o
Governo o Vice-Presidente da Assembleia, o Deputado Marcos Caldas, que já disse que, na hora em que
assumir, vai levar o Governo para o “Brejo” – S.Exa. é
do Município de Brejo. Ou seja, literalmente o Governo
do Maranhão está no brejo, na lama, sem comando.
Há fatos que infelizmente só acontecem no Maranhão. Nosso maior desafio é colocar o Maranhão
no mapa do Brasil, porque há situações que somente
acontecem no meu querido Estado.
Portanto, estou publicando, na grande imprensa
nacional, um edital procurando um Governador para o
Maranhão, porque aqueles que receberam o mandato
popular simplesmente abdicaram de suas funções. A
Governadora está nos Estados Unidos; o Vice vai fugir para a Argentina; o Presidente da Assembleia está
foragido, e o Presidente do Tribunal de Justiça escafedeu-se. O Maranhão está sem comando.
Sr. Presidente, os brasileiros podem se habilitar
a governar o Maranhão, porque, infelizmente, lá estamos sem Governo.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Paulo
Feijó.
O SR. PAULO FEIJÓ (Bloco/PR-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, é lamentável o episódio em que se envolveu o Senador Demóstenes Torres, ainda mais porque
S.Exa. levantava a bandeira da moralização.
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Esse episódio, que lamento muito, terá desdobramentos, e sou favorável a que tudo seja apurado. O
meu comportamento, aqui na Câmara dos Deputados,
tem sido no sentido de assinar todos os pedidos de
CPI, todos os requerimentos de convocação e convites
para que as pessoas envolvidas em escândalos, ou
supostamente envolvidas, venham prestar os devidos
esclarecimentos.
Mas é importante também, Sr. Presidente, que,
nesses episódios, tenhamos cautela e ofereçamos as
necessárias oportunidades de defesa. Os Parlamentares que foram citados nesse caso têm o direito de
defesa. Não conheço o Deputado Sandes Júnior, mas
recebi a carta que S.Exa. enviou a todos os Deputados,
justificando a ligação com o Sr. Carlinhos Cachoeira.
Acho que as justificativas são convincentes, então,
para que fazer um prejulgamento?
O Deputado Stepan Nercessian, a quem também não conheço, não tem ainda carcaça política
para aguentar esse tipo de pressão e já está falando
em renúncia. S.Exa., porém, tem de se defender, tem
de ter forças para mostrar a sua razão, a sua história.
Não pode haver qualquer tipo de linchamento. Aqui
há alguns Deputados que se profissionalizaram em linchamentos precipitados, que adoram o espaço da mídia.
Mas espero que esses Deputados citados tenham força.
Eu mesmo já fui vítima de linchamento e sobrevivi. Fui vítima de uma grande covardia política no caso
das ambulâncias, um escândalo montado, fabricado no
período eleitoral. O meu partido na época, o PSDB, não
me deu direito de defesa e me ameaçou de expulsão.
Naquela situação, eu não tive outra saída a não ser
me desfiliar, a 2 meses das eleições, uma eleição que
estava ganha. Mas venci as dificuldades.
E, por ter passado o que passei e por hoje me
considerar uma pessoa mais experiente e muito mais
forte, faço um apelo aos colegas Deputados no sentido
de que não promovam um processo de linchamento
precipitado, sem oferecer a todos o direito de defesa.
Acredito na justificativa do Deputado Sandes Júnior, acredito igualmente na história do Deputado Stepan Nercessian. E espero que S.Exas. tenham força e
enfrentem essa realidade, expliquem seus motivos e
vençam essas dificuldades, mostrando a verdade dos
fatos, defendendo o seu nome e a sua honra.
Então, ao mesmo tempo em que peço que S.Exas.
resistam, também faço as minhas críticas aos que agem
como moralizadores. O próprio Senador Demóstenes
Torres era um moralizador, e vejam o final dessa história.
Não estou aqui defendendo nada de errado, como
disse, sou favorável a todo tipo de investigação. Agora,
é preciso ter cautela nesses episódios.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT-SP.) – Sr.
Presidente, quero convidar todas as Deputadas e os
Deputados para a audiência pública que ocorrerá hoje
às 11 horas, na Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional, sobre o 10º Aniversário do Acordo
de Paz em Angola, assinado em 4 de abril de 2002,
evento que pôs fim a quase 30 anos de guerra.
Também quero saudar a nossa Presidenta Dilma pelo Plano Brasil Maior. Certamente, com o Brasil
Maior, teremos a continuidade de um país onde impera
o emprego e se vencem as turbulências que ocorrem
hoje tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil.
Sr. Presidente, Deputado Inocêncio Oliveira, eu
gostaria de reiterar o meu convite aos Deputados para a
audiência pública na Comissão de Relações Exteriores.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELA ORADORA:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje, 4
de abril de 2012, comemora‑se o 10º Aniversário da
Assinatura do Acordo de Paz em Angola. O Acordo
pôs fim a 27 anos de conflito que fez quase 500 mil
mortos e destruiu as principais infraestruturas deste
país africano.
Retrocedendo no tempo, quero lembrar que o
nome “Angola” é uma derivação portuguesa do termo
bantu N’gola, título dos reis do Reino Ndongo no período em que os portugueses se estabeleceram em
Luanda, no século XVI.
Angola é o segundo maior produtor de petróleo e
exportador de diamante da África Subsaariana. Neste
momento, gostaria de destacar a Rainha Nzingha, conhecida como a Rainha Amazona Angolana e também
como Dona Ana de Sousa, que era uma astuta diplomata e se sobressaiu como líder militar, empreendendo
guerra contra os portugueses durante quase 30 anos.
Nzingha aliou sua nação aos holandeses, fazendo
assim a primeira aliança europeia africana contra um
opressor europeu. Apesar de estar em exílio forçado,
Nzingha continuou com sua considerável influência
entre diversos assuntos. Por causa de seu apelo pela
liberdade e seu direcionamento para trazer a paz ao
seu povo, Nzingha permanece como um forte símbolo
de inspiração.
Após a sua morte, 7 mil soldados da Rainha Ginga
(outro nome pelo qual Nzingha era conhecida) foram
levados para o Brasil e vendidos como escravos. Os
portugueses passaram a controlar a área em 1671.
Em certas áreas, Portugal não obteve controle total
até o século XX, principalmente devido ao seu tipo de
colonização, centrada no litoral.
No Brasil, o nome da Rainha Ginga é referido
em vários folguedos da Festa de Reis dos negros do
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Rosário, onde reis de congo católicos lutam contra reis
que não aceitam o cristianismo.
Dona Ana de Sousa possuía muitas variações do
seu nome que, em alguns casos, eram completamente
distintos. Entre eles, mas não apenas, registram-se: Rainha Nzinga, Nzinga I, Rainha Nzinga Mdongo, Nzinga
Mbandi, Nzinga Mbande, Jinga, Singa, Zhinga, Ginga,
Ana Nzinga, Ngola Nzinga, Nzinga de Matamba, Rainha
Nzingha de Ndongo, Ann Nzingha, Nxingha, Mbande
Ana Nzingha e Ann Nzingha.
Angola só se tornou independente em 11 de novembro de 1975. Seu primeiro presidente foi Antônio
Agostinho Neto, que presidia o MPLA (Movimento pela
Libertação de Angola). Ele proclamou a independência num contexto de guerra entre três movimentos que
lutavam pela independência de Angola: o MPLA, a
UNITA e a FNLA, que tinham visões diferentes sobre
o futuro de Angola.
A UNITA (União Nacional para a Independência
Total de Angola) é um partido angolano, fundado em
1966 por dissidentes da FNLA E DO GRAE (Governo
de Resistência de Angola no Exílio), do qual Jonas
Savimbi�������������������������������������������
, fundador da UNITA, era Ministro das Relações Exteriores.
A Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA)
é um movimento político fundado em 1957, com o nome
de União das Populações do Norte de Angola (UPNA),
assumindo em 1958 o nome de União das Populações
de Angola (UPA). Em 1961, a UPA e um outro grupo
anticolonial, o Partido Democrático de Angola (PDA),
constituíram conjuntamente a FNLA.
O Movimento Popular de Libertação de Angola
(MPLA) é um partido político de Angola que governa
o país desde sua independência de Portugal em 1975.
Foi, inicialmente, um movimento de luta pela independência de Angola, transformando‑se num partido político após a Guerra de Independência de 1961‑1974.
Conquistou o poder em 1974/1975, durante o processo de descolonização, e saiu vencedor da Guerra
����������
Civil Angolana de 1975-2002, contra dois movimentos/
partidos rivais, a UNITA e A FNLA. (Fonte: Wikipédia)
O líder Jonas Savimbi, do Partido da UNITA,
recusa os resultados das eleições e retoma os conflitos até fevereiro de 2002, quando o líder da UNITA é
morto em combate. Este fato viabilizou as negociações
que culminaram em abril na assinatura do acordo de
paz que trouxe para a população angolana a paz tão
desejada, afirmou o processo democrático em curso
no país, possibilitou o fortalecimento das instituições
e favoreceu o crescimento e maior desenvolvimento
para a República de Angola.
Nestes 10 anos, os resultados foram positivos.
O crescimento econômico de Angola subiu de 1,6%
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registrado em 2010 para 7,8% em 2011, e as perspectivas de crescimento para este ano são ainda mais
animadoras.
Os vínculos brasileiros com a Angola decorrem de
o Brasil ter sido o primeiro país a reconhecer o governo
independente angolano, em 1975. Brasil e Angola têm
laços históricos há quase 5 séculos. Somos parceiros
nas áreas de infraestrutura, educação, entre outros.
Na área cultural, há identificação muito maior com a
adoção da capoeira e outras manifestações artísticas
presentes em quase todo o território brasileiro.
Neste sentido, devemos desfrutar dessa convivência pacífica e estreitar relações com esta nação que
contribuiu para a formação do Brasil e do povo brasileiro.
O Estado angolano, sob liderança de José Eduardo dos Santos, vinculou-se aos principais instrumentos internacionais sobre a promoção e o respeito
pelos direitos humanos da mulher. Essa é uma recente
afirmação de Joana Lina, Segunda-Vice-Presidente da
Assembleia Nacional.
Assim, de um total de 186 Estados, Angola ocupa o 15º lugar do ranking mundial de representatividade de mulheres no Parlamento, cifra que contrasta
com o quarto lugar que ocupava em 1997. No ranking
africano, de um total de 56 Estados, Angola ocupa o
quarto lugar.
Angola tem com o Brasil relações estratégicas.
Em 2011, a Presidente Dilma Rousseff visitou Angola, e com o Presidente Angolano decidiram reforçar os
laços de amizade e cooperação.
Atualmente Angola é o terceiro parceiro comercial do Brasil na África. No ano de 2011, o volume de
exportações do Brasil para Angola totalizou 1 bilhão
de dólares, e as exportações de Angola para o Brasil
atingiram a cifra de mais de 400 milhões de dólares.
Para além disso e com vistas a equilibrar a balança comercial entre os dois países, Angola tem feito investimentos aqui no Brasil. A Sonangol está aqui
presente e opera no offshore brasileiro através da sua
subsidiária a Sonangol Starfish, com sede no Rio de
Janeiro. A TAAG, companhia aérea angolana, no Brasil
há mais de 26 anos, faz cinco frequências semanais,
ligando Luanda ao Rio de Janeiro e São Paulo.
Concluindo, quero saudar o Embaixador de Angola no Brasil, Dr. Nelson M. Cosme, e através de S.Exa.
enviar ao Presidente de Angola, Dr. José Eduardo dos
Santos, saudações brasileiras, desejando que as eleições presidenciais que ocorrerão este ano reafirmem
este Acordo de Paz tão caro nos tempos atuais.
Sr. Presidente, solicito seja dada ampla divulgação ao meu pronunciamento.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, venho à tribuna
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apenas para registrar a importante data de 4 de abril
de 2002, quando foi assinado o acordo de paz entre o
Governo do Movimento Popular de Libertação de Angola – MPLA e a União Nacional para a Independência
Total de Angola – UNITA, as duas forças políticas que
mais influenciam o país.
Os dois partidos puseram um ponto final a 27
anos de guerra civil. E nós estamos aqui para comemorar estes 10 anos de paz com resultados altamente
positivos. Isso significa a pacificação do espírito e a
fraternidade entre os angolanos. Nós, brasileiros, temos
laços históricos com os angolanos há quase 5 séculos.
Congratulo-me com os representantes diplomáticos de Angola no País, com empresários, estudantes e
todos aqueles que fizeram de Angola um país mais feliz.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELA ORADORA:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no dia 4
de abril de 2002, foi assinado o acordo de paz entre
o Governo do MPLA – Movimento Popular de Libertação de Angola e a UNITA – União Nacional para a Independência Total de Angola, as duas forças políticas
que mais influenciam o país.
Os dois partidos puseram um ponto final a 27
anos de guerra civil. Segundo dados do ACNUR, o
Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, mais de 600 mil refugiaram-se no estrangeiro
e cerca de 4 milhões dispersaram-se pelas regiões
do próprio país.
Entenderam essas forças políticas que somente
com a com a paz seria possível melhorar as condições
de vida das populações, facilitando a circulação de
pessoas e bens. Na paz é possível reduzir a pobreza,
fazer o crescimento econômico beneficiar todos.
Nestes 10 anos de paz, os resultados foram altamente positivos. O crescimento econômico de Angola
passou dos 1,6% registrados em 2010 para 7,8%, em
2011, e há boas perspectivas de crescimento para
este ano.
A paz significa mais do que resultados econômicos e sociais, significa a pacificação dos espíritos, a
fraternidade entre os angolanos, a construção de uma
pátria unida e a reconciliação nacional.
Nós, brasileiros, temos laços históricos com os
angolanos há quase 5 séculos. Somos parceiros em
várias áreas e nossos povos desfrutam dessa amizade
e identidade cultural. Para nós é importante ver essa
nação irmã africana cicatrizando suas feridas de guerra
e abraçando definitivamente a paz e a justiça social.
O dia 4 de abril é um marco na história de Angola.
É também uma lembrança importante de que o diálogo
supera os confrontos e que a paz traz prosperidade.
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Congratulo-me com os representantes diplomáticos de Angola no País, com empresários, estudantes e investidores brasileiros na África, com todos os
que fizeram da paz uma realidade e que com certeza
farão de Angola uma nação mais justa e que dê aos
seus filhos uma herança de prosperidade e felicidade.
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem
V.Exa. a palavra por 3 minutos.
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobres Parlamentares, hoje, pela manhã, a
rádio CBN anunciou que o Impostômetro já apontava
a arrecadação de 402 bilhões de reais para os cofres
da União. O Impostômetro, instalado em São Paulo,
Deputado Vaz, indicava 402 bilhões de reais de arrecadação! Porém, há um descompasso entre o arrecadado e o executado. Há total dissintonia entre o dinheiro
arrecadado da população e o seu retorno à população.
Assim que ouvi essa matéria na rádio CBN eu fui
verificar o SIAFI. Realmente, constata-se a cada mês
arrecadação recorde da União. Entretanto, a execução
orçamentária é, ó, pífia. É igual ao que dizia Chico Anísio: “E o salário, ó..., deste tamaninho”.
A execução orçamentária é pífia. Há má gestão
do Governo Federal. Nem gastar está sabendo, mas
gastar em benefício da população. Por quê? O custo
da máquina já chegou a 140 bilhões de reais desse
dinheiro que você paga para manter 40 Ministros, para
pagar diárias, cartão para os Ministros, aviões para os
Ministros... Para manter a máquina pública, já foram
gastos 140 bilhões de reais.
Por isso, a gasolina é cara, o arrozinho que você
vai pagar é caro; tudo tem um imposto, para a máquina
arrecadar, e não volta para a saúde. Quantos milhões
de brasileiros hoje estão sem medicamento, sem acesso à saúde, com educação de má qualidade?
E o mais grave, segundo o SIAFI, são os juros
e encargos da dívida: 33% desse dinheiro que você
pagou, que suou por ele, que trabalhou por ele, estão
indo para juros e encargos da dívida.
Vamos lá, investimentos. A Presidente diz: “Precisamos investir. O Brasil precisa avançar. Precisamos
melhorar!” Investimentos: 0,8%, segundo dados do
SIAFI. E o Impostômetro foi a CBN, hoje pela manhã.
Então, há um descompasso em relação ao que
efetivamente é executado.
“O PAC é o Programa de Aceleração da Comunicação” – dizem os humoristas no Ceará. Há outros
humoristas que dizem que “o PAC é o Programa de
Aceleração da Corrupção”, porque onde o PAC está
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sendo executado há corrupção. Às vezes, até concordamos com isso.
Vimos a obra de transposição de águas do Rio
São Francisco: um desastre, uma irresponsabilidade,
um abandono! Há vegetação com dois metros de altura. Se há vegetação, no leito do canal, com dois metros, é porque há meses essa obra está abandonada.
Então, nós precisamos – a Comissão de Orçamento, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle – verificar isso. O Impostômetro que a CBN está
anunciando bate com o que o SIAFI está acusando. E
quanto à execução orçamentária, realmente, estamos
vendo que é um desastre.
O Senador Aécio Neves escreveu um artigo na
Folha de S.Paulo que mostra bem que muitas dessas
obras do PAC são feitas com recursos do setor privado.
Do Programa Minha Casa, Minha Vida, que lá no
Ceará estão chamando Minha Casa, Meu Tormento,
porque não sai, só 2% foram executados. Essas obras
também são financiamento imobiliário, é dinheiro pago
pelo cidadão através de impostos de habitação. Portanto, está havendo um descompasso entre o arrecadado e o executado.
Queremos alertar o Governo para o fato de que
precisa, sim, além de arrecadar, fazer a execução orçamentária.
O SR. ROMERO RODRIGUES – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem
V.Exa. a palavra por 3 minutos.
O SR. ROMERO RODRIGUES (PSDB-PB. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Parlamentares, telespectadores da TV Câmara,
quero registrar que no próximo dia 14 de abril haverá
nesta Casa um ato público e uma audiência pública
de todos os profissionais de enfermagem que lutam
para reduzir a jornada de trabalho para 30 horas, tendo como título “Trinta horas já”.
Esses profissionais serão representados pelo
Conselho Federal de Enfermagem, pela Federação
Nacional dos Enfermeiros, pela Confederação Nacional
dos Trabalhadores em Seguridade Social, pela Federação Nacional, pela Associação Brasileira de Enfermagem, pela Executiva Nacional dos Estudantes de
Enfermagem e ainda pela Associação Nacional dos
Auxiliares e Técnicos de Enfermagem.
Lembro uma declaração do enfermeiro Dr. Paulo
de O. Perna, que resume muito bem o sentido da redução da jornada de trabalho:
“De fato, nada justifica uma jornada acima de 30 horas, a não ser a exploração do
trabalho, em especial num campo em que a
saúde virou mercadoria.
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O trabalhador necessita de tempo para
construir-se como ser humano emancipado,
precisa de tempo para refletir sobre a qualidade e sobre os sentidos da vida e investir
em áreas que a própria falta de tempo sequer
permite que ele conheça.
Além do que, a limitação da jornada,
potencialmente, abriria campo para o trabalho de mais profissionais. Nenhuma bandeira
de humanização no trabalho pode pretender
avançar senão pela redução da jornada e melhoria dos salários.”
Estou solidário a esta luta, Sr. Presidente. Participarei ativamente destes movimentos por melhorias
de condições de trabalho e de salários, que considero
justos e oportunos, principalmente este que será realizado pelos enfermeiros.
Também aproveito a oportunidade para solicitar
o apoio dos pares desta Casa na implementação e
na aprovação do Projeto de Lei nº 2.573, de 2011, de
nossa autoria, de extrema importância para os enfermeiros e outros profissionais de saúde, que fixa o piso
salarial do enfermeiro em 5.450 reais, do técnico de
enfermagem em 2.725 reais, do auxiliar de enfermagem
em 2.180 reais e, ainda, da parteira em 2.180 reais.
Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que este discurso
seja divulgado nos meios de comunicação desta Casa,
inclusive no programa A Voz do Brasil.
Aproveito o ensejo para desejar feliz Páscoa
para todos.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero
registrar que no próximo dia 14 de abril o Fórum Nacional 30 Horas Já: Enfermagem Unida por um Único
Objetivo, que é composto por diversas entidades representativas dessa laboriosa classe, irá realizar, na
Esplanada dos Ministérios e, posteriormente, nesta
Casa, o evento “Ato da Enfermagem e Audiência Pública – 30 horas Já pra Enfermagem não parar!”, que
mobilizará mais de 5 mil profissionais de todo o País
em torno da aprovação do Projeto de Lei nº 2.295,
de 2000, que trata da regulamentação da jornada de
trabalho de 30 horas semanais para os trabalhadores
da enfermagem.
Esse fórum, composto pelas entidades representativas dessa laboriosa classe (Conselho Federal
de Enfermagem – COFEN; Federação Nacional dos
Enfermeiros -FNE; Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social – CNTSS; Federação
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Nacional dos Enfermeiros – FNE; Associação Brasileira
de Enfermagem -ABEn Nacional; Executiva Nacional
dos Estudantes de Enfermagem – ENEEnf; Associação
Nacional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem –
ANATEN), luta pela implantação desse direito que é
uma antiga reivindicação da categoria.
Segundo a Organização Internacional do Trabalho
(OIT), órgão da ONU, a jornada de 30 horas resulta
em melhoria para todos: usuários, pacientes e trabalhadores em saúde.
Transcrevo aqui a declaração do Enfermeiro Dr.
Paulo de O. Perna, que bem resume todo o sentido de
luta desse justo movimento:
“De fato, nada justifica uma jornada acima de 30 horas, a não ser a exploração do
trabalho, em especial num campo em que a
saúde virou mercadoria.
O trabalhador necessita de tempo para
construir-se como ser humano emancipado,
precisa de tempo para refletir sobre a qualidade e sobre os sentidos da vida e investir
em áreas que a própria falta de tempo sequer
permite que ele conheça.
Além do que, a limitação da jornada, potencialmente, abriria campo de trabalho para
mais profissionais. Nenhuma bandeira de humanização no trabalho pode pretender avançar senão pela redução da jornada e melhoria
dos salários.”
Estou solidário, participo e participarei ativamente desses movimentos por melhorias de condições de
trabalho e de salários, que considero justos e oportunos, principalmente este que será realizado pelos
enfermeiros.
Nesse sentido, aproveito para solicitar o apoio dos
meus pares para a celeridade na apreciação do Projeto de Lei nº 2.573, de 2011, de extrema importância
para os enfermeiros e outros profissionais de saúde,
que “altera a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986,
que ‘dispõe sobre a regulamentação do exercício da
enfermagem e dá outras providências’.”
Esse projeto de lei, que fixa o piso salarial do
enfermeiro em R$5.450,00, do técnico de enfermagem em R$2.725,00, do auxiliar de enfermagem em
R$2.180,00 e da parteira em R$2.180,00, encontra-se
na Comissão de Seguridade Social e Família, aguardando designação de Relator.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com
a palavra, pela ordem, o Deputado Severino Ninho, do
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PSB de Pernambuco. S.Exa. dispõe de até 3 minutos
para o seu pronunciamento.
O SR. SEVERINO NINHO (Bloco/PSB-PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Inocêncio Oliveira, Sras. e Srs. Deputados, ontem, esta Casa
instalou uma CPI para investigar o tráfico de pessoas
no Brasil, suas causas, consequências e responsabilidades, no período de 2003 a 2011.
Essa importante Comissão Parlamentar de Inquérito, da qual faço parte, foi requerida pelo Deputado Arnaldo Jordy e tem como Relatora a Deputada
Flávia Morais.
Trata-se de assunto muito sério. O Brasil é um
dos campeões do mundo de tráfico internacional de
seres humanos. As mulheres são as maiores vítimas
do tráfico sexual, que é o de maior incidência e envolve normalmente pessoas de pouco estudo e de
regiões pobres. Esta Casa precisa investigar a fundo
essa questão, que envergonha o nosso País e é afeta
a quase todas as nações.
O tráfico de brasileiros é feito mais para países
que falam a língua portuguesa ou outras línguas originárias do latim, como Portugal, Espanha e Itália.
Indicados os membros da CPI, Sr. Presidente,
ontem, foram eleitos o Presidente e o Vice-Presidente, e, na próxima terça-feira, iniciaremos os trabalhos
para investigar essa prática criminosa que é o tráfico
de pessoas.
A Convenção das Nações Unidas contra o Crime
Organizado Transnacional, conhecida como Convenção de Palermo, é o principal instrumento global de
combate ao crime internacional. E, como signatário
dessa Convenção, o Brasil é obrigado a agir conforme
os termos do tratado assinado pelo Governo.
Espero que a CPI tenha êxito nos 120 dias que
tem de prazo de funcionamento e que encontre os
responsáveis ou, pelo menos, as ramificações existentes nessa prática, porque há notícias de que, no
Brasil, existem cerca de 240 rotas de tráfico interno e
internacional de crianças, adolescentes e mulheres.
Isso é uma coisa muito séria, à qual, às vezes, não se
dá a devida importância ou a devida divulgação pelos
meios de comunicação.
Não podemos conviver com essas práticas. Do
contrário, nosso País, cada vez mais, se transformará
num paraíso para criminosos, inclusive internacionais,
que buscam aqui meios para ganhar dinheiro.
Está feito o registro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao ilustre Deputado Rui Palmeira, do
PSDB de Alagoas.
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O SR. RUI PALMEIRA (PSDB-AL. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente Inocêncio Oliveira, estou
encaminhando requerimento de informação ao Ministério das Cidades para saber quais os critérios de
investimento do PAC 2 na área de saneamento, dado
o baixo investimento na minha cidade, Maceió, uma
cidade eminentemente turística, com belas praias e
lagoas e que tem cobertura baixíssima de saneamento.
Para os senhores terem ideia, Maceió recebeu
84 milhões de reais, enquanto Aracaju recebeu 200
milhões; Fortaleza, 416 milhões; João Pessoa, 140
milhões; Natal, 280 milhões; São Luís, 170 milhões.
Enfim, Sr. Presidente, como gostaria de tomar
conhecimento desses critérios, estou encaminhando
esse requerimento ao Ministério das Cidades, já que
Maceió é uma cidade que precisa de investimento maciço em saneamento.
Muito obrigado.
O SR. PASTOR MARCO FELICIANO (PSC-SP
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, eu quero fazer uso do microfone neste momento para parabenizar a Rádio Bandeirantes de São
Paulo pelos 39 anos de existência no ar do programa
O Pulo do Gato, cujo apresentador é o jornalista José
Paulo de Andrade.
A longevidade dessa programação deve-se à
integridade e à imparcialidade do seu apresentador.
Parabenizo o Grupo Bandeirantes, na pessoa do
Sr. João Jorge Saad, por esse brilhante programa que
todos os dias, pela manhã, às 5h30min, informa São
Paulo sobre a política do Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao ilustre Deputado Marcelo Matos,
para uma reclamação, segundo o art. 95 do Regimento
Interno. Em seguida vou conceder a palavra ao Deputado Gilmar Machado por 3 minutos.
O SR. MARCELO MATOS (PDT-RJ. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,
venho a esta tribuna para fazer uma breve prestação
de contas do meu mandato até agora. Fui eleito em
2010 com 80.862 votos em 87 dos 92 Municípios do
Rio de Janeiro, sendo essa a minha primeira eleição.
No ano passado pude participar de Comissões
importantes como as de Minas e Energia e de Desenvolvimento Urbano, além de Comissões Especiais e
Externas, como as que trataram de medidas preventivas
diante de catástrofes climáticas, da Copa do Mundo e
das Confederações, do legado da Copa e dos Jogos
Olímpicos para o Rio de Janeiro e a do vazamento de
óleo ocorrido na Bacia de Campos.
Também votei em plenário temas relevantes para
nosso País, como a Emenda 29, o novo salário-mínimo,
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a DRU e o Código Florestal, entre outros pontos, sempre debatendo questões importantes para o País, na
linha de apoiar o Governo da Presidente Dilma Rousseff, em consonância com as orientações do partido.
Visitei vários Ministérios, e tive a oportunidade de
realizar audiências diretas com os Ministros para levar
os pleitos das cidades do Rio de Janeiro, como, por
exemplo, a audiência com o então Ministro do Trabalho e Emprego, meu caro amigo Carlos Lupi, a quem
solicitei recursos para alguns Municípios.
Considero que a qualificação profissional é fundamental para o desenvolvimento de nossas cidades e
do Estado. Precisamos incentivar nossos trabalhadores,
principalmente os jovens, a buscarem maior qualificação no mercado de trabalho, ainda mais se levarmos
em conta os grandes eventos esportivos que estão por
vir, como a Copa das Confederações, a Copa do Mundo de Futebol e os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos.
Em outros Ministérios, como o do Esporte, pedi
a ampliação do Programa Segundo Tempo no Rio de
Janeiro, atendendo a solicitações de diversos Vereadores. Já aos Ministros Ideli Salvatti e Luiz Sérgio, no
Ministério da Pesca, entreguei estudo sobre a pesca
predatória na Baía de Guanabara.
Quando estive com a Ministra Maria do Rosário,
da Secretaria de Direitos Humanos, surgiu a oportunidade de pleitear a construção de um Centro de Referência em Direitos Humanos para São João de Meriti,
antiga necessidade, para atender aos munícipes da
Baixada Fluminense, região para a qual apresentei
emenda ao Orçamento Geral da União para este ano,
envolvendo recursos da ordem de R$ 1 milhão, juntamente com o nobre Deputado Jean Wyllys, do PSOL
do Rio de Janeiro.
No Ministério do Turismo, com o Ministro Gastão
Vieira, tratei dos pagamentos de convênios do ano de
2009 e de recursos para as cidades de Angra dos Reis,
Mangaratiba e Saquarema.
No Ministério da Educação, acompanhado do
Senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro,
apresentei a necessidade de uma escola técnica para
São João de Meriti, pleito que tivemos a grata satisfação de ver atendido quando do anúncio da expansão
da rede de escolas técnicas pelo Governo Federal, que
contemplou o Município de São João de Meriti. Quero
aqui agradecer ao Senador Lindbergh Farias o apoio
e a atuação, que foram fundamentais para que essa
necessidade fosse atendida.
Estive algumas vezes, quase sempre acompanhado da minha chefe de gabinete, no Ministério da
Saúde, onde participei de audiências para tratar de
assuntos relevantes para o Município de São João de
Meriti e o Estado do Rio de Janeiro. Especificamente
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nesse Ministério, estive com o Ministro Alexandre Padilha no dia 7 de março, juntamente com Deputados
da bancada do Rio, para tratar de possíveis melhorias
para a nossa região. Posteriormente, no dia 14 de março, estive com o Assessor Especial Sr. José Evaldo,
reiterando esses pedidos.
Quero dizer que nunca falei sobre nomeações.
Falei sobre programas e ações do Ministério. Por isso,
peço que sejam apurados e esclarecidos os fatos divulgados pela imprensa, em prol do bom mandato que
venho desenvolvendo, com a certeza de estar cumprindo meu dever para com os Municípios do Estado
do Rio de Janeiro.
Termino, aqui agradecendo à minha família, aos
amigos e principalmente a Deus.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Espero que V.Exa. tenha tido a oportunidade de explicar
as denúncias da revista Veja.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com
a palavra o Deputado Gilmar Machado.
O SR. GILMAR MACHADO (PT-MG. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
dois assuntos trazem-me à tribuna nesta manhã.
Em primeiro lugar, quero ressaltar e agradecer
o convite que recebi para estar no último domingo no
Centro de Estudos e Atendimento ao Menor – CEAME.
Trata‑se de um trabalho social, vinculado a uma igreja,
para recuperação de dependentes químicos.
Gostaríamos que não fossem necessárias casas
de recuperação para dependentes químicos, mas lamentavelmente muitas famílias vivem esse drama. Então, tive essa oportunidade de no último domingo, com
minha família, participar de um evento que acontece
uma vez por mês, quando os internos podem receber
suas famílias, rever seus parentes, e vi que são muito
bem cuidados e tratados, comprovando que é possível
vencer o crack, vencer as drogas.
Cumprimento a comunidade do CEAME pelo
trabalho que vem fazendo de recuperação daqueles
jovens. E agora vão começar também um trabalho
com mulheres. Lamentavelmente, também começa a
aumentar a dependência química entre as mulheres.
Cumprimento “Seu” Nezinho, que coordena aquele
trabalho, o Pastor Paulo e o Pastor Júnior, que são as
pessoas que têm cuidado daquele lugar. Percebe-se
a alegria das famílias, que conseguiram um bom espaço para seus parentes serem bem tratados, com a
oportunidade de recuperação.
Precisamos ainda de muito mais casas de recuperação como o CEAME, para que possamos ajudar
as famílias. Realmente, é um transtorno enorme o dessas famílias com dependentes químicos. É bom ver o
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trabalho que está sendo feito ali. Nós gostaríamos que
não houvesse essa necessidade, mas infelizmente a
droga está aí, e temos de apoiar as instituições sérias que têm feito esse trabalho de recuperação. Eu,
particularmente, levei minha família exatamente para
que convivesse com aquelas famílias e percebesse a
alegria deles ali. E o tratamento de recuperação é feito
com a família como um todo. Então, quero aqui saudar
e cumprimentar o Governo, que tem possibilitado que
nós apoiemos essas instituições com recursos do Ministério da Justiça. Temos feito também parcerias com
instituições como a Associação Peniel, da nossa cidade.
Eu ia abordar um outro tema, mas vou ater-me
apenas a esse. Realmente, marcou-me muito ver aquelas famílias, aqueles jovens, aqueles homens acompanhando a recuperação de seus parentes. Lá havia um
homem que havia praticamente perdido seus filhos e
estava almoçando com todos eles, juntos, feliz com a
possibilidade de recomeçar vida.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao Deputado Jair Bolsonaro, do PP do
Rio de Janeiro.
O SR. JAIR BOLSONARO (PP-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é um prazer
ocupar esta tribuna com a presença de V.Exa.
Sr. Presidente, no dia de ontem compareci, logicamente sem ser convidado – porque eu não sou
convidado nem para velório, nesta Casa -, à Comissão
Parlamentar Memória, Verdade e Justiça, que tem a
Sra. Luiza Erundina como Presidente.
Estavam ouvindo ali, em caráter reservado, dois
ex-militares e um civil, um caboclo da região do Araguaia, em sessão reservada – Comissão da Verdade
com sessão reservada, preparando depoimentos! A
TV Câmara estava gravando. Disseram que aquilo ali
era para fins de relatórios futuros.
Então, aqueles três coitados que estiveram ontem
lá não vão ser chamados quando for instalada a Comissão da Verdade, essa comissão de Dilma, para a qual
ela vai indicar os sete membros com “total isenção”.
Ela que participou de sequestro, roubo, assalto etc.,
vai indicar os sete que vão julgar a História do Brasil!
E – vejam só! – a reunião da Comissão era reservada ou secreta porque, diziam, isso era necessário
para preservar dois dos que estavam lá, porque haviam sofrido um atentado há poucas semanas. Mentira.
Mentira! Afinal de contas, Comissão da Verdade com
o PT? Estão de brincadeira ao dizerem que o PT quer
a verdade, não é? Só um débil mental pode acreditar
que o PT quer a verdade. Perguntem se o PT quer a
verdade sobre o sequestro, a tortura e a execução de
Celso Daniel! Perguntem se o PT quer a verdade so-

Quinta-feira 5

10367

bre os dólares na cueca, sobre o mensalão, sobre as
consultorias fajutas!
Tudo bem. Ali, um dos depoentes afirmou que o
Exército não tinha experiência de guerrilha, mas disse que os guerrilheiros tinham muita experiência; daí
eles não poderem responder a uma pergunta simples:
ora, se o pessoal que estava lá tinha experiência de
guerrilha, eles treinaram onde? Treinaram onde, se o
Exército brasileiro não tinha experiência de guerrilha?
Treinaram em Cuba! Receberam dinheiro de países
que nunca admitiram a liberdade em seu solo.
Olhem, esse depoimento, aberto à imprensa, se
ela tiver um pouco de isenção, e acredito que tenha
ainda, será uma bomba sobre essa comissão da patifaria. E há mais ainda, olhem só! A Deputada Luiza
Erundina – mostre a fita, Deputada Luiza Erundina!
– perguntou a um deles se ele aceitaria ir com uma
comissão de Parlamentares para o Araguaia. Sabem
qual foi a resposta? Foi a seguinte: “Não. Sempre que
vocês vão para lá é para ganhar mais dinheiro.” Essa
foi a resposta dele, do depoente, Deputado Inocêncio
Oliveira! Agora, no Jornal da Câmara de hoje saiu exatamente o contrário. Exatamente o contrário!
E o que essa pré-comissão de Erundina está
fazendo? Está selecionando, peneirando depoentes.
Isso ficou muito claro quando um desses interrogados
respondeu lá que há um professor de uma universidade
federal – não disse qual é – que é historiador e está
procurando pessoas da área e treinando depoimentos.
Isso está na fita da TV Câmara! Querem mais verdade
do que isso? Querem mais verdade do que isso? Comissão da patifaria! Comissão da patifaria!
Eu quero saber quem são os sete venais ou os
sete sem caráter que vão aceitar fazer parte dessa Comissão indicada por Dilma Rousseff, cujo dedo é responsável por matar, sequestrar e torturar muita gente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao ilustre Deputado Valmir Assunção,
do PT da Bahia.
O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, trago a esta tribuna novamente o tema da seca no Nordeste, sobretudo na Bahia.
O Estado da Bahia tem 417 Municípios. Dos seus
417 Municípios, 188 estão em situação de emergência.
No ano passado não choveu. Este ano, já terminou o
período de chuvas e não choveu. Teria de chover até
o mês de março. Isso significa que nós vamos ficar
novamente todo este ano sem chuva, porque a previsão de chuva para a região do Semiárido é justamente
entre final de outubro, início de novembro, até o mês
de março.
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Se o Governo Federal não ajudar a população
que vive no Semiárido da Bahia, sem dúvida alguma
vai acontecer uma das maiores tragédias já registradas
naquela região. As pessoas já perderam suas plantações e não vão ter condições de plantar no próximo
período. Ontem nós tivemos uma audiência no MDA,
onde estivemos, com o Ministro da Integração Nacional, com dezenas de Prefeitos do Estado da Bahia e
com o Presidente da UPB, Luiz Caetano, Prefeito de
Camaçari, discutindo as ações emergenciais para o
Estado da Bahia.
Nesse aspecto, acredito que é preciso que o Governo Federal tome uma atitude mais urgente. Nesse
caso, não dá para simplesmente contar com as ações
de determinados Ministérios. É uma situação delicada
a que nós estamos vivendo no Estado da Bahia. É preciso que a Presidenta da República desenvolva alguma
ação para diminuir o sofrimento daquelas famílias, das
pessoas que vivem no Semiárido.
Sr. Presidente, quero registrar essa situação e dizer que a bancada do Nordeste, sobretudo a bancada
da Bahia, independentemente de partido político, tem
de se unir neste momento para, junto com o Governo
Federal, traçar um plano que permita a diminuição do
sofrimento dos Municípios, o que significa fornecer
água para uma situação emergencial. Também é preciso adotar medidas mais estruturantes. Eu acredito que
prorrogar as dívidas dos agricultores é importante. Ao
mesmo tempo, que possa haver crédito a fundo perdido para as famílias que vivem na região do Semiárido,
senão a situação será mais drástica ainda.
Quero finalizar com um registro: no último fim de
semana, em Itaberaba, cidade importante do interior
da Bahia, o PT escolheu o companheiro Jean do MST
para ser o candidato a Prefeito na próxima eleição.
Quero parabenizar todos os militantes do PT de Itaberaba, Jean e a direção do Partido dos Trabalhadores.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria de
aqui deixar registrado que no último final de semana a
direção do Partido dos Trabalhadores do Município de
Itaberaba, na região da Chapada Diamantina, aprovou o
nome do companheiro Mauro Xavier Costa, conhecido
como Jean do MST, como o candidato do partido que
vai disputar as eleições municipais deste ano.
Formado na militância do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, Jean exerce
profunda liderança junto aos movimentos agrários da
região da Chapada Diamantina, do MST, e agora, na
condição de representante do partido nas próximas
eleições, tem como meta tornar-se uma alternativa
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viável à atual administração do Município, tendo como
base a liderança que amealhou como militante não
só do MST como também dos demais movimentos
sociais da região.
O Município de Itaberaba está entre as 30 maiores cidades da Bahia, sendo considerado a porta de
entrada da Chapada Diamantina. Hoje tem uma população de 62 mil habitantes e um eleitorado que beira 24
mil pessoas. Grande produtora de abacaxi, a cidade,
apesar do rápido crescimento que vem apresentando,
possui inúmeros problemas que afetam diretamente a
população, o que requer pessoas altamente qualificadas
para a sua administração. Conhecendo Jean, como um
companheiro de luta, ele que atua no MST desde os
13 anos de idade – hoje o companheiro tem 36 anos
-, acredito ser essa a melhor opção para a população
de Itaberaba, que terá como representante alguém
que reside no Município desde 1999 e que, portanto,
conhece a luta do povo por conquistas sociais.
Foi referendando essas potencialidades do companheiro Jean que o PT decidiu escolhê-lo para representá-lo nas próximas eleições municipais, tendo
ele obtido a maioria dos votos da prévia do partido no
Município. E como um forte representante da oposição à atual gestão municipal, Jean conta não só com
o meu apoio, como Deputado Federal, mas também
como o do companheiro Marcelino Galo, Deputado
Estadual pelo PT.
Parabéns, portanto, a Jean, não agora apenas
Jean do MST, mas também Jean do PT de Itaberaba.
Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que seja divulgado este pronunciamento no programa A Voz do Brasil
e demais meios de comunicação da Casa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para
uma breve intervenção, com muita satisfação e honra, passo a palavra ao meu Líder, o Líder do Bloco do
PR, ilustre Deputado Lincoln Portela, do PR de Minas
Gerais.
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Sem
revisão do orador.) – Obrigado, nosso Presidente Inocêncio Oliveira.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero
hoje prestar uma homenagem ao jornalista, repórter
e colunista mineiro Paulo César de Oliveira, ou PCO,
como é conhecido no jornalismo nacional.
Referência da comunicação em Minas Gerais e
no Brasil, PCO é também um grande empreendedor,
e alia competência e ética ao compromisso com o jornalismo e com a informação.
A trajetória do jornalista contribuiu para inserir
Minas no mapa do jornalismo de alta qualidade e no
cenário nacional. Desde seu primeiro trabalho, aos 16
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anos, no jornal Gazeta do Norte, demonstrou seu talento como profissional de primeira linha.
Paulo César trabalhou na edição mineira do jornal
Última Hora, no Diário da Tarde e no Diário Católico.
A partir do ano 2000, passou a assinar coluna
diária no jornal Hoje em Dia, onde era também editor
do caderno Domingo. Criou uma revista mineira, a Encontro, que deu nome também ao seu primeiro livro.
Ao final de 2008, junto com os dois filhos, lançou
a Viver Brasil, publicação quinzenal focada em Minas,
mas voltada para o público nacional, com tiragem de
50 mil exemplares.
No livro Minha Palavra, que acaba de lançar,
PCO, ao compartilhar sua história pessoal e profissional, conta também a história recente de Minas Gerais.
Parabenizo, em nome da Liderança do Partido
da República, esse jornalista de sucesso que é Paulo
César de Oliveira, pela dedicação e pela valiosa contribuição ao jornalismo do Estado de Minas e do País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero
hoje prestar uma homenagem ao jornalista, repórter
e colunista mineiro Paulo César de Oliveira, ou PCO,
como é conhecido no jornalismo nacional.
Referência da comunicação em Minas Gerais e
no Brasil, PCO é também um grande empreendedor,
e alia competência e ética ao compromisso com o jornalismo e com a informação.
A trajetória do jornalista contribuiu para inserir
Minas no mapa do jornalismo de alta qualidade e no
cenário nacional. Desde seu primeiro trabalho, aos 16
anos, no jornal Gazeta do Norte, demonstrou seu talento como profissional de primeira linha.
Paulo César trabalhou na edição mineira do jornal Última Hora, no Diário da Tarde e no Diário Católico. Em 1970 ingressou no Diário de Minas, e depois
no Diário do Comércio. Ajudou a fundar o Jornal de
Casa, importante veículo belo‑horizontino. Colaborou
ainda para o jornal Estado de Minas, onde passou a
editar o caderno Fim de Semana, época em que, paralelamente, manteve uma coluna no Diário da Tarde.
A partir do ano 2000 passou a assinar coluna
diária no Hoje em Dia, onde era também editor do caderno Domingo. Criou uma revista mineira, a Encontro,
que deu nome também ao seu primeiro livro.
Ao final de 2008, junto com os dois filhos, lançou
a Viver Brasil, publicação quinzenal focada em Minas,
mas voltada para o público nacional, com tiragem de
50 mil exemplares.
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No livro Minha Palavra, que acaba de lançar,
PCO, ao compartilhar sua história pessoal e profissional, conta também a história recente de Minas Gerais.
Parabenizo esse jornalista de sucesso, Paulo
César de Oliveira, pela dedicação e pela valiosa contribuição ao jornalismo do Estado de Minas e do País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para
uma breve intervenção, concedo a palavra ao ilustre
Deputado Pauderney Avelino.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, já há
número para se iniciar a Ordem do Dia. Se V.Exa. quiser,
há alguns projetos de resolução que nós poderíamos
votar, e depois da Ordem do Dia seria dada sequência normalmente à sessão, sem maiores problemas.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A
Presidência vai oficiar ao Presidente da Câmara ou
à 1ª Vice-Presidenta para que possamos começar a
Ordem do Dia. Se não puderem, eu poderei fazê-lo,
sem problema.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao ilustre Deputado Zé Geraldo. S.Exa.
dispõe de 3 minutos na tribuna.
O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, vou rapidamente
ler pronunciamento que seria dado como lido.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e todos os
que nos acompanham pelos veículos de comunicação,
o Senador pelo Goiás, Demóstenes Torres, deixou o
seu partido para evitar sua expulsão do DEM.
O envolvimento de Demóstenes com o contraventor Carlos Cachoeira é um golpe na democracia.
Trata-se de um Senador da República do Brasil que
recebia ordens de um transgressor. E isso é especialmente grave por se tratar de um Senador considerado
arauto da moralidade, e que está sendo investigado por
receber dinheiro daquilo que seria fruto de propina. Mas
pior ainda é o fato de se tratar de um Senador com a
trajetória de Demóstenes Torres, que, antes de ocupar
a vaga de Senador, foi Procurador-Geral do Ministério
Público de Goiás e Secretário de Segurança Pública.
Sr. Presidente, esse é mais um triste episódio de
inversão de valores e papéis envolvendo uma autoridade que deveria agir em defesa da lei, um homem
com formação e passagem por órgãos de defesa da
legalidade e justiça que se presta a receber ordens
exatamente de quem viola a legalidade.
É por essas e outras que temos de trabalhar fortemente para que a maior transparência esteja presente em todos os Poderes: Judiciário, Executivo e
Legislativo. Democracia não combina com segredos.
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O Brasil necessita de ações que venham ter reflexos positivos para o fortalecimento de seu Estado, e
nosso papel é fundamental nessa construção. Elaborar
leis que ampliem e desenvolvam uma maior condição,
para que haja, de fato, maior controle da sociedade
sobre os passos dos funcionários que prestam serviço público.
No Estado do Pará, temos uma situação que demonstra certa analogia envolvendo também um Senador da República, porém do PSDB, o Senador Mário
Couto. Em junho de 2011, o Partido dos Trabalhadores
nacional deu entrada a uma representação na Procuradoria-Geral da República, solicitando instauração de
inquérito e posterior ação penal no Supremo Tribunal
Federal contra o Senador Mário Couto, do PSDB do
Pará, que, entre 2003 e 2006, foi Presidente da Assembleia Legislativa daquele Estado. O documento foca a
apuração de aspectos criminais dos atos que teriam
sido praticados pelo Senador tucano durante sua gestão na Presidência do Legislativo Estadual.
Sr. Presidente, esse é um outro escândalo. É
interessante que esse Senador, para quem assiste à
TV Senado, parece um santo, parece que é o justo,
mas está envolvido em uma das maiores corrupções
no Estado do Pará. O próprio Ministério Público diz
que o desvio de dinheiro da sua gestão ultrapassa 60
milhões de reais. Só num contrato de tapioca, foram
mais de 3 milhões de reais. Mas ele fala para o povo
brasileiro, por meio da TV Senado, como se nunca tivesse praticado corrupção.
Eu não sei por que a Veja, que toda semana traz
alguma coisa dessa natureza, e a Polícia Federal não
vão à Assembleia Legislativa do Estado do Pará. São
desvios monstruosos! É uma vergonha o que está
acontecendo naquele Estado!
E o Senador Mário Couto, toda vez que vai à tribuna do Senado, fala da Dilma, do PT, da corrupção,
mas não tem coragem de responder pelos seus atos
quando foi Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, onde mais de 60 milhões de reais foram
desviados, principalmente em licitações fraudulentas.
Deixo este meu pronunciamento registrado nesta Casa.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e todos os
que nos acompanham pelos veículos de comunicação,
o Senador pelo Goiás, Demóstenes Torres, deixou o
seu partido para evitar sua expulsão do DEM.
O envolvimento de Demóstenes com o contraventor Carlos Cachoeira é um golpe na democracia
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nacional. Trata-se de um Senador da República do
Brasil que recebia ordens de um transgressor!
E isso é especialmente grave por se tratar de
um Senador considerado arauto da moralidade, e que
está sendo investigado por receber dinheiro daquilo
que seria fruto de propina. Mas pior ainda é o fato de
tratar-se de um Senador com a trajetória de Demóstenes Torres, que, antes de ocupar a vaga de Senador,
foi Procurador-Geral do Ministério Público de Goiás e
Secretário de Segurança Pública. Ora, vejam vocês!
Sr. Presidente, esse é mais um triste episódio de
inversão de valores e papeis, envolvendo uma autoridade que deveria agir em defesa da lei, um homem
com formação e passagem por órgãos de defesa da
legalidade e justiça, mas que se presta a receber ordens exatamente de quem viola a legalidade.
É por essas e outras que temos de trabalhar fortemente para que maior transparência esteja presente
em todos os Poderes: Judiciário, Executivo e Legislativo.
Democracia não combina com segredos.
O Brasil necessita de ações que venham ter reflexos positivos para o fortalecimento de seu Estado, e
nosso papel é fundamental nessa construção. Elaborar
leis que ampliem e desenvolvam uma maior condição,
para que haja, de fato, maior controle da sociedade
sobre os passos dos funcionários que prestam serviço
público, é urgente!
No Estado do Pará temos uma situação que demonstra certa analogia, envolvendo também um Senador da República, porém do PSDB, Senador Mário
Couto. Em junho de 2011, o Partido dos Trabalhadores
nacional deu entrada a uma representação na Procuradoria-Geral da República, solicitando a instauração de
inquérito e posterior ação penal no Supremo Tribunal
Federal, contra o Senador Mário Couto, do PSDB do
Pará, que, entre 2003 e 2006, foi Presidente da Assembleia Legislativa daquele Estado. O documento foca a
apuração de aspectos criminais dos atos que teriam
sido praticados pelo Senador tucano durante sua gestão na Presidência do Legislativo estadual.
O Senador peessedebista, chamado no Estado
do Pará de “Senador Tapioca”, criou na Assembleia
um empresa fantasma que era construtora de obras
na própria Assembleia Legislativa e que deixou um
rombo de mais de 2 milhões de reais. E, na apuração
que está sendo feita pelo Ministério Público estadual e
na representação protocolada pelo Rui Falcão, Presidente Nacional do PT, essa está registrada como uma
de suas principais falcatruas.
Senhoras e Senhores, transparência no trato da
coisa pública é o mínimo que se espera de um país
democrático. Está na hora de agirmos em consonância com nossa estatura de 5ª economia do mundo e
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aprovarmos e fortalecermos ações que robustecerão
o Brasil do ponto de vista de suas práticas e respeito
ao patrimônio público que é de todos. A reforma política com financiamento público exclusivo de campanha,
como forma de dificultar a relação bem público/interesse privado, seria um bom começo para “desprivatizar”
certos mandatos.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para
uma breve intervenção, concedo a palavra ao ilustre
Deputado Júlio Campos, do DEM de Mato Grosso.
O SR. JÚLIO CAMPOS (DEM-MT. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente Inocêncio Oliveira, Srs.
Parlamentares, apresentei a esta Casa projeto de lei
que altera a Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988,
que visa à elevação, de 15% para 18%, do percentual
na alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido devido pelas instituições financeiras.
Por que isso? Com esse aumento, nós estaremos
realmente fazendo com que haja mais recursos para
a saúde pública, mais recursos para esse importante
setor da economia social do País, que não tem recebido o devido apoio do Governo Federal.
Portanto, gostaria que V.Exa. autorizasse o registro e a divulgação nos órgãos de comunicação desta
Casa deste nosso pronunciamento. Com a aprovação
do projeto, nós iremos também desmistificar os bancos
brasileiros, que obtêm os maiores lucros do mundo e
pagam menos impostos do que as empresas que geram emprego e renda neste País.
Muito obrigado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, apresentei um projeto de lei de extrema importância que, com
certeza, desprestigiará muitas entidades financeiras;
mas, sobretudo este é um projeto que beneficiará os
cidadãos. O nosso projeto de lei altera a Lei nº 7.689,
de 15 de dezembro de 1988, que visa à elevação, de
15% para 18%, do percentual na alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido devido pelas instituições financeiras.
A partir da aprovação da lei, passa a vigorar o
percentual de contribuição de 18%, no caso das pessoas jurídicas de seguros privados, especificadas no
inciso 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10
de janeiro de 2001.
Enquadram-se na mudança proposta pela lei os
bancos de qualquer espécie; sociedades de arrendamento mercantil; cooperativas de crédito; associações
de poupança e empréstimo; distribuidoras de valores
mobiliários; corretoras de câmbio e de valores mobili-
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ários; sociedades de crédito, financiamento e investimentos; sociedades de crédito imobiliário; administradoras de cartões de crédito.
A lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia do quarto
mês subsequente ao da sua publicação.
Estou escandalizado com as cobranças de juros
abusivos por bancos privados e públicos, e por entidades financeiras de cartões de créditos.
Enquanto o Banco Central anuncia juros de 8% a
9% ao ano, nenhum cidadão brasileiro consegue empréstimo no sistema bancário a menos de 5% ao mês.
Quando se refere a cartões de crédito, a situação é ainda pior: eles cobram cerca de 12% de juros
ao mês. E os juros cobrados dos funcionários públicos
e aposentados, nos CDCs, são de aproximadamente
1,99% ao mês, o que corresponde a 24% ao ano.
É a população brasileira, os produtores rurais
que estão sendo engolidos pelos juros dessas entidades financeiras, e isso é um absurdo! Dessa forma,
conto com a colaboração dos meus colegas para que
me apoiem na aprovação desse projeto, porque esta
situação está extorquindo a sociedade de forma geral.
Em 2011, foi registrado por uma entidade bancária o maior lucro da história das instituições financeiras. Apenas esse banco obteve ganhos acima de
14 bilhões de reais. No mesmo ano, outra instituição
também alcançou lucro recorde, superior a 11 bilhões
de reais, o terceiro maior registrado no País.
Os lucros dessas duas instituições, somados,
equivalem a um terço de todo o orçamento destinado
à saúde pública no Brasil em 2011, que foi o ano com
maior destinação de recursos a essa área, desde 1995.
Se considerarmos a soma dos cinco maiores ganhos
registrados por instituições financeiras no ano passado,
o valor seria superior ao total arrecadado pela Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira em
2007, último ano de cobrança da CPMF.
De outro lado, as taxas de juros exigidas das
pessoas físicas por essas instituições situam-se entre
as mais altas do País.
Segundo levantamento do Banco Central de 29
de outubro de 2011, os juros do cheque especial para
pessoas físicas cobrados por mês pela Caixa Econômica Federal ficaram em 8,15%, e, pelo Banco do Brasil, em 8,73%. Bancos bem mais modestos chegam a
cobrar quase um terço desse valor.
Não somos contra o lucro bancário. Entendemos
que toda empresa deve visar ao lucro e o incremento
de seus negócios. Esse pensamento, porém, não pode
justificar lucros exorbitantes, que servem apenas para
acentuar o acúmulo de riqueza na mão de poucos, e
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que em nada contribuem para o crescimento econômico do País.
Ao analisarmos o volume do ganho financeiro,
temos a certeza de que a cobrança de taxas de juros
menos abusivas seria possível, sem comprometer a
rentabilidade dessas pessoas jurídicas. Esse fato, entre outros, justifica a apropriação pelo Estado de parte
desse ganho para revertê-lo à sociedade.
A remuneração bancária de serviços e a taxa de
juros, cuja cobrança permitiu lucros nos patamares
registrados no ano passado, geram custos sociais. O
agravamento de dívidas em razão dos juros elevados
cobrados pelas instituições financeiras corrói a capacidade do cidadão em garantir a subsistência de sua
família, fazendo-o buscar o auxílio do Estado por intermédio da seguridade social.
Soma-se a isso o desestímulo ao desenvolvimento de novos negócios e à geração de empregos que
os altos juros bancários acarretam. Assim, concluímos
que essas instituições financeiras, além de terem plena
capacidade para arcar com maior oneração de seus
lucros, deveriam participar mais ativamente do financiamento da seguridade social.
Por essas razões, considerando a relevância da
proposta, que trará mais racionalidade e justiça ao
sistema tributário, conto com o apoio de meus ilustres
pares para o aperfeiçoamento e a aprovação desse
projeto de lei.
Sem mais, Sr. Presidente, reitero votos de elevada estima, e agradeço a oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para
uma breve intervenção, concedo a palavra, por 1 minuto, ao ilustre Deputado Fabio Trad, do PMDB de Mato
Grosso do Sul.
O SR. FABIO TRAD (PMDB-MS. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
não só em Mato Grosso do Sul, mas em todo o País,
os professores estão a exigir melhores salários para
que possam desincumbir-se satisfatoriamente de suas
funções, que são estrategicamente fundamentais para
o desenvolvimento nacional.
Pois venho à tribuna da Câmara para externar,
de forma iniludível, o meu apoio incondicional ao pleito dos professores brasileiros, e, em Mato Grosso do
Sul, para imanar-me a eles, para legitimar esse pleito,
que é, na realidade, de todos quantos se preocupam
com a cidadania brasileira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao ilustre Deputado Sibá Machado, do
PT do Acre. S.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna.
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, ontem, a Presi-
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denta Dilma Rousseff, o Ministro Guido Mantega e o
Ministro Fernando Pimentel lançaram, no âmbito do
Plano Brasil Maior, um pacote de medidas na direção
de fortalecer ainda mais a indústria brasileira, especialmente no que diz respeito a 15 setores da nossa
economia que serão muito favorecidos, tanto em termos de tributação quanto de financiamento subsidiado. Haverá também algumas regras mais favoráveis à
competição internacional.
Sr. Presidente, o primeiro ponto importante dessa
medida são os 45 bilhões de reais a mais nas contas
do BNDES, para favorecer ainda mais o ambiente de
crédito subsidiado a diversos setores. O segundo ponto importante é a decisão do Governo – há mais de
10 anos trabalhamos essa questão na Casa – sobre a
diminuição dos impactos causados pela Previdência,
desonerando a folha de pagamentos e transferindo,
numa regra geral, 1% do faturamento bruto dessas
empresas.
Nós sabemos, Sr. Presidente, que as empresas
no Brasil, a grande maioria delas, têm como principal
impacto de seu faturamento a folha de pagamentos. Ao
pagarem a alíquota de 20% do INSS, essas empresas
perdem competitividade. Assim sendo, o Governo acertadamente estabelece uma taxa de 1% linear sobre o
faturamento bruto, desonerando a folha de pagamentos
e viabilizando ainda mais essas empresas.
Agora, diante da queda da taxa de juros – uma
série histórica muito positiva a partir do Governo do
Presidente Lula, podendo-se atingir um patamar abaixo
de 9% -, nós estamos apresentando o Projeto de Lei nº
3.613, de 2012, que vai tratar de uma nova regra para
os investimentos em caderneta de poupança.
Como nós sabemos, Sr. Presidente, a caderneta
de poupança foi inventada há 150 anos para atender
aos mais pobres do Brasil. Mas, hoje, toda vez que há
crise a respeito do valor da SELIC, a maioria dos grandes investidores acaba tirando o dinheiro do mercado
financeiro e aplicando-o na caderneta de poupança.
Nós entendemos que está na hora de refazer as contas
da caderneta de poupança como remuneração para
os grandes aplicadores.
O projeto estabelece que, para aplicações de até
50 mil reais, nós não mexeremos em absolutamente
nada das regras atuais, e que, para aplicações acima
de 50 mil reais, as pessoas poderão contribuir ainda
mais com o setor produtivo, tirando margem de ganho
na caderneta de poupança.
Então, estamos apresentando o Projeto de Lei nº
3.613, para que se abra um bom debate nesta Casa
sobre essas medidas.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para
uma breve intervenção de 1 minuto, concedo a palavra
ao ilustre Deputado Wolney Queiroz.
O SR. WOLNEY QUEIROZ (PDT-PE. Sem revisão
do orador.) – Obrigado, Presidente Inocêncio.
Quero apresentar, para que conste na ata dos
trabalhos de hoje, a nossa prestação de contas dos
trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Defesa do
Consumidor no ano de 2011. Temos a satisfação e a
honra de ter presidido aquela Comissão no período do
ano passado, sucedendo o Deputado Roberto Santiago.
Trazemos então a prestação de contas de tudo o
que foi realizado pela Comissão no exercício de 2011.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao apresentar o Relatório das Atividades Desenvolvidas pela
Comissão de Defesa do Consumidor em 2011, permito-me assegurar que foi um período de intensa atividade
por parte dos seus membros, resultando em considerável produtividade, tanto no que se refere à legiferação
em si, quanto à fiscalização dos atos governamentais,
por meio de eventos em que foram ouvidas diversas
autoridades, tanto representantes de setores produtivos do País, quanto entidades da sociedade civil organizada de defesa do consumidor, e, também, por
meio de Propostas de Fiscalização e Controle. Certo é que fato inusitado houve durante esse ano, mas
que, pelo entendimento e atuação dos Deputados e,
principalmente, das Lideranças partidárias, isso não
prejudicou o bom cumprimento das atribuições desse
órgão técnico.
Já próximo ao fim da Sessão Legislativa, houve
o afastamento, por mudança de partido e imposição
regimental, dos Deputados Roberto Santiago, César
Halum e Ricardo Izar dos cargos de Presidente e de
1º e 2º Vice-Presidentes, respectivamente, cabendo-me, na condição de 3º Vice-Presidente, assumir a
direção da Comissão e favorecer a continuidade de
seus trabalhos.
Por justiça, destaco o brilhantismo com que o
Deputado Roberto Santiago desempenhou suas competências durante o período compreendido entre sua
posse em, 2 de março, e seu afastamento, em 9 de
novembro. Foi de se notar, conforme compromisso assumido por aquele Presidente em sua posse, a rapidez
possível na busca por soluções para os entraves que
os consumidores enfrentam no dia a dia nas relações
consumeristas, os quais, não raro, são ludibriados pelos fornecedores de bens e serviços, principalmente,
pela nova modalidade do comércio eletrônico. Outro
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ponto a destacar na atuação desse Parlamentar diz
respeito à preocupação com os hipossuficientes, que,
com o crescimento econômico do País, estão tendo a
oportunidade de se transferirem para faixa de renda
superior, significando, desta forma, aumento considerável do dinamismo do mercado de consumo, situação
que acarreta a necessidade de maior atenção do poder
público e, em particular, dos membros desta Casa, com
vistas à observação do respeito aos direitos desses
novos consumidores.
Em 2011, o Colegiado, visando a maior amplitude de ação, dirigiu seu foco a diversos setores da
economia, dentre os quais se destacaram aqueles
que demandam maior atenção dos órgãos de defesa
do consumidor, pelo número considerável de queixas
que lhes são encaminhadas, e que mereceram desse
órgão técnico maior atenção, notadamente por meio de
audiências públicas. A saber: telefonia – móvel e fixa;
energia elétrica, que contou, ainda, com uma mesa
redonda sobre metodologia de cobrança das tarifas
de energia elétrica; sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 10/2011, com a aprovação das Propostas de
Fiscalização e Controle nºs 56/2008, do Sr. Ciro Nogueira, e 52/08, do Sr. Vital do Rêgo Filho, que tratam
dos reajustes tarifários das Companhias Energéticas;
aviação civil e infraestrutura aeroportuária, inclusive
com a discussão do planejamento para a Copa Mundial de Futebol de 2014; e, por fim; o sistema financeiro, inclusive com a realização do Seminário Proposta
para Um Sistema Financeiro Cidadão.
Ainda foi dispensada atenção especial às Agências Reguladoras, com a efetivação do Seminário O
papel das Agências Reguladoras.
Já nos inícios dos trabalhos da Comissão, os Deputados manifestaram preocupação quanto à criação
de comissão no âmbito do Senado Federal que dera
início ao debate de alteração do Código de Defesa do
Consumidor. Entendiam os Parlamentares que a modificação do Código poderia descaracterizar uma das
mais completas e consistentes leis consumeristas e
que seria pertinente a atualização da Lei, incluindo-se
em seu arcabouço modalidades de relação de consumo criadas após a elaboração do Código e questões
relacionadas ao superendividamento. Diante disso,
para aprofundamento do tema e afirmação da posição
da Comissão sobre o assunto, foi realizada audiência
pública, com a participação das Comissões de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle, do Senado Federal, em comemoração ao
Dia Internacional do Consumidor.
Outra preocupação da Comissão foi com a inclusão social dos portadores de necessidade especial,
que, embora um nicho de consumo, merecem toda
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a atenção e respeito por parte do setor público e das
empresas da cadeia consumerista. Neste sentido, foi
promovida audiência pública sobre deficiência auditiva,
com ampla repercussão junto às entidades assistencialistas, da qual resultou a participação da Agência
Nacional de Telecomunicações (ANATEL) na agilização da instalação de equipamentos de comunicação
adaptados às necessidades desses cidadãos.
Houve ainda a aprovação do Projeto de Lei nº
2.385/07, da Sra. Ana Arraes, que “dispõe sobre a obrigatoriedade de empresas produtoras de medicamentos, alimentos e material de limpeza a utilizar a escrita
Braille nas embalagens de seus produtos”.
Como ressaltei anteriormente, ao assumir o exercício da Presidência de tão importante órgão desta
Casa Legislativa, obriguei-me a dar prosseguimento
aos seus trabalhos e contribuir para o bom andamento das suas atribuições. Com espírito democrático e
transparência nos meus atos, sentimentos que sempre
marcaram minha vida pública, tenho a consciência plena
de ter cumprido com êxito as responsabilidades a mim
conferidas. Assim, procurei pautar todas as matérias
em condições de serem deliberadas e as audiências
públicas pendentes, observados os limites da agenda
e exíguo tempo que restava.
Com o compromisso e dedicação de todos os
membros desta Comissão, obtivemos um ano proveitoso, com a efetivação de 46 reuniões, sendo 17 de
audiências públicas, 4 de audiências publicas conjuntas
com outros órgãos do Parlamento e 25 deliberativas.
Ainda levamos a efeito dois seminários e uma mesa
redonda. Quanto às Proposições, foram aprovadas
48, rejeitadas 13 e arquivadas 3, perfazendo um total
de 64 proposições apreciadas. Tenho certeza de que
alcançamos o objetivo maior dos homens públicos,
detentores dos anseios dos cidadãos brasileiros, qual
seja: minorar os efeitos desagradáveis dos problemas
que lhes são apresentados no conflito consumerista.
Não poderia me furtar em agradecer à equipe de
servidores da Secretaria da Comissão, que, com dedicação e experiência, contribuíram com o sucesso dos
trabalhos desse órgão técnico. Os mesmos agradecimentos estendo aos Consultores da Casa, que tanto
nos auxiliaram em nosso mister, aos integrantes dos
órgãos de comunicação da Casa, aos assessores dos
partidos e a todos que, respeitosamente, acompanharam as nossas atividades.
Era só isso. Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para
uma breve intervenção, com a palavra o Deputado
Carlos Souza.
O SR. CARLOS SOUZA (PSD-AM. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, quero aproveitar para te-
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cer alguns comentários a respeito desse pacote de
bondades instituído ontem pelo Palácio do Planalto,
através da Presidenta Dilma Rousseff.
Isso trouxe preocupação a nós, da bancada do
Amazonas, em virtude de haver incentivos fiscais relacionados à pujante Zona Franca de Manaus, no Estado do Amazonas, cujo faturamento é de mais de 40
bilhões de dólares. Temos algumas ressalvas, e esperamos que isso não nos afete.
Mas, de princípio, como um todo, só temos inicialmente a aplaudir a iniciativa e a preocupação da
Presidenta Dilma em alavancar as nossas indústrias,
para que não ocorra a desindustrialização em virtude
do tsunami monetário imposto pelos países ricos. Essa
é uma precaução muito grande.
O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD-SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
quero insistir com V.Exa. em que há número suficiente para a Ordem do Dia. Como há pedido de retirada
de quase todas as matérias – apenas sobram dois
projetos de resolução -, faço um apelo a V.Exa., para
que comecemos a Ordem do Dia, já que há número
suficiente e matéria a ser votada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Muito
obrigado. V.Exa. tem toda a razão.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao ilustre Deputado Dr. Rosinha.
O SR. DR. ROSINHA (PT-PR. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, pelo
menos nos últimos dez dias, têm sido divulgados fatos de corrupção do Governo de Marconi Perillo, em
Goiás, envolvendo Senadores e a imprensa. Isso nos
leva a fazer algumas perguntas. E uma delas é: por
que, desde 2009, o Procurador-Geral da República,
Dr. Roberto Gurgel, ficou com esse processo engavetado? Qual era o interesse dele em não tornar públicas
essas investigações, ou mesmo de que elas ficassem
em segredo de Justiça, não indo ao Supremo Tribunal
Federal para pedido de investigação, para pedido de
indiciamento dos envolvidos?
Outra questão: quando será feita a investigação
do envolvimento já mais do que claro do Sr. Roberto
Civita, da revista Veja? O Sr. Policarpo, da redação, é
meio que um laranja do Sr. Roberto Civita. Creio que
Luís Nassif, no seu blog, consegue mostrar claramente todas as ligações do crime organizado, que tomou
conta do Estado de Goiás, com a revista Veja. Quando
essa revista será investigada?
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Acho que isso é extremamente importante. Se
a polícia não fizer essa investigação, é importante
que esta Câmara dos Deputados instale a CPI, que
já foi protocolada. As assinaturas foram colhidas pelo
Deputado Delegado Protógenes. Devemos instalá-la,
porque esta Casa tem muito interesse em todas essas
investigações, uma vez que, quando há algum ato de
corrupção, sempre há a acusação de que o Parlamento não faz nada.
O Parlamento, agora, tem capacidade e condições
de demonstrar que pode agir. Não podemos permitir
que esse tipo de investigação fique escondido ou que
não seja sequer realizado. Se a investigação não é
realizada, há impunidade; quando escondida, a população não fica sabendo quem está envolvido no crime.
Por fim, ainda faço a pergunta: como é que se
vai compreender?
Eu creio cabe à Polícia Federal investigar alguém
que enganou com seus discursos moralistas, como o
Senador Demóstenes Torres, durante anos fazendo
um discurso de bom menino, como promotor que era,
e que agora se vê envolvido em todas essas denúncias. Mas também cabe a uma CPI desta Casa fazer
investigação.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A
Presidência tem a satisfação de anunciar a presença,
em nossas galerias, dos alunos do Colégio Pedacinho do Céu & Souza Aguiar, da cidade de Alexânia,
do Estado de Goiás.
Nossas saudações!
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para
uma breve intervenção, por 1 minuto, o ilustre Deputado Zé Silva.
O SR. ZÉ SILVA (PDT-MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, venho aqui registrar que estive, neste final de semana,
numa região importante de Minas Gerais, o leste de
Minas, especialmente no Município de Itabirinha, onde
os agricultores da Comunidade do Córrego do Ipanema estão apavorados com a protelação da votação
do Código Florestal. E essa é uma região com muita
topografia inclinada e muitos cursos d’água.
Então, quero registrar a preocupação desses
agricultores, e, mais uma vez, conclamar para que
tenhamos rapidamente um novo Código Florestal,
para dar segurança aos nossos agricultores. Todos
os agricultores familiares, com área média de 5 hectares, possuem casa ou em morro ou à margem de
córrego, onde há anos e anos criam suas famílias e
produzem alimentos.
Muito obrigado.
MATÉRIA ENCAMINHADA PELO ORADOR:
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O impasse na aprovação do novo Código Florestal, cuja votação se arrasta há meses na Câmara
dos Deputados, deixa o setor produtivo em situação
de insegurança jurídica, tendo em vista a ausência de
regras para regulamentarem o uso da terra, e afasta
os investimentos ao longo da cadeia da agropecuária.
O alerta foi feito nessa terça-feira (27) pelo Deputado
Zé Silva (PDT-MG), ao cobrar urgência na apreciação
da matéria. “Não há razão alguma que justifique a demora, ainda mais por se tratar do setor que responde
por 23% do Produto Interno Bruto (PIB) e por 36% dos
empregos no País.”
No entender do Deputado, não é justo o Executivo
priorizar a votação da Lei Geral da Copa em detrimento da votação do Código Florestal: “Afinal, este evento esportivo será promovido apenas por um mês, em
junho de 2014, enquanto a legislação ambiental será
muito mais duradoura e muito mais importante tendo
em vista a produção de frutas, verduras, proteínas e
carboidratos, alimentos que vão deixar nossos atletas e
turistas muito mais nutridos. Para tanto, nossos produtores precisam de paz e segurança jurídica no campo”.
De acordo com o Parlamentar, o Governo e suas
lideranças no Congresso Nacional são os responsáveis
pelo atraso na votação do Código Florestal Brasileiro
(CFB) na Câmara Federal. “O Palácio do Planalto e
seus Líderes no Parlamento estão sendo cobrados por
esse impasse e podem ser apontados como culpados
por quaisquer impactos negativos que a insegurança
jurídica venha a trazer ao homem do campo.”
Zé Silva ressalta que o novo Código Florestal já foi
debatido à exaustão no Congresso, na sociedade e no
Governo, resultando em uma proposta que contempla
a produção agrícola com sustentabilidade ambiental.
“Agora, quando estamos prontos para votá-lo, o Governo quer impor no texto uma norma que obriga os
proprietários rurais recuperar a vegetação nativa nas
Áreas de Preservação Permanente, nas APP.”
Segundo Zé Silva, a proposta do governo é impraticável pois não se deve jogar nas costas do agricultor
uma atribuição que representará mais sacrifícios, com
impacto nos custos de produção. “Não bastassem as
intempéries, que ora provocam enchentes, ora, estiagens, e a exagerada carga tributária, ainda temos que
enfrentar a inabilidade do Governo em relação a um
texto sobre o qual muito já se discutiu no Congresso
e na sociedade.”
Exportações: O Deputado destaca ainda a importância do setor para a economia do Brasil. “Hoje,
a nossa agropecuária exporta para mais de 200 países. No ano passado, as exportações brasileiras do
agronegócio registraram recorde histórico, somando
US$94,59 bilhões, valor 24% superior ao alcançado
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em 2010 (US$76,4 bilhões). O bom desempenho fez de
2011 o melhor ano para a balança comercial do setor
desde 1997. A meta para 2012 é ultrapassar US$100
bilhões, com estimativa de 5,7% de crescimento.”
Conforme o Deputado, o Brasil é hoje o maior
exportador e produtor mundial de açúcar, café e suco
de laranja. “Além disso, somos o segundo maior produtor e exportador do complexo soja. No setor de
carne bovina, somos o segundo produtor mundial e o
primeiro em exportações. Ocupamos o primeiro lugar
nas exportações de frango e o quarto, nas de suínos.”
“Na cadeia do álcool”, acrescentou, “somos o
segundo em produção e o primeiro em exportação.”
Por isso, alerta o Deputado, o Governo não pode
ignorar nem menosprezar o homem do campo. “O
agricultor garante, com seu trabalho, do amanhecer
ao anoitecer, faça chuva ou faça sol, os alimentos na
mesa da população brasileira e a produção de excedentes exportáveis. O agronegócio também impulsiona o crescimento do cooperativismo e associativismo,
setores fundamentais para a geração de emprego e
renda no País.”
Incompreensível: “O agricultor brasileiro é o maior
interessado na preservação ambiental e no desenvolvimento sustentável, porque depende da terra e de outros
recursos naturais, como água, para produzir”, observa o
Deputado. “Portanto, é incompreensível que o Governo
tente prejudicar justamente o setor mais bem-sucedido
da economia brasileira. Setor, diga-se de passagem,
que sempre apoia o Governo por intermédio da Frente
Parlamentar da Agropecuária (FPA), formada em grande parte por integrantes da base aliada.”
O SR. CLEBER VERDE (PRB-MA. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar o Deputado Marcos Caldas,
Vice‑Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, que amanhã vai assumir o Governo do Estado.
O Deputado Marcos Caldas é do Partido Republicano Brasileiro. É Parlamentar atuante, com propostas inovadoras, e que, ao assumir o comando do
Estado por alguns dias, certamente fará gestão frente
ao Governo. No sábado, levará o Governo Itinerante
à cidade de Brejo, uma cidade importante do Baixo
Parnaíba. O Governador em exercício se fará presente
àquela localidade, que é sua cidade natal e também
do nobre Deputado Domingos Dutra. Portanto, Brejo
não é uma cidade qualquer, mas, sim, uma cidade importante do Maranhão e que tem seu cunho histórico
e sua relevância para o Estado, especialmente para
o Baixo Parnaíba.
Portanto, cumprimento o Deputado Marcos Caldas, que assume por alguns dias o Governo do Maranhão.
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A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB-SP. Sem
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, telespectadores, na tarde de ontem a Comissão Parlamentar Memória, Verdade e Justiça realizou
sua primeira audiência para a oitiva de pessoas que
viveram e participaram diretamente dos crimes da ditadura militar. A reunião se deu de forma reservada,
inclusive a pedido dos depoentes, porque eles se sentem ameaçados e vêm sofrendo constantes atentados
a sua segurança e a sua vida.
Sr. Presidente, os depoimentos que foram apresentados lá, as informações que aquelas três pessoas
trouxeram ao conhecimento da nossa Comissão são
muito graves, bastante consistentes e vão contribuir,
sem dúvida nenhuma, para esclarecer a verdade sobre a violação dos direitos humanos e sobre os crimes
de lesa-humanidade que se cometeram neste País no
curso da ditadura militar.
Essa Comissão pretende ser um apoio, uma complementação, além de fazer a fiscalização e o acompanhamento junto à Comissão Nacional da Verdade,
que ainda está para ser instalada.
Os trabalhos de ontem transcorreram com muito
êxito, com muito proveito. Porém, num dado momento,
a reunião foi atropelada pela presença inconveniente
de um Parlamentar desta Casa, já conhecido pelo seu
despreparo, pela sua atitude, pelo seu comportamento
não civilizado, não democrático, pela sua incontinência verbal, e que atrapalha e compromete a imagem
desta Casa.
É intolerável, Sr. Presidente, nobres colegas e
telespectadores que nos assistem, conviver com esse
elemento. É alguém que compromete a qualidade, a
imagem e o prestígio desta Casa. Isso está se tornando de tal ordem insuportável e comprometedor ao bom
desempenho dos trabalhos desta Casa, que a Direção,
a Presidência, a Mesa Diretora têm de tomar uma providência, Sr. Presidente, senão o nosso mandato, as
nossas prerrogativas, a nossa responsabilidade diante
do povo vão ficar nivelados ao comportamento desse
Parlamentar, que, lamentavelmente, não está à altura,
ao nível do momento que vive o nosso País.
O nosso País se prepara, como outros países o
fizeram, para esclarecer toda a verdade histórica sobre
um passado triste. Não toleramos mais deixar crimes
impunes, o que compromete a consolidação da democracia em nosso País.
O nosso processo de redemocratização estará inacabado enquanto não passarmos a limpo essa
triste história, esse passado insuportável da memória
política do nosso País.
Vamos às últimas consequências! Ninguém vai
atrapalhar esses trabalhos. Teremos o apoio do povo.
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Vamos fazer justiça àqueles que pagaram com o exílio,
com o assassinato, com as torturas, com a violação
dos seus direitos sagrados, dos seus direitos humanos!
Estamos aqui para isso, Sr. Presidente, e esperamos o apoio incondicional desta Casa, da sua
Presidência, a fim de que consigamos fazer o melhor
possível nessa tarefa histórica que Deus e a História
nos reservaram neste momento das nossas vidas.
O SR. DELEGADO PROTÓGENES (Bloco/
PCdoB-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
colegas Deputados, é preocupante o clima que paira
no Congresso Nacional diante das graves denúncias
do esquema comandado por Carlinhos Cachoeira.
Em relação a esse esquema, senhores, a responsabilidade maior não se resume ao cárcere do Sr.
Carlos Cachoeira, não se resume ao cárcere das pessoas a ele vinculadas, direta ou indiretamente. Esse
esquema poderoso implantado nesta República oferece uma ameaça à República Federativa do Brasil.
A essa ameaça é que, com muita propriedade,
208 Deputados e Deputadas se manifestaram, em três
dias, pela instalação de uma Comissão Parlamentar de
Inquérito, para desvendar esse esquema criminoso que
tenta contaminar o Parlamento brasileiro, há muitos e
muitos anos desqualificado diante de seus eleitores,
do povo, dos trabalhadores brasileiros.
Nós, políticos, Srs. Deputados, nós, Deputados,
nós, Senadores da República, nós, Ministros, Governadores e Presidente da República, temos que ser
exemplos nesta Nação. Não podemos conviver com
esse flagelo social político instalado nesta República.
De uma forma uníssona, ainda ontem, na sala do
Presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia,
manifestávamo-nos, todos os partidos, todos os Líderes políticos, pela necessidade urgente de instalação
de uma CPI, porque o clima está cada vez mais grave, cada vez pior. E isso não se resume apenas ao
Senador Demóstenes Torres, mas aos tentáculos da
mídia nacional, dessa mídia nacional criminosa, dessa
revista criminosa, a Veja, que já passou os limites da
liberdade de imprensa: uma verdadeira organização
criminosa implantada no sistema de publicações e na
imprensa nacional.
Temos que rever esses princípios. Alguns jornalistas vêm se prestando a esse papel, o de estarem
ligados ao crime organizado, como aconteceu no caso
do banqueiro condenado, Daniel Dantas, quando eu
dei os primeiros sinais da contaminação de alguns
jornalistas que se passavam por jornalistas, mas que,
na verdade, eram verdadeiros criminosos.
Precisamos, sim, da liberdade de imprensa, com
isenção e denodo; imprensa que não compactue com o
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crime organizado, enlameando o Congresso Nacional,
a Câmara dos Deputados e o Senado Federal.
Precisamos, Srs. Deputados, de uma vez por
todas, colocar ordem no Brasil – o Brasil precisa ser
ordenado -, obedecer à Constituição da República,
respeitar o Parlamento. Não admitamos que este Parlamento, que esta Câmara dos Deputados, que alguns
Deputados que aqui estão, dentre os 513, sejam considerados criminosos, sejam subvencionados por qualquer tostão, por qualquer moeda desses criminosos.
Temos que demonstrar, com isenção e com energia, como fizemos ontem no Gabinete da Presidência
da Câmara dos Deputados, que queremos a instalação
da CPI. Queremos apurar tudo, desde Governadores,
Senadores, Deputados, até criminosos travestidos de
jornalistas, porque esses não são jornalistas – são
criminosos. E esses já atuam há muitos anos, inclusive auxiliando em golpes de Estado. Queriam golpear
a República em plena redemocratização, no Governo
do Presidente Lula, que ficou à mercê, ficou de pires
na mão, acuado pelas pressões dessa mídia criminosa nacional.
Não podemos conviver com isso, Srs. Deputados.
Precisamos, sim, que a informação flua de uma forma
isenta, de uma forma idônea, não de uma forma mesquinha e criminosa como vem ocorrendo.
Nós, nesta Casa, preocupados com isso, apresentamos um projeto que protege toda a liberdade de
imprensa ao criminalizar federativamente, de uma forma
federal, crimes contra jornalistas, aqueles jornalistas
que executam seu trabalho com isenção, pautados na
ética e na moral, com responsabilidade republicana.
É por isso, Srs. Deputados, que conclamo todos a
pedirem ao Presidente Marco Maia que apoie a instalação imediata da Comissão Parlamentar de Inquérito
do caso Cachoeira.
Durante o discurso do Sr. Delegado Protógenes, o Sr. Inocêncio Oliveira, 3º Secretário,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pela Sra. Rose de Freitas, 1ª Vice‑Presidente.
V – ORDEM DO DIA
PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:
RORAIMA
Jhonatan de Jesus PRB
Paulo Cesar Quartiero DEM
Total de RORAIMA 2
AMAPÁ
Dalva Figueiredo PT
Evandro Milhomen PCdoB PsbPcdob
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Janete Capiberibe PSB PsbPcdob
Luiz Carlos PSDB
Total de AMAPÁ 4
PARÁ
Arnaldo Jordy PPS PvPps
Asdrubal Bentes PMDB
Beto Faro PT
Cláudio Puty PT
Dudimar Paxiúba PSDB
Giovanni Queiroz PDT
Josué Bengtson PTB
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Zé Geraldo PT
Zequinha Marinho PSC
Total de PARÁ 10
AMAZONAS
Carlos Souza PSD
Francisco Praciano PT
Henrique Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Pauderney Avelino DEM
Rebecca Garcia PP
Sabino Castelo Branco PTB
Total de AMAZONAS 6
RONDÔNIA
Carlos Magno PP
Marcos Rogério PDT
Mauro Nazif PSB PsbPcdob
Moreira Mendes PSD
Natan Donadon PMDB
Nilton Capixaba PTB
Padre Ton PT
Total de RONDÔNIA 7
ACRE
Flaviano Melo PMDB
Henrique Afonso PV PvPps
Perpétua Almeida PCdoB PsbPcdob
Sibá Machado PT
Taumaturgo Lima PT
Total de ACRE 5
TOCANTINS
Ângelo Agnolin PDT
Júnior Coimbra PMDB
Lázaro Botelho PP
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM
Total de TOCANTINS 4
MARANHÃO
Carlos Brandão PSDB
Cleber Verde PRB
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Costa Ferreira PSC
Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Domingos Dutra PT
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Nice Lobão PSD
Pedro Novais PMDB
Pinto Itamaraty PSDB
Sarney Filho PV PvPps
Waldir Maranhão PP
Total de MARANHÃO 11
CEARÁ
André Figueiredo PDT
Ariosto Holanda PSB PsbPcdob
Gera Arruda PMDB
Gorete Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
José Guimarães PT
Mauro Benevides PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de CEARÁ 8
PIAUÍ
Assis Carvalho PT
Iracema Portella PP
Jesus Rodrigues PT
Marllos Sampaio PMDB
Nazareno Fonteles PT
Total de PIAUÍ 5
RIO GRANDE DO NORTE
Felipe Maia DEM
João Maia PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rogério Marinho PSDB
Total de RIO GRANDE DO NORTE 3
PARAÍBA
Armando Abílio PTB
Benjamin Maranhão PMDB
Damião Feliciano PDT
Efraim Filho DEM
Leonardo Gadelha PSC
Luiz Couto PT
Manoel Junior PMDB
Romero Rodrigues PSDB
Total de PARAÍBA 8
PERNAMBUCO
Augusto Coutinho DEM
Carlos Eduardo Cadoca PSC
Fernando Coelho Filho PSB PsbPcdob
Fernando Ferro PT
Inocêncio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Mendonça Filho DEM
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Pastor Eurico PSB PsbPcdob
Paulo Rubem Santiago PDT
Pedro Eugênio PT
Raul Henry PMDB
Roberto Teixeira PP
Sergio Guerra PSDB
Severino Ninho PSB PsbPcdob
Vilalba PRB
Wolney Queiroz PDT
Total de PERNAMBUCO 15
ALAGOAS
Givaldo Carimbão PSB PsbPcdob
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rui Palmeira PSDB
Total de ALAGOAS 3
SERGIPE
Almeida Lima PPS PvPps
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Márcio Macêdo PT
Mendonça Prado DEM
Valadares Filho PSB PsbPcdob
Total de SERGIPE 5
BAHIA
Afonso Florence PT
Antonio Brito PTB
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM
Antonio Imbassahy PSDB
Claudio Cajado DEM
Daniel Almeida PCdoB PsbPcdob
Fábio Souto DEM
Felix Mendonça Júnior PDT
Fernando Torres PSD
Geraldo Simões PT
Jânio Natal PRP PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Carlos Bacelar PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Leão PP
José Carlos Araújo PSD
José Nunes PSD
José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Josias Gomes PT
Jutahy Junior PSDB
Lucio Vieira Lima PMDB
Luiz Alberto PT
Márcio Marinho PRB
Marcos Medrado PDT
Mário Negromonte PP
Oziel Oliveira PDT
Paulo Magalhães PSD
Roberto Britto PP
Sérgio Brito PSD
Valmir Assunção PT
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Waldenor Pereira PT
Zezéu Ribeiro PT
Total de BAHIA 30
MINAS GERAIS
Ademir Camilo PSD
Antônio Andrade PMDB
Bonifácio de Andrada PSDB
Diego Andrade PSD
Dimas Fabiano PP
Eduardo Barbosa PSDB
Eros Biondini PTB
Fábio Ramalho PV PvPps
Gabriel Guimarães PT
Geraldo Thadeu PSD
Gilmar Machado PT
Jaime Martins PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Jairo Ataide DEM
Jô Moraes PCdoB PsbPcdob
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Júlio Delgado PSB PsbPcdob
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luiz Fernando Faria PP
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Montes PSD
Mário de Oliveira PSC
Odair Cunha PT
Padre João PT
Reginaldo Lopes PT
Rodrigo de Castro PSDB
Toninho Pinheiro PP
Vitor Penido DEM
Walter Tosta PSD
Weliton Prado PT
Zé Silva PDT
Total de MINAS GERAIS 30
ESPÍRITO SANTO
Audifax PSB PsbPcdob
Cesar Colnago PSDB
Dr. Jorge Silva PDT
Lauriete PSC
Lelo Coimbra PMDB
Manato PDT
Paulo Foletto PSB PsbPcdob
Rose de Freitas PMDB
Total de ESPÍRITO SANTO 8
RIO DE JANEIRO
Alessandro Molon PT
Alfredo Sirkis PV PvPps
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Benedita da Silva PT
Chico Alencar PSOL
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Chico D`Angelo PT
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Dr. Aluizio PV PvPps
Edson Santos PT
Eduardo Cunha PMDB
Felipe Bornier PSD
Glauber Braga PSB PsbPcdob
Hugo Leal PSC
Jair Bolsonaro PP
Jandira Feghali PCdoB PsbPcdob
Jean Wyllys PSOL
Leonardo Picciani PMDB
Luiz Sérgio PT
Marcelo Matos PDT
Miro Teixeira PDT
Neilton Mulim PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Romário PSB PsbPcdob
Vitor Paulo PRB
Washington Reis PMDB
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de RIO DE JANEIRO 26
SÃO PAULO
Antonio Bulhões PRB
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Bruna Furlan PSDB
Carlinhos Almeida PT
Carlos Sampaio PSDB
Delegado Protógenes PCdoB PsbPcdob
Devanir Ribeiro PT
Dr. Ubiali PSB PsbPcdob
Duarte Nogueira PSDB
Edinho Araújo PMDB
Emanuel Fernandes PSDB
Gabriel Chalita PMDB
Guilherme Campos PSD
Ivan Valente PSOL
Janete Rocha Pietá PT
João Dado PDT
Jonas Donizette PSB PsbPcdob
Jorge Tadeu Mudalen DEM
José De Filippi PT
José Mentor PT
Keiko Ota PSB PsbPcdob
Luiz Fernando Machado PSDB
Luiza Erundina PSB PsbPcdob
Marcelo Aguiar PSD
Milton Monti PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Missionário José Olimpio PP
Otoniel Lima PRB
Pastor Marco Feliciano PSC
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Paulo Teixeira PT
Penna PV PvPps
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PSD
Roberto de Lucena PV PvPps
Roberto Santiago PSD
Salvador Zimbaldi PDT
Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Vanderlei Siraque PT
Vaz de Lima PSDB
Vicente Candido PT
Walter Feldman PSDB
William Dib PSDB
Total de SÃO PAULO 42
MATO GROSSO
Homero Pereira PSD
Júlio Campos DEM
Nilson Leitão PSDB
Valtenir Pereira PSB PsbPcdob
Wellington Fagundes PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de MATO GROSSO 5
DISTRITO FEDERAL
Augusto Carvalho PPS PvPps
Erika Kokay PT
Izalci PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luiz Pitiman PMDB
Policarpo PT
Reguffe PDT
Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de DISTRITO FEDERAL 7
GOIÁS
Flávia Morais PDT
Íris de Araújo PMDB
Leonardo Vilela PSDB
Magda Mofatto PTB
Marina Santanna PT
Pedro Chaves PMDB
Ronaldo Caiado DEM
Rubens Otoni PT
Total de GOIÁS 8
MATO GROSSO DO SUL
Antônio Carlos Biffi PT
Fabio Trad PMDB
Geraldo Resende PMDB
Marçal Filho PMDB
Reinaldo Azambuja PSDB
Total de MATO GROSSO DO SUL 5
PARANÁ
André Zacharow PMDB
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Cida Borghetti PP
Dr. Rosinha PT
Eduardo Sciarra PSD
Fernando Francischini PSDB
João Arruda PMDB
Leopoldo Meyer PSB PsbPcdob
Luiz Carlos Setim DEM
Luiz Nishimori PSDB
Nelson Meurer PP
Osmar Serraglio PMDB
Reinhold Stephanes PSD
Rosane Ferreira PV PvPps
Rubens Bueno PPS PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Takayama PSC
Zeca Dirceu PT
Total de PARANÁ 17
SANTA CATARINA
Carmen Zanotto PPS PvPps
Décio Lima PT
Edinho Bez PMDB
Esperidião Amin PP
João Pizzolatti PP
Jorginho Mello PSDB
Mauro Mariani PMDB
Onofre Santo Agostini PSD
Valdir Colatto PMDB
Total de SANTA CATARINA 9
RIO GRANDE DO SUL
Afonso Hamm PP
Jeronimo Goergen PP
José Otávio Germano PP
José Stédile PSB PsbPcdob
Luis Carlos Heinze PP
Paulo Pimenta PT
Ronaldo Nogueira PTB
Total de RIO GRANDE DO SUL 7
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – A lista
de presença registra o comparecimento de 290 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.
Passa-se à Ordem do Dia.
O SR. SÉRGIO BRITO – Pela ordem, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois
não, Deputado Sérgio.
O SR. SÉRGIO BRITO (PSD-BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – É apenas para comunicar,
com muito pesar, com muita tristeza, o falecimento do
apóstolo Samuel Vieira Souza, na Bahia, esta noite,
às 3h30min da manhã. O apóstolo Samuel foi um dos
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grandes responsáveis pela implantação da Visão Celular na Bahia.
Hoje estou aqui como pastor do Ministério Internacional Semear de Amaralina, em Salvador. A Bahia
amanhece chorosa. Salvador amanhece triste com
o passamento do apóstolo Samuel Vieira de Souza.
O SR. SIBÁ MACHADO – Sra. Presidenta.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois
não, Deputado Sibá.
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, fechamos
um entendimento aqui para a pauta de hoje. Quero
apresentar a V.Exa., mais ou menos, o fruto desse
entendimento.
O item 1 tem acordo de votação.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Tem
acordo?
O SR. SIBÁ MACHADO – Sim, tem acordo de
votação, bem como os itens 3 e 4.
Quanto aos demais, eles têm problemas de diversas ordens. Por isso estamos solicitando a V.Exa., se
puder, que os retire de ofício da pauta de hoje.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois
não.
O SR. MIRO TEIXEIRA – Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois
não, Deputado Miro.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Quero concordar com o Deputado Sibá, porque, realmente, foi muito costurado aqui
esse entendimento.
Quero aproveitar esta oportunidade e acrescentar uma pequena coisa, pois foi V.Exa. que recebeu
meu requerimento para que a Câmara se dirigisse à
Procuradoria‑Geral da República. O Presidente Marco
Maia já deu o despacho aqui, até com aditamento, para
que venham todas as informações do caso Cachoeira.
Nós não podemos parar de receber as informações da
própria Mesa da Câmara.
Isso já chegou à Procuradoria da República?
Quero saber, para cobrarmos da Procuradoria, para
irmos lá cobrar.
Esse caso não pode deixar sob suspeita todos
os Deputados desta Casa, até porque ontem já veio
uma informação de que a tática de defesa é dizer por
aí que isso é dinheiro de campanha eleitoral. Essa
não! Isto é dinheiro de corrupção; não é dinheiro de
campanha eleitoral. Não há nada que justifique caixa
dois de campanha eleitoral.
Apresento a V.Exa. esta narrativa para que todos
fiquemos prevenidos, porque virá isso aí como tese de
defesa, assim como virá a tentativa de anulação das
provas obtidas. E nós temos também que nos insurgir
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contra isso. Temos que lutar para que essas provas
sejam admitidas e se investigue toda essa malha de
poder, que tem políticos, tem servidores públicos, tem
membros do Poder Judiciário. Não podemos imaginar
que isso acabe sem uma CPI. Porém, enquanto não
vem a CPI, a esses atos que já estão sendo praticados, a começar pelo despacho dado por V.Exa. ao meu
primeiro requerimento, queremos saber se já está na
Procuradoria, para cobrarmos do Procurador-Geral.
Obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois
não, Deputado Miro Teixeira.
Exatamente, para confirmar, todos os ofícios encaminhados já foram, de novo, encaminhados à Procuradoria – todos, absolutamente todos.
Comungo também da ideia de V.Exa., até porque o
Presidente Marco Maia já anunciou a intenção de criar
uma CPI para esclarecer esses fatos, para que todos
não sejam atingidos pelas denúncias ou pela dúvida
de que todos não estejam no mesmo processo extremamente danoso à honra e à dignidade desta Casa.
O SR. PAUDERNEY AVELINO – Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois
não, Deputado Pauderney Avelino.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, é
só para reafirmar o entendimento da pauta lida aqui
pelo Líder Sibá Machado. Estamos de acordo, também. Temos interesse em votar também dois projetos
de resolução e o acordo com a China.
Sra. Presidente, depois de ouvir o que disse o
Deputado Delegado Protógenes Queiroz, depois de
ouvir o que disse o Líder Miro Teixeira a respeito da
CPI e a respeito do que se fala sobre o envolvimento
de Parlamentares desta Casa com o Carlos Cachoeira, entendemos que é necessária, como já dissemos
ontem, a instalação dessa Comissão Parlamentar de
Inquérito, para que não restem dúvidas sobre a maioria
dos membros que compõem esta Casa. Estamos fartos
de noticiários de revistas, de jornais, de blogs sobre o
envolvimento de Governadores, de Senadores e de Deputados Federais com esse indivíduo chamado Carlos
Cachoeira. Os seus tentáculos parecem ser grandes
e não ficam apenas adstritos às fronteiras do Estado
de Goiás. Por isso, é importante investigar, para que
aqueles que tiverem efetivamente envolvimento com
ele possam ser punidos, e que não reste dúvida sobre
a maioria das Sras. Deputadas e dos Srs. Deputados
que compõem esta Casa de representação popular.
O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME –
Sra. Presidente, solicito a palavra pela Liderança da
Minoria.
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A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Em
princípio, sem tolher a palavra de ninguém, quero que
todos confirmem a pauta, o acordo feito com todos os
Líderes. O Deputado Sibá Machado citou os Itens 1, 3
e 4. Eu havia recebido por parte do Presidente Marco
Maia uma solicitação para votarmos o Item 2, porque
ele não foi considerado.
O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD-SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PSD manifesta-se favorável à proposta do Deputado Sibá Machado.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois
não.
Todos os partidos estão de acordo?
O SR. VALDIR COLATTO (PMDB-SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – O PMDB está de acordo,
Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com
a palavra, pela Minoria, o Deputado Antonio Carlos
Mendes Thame.
O SR. RUBENS BUENO – Sra. Presidenta, um
esclarecimento.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Eu
não ouvi o que V.Exa. me perguntou.
O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Nós estamos votando, mas eu não sei qual é a proposta do Deputado.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Por
isso eu perguntei se todos estavam de acordo.
O SR. RUBENS BUENO – Por isso estou pedindo a V.Exa. um esclarecimento.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Não
estou brigando, Deputado.
O SR. RUBENS BUENO – Sim.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Eu
estou apenas dizendo que eu perguntei ao Plenário,
com essa preocupação.
A proposta é item 1, item 3 e item 4; os outros
seriam retirados de ofício.
O SR. CESAR COLNAGO (PSDB-ES. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o PSDB
está de acordo com essas matérias.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PSDB,
de acordo; PSD, de acordo; DEM, de acordo; PDT, de
acordo.
O SR. VALDIR COLATTO (PMDB-SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o PMDB
está de acordo.
O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente,
nós estamos de acordo, até porque aqui se fala do
acordo com a Coreia do Norte – há problemas até de
estrutura no que está escrito ali, com erros graves que
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precisam ser modificados. Aliás, isto nem devia estar
aqui no plenário para ser votado.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois
não.
DEM, de acordo; PMDB, de acordo; PSD, de
acordo; PT, de acordo.
A SRA. JÔ MORAES (Bloco/PCdoB-MG. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sra. Presidente, o
PCdoB está de acordo.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – O
PCdoB também está de acordo. Então, os demais itens
estão retirados de ofício.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Antonio Carlos
Mendes Thame, Líder da Minoria, para uma Comunicação de Liderança.
O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME
(PSDB-SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) –
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós nos manifestamos ampla e totalmente favoráveis a todas as
investigações com respeito a denúncias de desvios de
recursos, de atos de delinquência e corrupção – todas
as investigações -, até o extremo, para se esclarecerem quais são exatamente as responsabilidades nesses atos delituosos.
Aliás, a cada dia nós tomamos conhecimento
de mais informações que nos deixam realmente muito surpresos.
Agora, já há uma nova informação, a de que o
Ministério da Pesca usou como justificativa para a
compra as 28 lanchas-patrulha – que não navegam –
emendas do Congresso que, na verdade, destinavam
recursos para atividades produtivas no Pará e no Maranhão – emendas muito boas para gerar empregos,
para facilitar a possibilidade de esses pescadores e
outras pessoas que trabalham junto ao mar não serem
exploradas por intermediários e terem renda maior.
Pois bem, o que aconteceu? Essas emendas foram desviadas. E, com o desvio dos recursos dessas
emendas, foram compradas embarcações no valor
de 31 milhões de reais. Isso tudo é questionado pelo
Tribunal de Contas da União. Algumas dessas embarcações estão paradas há um ano, e a empresa vencedora, depois de vencer a licitação, ainda fez uma
doação eleitoral ao PT de Santa Catarina.
Muito bem. A que visava a primeira emenda? Uma
das emendas desviadas, no valor de 16,7 milhões de
reais, destinava-se a obras de infraestrutura na região
metropolitana de São Luís, visando à geração de renda, entre elas a implantação de um mercado de peixe
para facilitar a comercialização. Uma emenda muito
boa, apresentada por um Deputado do PT, um Deputado do PDT e um Deputado do PSB – que não foram
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informados de que sua emenda tinha sido desviada
para a compra dessas lanchas.
Mas, como 16 milhões não eram suficientes, foi
usada também outra emenda, esta da bancada do Pará,
no valor de 28 milhões, que previa o apoio a unidades
da cadeia produtiva pesqueira como fábricas de gelo
e mecanização de cultivos.
Após a compra das lanchas, a empresa fornecedora, a Intech Boating, doou 150 mil reais, em 2010,
para a campanha do PT de Santa Catarina. Das 28
embarcações, 16 foram entregues e distribuídas para
14 Estados e 2 órgãos federais. O Maranhão e o Pará
deveriam receber a maior parte das embarcações; afinal, as emendas desviadas eram do Maranhão e do
Pará. Mas, não: receberam apenas uma embarcação.
Também, auditoria do Tribunal de Contas da União
aponta falhas graves de planejamento na Secretaria
da Pesca, porque 23 das 28 lanchas estão fora de
operação. Além disso, patrulhar as águas não é competência do órgão.
Ora, mas pode ser feito um convênio para que
o Ministério assuma essas funções. E foi exatamente
isso o que fez o Ministério da Pesca, isto é, um acordo de cooperação com a Secretaria da Segurança do
Maranhão, para que essa única lancha pudesse ser
utilizada. Fez esse convênio, em junho do ano passado, para colocar a lancha em atividade. Mas a lancha
de operação no Maranhão não estava em operação.
Então, o convênio também não serviu para nada. Ou
seja, todas essas lanchas de fiscalização estão sem
utilização.
O Ministério da Pesca, até agora, não se manifestou sobre uma questão crucial: qual é a sua justificativa para esse desvio de finalidade dos recursos das
emendas? Ficaram tão perdidos que um ex-Ministro da
Pesca chegou a dizer que essa compra foi um malfeito;
depois, uma ex-Ministra disse não poder afirmar se isso
foi ou não um equívoco, porque ela não tem opinião
própria sobre o assunto. Daqui a pouco, vai ser como
disse o ex-Presidente Lula a respeito do Mensalão: é
tudo ficção, ficção política, ficção científica, ficção literária, ficção artística. Nada ocorreu; é invenção da
mídia para prejudicar o PT. E, assim como disseram
que não houve Mensalão, daqui a pouco vão dizer que
essa compra não ocorreu.
O fato é que o Tribunal de Contas da União – e
isso está registrado – apontou um superfaturamento,
apontou um direcionamento da licitação para se fornecer essas lanchas, no valor de 31 milhões de reais.
Para encerrar, o edital, feito sob medida para essa
compra, reproduzia requisitos técnicos exatamente do
modelo de estreia dessas lanchas da empresa no mercado. Era o modelo de lancha pelo qual a empresa ia
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começar a produzir. Os requisitos técnicos eram sob
medida para ele.
Além disso, o edital só foi publicado no Distrito
Federal, onde não há estaleiros, não há mar. Aqui é o
único lugar onde essa licitação...
(O microfone é desligado.)
O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME –
Já encerro, Sra. Presidenta.
O Tribunal de Contas da União já pediu abertura de processo para recuperar o dinheiro desviado,
numa atitude corretíssima. Não basta protestar, não
basta simplesmente assistir e nos indignar. É preciso
que esses recursos públicos malbaratados voltem ao
Erário, para serem aplicados em saúde, em infraestrutura, em melhoria da condição de vida da população.
Não podem eles ser simplesmente utilizados para fazer caixa na promiscuidade entre o público e o privado,
como temos visto em muitos dos Ministérios, gerando-se demissões, em série, de Ministros em apenas um
ano de Governo da Presidenta Dilma.
Muito obrigado, Sra. Presidenta.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Item 1.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 474-A, DE 2011
(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 474-A, de 2011, que
aprova o texto do Tratado entre a República
Federativa do Brasil e a República Popular
da China sobre Auxílio Judicial em Matéria Civil e Comercial, assinado em Pequim,
em 19 de maio de 2009; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação (Relator: Deputado Evandro Milhomen).
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Não
há oradores inscritos.
Declaro encerrada a discussão.
Passa-se à votação.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Em
votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 474-A, de
2011.
“O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Tratado entre a República Federativa do Brasil e a
República Popular da China sobre Auxílio Judicial em Matéria Civil e Comercial, assinado
em Pequim, em 19 de maio de 2009.
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Parágrafo único. Ficam sujeitos à apreciação do Congresso Nacional quaisquer atos
que possam resultar em revisão ao referido
tratado, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
Artigo 49 da Constituição Federal, acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.”
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Queiram orientar.
O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PR vota contra, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – E o PT?
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – O PT vota “sim”, Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PR,
“não”; PT, “sim”.
O SR. VALDIR COLATTO (PMDB-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB vota “sim”,
Sra. Presidente.
A SRA. JÔ MORAES (Bloco/PCdoB-MG. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – O Bloco PCdoB/
PSB vota “sim”, Sra. Presidente.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – O Democratas vota
“sim”.
O SR. CESAR COLNAGO (PSDB-ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PSDB vota “sim”.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PSDB,
“sim”.
E o PP?
O SR. CARLOS SOUZA (PSD-AM. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – O PSD vota “sim”.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – E o
PDT?
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Votamos “sim”.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – E PV/
PPS? (Pausa.)
E o PTB? (Pausa.)
PSC? (Pausa.)
E o PRB? (Pausa.)
E o PSOL? (Pausa.)
E a Minoria? (Pausa.)
E o Governo? (Pausa.)
O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – O Bloco PV/PPS
vota “sim”, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Eu
perguntei.
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O Bloco PV/PPS vota “sim”.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Em
votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 474-A, de
2011.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se
encontram. (Pausa.)
APROVADO.
O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ)
– Verificação, Sra. Presidente.
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – O PT declara-se em obstrução, Presidente.
O SR. VALDIR COLATTO (PMDB-SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – O PMDB está em obstrução,
Sra. Presidente.
O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PR está em
obstrução, Sra. Presidente.
A SRA. JÔ MORAES (Bloco/PCdoB-MG. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – O Bloco PCdoB/
PSB está em obstrução, Sra. Presidente.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – O Democratas está
em obstrução.
O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, PV
e PPS também entram em obstrução.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PV e
PPS em obstrução.
O SR. EMANUEL FERNANDES (PSDB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – O PSDB está em
obstrução.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PSDB
em obstrução.
E o PMDB? (Pausa.)
O SR. CARLOS SOUZA (PSD-AM. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – O PSD está em obstrução.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – E o
PMDB?
O SR. ZÉ SILVA (PDT-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, O PDT está em
obstrução também.
O SR. VALDIR COLATTO (PMDB-SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – O PMDB está em obstrução.
A SRA. JÔ MORAES (Bloco/PCdoB-MG. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – O Bloco PCdoB/
PSB está em obstrução, Sra. Presidente.
O SR. DR. CARLOS ALBERTO (PMN-RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – O PMN está em
obstrução.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PMN
em obstrução.
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O SR. ACELINO POPÓ (PRB-BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – O PRB está em obstrução,
nobre Presidente. (Pausa.)
O SR. JEFFERSON CAMPOS (PSD-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, reafirmando que o PSD está em obstrução, quero aproveitar nosso tempo para registrar aqui a eleição do
Deputado Mário de Oliveira como Presidente da Igreja
do Evangelho Quadrangular.
Mais uma vez o Deputado é reeleito pelos pastores. Mais de 12 mil pastores da igreja participaram
na última semana, em Camboriú, da nossa convenção
nacional, e reelegeram o Pastor Mário de Oliveira,
também Parlamentar, já em seu sétimo mandato nesta Casa, para dirigir esta que é uma das instituições
religiosas do País: a Igreja do Evangelho Quadrangular, com mais de 3 milhões de fiéis em todo o Brasil.
Então, nós registramos aqui não só a sua reeleição
como também a dos membros do Conselho Nacional
de Diretores da Igreja do Evangelho Quadrangular.
Meus cumprimentos a todos os que participaram
da convenção, a maior convenção da Igreja do Evangelho Quadrangular no País, que vai completar 61 anos
de existência. Fizemos aqui uma grande sessão solene
por seus 60 anos. E nós tivemos a grata satisfação de
termos esses pastores reunidos na cidade de Camboriú. Então, a todos aqueles que participaram dessa
convenção, a todos aqueles que lá estiveram presentes, nós registramos aqui a reeleição do Deputado e
Pastor Mário de Oliveira, que continua presidindo a
Igreja do Evangelho Quadrangular.
Obrigado, Sra. Presidente.
O SR. VALDIR COLATTO – Sra. Presidente,
peço a palavra.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois
não, Deputado Valdir Colatto.
O SR. VALDIR COLATTO (PMDB-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, quero
anunciar aqui que ontem nós fizemos o I Fórum Nacional da Desburocratização, com muita alegria, com
a presença de V.Exa. na abertura.
É uma discussão que temos de começar aqui por
esta Casa. Eu entendo que o Regimento desta Casa
precisa ser alterado. Sei que há um grupo de Deputados que começa a estudar essa questão do Regimento,
para nos agilizarmos. Se nós buscamos agilidade do
Governo, do Executivo, do Judiciário, nós precisamos
também de que esta Casa faça um Regimento mais
ágil, para que nós possamos ser mais produtivos em
nossos processos, sem os entraves da burocracia, que
também acontece aqui dentro desta Casa. Nós tivemos ontem exemplos muito claros de que nós temos
de mudar muita coisa.
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Esta Casa tem de se debruçar sobre a legislação brasileira, sobre os diversos órgãos e entidades,
para destravar questões que inviabilizam o Brasil, que
o deixam menos competitivo, que tornam difícil a vida
daqueles que produzem e trabalham neste País. Então,
é importante levantarmos essa discussão e começarmos a trabalhar a questão da desburocratização. Com
certeza todos nós vamos ganhar, sociedade, Governo
e setor produtivo, que enfrenta um Custo Brasil insuportável, além da demora da tramitação dos projetos
dentro do Governo.
Agora mesmo estive no Ministério da Saúde;
desde 2009 temos uma emenda não liberada ainda
por falta de análise. Isso é uma coisa incrível, que não
pode acontecer neste País.
Então, quero deixar isso registrado, e agradecer
a V.Exa. a presença no I Fórum Nacional da Desburocratização que aconteceu ontem nesta Casa.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Tem
a palavra o Deputado Garotinho.
O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente,
quero apenas esclarecer o motivo pelo qual eu pedi a
verificação de quorum. Estou há meses aguardando
que seja pautado o requerimento acerca da anistia
dos bombeiros do Rio de Janeiro – há meses! Vem
sessão, passa sessão, tudo é votado, e os bombeiros
continuam lá sofrendo amargamente uma punição injusta porque fizeram uma luta salarial.
Ora, eu notei uma mudança de posição do Presidente Marco Maia em relação à anistia dos bombeiros do Rio de Janeiro, logo depois que a Presidente
Dilma Rousseff disse que, a partir de agora, ela era
contra a anistia.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o PSOL
está em obstrução.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Deputado, só 1 minutinho.
O SR. ANTHONY GAROTINHO – Só vou concluir. Posso concluir minha palavra?
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pode,
V.Exa. sabe que eu tenho a maior tolerância do mundo
com V.Exa., mas o Deputado Chico Alencar quer fazer
um encaminhamento, uma orientação.
O SR. LEONARDO GADELHA – Quero encaminhar também, pelo PSC, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Depois V.Exa. vai falar.
O SR. ANTHONY GAROTINHO – Eu só quero
terminar. São 2 minutos!
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Não,
1 minuto tem V.Exa. para terminar.
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O SR. CHICO ALENCAR – Tenho uma reunião
com o Presidente sobre algo gravíssimo de que a Casa
precisa ter ciência.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Deixe-o
concluir em 1 minuto e V.Exa. falará logo em seguida.
V.Exa. tem 1 minuto.
O SR. CHICO ALENCAR – Não tem nada de
Cachoeira dessa vez, não.
O SR. ANTHONY GAROTINHO – Então, Sra.
Presidente, admira-me muito, chego a ficar perplexo
com a Presidente Dilma Rousseff, anistiada, agora
ser contra a anistia dos bombeiros e ainda influenciar
o Presidente Marco Maia a não pautar aqui a anistia
dos bombeiros. Presidente Dilma, francamente, eles
fizeram muito menos do que a senhora! Estão lutando por R$ 1 mil de salário, e são considerados agora
bandidos? Francamente, isso não tem cabimento! E
foram presos em Bangu I, como está dizendo aqui o
Deputado Arnaldo Faria de Sá.
Então, faço este apelo, Sra. Presidente, para que
eu não fique nesta situação constrangedora de ter de
interromper a sessão. Dê a anistia aos bombeiros! É
só colocar o recurso aí. Já está aprovado!
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – V.Exa.
sabe que nesta Casa há centenas de requerimentos
de urgência. V.Exa. sabe disso, e não se trata da Presidenta Dilma ou do Presidente Marco Maia. E eu quero
dizer a V.Exa. que não fica despercebido pela opinião
pública que V.Exa. sempre usa esse expediente, o que
pode ser muito grave hoje, às vésperas de um feriado...
O SR. CHICO ALENCAR – Quero orientar, Sra.
Presidente.
O SR. ANTHONY GAROTINHO – Como?
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como?
V.Exa. sempre derruba a sessão nesta circunstância.
Nós estamos desde ontem lutando...
O SR. ANTHONY GAROTINHO – Que circunstância, Presidente? Eu estou aqui!
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Hoje
é quarta-feira.
O SR. ANTHONY GAROTINHO – A senhora tem
de reclamar com quem está aqui. O problema é de
quem faltou. Eu não viajei! E u estou aqui.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com
certeza, mas nós tínhamos quorum para votar.
O SR. ANTHONY GAROTINHO – V.Exa. está
querendo insinuar que eu estou derrubando a sessão
para viajar? O que é isso, Sra. Presidente?
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Não,
de jeito nenhum.
O SR. ANTHONY GAROTINHO – Que história é
essa? Eu não vou nem viajar hoje. Vou viajar amanhã.
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A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Deputado Chico Alencar, V.Exa. tem a palavra.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, eu tenho
de viajar daqui à Presidência, e dá para ir a pé, além
de declarar a obstrução, apesar de os Deputados do
PSOL estarem aqui e terem dado a sua presença.
Nós discutiremos aqui uma matéria que tem a
ver com os servidores, a aferição da sua postura, pois
às vezes nós que somos temporariamente servidores
públicos mandatários da população temos atitudes
abomináveis. Ontem, na Comissão Parlamentar da Verdade, um Deputado chamado Bolsonaro entrou lá, fez
a sua peroração fora do microfone, chamou o servidor
Márcio Araújo e pediu a altos brados que ele calasse
a boca porque a conversa ainda não tinha chegado ao
chiqueiro. Ora, nós dependemos desse – entre aspas
– “chiqueiro” para existir como Parlamentares! Isso é
uma grave ofensa!
Nós estamos conversando com o Presidente da
Casa a respeito disso. O respeito é fundamental entre
os seres humanos. Todos somos absolutamente iguais.
E nós temos de dar o exemplo de postura, de assiduidade, evidentemente, como todos estamos dando aqui,
e de altivez na relação.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sra. Presidente, quero orientar pelo PTB.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – O
Deputado atrás de V.Exa. havia solicitado a palavra. O
Deputado Leonardo Gadelha concedeu a vez a V.Exa.,
Deputado Arnaldo Faria.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, eu
entendo a posição do Deputado Garotinho. Ele tem
razão quando vem trazer esse questionamento. Nós
não podemos deixar os bombeiros do Rio de Janeiro
na situação em que se encontram, presos inclusive
de maneira indevida, a partir de uma interceptação
telefônica feita por um juiz incompetente, que envolveu o Deputado Garotinho, envolveu a mim. Inclusive
a Globo reportou-se a “um homem não identificado”.
Eu mesmo liguei para a Globo para dizer que o homem não identificado era eu, era comigo que o Cabo
Benevenuto Daciolo falava.
Portanto, eu acho que tem razão o Deputado Garotinho. Nós precisamos resolver a situação. É inadmissível que os bombeiros tenham sido presos em Bangu
I, no Rio de Janeiro. Aliás, nós fizemos contato com os
agentes penitenciários do Rio de Janeiro para dar alguma condição de tratamento digno aos bombeiros, que
depois, com muita luta, foram transferidos de Bangu I.
Portanto, Sr. Presidente, o PTB está em obstrução.
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O SR. SIBÁ MACHADO – Quero orientar, Presidente.
O SR. LEONARDO GADELHA – Sra. Presidente,
quero falar pelo PSC.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – O Deputado Gadelha tem a palavra.
O SR. LEONARDO GADELHA (PSC-PB. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o
partido não adentra o mérito da questão suscitada
pelo Deputado Garotinho. Há de se ter atenção para
o que S.Exa. propõe, mas fazemos coro com o que
diz V.Exa. no sentido de que havia um acordo previamente estabelecido.
O partido não encontra outro subterfúgio que não
se declarar em obstrução.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois
não.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Vai
falar o Deputado Rubens Bueno, e em seguida vamos
ouvir o Deputado Sibá.
O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, apenas quero registrar que ontem – nós queríamos até
falar no horário da Liderança, mas com a obstrução
de todos os partidos e bancadas evidentemente não
vai prosseguir a sessão -, ontem foi lançado mais um
programa, a velha história, o mais do mesmo, o Brasil Maior, que está ficando cada vez menor por conta
desse Governo incompetente.
Lançaram um projeto em que o dinheiro do BNDES que vai cobrir aquilo que vai ser renúncia fiscal
para as empresas vai ser coberto pelo Tesouro! É o
seu, é o meu, é o nosso; é a viúva pagando a conta da
incompetência de um projeto absolutamente de curto
prazo, sem nenhuma vinculação com as reformas estruturais de que o Brasil precisa.
Era isso que a bancada queria registrar, Sra.
Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – O Deputado Sibá tem a palavra.
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, é da natureza desta Casa qualquer Parlamentar, com direito
regimental, pedir a verificação de quorum e vir a derrubar uma sessão como esta, mas o que nós não podemos aceitar é imputar à Presidência da República
um assunto que não diz respeito à Presidenta Dilma.
O assunto dos bombeiros é um assunto que diz respeito ao Governo do Estado do Rio de Janeiro! A competência hierárquica e constitucional é do Governo do
Estado do Rio de Janeiro. Agora, se temos problemas
de disputa política no Estado do Rio, não compete a
nós aqui tratar de tal assunto.
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Então, eu gostaria que V.Exa. pudesse, em nosso
nome, recomendar ao Deputado Marco Maia, Presidente desta Casa, a busca de uma solução imediata para
tal assunto; se está nesta Casa para ser solucionado,
não deve agora ficar parado aqui. Diante de tantos
acordos internacionais, tantos decretos que esta Casa
precisa votar ainda hoje para regulamentar a profissão
de alguns servidores desta Casa, ficarmos submetidos a uma disputa local é muito ruim. Portanto, deixo
aqui meu repúdio e minha indignação ao tratamento...
(O microfone é desligado.)
O SR. ANTHONY GAROTINHO – Peço 1 minuto,
Sra. Presidente, para contraditar o Deputado.
O SR. SIBÁ MACHADO – ...Sra. Presidente, porque isso não pode ser depositado na responsabilidade
da Presidência da República, que não tem nada a ver
com essa situação.
O SR. ANTHONY GAROTINHO – Quero contraditar o Deputado Sibá Machado.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente,
em razão da obstrução, V.Exa., tendo clareza de que
a obstrução é geral, deve encerrar a Ordem do Dia.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com
certeza; só que, já que V.Exa. usou a palavra e outros,
o Líder do PSDB gostaria de falar.
O SR. ANTHONY GAROTINHO – Eu quero contraditar o Deputado Sibá Machado.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Não.
Desculpe, não haverá contradita, porque eu vou encerrar a sessão.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Tem
a palavra o Líder do PSDB.
O SR. EMANUEL FERNANDES (PSDB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, eu só
gostaria de deixar consignado o seguinte: certamente
há um monte de matérias que nós do PSDB queremos
que sejam votadas, e nem por isso usamos o artifício
da obstrução, sobretudo nas sessões em que há concordância geral. Então, concordando com V.Exa., eu
gostaria de deixar consignado que o PSDB também
vai sentir-se no direito de, quando houver matérias do
seu interesse que não estiverem pautadas, fazer como
está sendo feito agora.
Há sempre um acordo, como V.Exa. disse. Há
sempre um acordo que nós procuramos estabelecer,
de votar matérias que são consensuais no mérito, que
nós procuramos votar, e acontecem essas coisas.
Portanto, deixo aqui o meu registro.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Tem a
palavra o Deputado Paulo Rubem Santiago.
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O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT-PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, eu
quero, em nome da Frente Parlamentar de Combate à
Corrupção, externar a V.Exa. e aos demais Deputados
a provocação que fizemos ao Presidente Marco Maia
na tarde de ontem para que avoque para si, como Presidente deste Poder, a mobilização do Colégio de Líderes, para que possamos inserir na pauta de votação
deste Plenário quase 30 projetos que estão prontos
para apreciação em plenário e que tratam das mais
diferentes formas do combate à corrupção.
É lastimável que por diversas vezes a Frente
Parlamentar tenha pleiteado aos dirigentes da Mesa
Diretora da Câmara dos Deputados, por vários anos,
que sejam inseridos na pauta os projetos de combate
à corrupção, e não tenhamos obtido esse apoio. Esse
é um grande instrumento para que o Poder Legislativo se antecipe a este e a outros escândalos que frequentemente jogam o Poder Legislativo nas raias da
criminalidade do País. Nós não temos nenhuma razão
para não colocar isso em pauta.
Quero, portanto, defender aqui mais uma vez que
coloquemos em pauta os projetos de combate à corrupção prontos para apreciação em plenário.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Bom,
lamentavelmente, eu acho que nós perdemos uma
manhã, um dia de trabalho que era muito importante.
Se me dessem 1 segundo, eu gostaria de trocar
uma palavra... Só 1 minuto. (Pausa prolongada.)
O SR. CESAR COLNAGO – Sra. Presidente...
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois
não.
O SR. CESAR COLNAGO (PSDB-ES. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – É só uma questão que acho
importante, de procedimento. Tenho o maior respeito
pelo meu grande colega, ex-Governador e Deputado
Garotinho, é regimental, a sua luta é de grande valor,
em relação à questão dos bombeiros, mas na reunião
do Colégio de Líderes, com todas as Lideranças importantes desta Casa, inclusive Portela, foi decidido
que seriam colocadas em pauta algumas matérias
e que se houvesse consenso – e houve em três matérias, inclusive por parte da Mesa – nós votaríamos
hoje essas matérias.
O PR poderia ontem ter levantado a questão de
que entraria em obstrução. Apesar de entender regimentalmente, e de entender também que a sua luta
não é em vão, pela causa que está defendendo, ele
poderia ter dito ontem, porque hoje nós estamos aqui,
praticamente unânimes, querendo votar os três itens
sobre os quais entramos em acordo com os Líderes.
E ontem o PR estava de acordo com a Mesa, com o
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Presidente Marco Maia, deliberando sobre esta sessão de hoje.
Muito obrigado, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois
é, é exatamente o que eu estava tentando dizer, coloquialmente, ao Deputado e ex-Governador Garotinho.
Exatamente, os três itens para votarmos nesta pauta,
todos os três importantes, foram acordados com todos
os Líderes. Com justeza sua reivindicação é levantada
aqui na sessão, mas o modo mais apropriado de se
fazer isso é por intermédio do Líder, no Colégio de Líderes. E isso não tem sido feito. Eu sei porque, apesar
de não estar presente, acompanho todo o resumo da
reunião do Colégio de Líderes.
Eu não vou reivindicar nada a V.Exa. Fica ao seu
arbítrio. Mas eu gostaria de encerrar a sessão.
Vou encerrar a Ordem do Dia.
O SR. RUBENS BUENO – Sra. Presidente, antes
de encerrar, eu gostaria de fazer um apelo.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Vou
encerrar a Ordem do Dia.
O SR. RUBENS BUENO – Vou fazer um apelo
ao Deputado Garotinho.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois
não.
O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Nós fizemos duas
reuniões de Líderes com a Mesa nesta semana, e na
última reunião, exatamente como está proposto, houve
um acordo entre todos os Líderes, inclusive o Líder do
PR. Não estava presente o Deputado Garotinho, que
por outras razões, evidentemente, não deveria estar lá.
Mas só atente para o seguinte: vou fazer um apelo no
sentido de que se vote hoje e na semana que vem, no
Colégio de Líderes, nós argumentemos que o PR vai
entrar em obstrução na quinta-feira se não vier para
a pauta a proposta.
Agora, um acordo com todos os Líderes, com
a Mesa da Casa, vem a plenário, os Parlamentares
dão número, na véspera de um feriado, para a sessão
funcionar; então, quero fazer um apelo ao Deputado
Garotinho. Eu acho que isso é uma coisa importante.
O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pergunto se
V.Exa se compromete, com os demais Líderes que
estão aqui, a na próxima quinta-feira nós pautarmos
o requerimento para acabar com essa novela. É bom
que se diga: é uma novela! Foi aprovada a anistia dos
bombeiros em caráter terminativo na Comissão de
Constituição e Justiça; o Deputado Ademir Andrade
fez um recurso ao Plenário para incluir os bombeiros
de Minas Gerais; o recurso não é colocado em pauta,
e até hoje não há anistia!
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O SR. RUBENS BUENO – Sra. Presidente...
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Eu
lamento, eu acho infrutífero.
O SR. RUBENS BUENO – Sra. Presidente...
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – V.Exa.
me desculpe, mas eu acho infrutífero. V.Exa. tem de
fazer essa pergunta sem constranger os demais Líderes. Faça essa pergunta ao Líder do PR, se assim
seria possível.
O SR. RUBENS BUENO – Sra. Presidente, ele
fez um questionamento e eu quero responder.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Eu
preciso encerrar a sessão, porque ela já foi levantada.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Está
encerrada a Ordem do Dia.
O SR. MÁRCIO REINALDO MOREIRA (PP-MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente,
o PP declara obstrução.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois
não.
O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – E que se mantenham
os acordos da Liderança.
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS À MESA PARA PUBLICAÇÃO:
O SR. WELLINGTON FAGUNDES (Bloco/PR-MT.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, a capital de Mato Grosso completa,
no próximo domingo, 293 anos de fundação e vive um
momento de acelerado crescimento econômico, acima
do registrado em outras regiões do País – um crescimento que tem se dado de forma ordenada, para se
garantir uma vida agradável a todos os seus moradores.
Por todos os lados, o que se vê é a incorporação
de novas áreas ao adensamento urbano. Novos bairros vão surgindo. Os terrenos baldios hoje dão lugar
a novos prédios residenciais, novas indústrias e empresas comerciais.
Contribuem para essa realidade o aumento do
poder aquisitivo da população, a facilidade de crédito
e os juros baixos. Hoje, alcançar o sonho da casa própria está mais fácil para famílias das mais diferentes
faixas de renda, desde as menores, que têm acesso
a casas do programa Minha Casa, Minha Vida, até as
mais altas, que podem comprar imóveis de edifícios
ou condomínios de alto padrão.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, para se
ter uma ideia, o Sindicato da Habitação (SECOVI-MT)
realizou estudo que indica que, no período de 2010 a
2015, a cidade deve ganhar 189 novas torres de apartamentos, o que corresponde a aproximadamente 11
mil novas unidades.
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Os investimentos se multiplicam em ritmo acelerado. Hoje, existem no Estado 2.900 construtoras. O
aumento da mão de obra empregada no setor sofreu
um crescimento de 156% entre 2006 e 2011. A participação da construção civil no PIB subiu de 1,63 bilhão,
em 2005, para 3 bilhões, em 2011.
Mas o setor da construção é apenas uma das
várias vertentes que mostram o crescimento da capital
de Mato Grosso. A perspectivas positivas atraem novas empresas. Nos próximos anos, elas devem investir
24 bilhões de reais em Mato Grosso, muitas delas na
capital. No Distrito Industrial de Cuiabá, existem hoje
185 empresas; e muitas outras esperam pela aprovação do projeto para se instalarem.
Isso gera emprego e renda, movimenta a economia e impulsiona ainda mais o desenvolvimento. O
dinheiro circulante possibilita um comércio aquecido,
onde as vendas superam as mais otimistas expectativas. Desde os produtos mais populares, aos mais caros, como roupas, joias e carros de luxo. Tem consumidor disposto a gastar muito dinheiro para a compra
de produtos de luxo.
Já o poder público, seja o Governo do Estado
ou a Prefeitura Municipal, vem fazendo o seu papel
ao garantir que o adensamento urbano não resulte
no colapso do abastecimento de água e do sistema
de tratamento de esgoto, nem em um trânsito caótico.
Hoje, o poder público atua para definir áreas estratégicas de crescimento urbano e planeja, com antecedência, a ampliação da infraestrutura necessária para
que o bem-estar da população esteja garantida. Afinal,
ninguém investe na construção de um conjunto habitacional, ou de uma indústria ou empresa, se não tiver a
garantia do fornecimento de água e capacidade para
o esgotamento sanitário.
Novas avenidas, viadutos e meios de transporte
estão programados para facilitar a vida de quem precisa
sair de casa. A cidade, que se prepara para a Copa do
Mundo em 2014, investe em infraestrutura hoteleira,
em qualificação de mão de obra, na ampliação de seu
aeroporto e na construção de um novo estádio, mais
bonito e moderno.
Hoje, o programa de investimento está levando
asfalto a 100% dos bairros. Já outras ruas recebem
o recapeamento asfáltico. Em 3 anos, a previsão é
de universalização do sistema de água tratada, ou
seja, água de qualidade para 100% das residências
de Cuiabá. O esgoto deverá estar 100% tratado nos
próximos 10 anos, evitando-se o que acontece hoje,
quando 487 toneladas de resíduos são despejados no
Rio Cuiabá sem nenhum tratamento – uma ação que
compromete a vida de um dos santuários ecológicos
da humanidade: o Pantanal Mato-Grossense.
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Enfim, não há o que reclamar. Crescimento no
comércio, na indústria, no setor de serviços, gente ganhando mais e vivendo melhor. Essa é a Cuiabá que
se orgulha de chegar aos seus 293 anos como uma
das melhores cidades para se viver.
Parabéns à capital de todos nós, mato-grossenses!
Era o que tinha a dizer.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PR-PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, as exportações brasileiras alcançam recordes históricos a cada ano. No ano passado,
a balança comercial registrou a soma de 256 bilhões
de dólares, o maior valor já exportado pelo Brasil. As
importações somaram 226 bilhões de dólares, o que
equivale a um volume de negócios de 482 bilhões de
dólares e um superavit de 29,8 bilhões de dólares a
nosso favor.
Nos últimos 10 anos, nosso País multiplicou por
quatro o valor de suas exportações, de 60 bilhões de
dólares em 2002 para 256 bilhões de dólares no ano
passado.
O consenso nos meios acadêmicos e econômicos, nacionais e internacionais, é de que o somatório
das reservas cambiais constitui uma salvaguarda da
política econômica brasileira para reduzir a vulnerabilidade externa frente às turbulências da economia
global nos seus desdobramentos financeiros e fiscais.
Voltado para o mercado interno e para as exportações, o agronegócio brasileiro conquista troféus de
excelência e qualidade e vem sendo um dos principais
responsáveis pelo superávit de nossa balança comercial. A excelência refere-se às pesquisas da EMBRAPA em todo o País, responsáveis pelo melhoramento
genético de uma variedade de culturas agrícolas e pecuárias. O trabalho desses técnicos e cientistas situa o
Brasil na vanguarda da tecnologia agroindustrial e de
aprimoramento genético em todo o mundo. E, mais, é
fonte de riquezas e exportações de qualidade.
No ano passado, o País foi campeão mundial na
produção de cana-de-açúcar e vice-campeão na colheita de soja. A safra de grãos totalizou 163 milhões
de toneladas, superior em 9,2% à do ano anterior, incluindo cereais, leguminosas e oleaginosas.
A diversificação dos mercados compradores e
a elevação dos preços das commodities resultam no
incremento das exportações brasileiras, segundo avaliação do Ministério da Fazenda e dos analistas econômicos. Como exemplo, temos o aumento percentual
das exportações feitas para a China Continental e para
os países do MERCOSUL. Nas duas últimas décadas,
a participação da China em nossa pauta de exportações aumentou de 1,22% para 17,3%, enquanto o
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MERCOSUL passou a comprar 10,88% dos nossos
produtos exportados, enquanto o percentual há 20
anos era de 4,20%.
O Ministério da Agricultura está disponibilizando,
por meio do Plano Agrícola e Pecuário 2011-2012,
R$123,2 bilhões para financiar nossa safra agrícola.
Desse total, R$107,2 bilhões são destinados à agricultura empresarial e R$16 bilhões à agricultura familiar.
Os recursos devem ser utilizados em operações de
custeio, investimento, comercialização, subvenção ao
prêmio de seguro rural e apoio às práticas agronômicas sustentáveis.
Nosso País vivencia uma década virtuosa de
crescimento econômico com distribuição de renda,
superação de metas nas exportações e remissão das
exclusões sociais.
Este é o Brasil rural vitorioso, considerado um dos
celeiros do mundo, e um Brasil tecnológico globalizado
rumo à prosperidade.
Muito obrigado.
O SR. LUIZ CARLOS SETIM (DEM-PR. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, em meio à correria dos compromissos de
todos os dias, estamos próximos à Páscoa.
Entre as muitas agendas, sejam de trabalho, seja
a pessoal, as datas comemorativas sempre estão presentes, em meio às nossas atividades.
Domingo passado nós cristãos comemoramos
a chegada de Jesus a Jerusalém. Na liturgia católica
temos o Domingo de Ramos.
Nos próximos dias teremos a segunda maior celebração do mundo cristão: os ritos da passagem de
Jesus Cristo desta vida terrena para a ressurreição.
Nesse domingo tão especial, estaremos reunidos
com nossas famílias, e certamente o momento mais
esperado desse dia é ver a alegria dos pequenos – no
meu caso, dos meus netos – à procura dos seus ovos
de chocolate. Principalmente para os menores, esperar pelo coelho da Páscoa é motivo da maior alegria.
Estarmos com nossas famílias e podermos celebrar juntos é muito importante. Mas o que estamos
percebendo é que a Páscoa, assim como o Natal,
está deixando de ser uma data de natureza cultural
religiosa para se tornar quase tão somente um evento
social no qual presenteamos e somos presenteados
com chocolates.
Estamos perdendo o verdadeiro sentido religioso
das nossas comemorações, e juntamente com esse
sentido a oportunidade de refletirmos sobre a razão
da existência e a importância dessas datas.
Muito antes de ser considerada a festa da ressurreição de Cristo, os povos do Hemisfério Norte realizavam festas de Páscoa – passagem -, anunciando o fim
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do inverno e o início da primavera. Esses antigos povos
pagãos comemoravam a chegada da primavera decorando ovos, uma festividade que sempre representou a
passagem de um tempo de trevas para outro de luzes.
Enquanto para o judaísmo Pessach representa a
libertação do povo de Israel no Egito, para o cristianismo
a Páscoa representa a morte e ressurreição de Jesus,
que, coincidentemente, aconteceu na Pessach judaica.
Em ambos os casos, celebramos a libertação do
povo de Deus e a sua passagem da escravidão para
a liberdade.
Mas por que o ovo de Páscoa?
O ovo é um desses símbolos que praticamente se explicam por si mesmos. O ovo contém o fruto
da vida, representa o nascimento, o renascimento, a
renovação e a criação cíclica. De um modo simples,
podemos dizer que ele é o símbolo da vida.
Os celtas, os gregos, os egípcios, os fenícios, os
chineses e muitas outras civilizações acreditavam que
o mundo havia nascido de um ovo. Na maioria dessas
tradições, esse “ovo cósmico” aparece depois de um
período de caos.
Por que o coelho de Páscoa?
É certo que a origem da imagem do coelho na
Páscoa está relacionada à fertilidade que os coelhos
possuem. O ovo de Páscoa e o coelho da Páscoa representam uma renovação da vida que trará boas novas e novos e melhores dias, segundo as tradições.
Assim, a passagem de Jesus Cristo, sua morte
e renascimento, traz-nos a simbologia da renovação,
a possibilidade de uma nova vida.
Dificilmente nossas crianças sabem do que realmente tratam essas datas, nem que elas têm origem
e fundamentação em um evento da história e em uma
religião.
É o que vou contar para os meus netos Sandro,
Thiago, Matheus, Ana Júlia, Henrique e Arthur, quando estivermos todos reunidos no próximo domingo.
Desejar boa Páscoa, no sentido do puro cristianismo, significa desejar que alguém seja alcançado
pela graça e pelo amor de Deus. Que nasça de novo
em espírito, para viver uma vida livre e saudável, cheia
de alegria, prosperidade e amor.
Que todos tenham uma feliz festa da Páscoa!
O SR. MARCELO MATOS (PDT-RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero destacar a instalação, na data de ontem
(28 de março), na Comissão de Defesa do Consumidor, de uma Subcomissão Especial destinada a discutir
questões envolvendo a energia elétrica no Estado do
Rio de Janeiro. Tenho a honra de participar como primeiro Vice-Presidente desta Subcomissão, que será
presidida pelo nobre colega Deputado Federal Filipe
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Pereira (PSC/RJ) e contará também com a atuação
dos Deputados Áureo (Relator, pelo PRTB/RJ), Carlos
Sampaio (PSDB/SP), Dr. Carlos Alberto (PMN/RJ), e
Deley (PSC/RJ).
No primeiro momento, a partir de proposição de
minha autoria, a ideia era realizar uma audiência pública. Mas a gravidade do tema levou os membros da
Comissão de Defesa do Consumidor a considerarem
fundamental a instalação dessa Subcomissão.
Assim, pretendemos acompanhar a situação
da má conservação de postes e equipamentos elétricos e as constantes interrupções no fornecimento
de energia, além das cobranças de valores – muitas
vezes indevidos e abusivos – por parte das empresas
concessionárias.
Na região metropolitana do Rio de Janeiro e na
Costa Verde, moradores têm enfrentado problemas
constantes com a falta de energia. Também há inúmeras reclamações de moradores quanto a cobranças
indevidas. O Presidente da Associação dos Moradores de Vigário Geral, João Ricardo de Matos Serafim,
informa que 2 mil e 500 famílias apresentaram contas
com variações mensais que chegam a 500%, situação
esta constatada em outros bairros. Embora estejam
sendo feitas atualizações tecnológicas, que, segundo
consta, estão acarretando essas distorções no faturamento das contas, as variações de valores também
podem ser indício de equipamentos defeituosos ou
sem manutenção, o que precisa ser melhor averiguado.
Além das constantes interrupções no fornecimento, causam insatisfação e indignação as más condições
de conservação dos postes e equipamentos elétricos
no Rio de Janeiro, tanto que o Ministério Público, o
PROCON e a Prefeitura da capital já tomaram diversas medidas. Também foram identificadas situações
de má conservação dos postes em bairros do Rio de
Janeiro, Niterói e Nova Iguaçu.
Tais flagrantes mostram que o estado de deterioração vem da falta de manutenção do mobiliário urbano e podem ocasionar perigos à população. Como
se não fosse o bastante, a imprensa tem noticiado, à
exaustão, diversos casos de bueiros explodindo, tanto
no Rio como em São Paulo. Também em Brasília, tenho
informação de que diversos consumidores vêm sofrendo com constantes interrupções de energia elétrica.
Inicialmente, nosso objetivo era avaliar a situação
no Rio de Janeiro. Mas a situação merece que o debate seja ampliado, para assim podermos nos debruçar
sobre a questão em âmbito nacional. Exemplos do que
vem ocorrendo no Estado do Rio de Janeiro servem
para subsidiar esse importante debate, já que outros
Estados sofrem problemas iguais ou semelhantes.
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Acredito, e pretendemos atuar nesse sentido,
que representantes das empresas concessionárias, do
PROCON e da Agência Nacional de Energia Elétrica
precisam ser ouvidos sobre as providências que estão
sendo tomadas para se solucionar esses problemas.
Não podemos aceitar que os consumidores, os cidadãos que dependem desse importante serviço e pagam
por ele, sejam penalizados por problemas técnicos ou
operacionais que os privem desse serviço essencial.
Alerto, assim, para a necessidade de agirmos
com a urgência que a situação exige, a fim de apurar
com profundidade esses incidentes, identificando os
culpados e utilizando com rigor a legislação pertinente.
Muito obrigado.
O SR. AFONSO HAMM (PP-RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para destacar o Programa Bolsa Atleta, que selecionou neste ano 4.243 esportistas de modalidades olímpicas e paraolímpicas.
A lista dos atletas, já divulgada na segunda quinzena
de março, representa um aumento de mais de 30%
em relação a 2011 no número de atletas que contarão com o apoio direto do Governo. Os investimentos
são importantes nessa área esportiva, uma vez que o
País será cenário da Copa do Mundo de 2014 e dos
Jogos Olímpicos de 2016. Portanto, trata-se de um
estímulo ao desenvolvimento do esporte brasileiro e
um investimento no Brasil. Além disso, contribui para
a profissionalização dos atletas.
A bolsa é o investimento do Governo Federal nos
atletas brasileiros – neste ano ampliou-se em mais de
30% o número de beneficiados do programa. No total,
serão concedidas 4.243 bolsas a atletas de 53 modalidades olímpicas e paraolímpicas.
A bolsa-atleta tem cinco categorias: estudantil, de
base, nacional, internacional e olímpica ou paraolímpica. O valor da bolsa mensal depende da categoria em
que o atleta se enquadra, variando de R$370,00 a até
R$3.100,00. Neste ano serão investidos R$60 milhões
para apoiar tanto os atletas que já estão no topo, de
alto rendimento, quanto os que estão começando a
construir suas carreiras.
O Programa Bolsa Atleta também apoiará os
principais esportistas brasileiros – até o ano passado,
quem tivesse patrocínio individual não poderia receber a bolsa-atleta. A partir de agora podem receber o
incentivo, porque muitas vezes o patrocínio é temporário e somente para um campeonato.
A seleção dos atletas beneficiados depende do
desempenho do esportista. São selecionados os três
primeiros colocados nas competições oficiais do ano
anterior e os que participaram dos últimos Jogos Olímpicos ou Paraolímpicos.
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Os atletas em formação também serão contemplados. Em 2012 serão beneficiados 439 jovens atletas, de 14 a 20 anos.
Em julho de 2011 fui Relator, na Comissão de
Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados, do
Projeto de Lei nº 6.586, de 2009, de autoria do Senado Federal, da Comissão de Educação, Cultura e
Esporte, que altera a Lei nº 10.891, de 9 de julho de
2004, e institui a bolsa-atleta e estende o benefício
da bolsa-atleta aos atletas-guias dos para-atletas das
categorias T11 e T12. O projeto institui a bolsa-atleta
para permitir a concessão de benefício aos atletas-guias que dão suporte aos para-atletas da categoria
T11 – pessoas que não tem visão – e T12 – pessoas
com grandes dificuldades visuais.
Apresentei duas emendas ao projeto com o propósito de dar visibilidade aos atletas-guias e, assim,
terem a garantia da bolsa-atleta para estimular, fazer a
inclusão dos deficientes visuais e terem grandes conquistas com os medalhistas paraolímpicos. No entanto,
lamento que esse importante projeto, que tramitava
nesta Casa, encontra-se arquivado na Mesa Diretora.
Trata-se de importante proposta de inclusão de
atletas com deficiência visual através do reconhecimento dos atletas-guias. É uma conquista efetiva para
valorizar todos que precisam desse apoio por terem
deficiência e fundamentalmente para apoiar o esporte, promover a inclusão social e o reconhecimento ao
esporte paraolímpico brasileiro.
Sr. Presidente, finalizo observando a importância
de se efetivar o apoio ao esporte e a construção de uma
estrutura de qualidade para o País ser palco da Copa
do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016.
Era o que tinha a dizer.
A SRA. IRACEMA PORTELLA (PP-PI. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero tratar hoje desta tribuna da urgência de elaborarmos uma legislação que contemple
uma política nacional de descarte de medicamentos
vencidos no Brasil.
São ações que devem envolver, necessariamente,
a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e os demais
órgãos de responsabilidades ambientais.
É fundamental que haja uma articulada campanha
nacional, com a participação de organizações públicas e de toda a rede de farmácias do País, para que
o consumidor brasileiro fique absolutamente seguro e
informado sobre essa questão.
A destinação final de resíduos sólidos de interesse sanitário, como os medicamentos vencidos, é um
assunto de interesse público.
As substâncias químicas possuem potencial tóxico ao organismo humano. Além disso, podem con-
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taminar o meio ambiente. Por esse motivo, precisam
de um tratamento adequado na hora de seu descarte
para se evitar danos à saúde e à natureza.
Nesse tema, a responsabilidade pela correta eliminação dos produtos com prazo de validade expirado deve ser compartilhada pelos atores interessados.
Os laboratórios produtores dos medicamentos
precisam assumir responsabilidade na destinação final
dos produtos que lança no mercado.
Distribuidoras de medicamentos, drogarias e
farmácias também detêm parcela de responsabilidade no tratamento dos resíduos dos produtos vendidos
ao consumidor final.
Já o consumidor, por sua vez, deve ter a consciência de que o descarte de medicamentos vencidos
não pode ser feito de qualquer maneira, no lixo comum,
precisa de tratamento especial.
O que vemos, porém, é que atualmente os medicamentos vencidos em poder dos estabelecimentos
comerciais farmacêuticos e dos consumidores não
recebem qualquer destinação especial. O descarte é
feito no lixo comum ou na rede de captação de esgoto.
Se, por um lado, os consumidores não adotam
medidas destinadas a reduzir o risco do descarte incorreto dos medicamentos em seu poder, por outro,
os laboratórios e os demais componentes da rede de
comercialização não adotam nenhuma medida operacional que permita às pessoas dar uma destinação
final adequada aos produtos vencidos.
As farmácias e drogarias não têm tido instrumento
hábil à disposição para se livrarem, de forma segura,
dos produtos com prazo de validade expirado.
O Estado, por meio das autoridades responsáveis
pela área da vigilância sanitária, também não disponibiliza mecanismos para captar e destruir os medicamentos vencidos.
A grande maioria das vigilâncias sanitárias de
âmbito estadual ou municipal não dispõe de requisitos operacionais corretos para a incineração dos medicamentos.
Apesar de os riscos de consumo, por terceiros,
de medicamento vencido jogado no lixo serem relativamente baixos, a contaminação ambiental é a principal preocupação.
Os efeitos desses produtos no meio ambiente, no
curto, médio e longo prazos podem ser extremamente
danosos e prejudiciais.
No Brasil já existe uma lei geral sobre os resíduos sólidos e sobre responsabilidades pelo correto
gerenciamento deles.
É a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que
dispõe sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Essa legislação alcança também as indústrias farma-
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cêuticas, responsáveis, ainda que indiretamente, pelos
resíduos provenientes dos medicamentos.
Apesar disso, a legislação brasileira ainda precisa
de dispositivos específicos sobre o destino a ser dado
aos medicamentos vencidos.
Já existem algumas propostas em tramitação
nesta Casa. Entre elas está o Projeto de Lei nº 5.087,
de 2009, de autoria do Deputado Nelson Bornier. O
referido PL obriga as indústrias farmacêuticas e as
empresas de distribuição de medicamentos a dar destinação adequada aos medicamentos vencidos.
A matéria foi apreciada pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, sendo
aprovada na forma de substitutivo. O PL está agora na
Comissão de Seguridade Social e Família.
No substitutivo formulado na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, foi
incluída a responsabilidade da indústria e de distribuidores de medicamentos não somente pelos produtos
vencidos nas drogarias, mas também nas residências
dos consumidores finais, com utilização da rede comercial como intermediário.
Outra proposta é o Projeto de Lei nº 2.121, de
2011, do Deputado Walney Rocha. Duas proposições
foram apensadas a esse PL. Os projetos receberam
parecer do Relator pela aprovação, na forma de substitutivo. Vale destacar que o substitutivo obriga farmácias e drogarias a disponibilizarem recipientes para
coleta de medicamentos e a informarem os consumidores sobre a importância do descarte adequado dos
remédios vencidos.
Mas a responsabilidade final pela captação e
destruição dos produtos, junto às unidades coletoras,
ficou a cargo dos órgãos de vigilância sanitária de Estados e Municípios.
No que diz respeito à participação da Vigilância
Sanitária, a Lei de Resíduos Sólidos sujeita, expressamente, tais resíduos às normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente, do
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, do Sistema
Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária e do
Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial.
Como vemos, estamos avançando. Mas é preciso
priorizar a tramitação dessas matérias, pois a destinação desses medicamentos precisa, urgentemente, de
regras claras e seguras, capazes de proteger a população e o meio ambiente.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB-AC.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, a Convenção sobre os Direitos da
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Criança, adotada pela Assembleia Geral das Nações
Unidas em 20 de novembro de 1989, ratificada pelo
Brasil em 24 de setembro de 1990 e com vigência internacional a partir de outubro de 1990, levou o Brasil
a se tornar o primeiro país a adequar a legislação interna aos princípios consagrados pela Convenção das
Nações Unidas, até mesmo antes da vigência obrigatória daquela, uma vez que o Estatuto da Criança e
do Adolescente é de 13 de julho de 1990.
E, de forma eficiente e moral, o Estatuto da Criança e do Adolescente brevemente completará 22 anos.
Todavia, modificações são necessárias para o Estatuto
continuar com sua força. Seus avanços foram reconhecidos internacionalmente, mas precisamos votar o Projeto de Lei nº 2.544/2011, que altera os arts. 131, 132
e 134 do Estatuto, Lei nº 8.069/90, acrescentando-lhe
o art. 134-A, com o intuito de dispor sobre a criação
e o funcionamento dos Conselhos Tutelares no Brasil.
Sr. Presidente, o Conselho Tutelar é órgão autônomo e permanente, não jurisdicional, e sua função
precípua consiste em zelar pelo cumprimento dos direitos da infância e da juventude, definidos no Estatuto
da Criança e do Adolescente – ECA e na Constituição
Federal.
Suas atribuições, estabelecidas no art. 136 do
ECA, consistem basicamente em aplicar medidas
protetivas, atender e aconselhar os pais, requisitar
serviços públicos, solicitar providências junto às autoridades do Poder Judiciário e do Ministério Público e
auxiliar o Poder Executivo na elaboração de proposta
orçamentária.
Em verdade, o Conselho Tutelar é um ente colegiado, cujos membros são eleitos democraticamente
pela sociedade brasileira, e deve estar presente em
todos os Municípios brasileiros, porquanto é fruto do
paradigma constitucional da descentralização e da
elaboração participativa das políticas de proteção e
assistência à infância e à adolescência, como justificado no projeto de lei em suma.
Portanto, Sr. Presidente, nobres colegas parlamentares, precisamos votar urgentemente o referido
projeto de lei, para que nossos adolescentes estejam
fortalecidos e protegidos perante a lei.
Obrigada.
O SR. HENRIQUE OLIVEIRA (Bloco/PR-AM.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, venho à tribuna para solidarizar-me
com os pescadores, pescadoras, aquicultores familiares
e profissionais do setor pesqueiro e aquícola do Estado do Amazonas no movimento em que reivindicam
mais políticas públicas do Governo para a categoria.
Depois das normas impostas pelo Ministério da
Pesca e da Aquicultura, muitas coisas melhoraram; no
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entanto, ainda faltam qualificação, acompanhamento
e melhores condições de trabalho.
Não é justo que essas famílias passem por mais
dificuldades, além daquelas a que já foram expostas
nesse ramo. Peço a ajuda do Ministro da Pesca e da
Aquicultura para que sejam fortalecidos os programas
de capacitação e aperfeiçoamento profissional e de liderança, e para que se coloque em funcionamento o
Terminal Pesqueiro Público de Manaus, entre outras
questões.
Tenho de ressaltar que o volume exportado nacionalmente subiu 21,6% no primeiro bimestre de 2012
em relação ao mesmo período de 2011; o volume de
5.653 toneladas, no entanto, ainda é 67% menor que
o exportado em 2003, que foi de 16.953 toneladas. O
desempenho no primeiro bimestre do ano foi o terceiro pior em quase uma década. O câmbio desfavorável
contribui para a queda das exportações, e a falta de
estímulo também.
A China, caros colegas, tem-se destacado no
setor. Em 2011, foi o país que mais vendeu pescado
para o Brasil. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o volume
importado da China subiu 16,324% entre 2005 e 2011,
considerando apenas o primeiro bimestre. Já o valor
importado saltou 90,670% no mesmo período.
Isso mostra que o Brasil está perdendo competitividade no setor. Se pensarmos bem, essas mudanças atingem todos os que trabalham no setor, inclusive
os pescadores familiares. Então, Sr. Ministro Marcelo
Crivella, peço um pouco mais de atenção a esses trabalhadores tão importantes para a economia do País.
Era o que tinha a dizer.
Obrigado.
O SR. JEFFERSON CAMPOS (PSD-SP. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, senhoras e senhores aqui presentes,
ilustres cidadãos do meu Estado de São Paulo, que
tenho o orgulho de aqui representar, é com extrema
satisfação que ocupo o plenário desta Casa de Leis
para homenagear o Prefeito do Município de Sorocaba, Vitor Lippi, pela importante conquista da fase
estadual paulista da VII Edição do Prêmio SEBRAE
Prefeito Empreendedor, que é concedido a Prefeitos
que tenham implantado projetos que alcançaram resultados mensuráveis de estímulo ao surgimento e ao
desenvolvimento de pequenas e microempresas, contribuindo dessa forma para o crescimento econômico
e social e para o melhoramento do ambiente empreendedor de seus Municípios.
O Prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor, criado em 2001, é considerado um dos mais importantes
e desejados prêmio que um Município pode receber,
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e tem o objetivo de destacar iniciativas e soluções inovadoras de estímulo ao desenvolvimento e surgimento
de pequenas e microempresas.
No Estado de São Paulo, 199 Municípios foram
habilitados para participar da premiação, mas apenas nove Municípios foram premiados no último dia
29 de março, e o de Sorocaba foi o grande destaque,
consagrando-se como o vencedor do VII Prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor, tendo sido escolhido
como que apresentou o melhor projeto de empreendedorismo do Estado de São Paulo, reconhecido com
aplausos como o Município que maior pontuação teve
na história do prêmio.
Esse prêmio mostra o grande esforço do Prefeito
Vitor Lippi para a implantação de programas de políticas
públicas voltados à melhora do empreendedorismo do
Município, e como morador do Município de Sorocaba,
cidade que me acolheu quando tinha apenas 14 anos
e pela qual tenho um imenso carinho e muito amor,
reconheço que a atual administração tem trabalhado
fortemente no incentivo dos pequenos negócios como
uma alternativa à promoção de trabalho e renda.
Entre os motivos que fazem de Sorocaba um
Município empreendedor, quero destacar o trabalho
do Programa Apareça e Cresça, responsável pela
formalização dos microempreendedores individuais;
hoje, já passam dos 7.300 os formalizados. Cito ainda
o modelo do Programa de Crédito Orientado, que tem
beneficiado milhares de pequenos empreendimentos
com a obtenção de recursos financeiros importantes
para o desenvolvimento e a sobrevivência das microempresas. Destaco também o Programa Compra Certa,
que somente em 2011 disponibilizou 55% das licitações
da Prefeitura aos pequenos empreendedores, garantindo assim um tratamento diferenciado e favorecido
às MPEs da cidade, e o Planejamento Estratégico do
Município, que hoje é modelo para Brasil, demonstrando
que é possível governar com ferramentas que só eram
praticadas em grandes empresas privadas e que em
Sorocaba têm propiciado condições para que mais e
melhores serviços públicos sejam produzidos, da forma mais eficiente possível. E, por fim, cito também o
moderno sistema de abertura de empresa Empres@
Fácil, que possibilita rapidez na abertura de novas empresas pela Internet.
Parabenizo toda a equipe da Secretária de Relações do Trabalho, que nos últimos anos assumiu a
responsabilidade de cuidar das pequenas e microempresas e de melhorar o ambiente empreendedor,
impulsionando o desenvolvimento econômico e social
do Município.
Sras. e Srs. Deputados, essa premiação coloca
Sorocaba mais uma vez no topo do ranking dos Mu-
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nicípios que se destacam no Brasil como exemplo de
boa gestão, que beneficiam o desenvolvimento local
e prezam pelas boas práticas. Agora, a nossa expectativa é o prêmio nacional. Como Município vencedor
da fase estadual do prêmio, Sorocaba junta-se a outros 50 vencedores, nos seus respectivos Estados, na
premiação nacional, que ocorrerá aqui em Brasília, no
próximo dia 15 de maio, e temos certeza de que esse
trabalho será reconhecido pelo SEBRAE Nacional, o
que dará a Sorocaba a merecida projeção das boas
práticas empreendedoras em todo o País.
Parabenizo mais uma vez o Prefeito Vitor Lippi e
toda a equipe pelo excelente trabalho.
Solicito, Sr. Presidente, que meu pronunciamento
seja divulgado pelos meios de comunicação da Casa
e no programa A Voz do Brasil.
Muito obrigado.

VI – ENCERRAMENTO
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – COMPARECEM MAIS OS SRS.:
PARÁ
Wandenkolk Gonçalves PSDB
Total de PARÁ 1
TOCANTINS

SERGIPE
Andre Moura PSC
Total de SERGIPE 1
BAHIA
Acelino Popó PRB
Total de BAHIA 1
MINAS GERAIS
Domingos Sávio PSDB
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Miguel Corrêa PT
Paulo Abi-Ackel PSDB
Saraiva Felipe PMDB
Total de MINAS GERAIS 5
RIO DE JANEIRO
Dr. Carlos Alberto PMN
Otavio Leite PSDB
Total de RIO DE JANEIRO 2
SÃO PAULO
Alexandre Leite DEM
Arnaldo Faria de Sá PTB
Eli Correa Filho DEM
Jefferson Campos PSD
Nelson Marquezelli PTB
Total de SÃO PAULO 5
MATO GROSSO
Eliene Lima PSD
Total de MATO GROSSO 1

César Halum PSD
Total de TOCANTINS 1
CEARÁ
Chico Lopes PCdoB PsbPcdob
Eudes Xavier PT
Total de CEARÁ 2
PIAUÍ
Osmar Júnior PCdoB PsbPcdob
Total de PIAUÍ 1
PARAÍBA
Hugo Motta PMDB
Total de PARAÍBA 1
PERNAMBUCO
Gonzaga Patriota PSB PsbPcdob
Total de PERNAMBUCO 1
ALAGOAS
Joaquim Beltrão PMDB
Renan Filho PMDB
Total de ALAGOAS 2
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MATO GROSSO DO SUL
Mandetta DEM
Total de MATO GROSSO DO SUL 1
PARANÁ
Alex Canziani PTB
Angelo Vanhoni PT
Giacobo PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Hermes Parcianello PMDB
Ratinho Junior PSC
Total de PARANÁ 5
RIO GRANDE DO SUL
Marco Maia PT
Paulo Ferreira PT
Total de RIO GRANDE DO SUL 2
DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:
Partido Bloco
RORAIMA
Berinho Bantim PSDB
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Edio Lopes PMDB
Francisco Araújo PSD
Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Raul Lima PSD
Teresa Surita PMDB
Total de RORAIMA 6
AMAPÁ
Davi Alcolumbre DEM
Fátima Pelaes PMDB
Sebastião Bala Rocha PDT
Vinicius Gurgel PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de AMAPÁ 4
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CEARÁ
Aníbal Gomes PMDB
Antonio Balhmann PSB PsbPcdob
Arnon Bezerra PTB
Artur Bruno PT
Danilo Forte PMDB
Domingos Neto PSB PsbPcdob
Genecias Noronha PMDB
João Ananias PCdoB PsbPcdob
José Airton PT
José Linhares PP
Manoel Salviano PSD
Mário Feitoza PMDB
Total de CEARÁ 12

PARÁ
Elcione Barbalho PMDB
José Priante PMDB
Lira Maia DEM
Miriquinho Batista PT
Wladimir Costa PMDB
Zenaldo Coutinho PSDB
Total de PARÁ 6
AMAZONAS
Átila Lins PSD
Silas Câmara PSD
Total de AMAZONAS 2
RONDÔNIA
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PIAUÍ
Hugo Napoleão PSD
Júlio Cesar PSD
Marcelo Castro PMDB
Paes Landim PTB
Total de PIAUÍ 4
RIO GRANDE DO NORTE
Fábio Faria PSD
Fátima Bezerra PT
Henrique Eduardo Alves PMDB
Paulo Wagner PV PvPps
Sandra Rosado PSB PsbPcdob
Total de RIO GRANDE DO NORTE 5
PARAÍBA

Marinha Raupp PMDB
Total de RONDÔNIA 1
ACRE
Antônia Lúcia PSC
Gladson Cameli PP
Marcio Bittar PSDB
Total de ACRE 3

Ruy Carneiro PSDB
Wellington Roberto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Wilson Filho PMDB
Total de PARAÍBA 3
PERNAMBUCO

TOCANTINS
Eduardo Gomes PSDB
Irajá Abreu PSD
Laurez Moreira PSB PsbPcdob
Total de TOCANTINS 3
MARANHÃO
Alberto Filho PMDB
Edivaldo Holanda Junior PTC PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Francisco Escórcio PMDB
Hélio Santos PSD
Professor Setimo PMDB
Simplício Araújo PPS PvPps
Zé Vieira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de MARANHÃO 7

Anderson Ferreira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Bruno Araújo PSDB
Eduardo da Fonte PP
João Paulo Lima PT
Jorge Corte Real PTB
José Augusto Maia PTB
José Chaves PTB
Luciana Santos PCdoB PsbPcdob
Silvio Costa PTB
Total de PERNAMBUCO 9
ALAGOAS
Arthur Lira PP
Celia Rocha PTB
João Lyra PSD
Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de ALAGOAS 4
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SERGIPE
Heleno Silva PRB
Rogério Carvalho PT
Total de SERGIPE 2
BAHIA
Alice Portugal PCdoB PsbPcdob
Amauri Teixeira PT
Arthur Oliveira Maia PMDB
Edson Pimenta PSD
Erivelton Santana PSC
Luiz Argôlo PP
Maurício Trindade PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Nelson Pellegrino PT
Total de BAHIA 8
MINAS GERAIS
Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Antônio Roberto PV PvPps
Aracely de Paula PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Carlaile Pedrosa PSDB
Eduardo Azeredo PSDB
George Hilton PRB
João Bittar DEM
João Magalhães PMDB
Lael Varella DEM
Leonardo Monteiro PT
Leonardo Quintão PMDB
Luis Tibé PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Marcus Pestana PSDB
Mauro Lopes PMDB
Newton Cardoso PMDB
Paulo Piau PMDB
Renzo Braz PP
Total de MINAS GERAIS 18
ESPÍRITO SANTO
Iriny Lopes PT
Sueli Vidigal PDT
Total de ESPÍRITO SANTO 2
RIO DE JANEIRO
Adrian PMDB
Alexandre Santos PMDB
Andreia Zito PSDB
Arolde de Oliveira PSD
Aureo PRTB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Brizola Neto PDT
Deley PSC
Dr. Paulo César PSD
Edson Ezequiel PMDB
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Fernando Jordão PMDB
Filipe Pereira PSC
Francisco Floriano PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Liliam Sá PSD
Nelson Bornier PMDB
Rodrigo Maia DEM
Simão Sessim PP
Stepan Nercessian PPS PvPps
Walney Rocha PTB
Total de RIO DE JANEIRO 18
SÃO PAULO
Abelardo Camarinha PSB PsbPcdob
Alberto Mourão PSDB
Aline Corrêa PP
Arnaldo Jardim PPS PvPps
Beto Mansur PP
Cândido Vaccarezza PT
Carlos Zarattini PT
Dimas Ramalho PPS PvPps
Eleuses Paiva PSD
Guilherme Mussi PSD
Jilmar Tatto PT
João Paulo Cunha PT
Junji Abe PSD
Mara Gabrilli PSDB
Newton Lima PT
Paulo Freire PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Maluf PP
Paulo Pereira da Silva PDT
Ricardo Tripoli PSDB
Roberto Freire PPS PvPps
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Vanderlei Macris PSDB
Vicentinho PT
Total de SÃO PAULO 23
MATO GROSSO
Carlos Bezerra PMDB
Pedro Henry PP
Total de MATO GROSSO 2
DISTRITO FEDERAL
Jaqueline Roriz PMN
Total de DISTRITO FEDERAL 1
GOIÁS
Armando Vergílio PSD
Carlos Alberto Leréia PSDB
Heuler Cruvinel PSD
João Campos PSDB
Jovair Arantes PTB
Leandro Vilela PMDB
Roberto Balestra PP
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Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PMDB
Total de GOIÁS 9
MATO GROSSO DO SUL
Giroto PMDB
Vander Loubet PT
Total de MATO GROSSO DO SUL 2
PARANÁ
Abelardo Lupion DEM
Alfredo Kaefer PSDB
André Vargas PT
Assis do Couto PT
Dilceu Sperafico PP
Edmar Arruda PSC
Nelson Padovani PSC
Odílio Balbinotti PMDB
Total de PARANÁ 8
SANTA CATARINA
Celso Maldaner PMDB
Jorge Boeira PSD
Luci Choinacki PT
Marco Tebaldi PSDB
Pedro Uczai PT
Rogério Peninha Mendonça PMDB
Ronaldo Benedet PMDB
Total de SANTA CATARINA 7
RIO GRANDE DO SUL
Alceu Moreira PMDB
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Alexandre Roso PSB PsbPcdob
Assis Melo PCdoB PsbPcdob
Bohn Gass PT
Danrlei De Deus Hinterholz PSD
Darcísio Perondi PMDB
Eliseu Padilha PMDB
Enio Bacci PDT
Fernando Marroni PT
Giovani Cherini PDT
Henrique Fontana PT
Luiz Noé PSB PsbPcdob
Manuela D`ávila PCdoB PsbPcdob
Marcon PT
Nelson Marchezan Junior PSDB
Onyx Lorenzoni DEM
Osmar Terra PMDB
Renato Molling PP
Ronaldo Zulke PT
Sérgio Moraes PTB
Vieira da Cunha PDT
Vilson Covatti PP
Total de RIO GRANDE DO SUL 22
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Encerro a sessão, antes convocando para hoje, quarta-feira,
dia 4, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
(Debates e trabalho de Comissões.)
(Encerra-se a sessão às 11 horas e 52
minutos.)

Ata da 70ª Sessão, da 2ª Sessão Legislativa Ordinária,
da 54ª Legislatura, em 4 de abril de 2012
Presidência dos Srs.: Inocêncio Oliveira, 3º Secretário. Luiz Couto,
§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 14 HORAS COMPARECEM À CASA
OS SRS.:
Marco Maia
Rose de Freitas
Jorge Tadeu Mudalen
Inocêncio Oliveira
Júlio Delgado
Geraldo Resende
Manato
Carlos Eduardo Cadoca

RORAIMA
Jhonatan de Jesus PRB
Paulo Cesar Quartiero DEM
Total de RORAIMA 2
AMAPÁ
Dalva Figueiredo PT
Evandro Milhomen PCdoB PsbPcdob
Janete Capiberibe PSB PsbPcdob
Luiz Carlos PSDB
Total de AMAPÁ 4
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PARÁ
Arnaldo Jordy PPS PvPps
Asdrubal Bentes PMDB
Beto Faro PT
Cláudio Puty PT
Dudimar Paxiúba PSDB
Giovanni Queiroz PDT
José Priante PMDB
Josué Bengtson PTB
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Miriquinho Batista PT
Wandenkolk Gonçalves PSDB
Zé Geraldo PT
Zequinha Marinho PSC
Total de PARÁ 13
AMAZONAS
Carlos Souza PSD
Francisco Praciano PT
Henrique Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Pauderney Avelino DEM
Rebecca Garcia PP
Sabino Castelo Branco PTB
Total de AMAZONAS 6
RONDÔNIA
Carlos Magno PP
Marcos Rogério PDT
Mauro Nazif PSB PsbPcdob
Moreira Mendes PSD
Natan Donadon PMDB
Nilton Capixaba PTB
Padre Ton PT
Total de RONDÔNIA 7
ACRE
Flaviano Melo PMDB
Henrique Afonso PV PvPps
Perpétua Almeida PCdoB PsbPcdob
Sibá Machado PT
Taumaturgo Lima PT
Total de ACRE 5
TOCANTINS
Ângelo Agnolin PDT
César Halum PSD
Júnior Coimbra PMDB
Lázaro Botelho PP
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM
Total de TOCANTINS 5
MARANHÃO
Carlos Brandão PSDB
Cleber Verde PRB
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Costa Ferreira PSC
Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Domingos Dutra PT
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Nice Lobão PSD
Pedro Novais PMDB
Pinto Itamaraty PSDB
Sarney Filho PV PvPps
Waldir Maranhão PP
Total de MARANHÃO 11
CEARÁ
André Figueiredo PDT
Ariosto Holanda PSB PsbPcdob
Chico Lopes PCdoB PsbPcdob
Eudes Xavier PT
Gera Arruda PMDB
Gorete Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
José Guimarães PT
Mauro Benevides PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de CEARÁ 10
PIAUÍ
Assis Carvalho PT
Iracema Portella PP
Jesus Rodrigues PT
Marllos Sampaio PMDB
Nazareno Fonteles PT
Osmar Júnior PCdoB PsbPcdob
Total de PIAUÍ 6
RIO GRANDE DO NORTE
Felipe Maia DEM
João Maia PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rogério Marinho PSDB
Total de RIO GRANDE DO NORTE 3
PARAÍBA
Armando Abílio PTB
Benjamin Maranhão PMDB
Damião Feliciano PDT
Efraim Filho DEM
Hugo Motta PMDB
Leonardo Gadelha PSC
Luiz Couto PT
Manoel Junior PMDB
Romero Rodrigues PSDB
Wellington Roberto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de PARAÍBA 10
PERNAMBUCO
Augusto Coutinho DEM
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Fernando Coelho Filho PSB PsbPcdob
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB PsbPcdob
Mendonça Filho DEM
Pastor Eurico PSB PsbPcdob
Paulo Rubem Santiago PDT
Pedro Eugênio PT
Raul Henry PMDB
Roberto Teixeira PP
Sergio Guerra PSDB
Severino Ninho PSB PsbPcdob
Vilalba PRB
Wolney Queiroz PDT
Total de PERNAMBUCO 14
ALAGOAS
Givaldo Carimbão PSB PsbPcdob
Joaquim Beltrão PMDB
Renan Filho PMDB
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rui Palmeira PSDB
Total de ALAGOAS 5
SERGIPE
Almeida Lima PPS PvPps
Andre Moura PSC
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Márcio Macêdo PT
Mendonça Prado DEM
Valadares Filho PSB PsbPcdob
Total de SERGIPE 6
BAHIA
Acelino Popó PRB
Afonso Florence PT
Antonio Brito PTB
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM
Antonio Imbassahy PSDB
Claudio Cajado DEM
Daniel Almeida PCdoB PsbPcdob
Fábio Souto DEM
Felix Mendonça Júnior PDT
Fernando Torres PSD
Geraldo Simões PT
Jânio Natal PRP PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Carlos Bacelar PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Leão PP
José Carlos Araújo PSD
José Nunes PSD
José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Josias Gomes PT
Jutahy Junior PSDB
Lucio Vieira Lima PMDB
Luiz Alberto PT
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Márcio Marinho PRB
Marcos Medrado PDT
Mário Negromonte PP
Oziel Oliveira PDT
Paulo Magalhães PSD
Roberto Britto PP
Sérgio Brito PSD
Valmir Assunção PT
Waldenor Pereira PT
Zezéu Ribeiro PT
Total de BAHIA 31
MINAS GERAIS
Ademir Camilo PSD
Antônio Andrade PMDB
Bonifácio de Andrada PSDB
Diego Andrade PSD
Dimas Fabiano PP
Domingos Sávio PSDB
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Eduardo Azeredo PSDB
Eduardo Barbosa PSDB
Eros Biondini PTB
Fábio Ramalho PV PvPps
Gabriel Guimarães PT
Geraldo Thadeu PSD
Gilmar Machado PT
Jaime Martins PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Jairo Ataide DEM
Jô Moraes PCdoB PsbPcdob
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luiz Fernando Faria PP
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Montes PSD
Mário de Oliveira PSC
Miguel Corrêa PT
Odair Cunha PT
Padre João PT
Paulo Abi-Ackel PSDB
Reginaldo Lopes PT
Rodrigo de Castro PSDB
Saraiva Felipe PMDB
Toninho Pinheiro PP
Vitor Penido DEM
Walter Tosta PSD
Weliton Prado PT
Zé Silva PDT
Total de MINAS GERAIS 35
ESPÍRITO SANTO
Audifax PSB PsbPcdob
Cesar Colnago PSDB
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Dr. Jorge Silva PDT
Lauriete PSC
Lelo Coimbra PMDB
Paulo Foletto PSB PsbPcdob
Total de ESPÍRITO SANTO 6
RIO DE JANEIRO
Alessandro Molon PT
Alfredo Sirkis PV PvPps
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Benedita da Silva PT
Chico Alencar PSOL
Chico D`Angelo PT
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Carlos Alberto PMN
Edson Santos PT
Eduardo Cunha PMDB
Felipe Bornier PSD
Glauber Braga PSB PsbPcdob
Hugo Leal PSC
Jair Bolsonaro PP
Jandira Feghali PCdoB PsbPcdob
Jean Wyllys PSOL
Leonardo Picciani PMDB
Luiz Sérgio PT
Marcelo Matos PDT
Miro Teixeira PDT
Neilton Mulim PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Otavio Leite PSDB
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Romário PSB PsbPcdob
Vitor Paulo PRB
Washington Reis PMDB
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de RIO DE JANEIRO 28
SÃO PAULO
Alexandre Leite DEM
Antonio Bulhões PRB
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Bruna Furlan PSDB
Carlinhos Almeida PT
Carlos Sampaio PSDB
Delegado Protógenes PCdoB PsbPcdob
Devanir Ribeiro PT
Dr. Ubiali PSB PsbPcdob
Duarte Nogueira PSDB
Edinho Araújo PMDB
Eli Correa Filho DEM
Emanuel Fernandes PSDB
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Gabriel Chalita PMDB
Guilherme Campos PSD
Ivan Valente PSOL
Janete Rocha Pietá PT
Jefferson Campos PSD
João Dado PDT
Jonas Donizette PSB PsbPcdob
José De Filippi PT
José Mentor PT
Keiko Ota PSB PsbPcdob
Luiz Fernando Machado PSDB
Luiza Erundina PSB PsbPcdob
Marcelo Aguiar PSD
Milton Monti PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Missionário José Olimpio PP
Nelson Marquezelli PTB
Otoniel Lima PRB
Pastor Marco Feliciano PSC
Paulo Teixeira PT
Penna PV PvPps
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PSD
Roberto de Lucena PV PvPps
Roberto Santiago PSD
Salvador Zimbaldi PDT
Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Vanderlei Siraque PT
Vaz de Lima PSDB
Vicente Candido PT
Walter Feldman PSDB
William Dib PSDB
Total de SÃO PAULO 46
MATO GROSSO
Eliene Lima PSD
Homero Pereira PSD
Júlio Campos DEM
Nilson Leitão PSDB
Valtenir Pereira PSB PsbPcdob
Wellington Fagundes PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de MATO GROSSO 6
DISTRITO FEDERAL
Augusto Carvalho PPS PvPps
Erika Kokay PT
Izalci PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luiz Pitiman PMDB
Policarpo PT
Reguffe PDT
Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de DISTRITO FEDERAL 7
GOIÁS
Flávia Morais PDT
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Íris de Araújo PMDB
Leonardo Vilela PSDB
Magda Mofatto PTB
Marina Santanna PT
Pedro Chaves PMDB
Ronaldo Caiado DEM
Rubens Otoni PT
Sandro Mabel PMDB
Total de GOIÁS 9
MATO GROSSO DO SUL
Antônio Carlos Biffi PT
Fabio Trad PMDB
Mandetta DEM
Marçal Filho PMDB
Reinaldo Azambuja PSDB
Total de MATO GROSSO DO SUL 5
PARANÁ
Alex Canziani PTB
André Zacharow PMDB
Angelo Vanhoni PT
Cida Borghetti PP
Dr. Rosinha PT
Eduardo Sciarra PSD
Fernando Francischini PSDB
Giacobo PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Hermes Parcianello PMDB
João Arruda PMDB
Leopoldo Meyer PSB PsbPcdob
Luiz Carlos Setim DEM
Luiz Nishimori PSDB
Nelson Meurer PP
Osmar Serraglio PMDB
Ratinho Junior PSC
Reinhold Stephanes PSD
Rosane Ferreira PV PvPps
Rubens Bueno PPS PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Takayama PSC
Zeca Dirceu PT
Total de PARANÁ 22
SANTA CATARINA
Carmen Zanotto PPS PvPps
Décio Lima PT
Edinho Bez PMDB
Esperidião Amin PP
João Pizzolatti PP
Jorginho Mello PSDB
Mauro Mariani PMDB
Onofre Santo Agostini PSD
Valdir Colatto PMDB
Total de SANTA CATARINA 9
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Afonso Hamm PP
Jeronimo Goergen PP
José Otávio Germano PP
José Stédile PSB PsbPcdob
Luis Carlos Heinze PP
Paulo Ferreira PT
Paulo Pimenta PT
Ronaldo Nogueira PTB
Total de RIO GRANDE DO SUL 8
I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A lista
de presença registra o comparecimento de 327 Srs.
Deputados e, no painel eletrônico, 322.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA
O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI, servindo
como 2º Secretário, 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) – Passa-se ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE
Conforme resolução da Mesa, a primeira meia
hora é destinada aos oradores que pretendem dar os
seus discursos como lidos, por 1 minuto.
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Onofre Santo Agostini.
O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD-SC.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a V.Exa.
que defira meu requerimento para dar como lido pronunciamento, publicá-lo nos Anais da Casa e divulgá-lo no programa A Voz do Brasil.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR:
Sr. Presidente, venho à tribuna destacar aspectos
do Projeto de Lei nº 3.264, recentemente apresentado
e que tramita, em caráter conclusivo, nas Comissões
Temáticas. A proposição, ao acrescentar conteúdo
normativo ao Código de Trânsito Brasileiro, faculta os
veículos fabricados no Brasil a transitarem em vias
abertas desprovidos de extintor de incêndio, o que não
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é possível com a atual resolução do Conselho Nacional
de Trânsito – CONTRAN sobre a temática.
A análise de experiências internacionais nesta
específica matéria é reveladora. De fato, os países que
adotam o extintor de incêndio como item de segurança são os chamados países emergentes, como Brasil,
Chile e Argentina. Vemos, em muitas outras nações,
um cenário diverso, onde o uso do equipamento é de
natureza facultativa. É exatamente o que ocorre na
Alemanha, na Bélgica, no Japão, na França, na Itália
e na Noruega. Da mesma forma, nos Estados Unidos
e na Suécia, onde as leis de segurança no trânsito são
as mais rigorosas e eficientes do mundo, o extintor
veicular não é obrigatório.
Vale lembrar, conforme já citado na justificativa do projeto de lei em destaque, que os veículos
fabricados no Brasil são equipados com um sistema
responsável por interromper a passagem de combustível em caso de colisão, chamado de “válvula
inercial”, e possuem dispositivos que cortam a corrente elétrica. Inexiste, diante dessa sistemática, a
possibilidade de incêndio, mesmo que o veículo venha a colidir. E mais: caso aconteça o improvável,
o extintor não dispõe de pó químico seco suficiente
para apagar as chamas.
Acrescido a esses importantes argumentos de
caráter técnico, vemos uma dimensão econômica merecedora de acurado exame. O fim da obrigatoriedade
do extintor de incêndio nos veículos seguramente trará,
na linha de montagem, diminuição de custos, realidade
que beneficiará milhões de brasileiros ainda excluídos
do mercado de consumo de veículos, sobretudo pelos
elevados preços hoje praticados.
Sras. e Srs. Deputados, por todas essas razões,
confio na aprovação do Projeto de Lei nº 3.264, na certeza de que o Parlamento, uma vez mais, promoverá
o aperfeiçoamento necessário no Código de Trânsito
Brasileiro.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Antes de dar prosseguimento à sessão, esta Mesa dá
conhecimento ao Plenário do seguinte
ATO DA PRESIDÊNCIA
Nos termos do § 2º do art. 202 do Regimento
Interno, esta Presidência decide constituir 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”, e
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Resolve:
I – designar para compô-la, na forma indicada pelas Lideranças, os Deputados constantes da relação anexa;
II – convocar os membros ora designados para a reunião de instalação e eleição, a
realizar-se no dia 10 de abril, terça-feira, às
14h30min, no Plenário 11 do Anexo II.
Brasília, 4 de abril de 2012. – Marco Maia, Presidente da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO ESPECIAL
PROPOSIÇÃO: PEC 37-A/11
PT
TITULARESSUPLENTES
Beto Faro
José Mentor
Vander Loubet
Vanderlei Siraque

Amauri Teixeira
Devanir Ribeiro
Pedro Uczai
Weliton Prado
PMDB

TITULARESSUPLENTES
Arthur Oliveira Maia
Eliseu Padilha
Fabio Trad
Marçal Filho

Edio Lopes
Eduardo Cunha
Ronaldo Benedet
Valdir Colatto
PSDB

TITULARESSUPLENTES

Carlos Sampaio
João Campos
Reinaldo Azambuja

Fernando Francischini
Jorginho Mello
Zenaldo Coutinho
PP

TITULARESSUPLENTES

2 vagas

2 vagas
DEM

TITULARESSUPLENTES
Davi Alcolumbre
Felipe Maia

2 vagas
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PR

PTdoB

TITULARESSUPLENTES

TITULARESSUPLENTES

Ronaldo Fonseca / Bernardo Santana de Vasconcellos
(Deputado do PTdoB ocupa a vaga)
João Maia

Lourival Mendes (PTdoB) – vaga do PR

PSB

TITULARESSUPLENTES

TITULARESSUPLENTES
Dr. Ubiali
Gonzaga Patriota

Keiko Ota
1 vaga
PDT

TITULARESSUPLENTES
Vieira da Cunha

João Dado.
Bloco PV/PPS

TITULARESSUPLENTES
Paulo Wagner

1 vaga.
PTB

TITULARESSUPLENTES
Arnaldo Faria de Sá

José Augusto Maia.
PSC

TITULARESSUPLENTES
Deputado do PSL ocupa a vaga

PSL

Filipe Pereira.

PCdoB
TITULARESSUPLENTES
Evandro Milhomen

1 vaga.
PRB

TITULARESSUPLENTES
Otoniel Lima

1 vaga
PHS

TITULARESSUPLENTES
Deputado do PSD (por cessão de vagas) ocupa a vaga.

1 vaga
PSD (por cessão de vagas)
TITULARESSUPLENTES
Eliene Lima (PSD)
Moreira Mendes (PSD)
Francisco Araújo (PSD)
1 vaga
Ricardo Izar (PSD) – vaga do PHS

Dr. Grilo (PSL) – Vaga do PSC
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao Deputado Luiz Couto.
O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, o Governador do Estado da
Paraíba inaugurou um laboratório de informática na
Penitenciária de Segurança Média Juiz Hitler Cantalice, no Bairro Mangabeira, em João Pessoa.
O projeto é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária, que
tem à frente o Dr. Harrison Targino, e a Secretaria de
Educação, que tem à frente o Prof. Afonso Scocuglia,
aos quais queremos parabenizar por essa ação. Cumpre o que foi determinado pelo Programa Cidadania e
Liberdade, que visa devolver à sociedade uma pessoa
qualificada para o mercado de trabalho.
Implantar laboratórios de informática em presídios é um projeto pioneiro para estabelecer o espaço
de cidadania e educação. O Estado está priorizando
a ressocialização e dando oportunidade aos detentos de voltarem ao convívio social de forma saudável,
mostrando que há uma alternativa.
Sr. Presidente, a esse respeito, solicito transcrição nos Anais da Casa de matéria veiculada em site
do Governo do Estado da Paraíba, sob o título: Governo inaugura laboratório de informática na Penitenciária Média.
Muito obrigado.
MATÉRIA A QUE SE REFERE O ORADOR.
Governo inaugura laboratório de informática na Penitenciária Média
Em 2 de abril de 2012 – 18h46 1 http://
www.paraiba.pb.gov.br/42817/42817.html
O Governo do Estado inaugurou, nesta segunda-feira (2), o primeiro Laboratório de informática dentro
de uma unidade prisional na Paraíba. O projeto é resultado de uma parceria entre as secretarias de Estado
da Administração Penitenciária (SEAP) e da Educação
(SEE) e foi instalado na Penitenciária de Segurança
Média Juiz Hitler Cantalice, localizada no bairro Mangabeira, em João Pessoa. A unidade recebeu uma
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sala com 15 computadores e é destinada a detentos
em regime aberto e semiaberto.
De acordo com o secretário da Educação, Afonso
Scocuglia, o projeto é resultado de um trabalho conjunto para a ressocialização dos detentos. “É o primeiro
de muitos laboratórios. O trabalho de ressocialização
das duas secretarias pretende atingir todos os presídios, levando educação a todo os detentos paraibanos”, revelou.
Francisco Fidélis, de 29 anos, que cumpre pena
por porte ilegal de arma e formação de quadrilha, ressaltou a importância do curso de informática para os
detentos. “Ter um curso de informática, hoje em dia, é
muito importante. Pretendo me aperfeiçoar para o mercado de trabalho. Esse curso significa esperança de
um futuro melhor para meus dois filhos”, comemorou.
Programa – Segundo o titular da Seap, Harrison
Targino, esse projeto é mais uma ação do programa
“Cidadania é Liberdade”, que visa devolver à sociedade
uma pessoa qualificada e competitiva para o mercado
de trabalho.
“Implantar laboratórios de informática em presídios é um projeto pioneiro para estabelecer um espaço
de cidadania e educação. O Estado está priorizando
a ressocialização e dando oportunidade para que os
detentos voltem ao convívio social de forma saudável,
mostrando que há uma alternativa”, ressaltou.
O laboratório será um espaço para a realização
de cursos presenciais e também para a realização de
aulas de educação à distância, ministradas por equipes
das Escolas de Administração Penitenciária em outros
Estados, bem como por profissionais da Educação. As
máquinas foram todas doadas pela SEE, que investiu
aproximadamente R$25 mil.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao ilustre Deputado Carlos Souza e convido o Deputado Luiz Couto a assumir a Presidência.
Terei de viajar para Pernambuco, onde compromissos hoje à noite impedem‑me de continuar trabalhando aqui nesta tarde.
O SR. CARLOS SOUZA (PSD-AM. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, boa viagem ao seu Estado de origem.
Na semana passada, fiz uma grave denúncia nesta tribuna em relação à empresa concessionária Águas
do Amazonas, de Manaus, que fornece o líquido precioso – nem sempre o fornece, só de vez em quando
– às residências daquela grande cidade de 2 milhões
de habitantes. Essa empresa leva a seus usuários um
termo de compromisso que os obrigam a comprar um
hidrômetro para ser instalado em suas residências.
Sr. Presidente, na semana passada, estive no
Ministério Público do Estado do Amazonas e fiz a de-

Abril de 2012

núncia, baseado na Lei nº 11.455, uma lei federal que
proíbe terminantemente essa prática nefasta.
Segundo determina a lei, a concessionária não
pode cobrar pela captação da água e pelo fornecimento
ao consumidor até o seu destino final nenhum tipo de
equipamento, aparelho ou instrumento de conservação. E ela está cobrando 240 reais de cada consumidor
pela instalação desse hidrômetro.
Espero que o Ministério Público abra uma ação
civil pública, dê entrada na Justiça, faça uma denuncia
contra a empresa Águas do Amazonas e cobre a proibição dessa cobrança do hidrômetro, como também o
ressarcimento do dinheiro que já foi arrecadado dos
usuários, que estão sendo enganados.
Obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Carlos Souza,
o Sr. Inocêncio Oliveira, 3º Secretário, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Luiz Couto, § 2° do art. 18 do Regimento
Interno.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Com a palavra
o Deputado Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro.
O SR. JAIR BOLSONARO (PP-RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero agradecer ao
Deputado Chico Alencar, que está me representando
com o PSOL, frente a um problema ocorrido ontem na
Comissão da Verdade da Câmara dos Deputados. O
Deputado Chico Alencar e outro do PSOL do Rio de
Janeiro – inclusive, muito parecidos em tudo, na ética,
na conduta de trabalho e, com certeza, nos costumes
– estão juntos.
Nós temos a fita da TV Câmara. Um funcionário
da Casa, lamentavelmente, arrancou das minhas mãos
um espelho da pauta do que estava sendo discutido na
Comissão. Eu não tomei providências naquele momento, mas, ato contínuo, tirei uma foto do funcionário, que
veio atrás de mim para arrancar a máquina da minha
mão. Foi quando começou a confusão.
Então, o Chico Alencar vai nos dar oportunidade,
não de me defender, mas de mostrar o que foi tratado
na Comissão da Verdade, ontem, de forma secreta. Ou
seja, a verdade, tratada de forma secreta, para vazar
depois, é o que interessa aos integrantes da Comissão.
Obrigado, Chico Alencar. V.Exas. vão ter uma
surpresa muito boa do que foi tratado lá dentro.
A SRA. JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB-AP.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Parlamentares, registro mais um compromisso
de campanha que está sendo cumprido pelo Governador Camilo, do Amapá. Trata-se do Programa Professor Conectado.
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Até o final de maio, 1.450 computadores serão
entregues pelo Governo do Amapá para professores
estaduais de Macapá e Santana, as duas maiores
cidades do Estado, cujo cadastro foi aprovado na primeira etapa.
O cadastro dos professores é feito pelo site www.
professorconectado.ap.gov.br.
Serão distribuídos 7.500 computadores adquiridos com investimento de 15 milhões e 886 mil reais do
Governo do Amapá, financiados pelo BNDES.
As máquinas vêm equipadas com programas
voltados ao ensino-aprendizado, que os professores
usarão na sala de aula ou em casa para prepararem
as aulas, informarem-se e informarem seus alunos.
Obrigada, Sr. Presidente.
Peço a divulgação deste pronunciamento no programa A Voz do Brasil.
O SR. VALDIR COLATTO (PMDB-SC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, queria apresentar a esta Casa transparências
apresentadas no 1º Fórum Nacional da Desburocratização, em que mostramos várias ações que estão ocorrendo hoje e que precisamos resolver, dentre as quais
a legislação brasileira que engessa o setor produtivo e
traz dificuldades. Precisamos resolver isso. Esta Casa
tem que se debruçar sobre esse assunto. Temos que
legislar para o Brasil, para o Brasil real, para o Brasil
que tem problemas, para o Brasil que precisa resolver
os seus problemas.
Quero deixar nos Anais da Casa este pronunciamento.
TRANSPARÊNCIAS A QUE SE REFERE O ORADOR:
FRENTE PARLAMENTAR DA
DESCUROCRATIZAÇÃO “MUITO AJUDA
QUEM POUCO TRABALHA”
• Legislações e normas que infernizam
quem produz e trabalha, provoca um Custo
Brasil sem limites e ultrapassa qualquer fronteira de bom senso e razoabilidade;
• Engessa o setor produtivo e põe em risco a competitividade internacional e encarece a
comida do consumidor brasileiro, a burocracia.
Objetivos
• Diminuir custo Brasil eliminando a burocracia inútil;
• Hierarquizar a legislação retomando o
Congresso a prerrogativa de legislar;
• Localizar os entraves burocráticos, eliminá-los e agilizar soluções administrativas.
• Melhorar a gestão de serviços públicos;
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• Localizar problemas burocráticos buscando soluções legislativas.
A burocracia em números
• No ranking mundial que mede a simplificação da vida, o Brasil é o 127º na lista do
Banco Mundial. O custo anual da burocracia
brasileira é estimado em R$46 bilhões, ou seja,
1,4% do PIB nacional.
• Na área ambiental são 16.250 atos, leis,
decretos e portarias. Na área tributária são 18
mil normas que ganham um novo capítulo a
cada 26 minutos.
•Principais causas da corrupção
•Instituições frágeis
• Hipertrofia do Estado
• Burocracia
• Impunidade
• Somente em cargos de confiança o governo federal emprega 90 mil pessoas;
• Os Estados Unidos 9.051;
• A Grã-Bretanha cerca de 300;
• 120 milhões de brasileiros vivem exclusivamente de vencimentos recebidos pela
União, Estados e municípios.
• Análise de processos por corrupção
feita pela CGU mostrou que a probabilidade
de um funcionário corrupto ser condenado é
menos de 5%. A possibilidade de cumprir pena
de prisão é quase zero.
• A máquina burocrática cresce mais do
que o PIB, asfixiando a livre iniciativa;
• A corrupção se disfarça de desperdício e
se reproduz nos labirintos da burocracia e nas
insondáveis trilhas da selva tributária brasileira.
•Um navio atracado nos portos brasileiros
leva em média 30 dias para ser carregado e
descarregado a um custo de US$50 mil por dia
• No Japão a média é de 3 dias;
• São 112 documentos para 28 órgãos
de 14 ministérios e cada navio é obrigado a
prestar 935 informações a diversas entidades
públicas.
• Todo o processo é regulado por três mil
atos normativos;
• Só a burocracia consome cinco dias
de trabalho;
• Em Roterdã, na Holanda, apenas um
dia.
• Outros exemplos poderiam ser citados
aos milhares como a busca pelo registro de um
patenteamento de produto ou invento;
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• Nas gavetas da burocracia mais de 700
mil processos que levam a média de 8 anos
para serem liberados;
• Produtos da área da saúde, animal e
humana levam décadas para serem analisados.
• Mas a burocracia vai mais além. Ela é a
principal responsável pela corrupção existente
no país e no mundo.
• A revista Veja do dia 28 de setembro
de 2011 divulgou o seguinte levantamento do
Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário:
. Desde a promulgação da Constituição
de 1988 a mesma já sofreu 67 emendas e,
• Foram sancionados 4,2 milhões de leis
e normas federais, estaduais e municipais.
• Custear 34 milhões de diárias de UTI’s
nos melhores hospitais ou
• Construir 241 quilômetros de metrô ou
• Construir 36 mil quilômetros de rodovias
• Construir 1,5 milhões de casas ou
• Reduzir 1,2 pontos porcentuais na taxa
de juros ou
Dar a cada brasileiro um prêmio de
R$443,00
• Custear 2 milhões de bolsas de mestrado ou
• Comprar 18 milhões de bolsas de luxo
• Lei Geral de Acesso à Informação nº
12.527 de 2011
• Entra em vigor no dia 18 de maio de
2012, A lei visa facilitar o acesso a informação e ampliar o controle social sobre o setor
público. Torna a publicidade a regra, e o sigilo,
a exceção;
As normas entram em vigor no dia 18 de
maio, estipulando prazos para entrega de dados e punições aos servidores que negarem
acesso sem justificativa.
• Todos os órgãos públicos terão de publicar informações na internet sobre sua atuação, gestão e disponibilidade orçamentária.
• A disponibilidade deve ser imediata.
Se não for possível, há um prazo de 20 dias,
prorrogável por mais 10.
. Caso o acesso seja negado, deve ser
justificado, e cada órgão terá de criar uma
instância para que o cidadão possa recorrer.
• É dever dos órgãos e entidades promoverem a divulgação em local de fácil acesso
de informações por eles produzidas ou custodiadas;
• Criação de locais específicos para atender e orientar o público;
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• O cidadão poderá requerer informações,
sem necessidade de apresentação de motivos.
• Por tudo isso e muito mais, o Congresso Nacional precisa resgatar a sua função de
legislar. É para isso que foi criado;
• Com muita sabedoria elaborar a legislação que o Brasil real preciso, levando
em conta as suas consequências e impactos,
eliminando o que-não precisa, e atrapalha o
Brasil que quer trabalhar e produzir.
• Cada um deve fazer sua parte, dizendo
NÃO a burocracia. Que se respeite o cidadão
que deve ser servido e não refém da ineficiente
e perdulária burocracia estatal.
Envie seu problema para o e-mail desburocratizacao@gmail.com
Vamos juntos buscar a solução!
Obrigado!
Engº Agrº Valdir Colatto, Deputado Federal, Presidente da Frente Parlamentar da Desburocratização.
O SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, meus colegas Parlamentares, uso da tribuna nesta oportunidade, na qualidade de defensor da reforma tributária, representante
do PMDB aqui nesta Casa e Coordenador de Portos
e Vias Navegáveis da Frente Parlamentar Mista em
Defesa da Infraestrutura Nacional, para falar sobre o
peso da burocracia, o excesso de normas tributárias
e a lentidão nas alfândegas brasileiras que reduzem
a capacidade de competição das nossas empresas.
O emaranhado burocrático do Brasil alcança
o cerne da economia: o poder de competir das empresas. O excesso de normas tributárias e a lentidão
nas alfândegas encarecem e atrasam a atividade de
companhias.
Burocracia excessiva e impostos são quase sinônimos no Brasil. É preciso decifrar e se adequar ao
universo de leis, portarias, regulamentações, alíquotas, normas de compensação e antecipação e outras
nomenclaturas que regulam os tributos.
Havia no País quase 250 mil normas em 2010, e
um apetite insaciável por novas medidas. Os Governos
Federal, estaduais e municipais, juntos, lançam 15 novas regulamentações por dia, como mostra o Instituto
Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT). Isso significa mais variações de cobrança, que, mesmo que
não tragam aumento direto de imposto, representam
custos à sociedade.
Sr. Presidente, precisamos fazer a reforma tributária. Presidenta Dilma, encare isso para valer. Estamos
dificultando a nossa produção, desmotivando novos in-
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vestidores. Precisamos de um sistema tributário moderno, atualizado, que corresponda à potência do Brasil.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, n��������
a qualidade de defensor da reforma tributária, representante
do PMDB aqui nesta Casa e Coordenador de Portos e
Vias Navegáveis da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Infraestrutura Nacional, tomo a palavra para
falar sobre o peso da burocracia, o excesso de normas
tributárias e a lentidão nas alfândegas brasileiras que
reduzem a capacidade de competição das empresas.
O emaranhado burocrático do Brasil alcança
o cerne da economia: o poder de competir das empresas. O excesso de normas tributárias e a lentidão
nas alfândegas encarecem e atrasam a atividade de
companhias.
Burocracia excessiva e impostos são quase sinônimos no Brasil. É preciso decifrar e se adequar ao
universo de leis, portarias, regulamentações, alíquotas, normas de compensação e antecipação e outras
nomenclaturas que regulam os tributos.
Havia no País quase 250 mil normas em 2010,
e um apetite insaciável por novas medidas. Governos
Federal, estaduais e municipais, juntos, lançam 15 novas regulamentações por dia, como mostra o Instituto
Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT). Isso significa mais variações de cobrança, que, mesmo que
não tragam aumento direto de imposto, representam
custos à sociedade.
O emaranhado de novas leis exige que empresas
gastem alto com departamentos contábeis ou serviços de consultorias especializadas. É um gasto que
não melhora a qualidade de seus produtos, apenas
aumenta os custos e, em consequência, os preços.
Impostos em cascata, cobrados sobre cada etapa
da produção, diferença nas alíquotas entre Estados e
variação das taxas sobre os mesmos produtos tornam
os cálculos complexos.
Em países desenvolvidos, a incidência de taxas é mais simples. Nos Estados Unidos, é cobrado
um tributo único no consumo, o Imposto sobre Valor
Agregado. A alíquota varia em cada Estado, mas gira
em torno de 8%.
Já passou da hora de o Governo Federal tomar
coragem, esquecendo o lado político, e agir com a razão, iniciando um projeto visando à reforma tributária
moderna e eficaz para o Brasil, mas para valer!
Infelizmente, temos que dizer: vivemos na era
digital, mas continuamos no País da papelada.
Era o que tinha a dizer.
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O SR. ZÉ SILVA (PDT-MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, primeiramente, quero agradecer ao presidente da principal
cooperativa do Triângulo Mineiro, Luiz Henrique Borges Fernandes, e também aos meus filhos Júnior e
Vinícius a presença.
Sr. Presidente, hoje vou falar de um tema extremamente importante: a necessidade da mecanização
para a agricultura familiar.
Sabemos que, nos últimos anos, o mercado mundial de alimentos tem sofrido profundas alterações: a
ampliação do consumo de grande parte da população
mundial, que antes não tinha acesso em quantidade e
qualidade aos alimentos; a desestabilização dos preços
do petróleo, em anos recentes, alterando enormemente
a matriz energética mundial, fazendo com que a demanda de produtos agrícolas com fins energéticos se
ampliasse rapidamente; também a sua oscilação de
cotação, repercutindo gravemente nos preços dos insumos da agricultura; as secas prolongadas em áreas
de forte tradição agrícola, gerando queda na oferta e
nos estoques mundiais de alimentos; a especulação
de investidores em torno das chamadas commodities
agrícolas, entre outros fatores que vêm impactando na
oferta global de alimentos.
Esses fatores modificaram a matriz alimentar do
mundo, que, infelizmente, não poderá ser alterada a
curto prazo para melhor. É uma situação de crise na
oferta de alimentos que veio para ficar, nós sabemos,
por bom tempo.
No Brasil, graças às vantagens competitivas do
País e à tradição de produção agrícola, somadas às
medidas de incentivo à produção, tais dificuldades
ainda não impactaram de forma mais contundente na
vida do brasileiro, muito embora os primeiros sinais já
tenham aparecido desde meados da década passada, na forma de variação dos preços da cesta básica
de alimentos.
Para a agricultura familiar é grande a oportunidade de se firmar num horizonte de curto e médio prazo
em razão dos ganhos de produtividade que podem incorporar à produção, graças à distância da chamada
fronteira tecnológica produtiva em que se encontra.
A intensificação das atividades agrícolas e não
agrícolas no ambiente da agricultura familiar, para fazer face às crescentes demandas de meios para manutenção e reprodução do sistema, tem implicado na
ampliação dos graus de dificuldade tanto na produção quanto na qualidade de vida do nosso agricultor
familiar. Isso ocorre em razão do número de tarefas
executáveis, muitas vezes concomitantes e dos meios
técnicos em realizá-las.
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À medida que aumentam o número de tarefas,
o dispêndio no esforço e a complexidade em realizá-las, num quadro de produção diversificada, mais importante se torna o recurso dos meios técnicos para
sua execução. Isso imprime um diferencial não só na
questão de resultado econômico das atividades, mas
também no esforço despendido em horas trabalhadas
pelos agricultores.
Antigamente as lavouras eram feitas com a foice e o machado. Hoje não, as pessoas precisam usar
tecnologia para facilitar a vida, especialmente a vida
no campo, que é muito desafiante.
A perda relativa, mas crescente, na relação de
troca (entre os produtos agrícolas familiares e as necessidades de insumos para produção e para consumo
da família) implica na perda absoluta de qualidade de
vida do agricultor familiar. Isso porque cada vez mais
se exige um esforço de trabalho adicional para um
resultado econômico semelhante ao que conseguia
anteriormente.
Assim, a “otimização” do trabalho – ou a produtividade do fator trabalho – passa pela incorporação
de nova base técnica, que pode ser inclusive na forma
de sistema mecânico, para enfrentamento tanto da
penosidade do esforço produtivo quanto do ganho de
produção para reduzir essa perda relativa.
Essa mitigação deve ser tomada em consideração, além das questões próprias de natureza econômica, técnica e agronômica, como é usual. Também
é preciso levar em conta outros aspectos peculiares
da agricultura familiar, como a questão da organização social para produção e a capacidade de gestão
compartilhada fora do âmbito da família – âmbito comunitário – quando se trata de dimensão do esforço
de trabalho versus resultado econômico.
De outra forma, para a agricultura familiar, além
da possibilidade de aquisição do equipamento, é importante a capacitação técnica para operá-lo e mantê-lo,
além das demais implicações prescritas pelos fabricantes. Também a organização social é fundamental
quando se tiver presente a gestão compartilhada dos
equipamentos. Isto é tanto mais verdade quanto se
sabe que a necessidade eventual de substituição prematura e o não uso, ou uso inadequado, geram custos
que podem, no limite, significar inviabilidade econômica
dos equipamentos.
Considere-se também o fato de que qualquer
máquina e/ou equipamento tem necessariamente uma
vida útil preestabelecida, que pode ser mais ou menos
prolongada em função do seu manejo operacional, dos
custos de manutenção e da intrínseca obsolescência
de um dado padrão tecnológico.
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Além disso, as máquinas e os equipamentos
agrícolas representam um grande investimento para
o agricultor familiar, que – depois da “terra” – tendem
a representar o seu maior bem de capital. Por isso, a
adequação funcional da tecnologia ou do produto tecnológico à propriedade é importante para reduzir custos de produção, de um lado, e mitigar a penosidade
do trabalho, de outro.
Para tanto, é mister prover a agricultura familiar
de capacidade de investimento, associada à disponibilidade de tecnologias de produção e gestão adequadas.
Assim fazendo, ter-se-á então possibilidade concreta
de elevar a sua produtividade.
Essa tentativa em parte foi buscada no Programa Mais Alimentos, que visou ampliar a oferta dos
alimentos no País por meio do aumento da produção
e produtividade da agricultura familiar. Sua síntese foi
promover e incentivar atividades e culturas fundamentais para o abastecimento interno do País.
Neste contexto, a mecanização passou a ser pedra de toque desta estratégia e a indústria de tratores
e máquinas agrícolas passou à condição de parceiro
estratégico.
Para encerrar, Sr. Presidente, quero registrar a
necessidade de as empresas que produzem máquinas e equipamentos para a agricultura familiar, principalmente as de pequeno porte, em áreas menores,
de topografia geralmente mais íngreme e com mais
dificuldade de trabalho manual, fazerem a adaptação
dessas tecnologias.
Queria destacar novamente o Programa Mais
Alimentos, lançado pelo Presidente Lula. Só na minha
querida Minas Gerais conseguiu equalizar um pouco
essas dificuldades. No sul de Minas, por exemplo, nós
temos um trator agrícola para cada 138 hectares, enquanto no norte de Minas, região com muito mais desafios pelas questões climáticas, passa de 2 mil hectares.
Então, Sr. Presidente, faço o registro dessa necessidade de as políticas públicas, especialmente da
mecanização, adequarem-se a nossa agricultura familiar, tanto na produção quanto no processamento da
nossa agroindústria artesanal.
Finalmente, Sr. Presidente, quero me dirigir ao
povo brasileiro para desejar uma Páscoa de muita paz,
saúde e alegria.
Muito obrigado.
O SR. CARLINHOS ALMEIDA (PT-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje, participei de reunião com o Presidente da
ANATEL, Sr. João Batista de Rezende, juntamente com
o representante do Governo do Estado de São Paulo, Sr. José Luiz Pedretti, que faz parte da EMPLASA,
empresa que cuida da Região Metropolitana de São
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Paulo e do planejamento regional do Estado, tratando
de uma questão fundamental para a nossa região: o
fim da cobrança de interurbanos na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte.
Com exceção de um único Município, o de Igaratá, essa região tem o mesmo código de Discagem
Direta a Distância – DDD, o código 012. Apesar de 38
dos 39 Municípios terem o mesmo código, para vários
Municípios cobra-se interurbano nas ligações de telefone fixo, já que o telefone móvel tem outra legislação.
Há muito tempo venho lutando, e conseguimos
inclusive unificar algumas áreas da nossa região. Os
Municípios de São José dos Campos, Caçapava e Jacareí já têm, para efeito de telefonia, um tratamento
local. As pessoas não pagam interurbano nas ligações
entre esses três Municípios.
No entanto, queremos que toda a região tenha
esse tratamento, até porque, para alegria nossa, foi
editada, no início deste ano, a Lei Complementar nº
1.166, do Estado de São Paulo, que cria a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Como
sabemos, a ANATEL já unificou em todo o País as
áreas que pertencem a regiões metropolitanas. Não
se cobra nessas regiões a tarifa interurbana.
Então, apresentamos ao Presidente da ANATEL
esse fato. Estou encaminhando cópia da lei que transformou a nossa região em região metropolitana.
Colocamos todas as características da nossa região, o alto nível de integração que existe entre nossas
cidades, que estão no Vale do Paraíba, propriamente
dito, o Vale do Paraíba paulista, mas também as cidades
do Litoral Norte paulista que é, Deputado Luiz Couto,
o mais bonito deste País, evidentemente, com suas
características próprias. Nós sabemos que o Brasil é
maravilhoso em vários aspectos, inclusive sua maravilhosa Paraíba, com um litoral também extraordinário.
Então, não só o Vale do Paraíba, mas também o
Litoral Norte, parte da Serra da Mantiqueira, da Serra do
Mar, estão todas unificadas nessa região metropolitana.
Em 2001, quando eu era Deputado Estadual
em São Paulo, apresentei projeto de lei sobre transformação da nossa região em região metropolitana.
Infelizmente, o Governo do Estado não compreendeu
a importância dessa proposta durante muito tempo.
Mas, felizmente, no ano passado, o Governo assumiu e encaminhou para a Assembleia projeto de lei
complementar, que foi aprovado. E, como disse, hoje
estamos lá. Todas as nossas cidades da região metropolitana estão recebendo os vários instrumentos de
planejamento de ação regional previstos na legislação.
Uma medida concreta que esperamos antecipar
é o fim da cobrança de interurbanos. Fomos muito
bem recebidos pelo Presidente da ANATEL, que as-

Quinta-feira 5

10411

sumiu o compromisso não só de encaminhar nosso
pleito ao Conselho da Agência, mas de defender sua
aprovação, uma vez que estamos pedindo para nossa
região tratamento igual com todas as regiões metropolitanas do País.
Tivemos oportunidade também de conversar sobre a mudança no sistema de tarifa da telefonia fixa,
de forma a diminuir os custos para o cidadão.
Era o registro que eu tinha a fazer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a
palavra à Sra. Deputada Íris de Araújo, para uma Comunicação de Liderança, pelo PMDB.
A SRA. ÍRIS DE ARAÚJO (PMDB-GO. Como Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, nenhum veículo de comunicação
nacional causou tanto impacto em meu Estado quanto, com a reportagem de capa, a revista CartaCapital
desta semana.
Ao estampar a polêmica manchete O crime domina Goiás, a publicação sintetizou o momento dramático
que vive uma sociedade subjugada por um Governo
que se associou ao jogo do bicho e permitiu que sua
estrutura de segurança pública garantisse proteção
para os negócios ilegais do contraventor Carlinhos
Cachoeira, preso durante a Operação Monte Carlo.
Com o título O crime no poder, nas páginas internas, a CartaCapital, em reportagem assinada por
Leandro Fortes, estampa as ligações do Governador
Marconi Perillo com o esquema conjunto do Senador
Demóstenes Torres e do bicheiro, o que leva a crise
para dentro do Palácio das Esmeraldas.
Aqui, desta tribuna, já havíamos denunciado por
diversas vezes os tentáculos de Cachoeira no Governo de Goiás ao fazer nomeações em diversas áreas
da administração estadual e ao usar a estrutura do
poder para dar cobertura à sequência de crimes que
vinha praticando.
O que a CartaCapital mostra são novos documentos, gravações e perícias que integram o relatório
da Operação Monte Carlo. Todos eles apontam para
o que a revista chama de “uma total sinergia” entre
o esquema do criminoso, o Senador e o Governo de
Marconi Perillo.
De acordo com a reportagem, “em conversas telefônicas, o bicheiro jacta-se da influência sobre Perillo
e sempre recorria a Demóstenes Torres”.
Mais direto ainda, o jornalista Paulo Henrique
Amorim, em seu blog Conversa Afiada, diz que “segundo investigação da Polícia Federal, Carlinhos Cachoeira mandava e desmandava no Estado de Goiás,
que, na teoria, é governado por Marconi Perillo, um
tucano frente e verso”.
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Aqui já havíamos relatado a inaceitável proximidade do bicheiro, que mantinha uma interlocutora na
antessala do Governador, Deputado Valdir Colatto.
Foram duas conversas e várias mensagens gravadas
pela Polícia Federal entre Cachoeira e a chefe de gabinete de Marconi Perillo, Eliane Gonçalves Pinheiro.
O propósito era implodir a Operação Apate, deflagrada
em 13 de maio do ano passado.
Eliana caiu ontem, mas permanece na Secretaria de Indústria e Comércio de Goiás Alexandre Baldy,
indicação pessoal de Demóstenes Torres, que ontem
foi obrigado a se desfiliar do Democratas, o DEM. O
Secretário Baldy mantém sociedade com Cachoeira
na ICF, empresa fornecedora de testes para laboratórios. Um deles, o Vitapan, de propriedade do bicheiro,
era utilizado para lavagem de dinheiro do esquema
da jogatina, segundo informações da Polícia Federal.
Eu sei que muita gente que está me assistindo
deve estar pensando: “Cuidado, D. Íris. Cuidado com
esse vespeiro em que a senhora está mexendo!” Mas
eu sou a Deputada Federal mais votada de Goiás e
não estou nesta Casa, como já disse outras vezes, para
colocar um esparadrapo na minha boca, uma venda
nos meus olhos e um chumaço de algodão nos meus
ouvidos e não defender meu Estado.
Estamos diante de uma situação inaceitável. Até o
momento, o Governador Marconi Perillo não deu nenhuma explicação convincente para a série de denúncias
que comprometem de maneira definitiva seu Governo.
“É assustador o alcance dos tentáculos da organização criminosa”, escreveu em 23 de fevereiro
deste ano o juiz Paulo Augusto Moreira Lima, da Vara
Federal de Anápolis, responsável pela condução processual do inquérito.
Para um Estado da tradição e importância de
Goiás, Sras. e Srs. Deputados, é desolador o momento em que vivemos, com o Governo entregue a essas
relações espúrias, que contaminam a espinha dorsal
do poder público no desrespeito ao povo que, por três
ocasiões, elegeu Marconi Perillo seu Governador.
De acordo com o juiz Paulo Augusto Moreira
Lima, “em mais de uma década, Carlinhos Cachoeira dedicou-se a comprar informações e proteção de
agentes do Governo”, criando uma estranha simbiose
entre Estado e submundo do crime.
Os números listados na Justiça Federal falam por
si só a respeito do tamanho da investigação que une
os negócios de Cachoeira com a rotina do Governo de
Goiás, segundo a CartaCapital. Ao todo, foram identificados como integrantes da quadrilha do bicheiro 43
agentes públicos!
Não é possível que nós tenhamos que assistir
a um fato dessa natureza em Goiás, levando nosso
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Estado promissor, Deputado Edinho Bez, às páginas
policiais de todo os maiores veículos de comunicação
deste País!
Há, porém, Sr. Presidente, um caso muito mais
grave, que deixa clara a ligação entre o bicheiro e o
Governador. Carlinhos Cachoeira foi preso na casa que
pertencia a Marconi entre 2007 e o início de 2011 –
pasmem! A grande dificuldade agora tem sido explicar
a transação imobiliária que fez com que a propriedade
passasse a ser de Cachoeira.
Oficialmente, a residência foi vendida por 1,4
milhão de reais em janeiro do ano passado para o
empresário Walter Paulo Santiago, muito embora o
Governador tenha apresentado uma declaração de
bens inferior a 500 mil reais! É mesmo muito estranho,
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados: o comprador
pagou essa pequena fortuna, mas não fez questão de
levar o imóvel!
Mas ficamos felizes em saber que todos esses fatos absurdos recebem o repúdio da população de Goiás.
Srs. Deputados, tenho certeza de que, neste momento, se nós abrirmos a página do Twitter, os fakes
desesperados estarão postando contra a minha pessoa
todo tipo de desacato que uma mulher possa receber.
Mas eles se enganam. Não sabem do que sou capaz
aqueles que talvez não tenham me conhecido no meu
nascedouro político, quando ia às praças públicas enfrentar a ditadura militar, lutando pelo restabelecimento
do Estado de Direito. Não será agora que um Governador envolvido com o jogo do bicho me fará temer diante
de uma tribuna que eu tenho a responsabilidade de
respeitar e de um Estado que jurei defender.
Com a Assembleia Legislativa do Estado dominada por Deputados governistas, a sociedade sabe
que terá de ir às ruas para exigir que o Governador
Marconi Perillo seja investigado.
A Terceira Marcha Contra Corrupção e Impunidade está sendo mobilizada na rede social Facebook
contra o Governo do Estado e acontecerá no dia 21 de
abril. O evento é organizado pelos Movimentos Sociais
Livres de Oportunistas.
Já no dia 14 de abril, acontece o movimento “Fora
Marconi e Todos os Outros Corruptos”, com concentração na Praça Cívica. A passeata está sendo chamada
como “um protesto da população de Goiás; das crianças, dos jovens, dos adultos e dos idosos; dos pobres
e dos ricos; dos homens e das mulheres. Um protesto
completamente pacífico”.
Todos os que quiserem participar serão bem-vindos. Não sou eu que estou promovendo, eu vou participar como integrante, atendendo ao convite que recebi.
As manifestações de rua, Sr. Presidente, tornam-se ainda mais relevantes, porque Goiás voltou no
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tempo e agora experimenta aquelas ações típicas de
coronéis e ditadores! A CartaCapital, Sr. Presidente,
sumiu – vejam vocês – logo na abertura das bancas
no último domingo. A edição teria sido comprada em
grandes lotes por indivíduos em carros sem placas,
para evitar que a população tivesse conhecimento
da reportagem, num verdadeiro acinte à liberdade de
imprensa.
Será que nós estamos retroagindo no tempo?
Será que teremos que enfrentar no nosso Estado de
Goiás aquilo que vivemos nos idos de 64?
Por tudo o que aqui foi relatado, Sras. e Srs. Deputados, torna-se urgente que a Justiça imediatamente abra investigação sobre as relações mais do que
comprovadas entre o Governador Marconi Perillo e
Carlinhos Cachoeira.
Não se admite que Marconi fique fora das investigações, o que seria claro favorecimento, incompatível
com o perfil do Estado Democrático de Direito.
A população não mais aceita que Goiás continue
no centro das manchetes nacionais como um Estado
dominado pelo crime! Esta influência da contravenção
no Governo é fato gravíssimo, que fere todos os princípios relativos à correta condução do poder público e
demonstra uma inigualável afronta à ética!
É preciso agir – e rápido – em defesa de Goiás
e de seu povo, contra o crime organizado e todas as
formas de corrupção.
Sr. Presidente, gostaria que este pronunciamento fosse divulgado pelas redes de comunicação aqui
da Câmara.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a
palavra ao Deputado Paulo Feijó.
O SR. PAULO FEIJÓ (Bloco/PR-RJ. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, neste meu pronunciamento falo sobre os números preocupantes da economia
brasileira. O crescimento do PIB de 2011 foi pífio: 2,7%.
As taxas de juros são altíssimas, a carga tributária é
de 36% do PIB, recorde na história do nosso País.
Esperamos que o pacote de medidas de estímulo
ao setor produtivo, anunciado ontem pela Presidenta
Dilma Rousseff, realmente venha reaquecer e reforçar
a nossa economia.
Sr. Presidente, ao mesmo tempo em que os sinais
de alerta estão acesos, esperamos que a Presidenta
e o País sejam felizes com essas medidas anunciadas ontem.
Muito obrigado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR:

Quinta-feira 5

10413

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,
senhoras e senhores, crianças, jovens e pessoas com
deficiência que me ouvem, veem e leem pela Rádio
Câmara, pela TV Câmara, pela Internet e por redes sociais e, inclusive, os que me acompanham pela Língua
Brasileira de Sinais – LIBRAS, em particular, ilustres
cidadãos do meu Estado, Rio de Janeiro, a quem tenho
o orgulho de aqui representar, a economia brasileira tem
crescido em ritmo sufocado, conforme os resultados
da evolução de seu PIB em 2011 expuseram de forma
contundente, em função principalmente do impacto na
cadeia produtiva dos altos juros e da carga tributária
intensa, que massacram milhões de empreendedores,
que penalizam consumidores e contribuintes e que estabelecem um cenário de desaquecimento e de falta
de competitividade no País.
Tenho feito este alerta ao longo do exercício de
meu quarto mandato como Deputado Federal por entender que é dever do Governo Federal, da equipe
econômica da Presidente Dilma Rousseff, coordenar
a implementação das correções de rumo necessárias
para debelar os impactos negativos de um sistema tributário que penaliza a atividade empreendedora, que
sufoca a capacidade do Brasil de crescer, de gerar novos empregos e de se desenvolver na proporção dos
sonhos e das expectativas de milhões de cidadãos.
É estarrecedora a informação divulgada no dia
de ontem, terça-feira, quando nos deparamos com o
volume, apenas este ano, dos impostos pagos pelos
brasileiros.
Desde o início de 2012, os brasileiros já pagaram
400 bilhões de reais em impostos. O valor foi alcançado no início da noite do dia 2 de abril, 12 dias mais
cedo do que em 2011.
A medição é feita pelo Impostômetro, equipamento instalado no centro de São Paulo pela Associação
Comercial do Estado e serve como uma ferramenta
para expor aos brasileiros em todo o País a dimensão
do absurdo, do exagero da carga tributária no Brasil.
Para se ter uma noção do que isso representa,
segundo dados do Instituto Brasileiro de Planejamento
Tributário (IBPT), a carga tributária brasileira equivale a
35% do Produto Interno Bruto (PIB), a soma de todas
as riquezas produzidas no País.
De acordo com o mesmo IBPT, a cada 5 pontos
percentuais de queda no peso da tributação, o Brasil
poderia atrair entre 10% e 15% a mais em investimentos para projetos e obras.
A alta carga tributária é um dos principais componentes do chamado Custo Brasil, que é o índice que
mede os gastos extras que a burocracia, a corrupção e a
cobrança de impostos impõem a investimentos no País.
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Os tributos que mais oneram investimentos são
os incidentes sobre a folha de pagamento e consumo,
como PIS, COFINS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI).
Esperamos que o pacote de estímulos ao setor
produtivo, anunciado também ontem, nesta terça-feira,
com valor total previsto de 60,4 bilhões de reais em
recursos, produza os efeitos esperados, principalmente em função de ter entre seus componentes a desoneração fiscal da folha de pagamento, com renúncia
do Governo Federal da ordem de 3,1 bilhões de reais.
Esperamos realmente que seja possível ao Governo Federal retomar as rédeas da economia e incentivar os setores produtivos, para que o Brasil possa, em
2012, esquecer o fiasco e a tragédia do crescimento
ridículo de 2,7% do PIB brasileiro em 2011.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo
a palavra ao Deputado Ronaldo Nogueira, para uma
Comunicação de Liderança, pelo PTB. S.Exa. dispõe
de até 3 minutos.
O SR. RONALDO NOGUEIRA (PTB-RS. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, primeiramente quero registrar a presença, cumprimentando-o, do nosso colega Deputado
Estadual Sperotto, do PTB do Rio Grande do Sul. Nós
ficamos muito honrados com a sua presença. S.Exa.
vem a Brasília para tratar de assuntos de interesse do
Estado do Rio Grande do Sul, principalmente os relacionados à construção da nova ponte sobre o Rio Guaíba.
Sr. Presidente, também ocupo a tribuna para
comemorar a aprovação do Projeto de Lei nº 99, de
2007, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de motorista no Brasil. A atividade existe em situação efetiva desde as primeiras edições de veículos
automotores no início do século XX, tornando-se uma
das profissões mais presentes e necessárias na sociedade moderna.
Milhares de profissionais atuam como motorista
de veículos, utilitários, vans, ônibus, caminhões, entre
outros. Só de caminhoneiros, são mais de 1 milhão,
683 mil profissionais, sendo 776 mil autônomos.
Agora, com a regulamentação da profissão, haverá segurança jurídica para esses profissionais e também para quem os contrata, através de regras claras.
Espero que o próximo passo seja a implementação de um programa voltado para o apoio a esses
profissionais, desde a qualificação profissional, para
uma melhor capacitação, até a disponibilidade de linhas de crédito para aqueles que atuam como autônomos ou querem estabelecer o seu próprio negócio
como empresários.

Abril de 2012

Quase 2 milhões de motoristas atuam comercialmente como autônomos, pequenos empresários ou
cooperativados, tornando-se também um importante
setor para o desenvolvimento econômico do Brasil.
Cumprimento a Casa, dizendo que é importantíssima a participação do Poder Legislativo na regulamentação de diversas profissões que são notadas
pela sociedade, no entanto, não têm ainda uma regulamentação legal. Agora, com a aprovação do Projeto
de Lei nº 99, de 2007, a profissão de motorista é mais
uma das que possuem regulamentação.
Sr. Presidente, solicito que o meu pronunciamento
seja divulgado nos meios de comunicação da Casa.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a
palavra ao Deputado Lincoln Portela, para uma Comunicação de Liderança, pelo Bloco PR/PTdoB/PRP/
PHS/PTC/PSL/PRTB. S.Exa. dispõe de até 5 minutos.
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Luiz
Couto, Sras. e Srs. Parlamentares, eu faria agora um
pronunciamento sobre uma questão da Aeronáutica –
inclusive, temos aqui um comandante -, mas ele será
feito na terça-feira. Peço as minhas desculpas pelo fato
de não fazê-lo hoje.
Venho a esta tribuna para ratificar o meu posicionamento de ontem – confirmá-lo, reafirmá-lo.
O Partido da República é inteiramente favorável
à CPI do chamado Carlinhos Cachoeira, ou CPI dos
Bingos, ou CPI do Jogo do Bicho. O Partido da República é plenamente favorável. E fui um dos primeiros
signatários do requerimento de criação dessa CPI. O
Deputado Protógenes me procurou, conversei com
S.Exa., imediatamente assinei o requerimento e liberei
o partido para que o assinasse.
Deixando bem claro, como já disse ontem, estou
reafirmando hoje, e é importante eu reafirmar, ratificar
este posicionamento: sou radicalmente contra qualquer
tipo de jogo de azar, por princípio cristão. Sou pastor
batista há 38 anos, e esta Câmara dos Deputados e o
Brasil conhecem os meus posicionamentos.
Às vezes, chego até a brincar – e toda brincadeira
acaba tendo um fundo de verdade – dizendo que sou
protestante radical de extrema direita nesse sentido.
Sou radicalmente contra determinadas coisas que, infelizmente, a Nação brasileira e outros povos abarcam.
Não embarco nessas canoas.
Deixo bem claro que nunca fiz parte – nunca fiz
parte! – de nenhuma bancada dos bingos. Andaram
sugerindo alguma coisa nesse sentido e até sugeriram
o nome de outros Parlamentares que são radicalmente
contra. Nunca fiz parte, nunca me envolvi, não conheço.
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Desculpem-me, não posso baixar o nível do debate, mas me lembro de um cantor do nosso tempo,
Zeca Pagodinho, que, se referindo a caviar – não me
refiro a caviar, mas a coisa pior -, disse: “Nunca comi,
não conheço, só ouvi falar”. E eu digo: “Dele nunca
comi, não conheço e só ouvi falar”. É lamentável que,
por equívoco, Parlamentares que nada têm a ver com
nada, possam ter seus nomes divulgados, às vezes,
de uma maneira não maldosa, mas equivocada. Seria
a maneira mais educada da minha parte.
Então, por equívoco, às vezes alguns nomes são
mencionados. Nisso, em algum lugar, meu nome foi
colocado de maneira equivocada. Então, estou deixando bem claros os meus posicionamentos. Não há
nenhum Parlamentar do Partido da República envolvido em nada que tenha a ver com bingos, com essa
CPI. E nada também contra, porque as pessoas que
estiverem envolvidas têm direito ao contraditório. Se há
Parlamentares desta Casa, do Senado, se há figuras
da política brasileira que tiveram seus nomes citados,
têm de ter também o direito ao contraditório. Vivemos
em um Estado Democrático de Direito, e o contraditório é a essência da democracia. Não podemos permitir
que pessoas sejam prejulgadas.
Somos plenamente favoráveis à CPI. Participaremos plenamente da CPI. Vou indicar nomes do partido.
Reafirmo: sou radicalmente contra qualquer tipo de jogo
de azar. No dia da votação, não votei favoravelmente
aos bingos, não fui favorável aos bingos.
Portanto, não posso ser citado dessa maneira.
Deixo aqui meu posicionamento e também o do Partido da República.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Com a palavra o Deputado Zé Geraldo, do PT do Pará. S.Exa.
dispõe de 5 minutos.
O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos aqueles que me ouvem neste momento, eu quero
ressaltar, mais uma vez, que ontem a bancada federal
do PT do Pará -Deputado Miriquinho Batista, Deputado
Beto Faro, Deputado Cláudio Puty e eu – teve uma audiência com a Ministra Miriam Belchior para fazer um
balanço das obras do PAC no Estado do Pará.
Na ocasião, ressaltamos que algumas obras que
consideramos estratégicas, estruturantes, por serem
grandes obras e estarem enfrentando todo esse debate
ambiental, inclusive com as comunidades indígenas,
sofrem um ligeiro atraso, naturalmente. Tanto nas obras
da BR-163 quanto nas da Rodovia Transamazônica e
da Hidrovia Araguaia-Tocantins há atrasos.
Mas o interessante é que, há 2, 3 anos, ninguém
acreditava nessas obras. Lembro-me de que, quando
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estava em Itaituba, em Santarém, em Altamira, em
Marabá e tinha acesso a algum jornal ou a alguma
rádio, eu falava no asfaltamento dessas rodovias, no
derrocamento do Pedral do Lourenço entre Tucuruí e
Marabá, mas ninguém acreditava. Aproximadamente
43 quilômetros de pedras terão de ser removidas para
fazer o canal, para permitir a navegação das balsas,
para transportar o minério e outros produtos de Marabá até o Porto de Vila do Conde.
Felizmente, agora o debate não é esse. O debate
que se faz na Assembleia Legislativa do Pará, que provoca notícia na imprensa de que o Governador vem a
Brasília e faz com que um Senador do PSDB provoque
uma audiência para ter manchete no jornal é sobre o
atraso das obras. Ninguém duvida de que essas obras
vão acontecer. E nossa audiência, ontem, foi no sentido também de pedir celeridade, por exemplo, para
as obras de derrocamento do Pedral do Lourenço, na
Hidrovia Araguaia-Tocantins.
Foram feitos estudos pela Universidade Federal
do Pará. A obra chegou a ser licitada, mas, de repente, foi cancelada a licitação, e os estudos que foram
feitos não valerão mais. Outros estudos terão de ser
feitos. Há uma negociação para que a Vale doe esses
estudos para o Governo Federal.
A Vale está sendo chamada ao processo de construção da hidrovia. Qual é a vantagem da doação desse
projeto? Se esse projeto for feito pelo DNIT, terá que ser
licitado. Haverá uma demora de 2 a 3 meses só para a
licitação do projeto. Não estamos falando da licitação
da obra, mas da licitação do projeto da obra. Com a
Vale no processo, já vamos ganhar tempo.
É verdade que neste ano, até dezembro, deveremos ter só a fase de elaboração e licitação do projeto. Já que de dezembro até junho há as cheias do
rio, provavelmente essa obra terá início somente em
2013, assim como a Rodovia Cuiabá-Santarém, que
já era para estar pronta este ano, mas provavelmente
ficará pronta entre 2013 e 2014, e a Transamazônica,
entre 2014 e 2015.
Não estamos falando aqui de 100 quilômetros de
asfaltamento de rodovias. Estamos falando aqui de 2
mil e 100 quilômetros de rodovia asfaltada na Amazônia. O que se dizia lá, há cerca de 4, 5 anos, era que o
Governo do PT não iria asfaltar coisa alguma, porque
quem manda são as ONGs, o interesse internacional,
etc., etc., isso para tentar deslegitimar o nosso Governo. Esse assunto não está mais em debate. O que
está em debate é o atraso, como o Luz para Todos.
A propósito, a CELPA está falida. Todos sabem que a
CELPA foi vendida a preço de banana no Governo do
PSDB do Pará por Almir Gabriel e Simão Jatene. E
agora o Governo Federal precisa gerenciar essa situ-
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ação de falência da CELPA, para que, daqui a pouco,
não tenhamos mais 1 ano de atraso na execução do
Programa Luz para Todos.
Nós saímos muito satisfeitos da reunião. A Ministra Miriam Belchior vai estudar, na sua agenda, a
possibilidade de ir ao Pará fazer um balanço, inaugurar
obras importantes, como a travessia urbana da Transamazônica, em Marabá, obra que custou mais de
100 milhões de reais. Essa travessia vai ajudar muito
a descongestionar o trânsito naquela cidade.
Sr. Presidente, gostaria que esse pronunciamento
fosse dado como lido. Peço a V.Exa. que autorize os
meios de comunicação da Casa a darem amplitude a
essas notícias muito importantes para o Estado do Pará.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Ministra
do Planejamento, Miriam Belchior, reuniu-se, na tarde
de ontem, dia 3 de abril, em seu gabinete, em Brasília,
com a bancada federal do PT do meu Estado, o Pará,
para tratar das obras do Programa de Aceleração do
Crescimento – PAC no Pará, bem como futuras obras
a serem incluídas no programa Estado. Toda a bancada, que é formada por mim, pelos Deputados Beto
Faro, Miriquinho Batista e Carlos Puty, se fez presente.
O ponto alto da reunião foi a notícia que ouvimos
da Ministra de que o Governo Federal vai investir na
melhoria da mobilidade urbana de Belém, com o financiamento do projeto de implantação do Bus Rapid
Transit (BRT), um sistema de ônibus sobre trilhos de
alta capacidade que provê um serviço rápido, confortável, eficiente e de qualidade, concebido para servir,
segundo dados da Prefeitura de Belém, pelo menos
45 mil passageiros por hora.
O programa corria o risco de não receber os recursos federais necessários devido a conflitos de interesses entre o Governo Estadual e a Prefeitura de
Belém, com relação a projetos divergentes. Depois de
acordo entre o Governo Federal e os dois entes federativos, finalmente o Governo Dilma vai financiar grande
parte do projeto, e o novo sistema viário de Belém, tão
esperado pela população, finalmente vai sair do papel.
Na reunião também discutimos as obras do PAC
no Estado que se encontram em atraso, como as obras
de asfaltamento das rodovias Transamazônica e BR163 e do término da Hidrovia Araguaia-Tocantins. A
Ministra se comprometeu a fazer gestão junto ao DNIT
para que não ocorram atrasos por conta de repasses
de recursos. Quanto à Hidrovia Araguaia‑Tocantins,
os estudos para a derrocada do Pedral do Lourenço
serão feitos e em pouco tempo a obra será licitada. A
derrocada, ou retirada de pedras e rochas do leito do
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Rio Tocantins, é necessária para preparar o leito do
rio para a navegação. A previsão é de que as obras se
iniciem no segundo semestre de 2013 e sejam concluídas no final de 2014.
Outro ponto tratado na reunião, como não poderia
deixar de ser, foi a crise da Celpa. A nossa preocupação é que a situação de falência da empresa venha
comprometer as obras do Programa de Luz Para Todos no Estado, principalmente a execução da etapa
especial do programa na região de Belo Monte. A ministra garantiu que esforços estão sendo feitos para
que o programa não sofra descontinuidade no Estado.
Na ocasião, aproveitei para convidar a Ministra
para uma visita oficial ao Estado do Pará, até maio próximo, para inspeções das obras do PAC em andamento
e inaugurações de obras já concluídas como a travessia
urbana da Transamazônica, na cidade de Marabá, bem
como parcelas do programa Minha Casa, Minha Vida.
Tenho dito.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – A Presidência quer registrar a presença nas galerias das famílias
Cambuí e Araújo, da cidade de João Pessoa.
Sejam bem-vindas a nossa Casa!
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a
palavra ao Sr. Deputado Francisco Praciano.
O SR. FRANCISCO PRACIANO (PT-AM. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cidadãos brasileiros, logo que veio à tona o
escândalo Carlinhos Cachoeira, o PSOL tomou a iniciativa, rapidamente, de encaminhar à Mesa do Senado
ofício solicitando à Procuradoria-Geral da República o
envio ao Senado de documentos, peças, vamos dizer
assim, dos autos da investigação que aconteceu na
Polícia Federal.
A Frente Parlamentar de Combate à Corrupção,
Deputado Carlos Souza, complementando essa iniciativa do PSOL, também agendou visita à PGR para
pedir o encaminhamento, o mais rápido possível, desses documentos e também a abertura de inquérito, o
mais breve possível.
Tudo isso tinha o objetivo de dar o seguinte recado à sociedade: a Câmara dos Deputados também
está preocupada com esses fatos. Nós não podemos
ficar calados, uma vez que a mídia começa a levantar
nomes, mostrar relações de Deputados com Carlinhos
Cachoeira. Essas relações ainda não foram qualificadas. Nós não sabemos tipificar, ainda, essas relações,
a ponto de denunciar e tomar iniciativas individuais
com relação aos Deputados.
Portanto, a nossa ação, em vez de demonizar, em
vez de desclassificar a Câmara dos Deputados, tem
o objetivo de tornar clara a qualidade, a densidade e
a amplitude dessas relações, de forma a dizer para a
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sociedade se há ou não Deputados envolvidos com
Carlos Cachoeira. Se há 10 Deputados envolvidos
nesse caso, certamente há 503 que não têm nenhuma relação com Carlos Cachoeira, salvaguardando a
imagem da nossa Instituição.
Portanto, o nosso objetivo como Frente Parlamentar, companheiro Carlos Souza, não é demonizar, não é prejudicar a Câmara e a sua imagem, pelo
contrário, é salvaguardar a imagem de uma instituição
que respeitamos.
Outra observação: por que o escândalo Carlos
Cachoeira é diferente do escândalo Arruda? Por que
o escândalo Cachoeira é diferente dos 2 mil escândalos que a Polícia Federal levantou nos últimos 8 anos?
Corruptos há em todo o Brasil; escândalos há por
todo o País e continuam acontecendo. E se a polícia
prender, definitivamente, o Carlos Cachoeira? E se o
Senador Demóstenes perder o mandato, a corrupção
será debelada neste País? Óbvio que não.
Se o Estado brasileiro não sofrer um aperfeiçoamento, se não focarmos, além do escândalo, o que
para mim é secundário, nas causas da corrupção, não
vamos mitigar, não vamos resolver, não vamos debelar
esse mal que nos atinge.
Portanto, quero parabenizar a Mesa da Casa
pela iniciativa – acho que foi do Presidente Marco
Maia – de criar uma Comissão Especial para discutir
o aperfeiçoamento do Estado brasileiro. Os partidos
estão sendo convidados a indicar membros para esta
Comissão Especial.
A iniciativa da Presidência da Casa está numa
linha estruturante, está numa linha macro. Há escândalos, os escândalos continuarão; há corruptos, os
corruptos continuarão. Mas, para debelar esse mal,
precisamos organizar o Estado brasileiro, aperfeiçoar
o Estado brasileiro, estruturar as nossas instituições,
os nossos órgãos, como os TCEs, o Ministério Público, principalmente a Justiça brasileira, que precisa ter
estrutura, celeridade, capacidade de julgar, acabando
com a impunidade, não alimentando, não realimentando, não facilitando a corrupção neste País.
Parabéns a esta Casa! Parabéns à Mesa! Parabéns ao companheiro Marco Maia por tomar uma iniciativa estruturante, uma iniciativa talvez de médio prazo,
mas que tem, certamente, o eixo de estruturar as instituições e aperfeiçoar as leis de combate à corrupção.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Muito obrigado, Deputado Francisco Praciano. E quero me associar
a V.Exa. por seu pronunciamento, dizer que a luta que
V.Exa. trava, através da Frente Parlamentar Mista de
Combate à Corrupção, não pode ser tratada isoladamente. Há uma série de tentáculos que demonstram

Quinta-feira 5

10417

claramente a sonegação, ou seja, a fraude que ocorre,
a lavagem de dinheiro, o toma lá, dá cá – que não deixa
de ser um processo de corrupção -, os golpes e, além
do mais, a impunidade, que passa a ser a grande força
daqueles que cometem esse tipo de atividade criminosa para conseguirem se manter na gestão pública,
quando não deviam mais estar agindo ali.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – O Deputado
Moreira Mendes, que vai falar pela Liderança, cedeu
tempo para mais um Parlamentar falar antes dele. O
beneficiado por essa gentileza é o Deputado Gilmar
Machado, que disporá de 5 minutos.
O SR. GILMAR MACHADO (PT-MG. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
muito obrigado.
Quero ressaltar que a pesquisa de hoje da Confederação Nacional da Indústria reafirma a posição de
boa aprovação da Presidenta Dilma, que tem muito a
ver com o trabalho que está sendo de fato realizado.
Tenho de falar que, na minha região, as obras
do PAC, do Minha Casa, Minha Vida e as obras de
duplicação da BR-050 e da BR-365, estão dentro do
cronograma.
Na última sexta-feira, eu; o Dr. Roger, Diretor de
Infraestrutura Terrestre do DNIT; o Dr. Álvaro, Superintendente Estadual do DNIT; e o Dr. João André, o
responsável pelas obras na região, fomos visitar todas
as obras. Do início da BR, na divisa de Minas com Goiás, na Ponte Estelita, onde começa o primeiro trecho
de duplicação, indo até a cidade de Araguari e depois
até Uberlândia, segundo o cronograma, há uma parte
que está totalmente pronta. Era para ficar concluída
no final do ano, mas até o mês de agosto vão estar
completamente prontos os 30 quilômetros de Uberlândia a Araguari. E o outro trecho vai ficar pronto até
o final do ano.
A BR-365, que vai possibilitar irmos de Brasília
a São Paulo em pista dupla, vai ficar pronta dentro do
cronograma, ou seja, até julho do ano que vem.
Então, queremos dizer que o resultado da boa
aprovação da Presidenta Dilma é porque de fato as
coisas estão caminhando, e estamos acompanhando
de perto.
E queremos agradecer ao DNIT, na pessoa do Dr.
Roger, que esteve na nossa região visitando as obras
in loco, examinando os problemas que ocorrem, para
que as obras sejam aceleradas e possamos ter benefícios para o conjunto da população.
Ao mesmo tempo, foram anunciadas mais três
obras importantes para a região. Uma, em um viaduto
próximo à CEASA de Uberlândia, pois quando fizeram
a duplicação entre Uberlândia e Uberaba, deixaram
o viaduto estreito no meio e, agora, ele vai ser alar-
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gado. Já foram anunciados os recursos e a licitação
para essa obra.
Outras duas obras serão realizadas. Uma delas
é um grande trevo. Inclusive, quando deu a ordem de
serviço, a Presidente Dilma esteve pessoalmente, ainda
como Ministra da Casa Civil, no que nós chamamos de
Trevão de Monte Alegre, onde vai ser construído um
grande trevo realmente, com o cruzamento, agora, de
duas rodovias duplicadas, a BR-153 e a BR-365. Em
60 dias, estará na rua a licitação desse trevo, para que
possamos ter mais segurança, com pistas duplicadas,
concluídas, e o grande trevo sendo feito. E, ao mesmo tempo, o restante do complemento da duplicação
dentro de Uberlândia, que vai possibilitar a construção
de trincheira e a abertura de vias, para que possamos
ter mais segurança, principalmente para a população
dos bairros de Uberlândia.
Então, queremos agradecer à Presidenta Dilma
e a todos os órgãos que têm possibilitado que os investimentos continuem chegando à nossa cidade, à
nossa região, fazendo com que a Presidenta continue
tendo essa boa aprovação.
E quero ressaltar também o pacote que ontem
foi anunciado, com as medidas que o Ministério Fazenda, junto com o Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, com o nosso Ministro
Fernando Pimentel, têm colocado à disposição. Não
resolvem todos os problemas, mas são a demonstração de que vamos enfrentar de fato a crise, fazendo
com que o Brasil possa continuar sendo competitivo.
Vamos continuar tendo recursos, e a sinalização de
desoneração da folha estimula as empresas a que
gerem mais empregos.
Então, Padre Luiz Couto, estamos apresentando
caminhos que possibilitam ao País continuar crescendo, que o superávit continue ocorrendo, que a receita
continue aumentando, numa demonstração de que o
caminho está correto. É lógico que gostaríamos de ter
outra condição, mas não vivemos isolados no mundo;
estamos num mundo que tem dificuldades, que vive
uma crise, mas estamos sabendo apresentar soluções.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a
palavra ao Deputado Moreira Mendes, para uma Comunicação de Liderança, pelo PSD. S.Exa. disporá de
até 6 minutos.
O SR. MOREIRA MENDES (PSD-RO. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, praticamente todos os grandes jornais de
hoje e os grandes noticiários de televisão de ontem à
noite – que também repercutiram todo o dia de hoje –
trouxeram notícias sobre outro incidente ocorrido na
Usina Hidrelétrica de Jirau em construção.
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Há exatamente 1 ano e 1 mês ocorreu a mesma
coisa. Vândalos queimaram quase todos os alojamentos, além de outras instalações daquela grandiosa obra
do PAC, que se destina a produzir energia não para
Rondônia, mas para o Sul, para o Sudeste, para o
Centro-Oeste brasileiros. E se repete a mesma coisa.
Naquela ocasião, já não ficou claro se havia reivindicação de caráter trabalhista, se havia reivindicação
por melhoria de salário por parte dos trabalhadores.
Desta vez, houve uma pauta de reivindicações. E, na
medida em que a pauta de reivindicações é justa, todos temos que aplaudir os trabalhadores que vão em
busca de melhoria de seus salários, de condições de
trabalho. E eu posso testemunhar, porque conheço o
canteiro de obras, que os melhores salários hoje pagos
no Brasil e as melhores condições de habitação e de
trabalho estão lá naquelas duas grandes obras, onde os
alojamentos, Srs. Deputados, têm até ar‑condicionado.
Mesmo assim todas as reivindicações foram atendidas.
Os sindicatos que representam as categorias
atuaram prontamente e com liberdade. Atenderam ao
chamamento da Justiça Federal, que julgou a greve
ilegal. Foi feito um acordo, e os trabalhadores quiseram voltar ao trabalho.
Um grupo absolutamente minoritário de vândalos,
de bandidos, que não são ligados aos sindicatos que
atuaram, inconformados com a decisão de voltar ao
trabalho, porque o interesse deles não era o de melhoria salarial, praticaram novamente o ato de vandalismo
e queimaram 30 alojamentos.
Não estou falando de 30 apartamentos, mas de
30 alojamentos enormes, cada um deles, seguramente,
com mais de 200 pessoas. Foi um verdadeiro desastre
o que ocorreu novamente. Oito mil funcionários tiveram
que se deslocar do local de trabalho, que fica a 130
quilômetros da Capital, para alojamentos improvisados
em Porto Velho.
A grande discussão, Sr. Presidente, é quem está
por trás disso, porque os sindicatos foram atendidos,
os trabalhadores foram atendidos e queriam voltar ao
trabalho. Há inúmeras declarações em todos os jornais
nesse sentido.
Trata-se de um grupo minoritário, ligado a uma
entidade de Rondônia, chamada Liga de Camponeses
Pobres, Liga Operária Campesina ou qualquer coisa
que o valha, treinada por pessoas de fora do Brasil. Sei
disso porque já ficou provado em audiência pública que
realizamos na Comissão de Agricultura. Vieram autoridades da segurança pública de nosso Estado, que
comprovaram essa atuação ilegítima, guerrilheira, por
parte de alguns em meu Estado.
Que providência tomaram o antigo e o atual Governo do Estado de Rondônia? Nenhuma. Que provi-
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dência tomou o Governo Federal com relação a essas
denúncias? Nenhuma. Estão aí, botando fogo e incendiando obras importantíssimas para o Brasil.
Anteontem foi em Rondônia, ano passado foi em
Rondônia, mas amanhã será no Pará, em Belo Monte.
O que está por trás disso é a intenção de desestabilizar
o trabalho da Presidente Dilma, o trabalho grandioso
das obras do PAC. Há informações sigilosas, a que tive
acesso, de que quem estimula isso é o PSTU, com um
movimento chamado CONLUTAS, cujo único objetivo
é desestabilizar o Governo da Presidente Dilma. Isso
está ocorrendo e precisa ser denunciado com clareza.
Semana que vem – já estou preparando requerimento, junto com meus companheiros de partido,
porque não faço parte da Comissão de Segurança -,
vou requerer uma grande audiência pública, a fim de
trazer autoridades da segurança do Estado, da Secretaria Nacional de Segurança, do Ministério da Justiça,
encarregados da Força Nacional, para virem explicar
o porquê de isso acontecer e que providências o Governo está tomando.
O que aconteceu com aqueles vândalos ano
passado? Responderam inquérito, foram presos, há
processo contra eles? Quantos foram presos agora?
Que providências o Governo está tomando?
É preciso ficar claro, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, que as empresas Camargo Corrêa, ENESA
e tantas outras que atuam naquele canteiro têm um
cuidado exemplar com seus trabalhadores. Vou repetir:
são as melhores condições de salários. Santo Antônio
e Jirau são duas importantíssimas obras para o Brasil,
submetidas a uma minoria insignificante de vândalos.
Onde estava a Força Nacional? Isso foi um acontecimento anunciado, porque, desta tribuna, há cerca de
20 dias, anunciei: vai acontecer outra vez em Rondônia o que aconteceu há 1 ano. Não deu outra. Está lá
uma enormidade de prédios incendiados. E por que a
Força Nacional não chegou a tempo? O Governador
requisitou. O Secretário de Segurança pediu. As empresas vieram ao Palácio pedir.
Então, há muita coisa mal esclarecida nessa história e que precisa ser passada a limpo. Vários Parlamentares trataram dessa questão hoje aqui. Isso não
é uma questão localizada de Rondônia, mas um movimento nacional que tem por objetivo, repito, desestabilizar as obras do PAC da Presidenta Dilma. Isso
precisa ser colocado a limpo, e é nosso papel fazê-lo.
Por último, o Ministério Público do Trabalho atua
de forma negativa, porque, em vez de ajudar, só cria
confusão para quem está trabalhando e quer resolver
os problemas...
(O microfone é desligado.)
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Comunico
aos Srs. Parlamentares que passarei para o Grande
Expediente às 15h30min.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a
palavra à nobre Deputada Perpétua Almeida, para uma
Comunicação de Liderança, pelo Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB.
A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB-AC.
Como Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
colegas Parlamentares, hoje, o meu pequeno Estado,
o Acre, está em festa. O Governador do Estado do
Acre, Tião Viana, e o Secretário de Indústria, Comércio
e Desenvolvimento de Estado, o ex‑Deputado Edvaldo Magalhães, estão de parabéns pela homologação
da primeira ZPE do Brasil, das 23 existentes. Foram
momentos difíceis que o Estado está superando na
busca de melhores condições de vida para o nosso
povo, de emprego, de produção e de desenvolvimento.
Nós somos hoje a porta mais próxima do Brasil para
a entrada do Pacífico. São mais de 700 quilômetros e
cerca de 30 milhões de pessoas que vão se beneficiar
com essa ZPE do nosso Estado.
O nosso pequeno Estado é o único da Federação,
no seu primeiro momento, a ter sua ZPE, graças ao
esforço do Governador Tião Viana e de tantas outras
figuras que vieram antes dele nesse processo, como
o ex‑Governador Binho Marques, o ex-Governador e
hoje Senador Jorge Viana, Secretários de Estado que
por ali passaram, como Gilberto Siqueira, a Federação
da Indústria e Comércio do Acre, e agora nas mãos
do Secretário Edvaldo Magalhães e do Governador
Tião Viana.
Portanto, Sr. Presidente, quero aproveitar este
momento para saudar o Governo do Estado por essa
ação. Aliás, a Presidenta Dilma Rousseff disse que das
23 autorizadas a funcionar, apenas a do Acre se coloca em condições de fazer isso neste momento. S.Exa.
está dando um prazo até o final do ano para que todas as empresas realmente deem conta do serviço e
possam se instalar. Na verdade, a homologação dessa ZPE é uma vitória importante para o Acre, porque
várias empresas vão se instalar ali, e outras já estão
se instalando. São mais de 30 contatos de empresas
importantes no Brasil que, além de vender, pela legislação atual, 20% da sua produção no Brasil, vão
poder exportar 80%. E para nós, inclusive, o Estado
está colocando como um dos argumentos fortes essa
proximidade com os portos do Pacífico.
Quero também, ao mesmo tempo, destacar um
projeto de lei que está no Senado e que fala sobre a
ZPE, de autoria da Senadora Lídice da Mata. O projeto muda os números acerca das ZPEs, que poderiam
passar a vender entre 40% e 50% de sua produção no
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País e exportar os outros 50% ou 60%. Isso, inclusive,
atrai muito mais empresas, que teriam uma competitividade muito maior com os benefícios das ZPEs.
Sr. Presidente, é uma alegria para nós este momento que o Estado está vivendo. O jornal Valor Econômico, de segunda-feira, destaca todas as ZPEs do
Brasil, em especial a da pequena, mas valorosa cidade
de Rio Branco, que, numa parceria com a cidade de
Senador Guiomar, sede da ZPE no Estado do Acre,
também vai sediar a nossa ZPE. Milhares de empregos poderão ser gerados no Estado. É o desenvolvimento do Estado. É um novo momento. E precisamos
reconhecer esse novo momento que vive o Acre, sob
a coordenação do Governador Tião Viana, que tem
buscado desenvolver a produção no Estado e fazer
com que várias empresas ali se instalem, para garantir
emprego, renda decente e uma melhor qualidade de
vida para a nossa população.
Nós não podemos admitir que um Estado como
o Acre e todos os Estados nortistas, com sua grande
cobertura florestal, apareçam ainda com um dos piores IDHs do Brasil. Então, para superar, para vencer
esses desafios, o Governo do Estado, o Governador
Tião Viana e toda a sua equipe, junto com o nosso
trabalho, tem procurado melhorar a qualidade de vida
no Acre. Que possamos, portanto, dar um grande salto
com a nossa ZPE.
Parabéns ao Governo do Estado, parabéns à
população do Acre, que vai ter novas oportunidades
com o desenvolvimento e a geração de empregos no
nosso Estado.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Obrigado,
Deputada Perpétua Almeida.
Parabenizo-a pelo pronunciamento que faz sobre
a realidade do seu Estado e aquilo que o Governo Estadual está fazendo para gerar emprego e distribuir renda.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a
palavra, pela ordem, à Sra. Deputada Janete Capiberibe.
A SRA. JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB-AP.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Deputado Luiz Couto, Srs. e Sras. Parlamentares,
eu quero registrar aqui o meu repúdio – sim, é muito
forte essa palavra, mas é isso mesmo -, a minha apreensão com a decisão da Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania de aprovar, por 32 votos a 2, a
admissibilidade da PEC nº 215.
A matéria tira do Poder Executivo e passa para
o Legislativo a prerrogativa de homologar terras indígenas, de quilombolas e unidades de conservação,
mudando o que estava firmado na Constituição de
1988. Foi essa determinação constitucional de 1988
que permitiu ser demarcada grande parte das terras
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indígenas, de quilombos e unidades de conservação
– 70% delas foram demarcadas após a Constituição
de 1988, garantindo a sobrevivência daquelas populações que estariam dizimadas não fosse a proteção
do Estado. Ainda se têm corrigido as distorções, como
são as áreas indígenas prensadas em enormes latifúndios, que não dão conta de atender às necessidades
das suas populações.
O que tínhamos de vanguarda está sendo suprimido pela articulação das mesmas forças que deram
suporte à ditadura militar. A preponderância do fator
econômico põe em risco a integridade dos povos indígenas, dos povos quilombolas, dos povos que vivem em
unidades de conservação, e põe em risco os direitos
constitucionais assegurados no período pós-ditadura,
pois esses setores se articulam por princípios pouco
democráticos, nada republicanos e diversos do que é
a função do Estado.
A demarcação das terras indígenas ou de quilombos ou a reforma agrária sempre desagradou segmentos do agronegócio, do latifúndio, os grileiros, pois
veem as terras e as florestas tão somente como bens
para acúmulo de renda e de capital, valendo-se, para
isso, da força das leis ou das armas.
Para citar alguns exemplos, tal como ocorreu
com a Irmã Dorothy, no ano passado foi assassinado o cacique Nísio Gomes, que defendia, com sua
comunidade, o direito de morar na terra dos seus ancestrais. Ano passado, no sudeste do Pará, o casal de
extrativistas Maria do Espírito Santo e José Cláudio
Ribeiro da Silva foi assassinado em uma emboscada.
Três integrantes do MLST foram encontrados mortos
na tarde de sábado.
A violência da lei se percebe na proposta que
pretendia rever demarcações anteriores.
Sr. Presidente, essa PEC, admitida pela Comissão
de Constituição e Justiça, é a manifestação do ranço
totalitário, não democrático, de intolerância às minorias.
É o ranço do falso desenvolvimento – porque é predador -, que elabora propostas como a de mineração nas
terras indígenas e o substitutivo do Código Florestal.
Ignora a convivência com a diversidade para impor unicamente seus interesses. Despreza os direitos
de uma população que já foi vítima de extermínios pelo
poder econômico. Despreza os princípios básicos de
uma sociedade moderna e civilizada.
Com a decisão da CCJ, esta Casa se coloca do
lado do mais forte e promove uma violenta ofensiva
contra os povos tradicionais. Permite retirar a proteção
constitucional aos indígenas, ignorando seus apelos e
a Convenção nº 169 da OIT.
Repudio essa violência, Sr. Presidente. Esta Casa
não pode dar suporte à inconstitucionalidade, aos me-
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canismos de opressão, de negação de direitos, de violência e de ampliação do fosso da desigualdade social.
Solicito, Sr. Presidente, a divulgação deste pronunciamento nos órgãos de comunicação da Casa.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a
palavra ao Deputado Daniel Almeida. S.Exa. dispõe
de 1 minuto.
O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB-BA.) – Sr.
Presidente, falei na manhã de hoje sobre as ações que
estamos desenvolvendo com a União das Prefeituras
da Bahia em torno de medidas para enfrentar a seca.
Há pouco, tivemos uma reunião com o Ministro
da Integração, a UPB, vários Prefeitos e vários Deputados. O Ministro recebeu uma proposta que solicita
uma ajuda para medidas emergenciais, no período
de 6 a 7 meses, a cada Município, da ordem de 100
mil reais por mês, como carros-pipa e cesta básica. O
Ministro assumiu o compromisso de liberar, imediatamente, pelo menos 50 mil reais para cada Município
de até 20 mil habitantes, além de 10 milhões de reais
para o Estado da Bahia providenciar o enfrentamento
da situação.
Portanto, registro nosso agradecimento.
O SR. MIRIQUINHO BATISTA (PT-PA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, comunico à Casa que apresentei um projeto
de indicação que sugere ao Ministério das Cidades a
implantação de piso tátil nas cidades brasileiras.
Tomei essa iniciativa depois de ter conhecimento
do trabalho da pesquisadora Cláudia, que é deficiente
visual desde criança. Segundo ela, as informações coletadas ajudam a desenhar cidades muito mais inclusivas
não apenas para os cegos, uma vez que as melhorias
destinadas às pessoas com problemas de mobilidade beneficiariam toda a população. Nós percebemos
que as calçadas das cidades brasileiras não ajudam
os deficientes visuais, principalmente, a se locomover.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a
palavra ao ilustre Deputado Augusto Carvalho. S.Exa.
dispõe de 1 minuto.
O SR. AUGUSTO CARVALHO (Bloco/PPS-DF.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ainda sobre
as denúncias feitas pelo Fantástico, da TV Globo, que
envolveriam a manipulação de licitações, quero me
referir neste discurso, que peço a V.Exa. aceite como
lido, aos comentários e análises feitas pelo Dr. Marinus
Marsico, do Ministério Público, ao TCU e especialmente
pelo Dr. Jorge Ulisses Jacoby, especialista na Lei de
Licitações, que propõe uma série de mudanças já em
prática no Estado do Maranhão, por meio do código
de licitações daquele Estado.
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Há uma inovação, no que tange às contratações
emergenciais, que consiste na Intenção de Registro de
Preços – IRP, que, de certa maneira, impede a manipulação, objeto de denúncia da reportagem.
Muito obrigado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, assisti
às denúncias de um suposto esquema de corrupção
no sistema de saúde do Rio de Janeiro veiculadas no
último dia 18 de março pela Rede Globo no programa
Fantástico.
Posteriormente, pude conferir, ainda, a entrevista
concedida no dia 20 de março pelo Exmo. Sr. Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
da União Marinus Marsico ao Jornal da Globo, na qual
o Procurador apontou as falhas na Lei de Licitações
do País, a Lei nº 8.666/1993, lei que atualmente se
encontra defasada pela nova situação social do Brasil
e pelas novas tecnologias que podem ser aplicadas
às compras públicas.
O Dr. Marinus explanou sobre fragilidades já
apontadas diversas vezes por juristas que, diariamente, lutam para que sejam revistas e modernizadas. Ao
longo de sua fala, o ilustre Procurador apontou a contratação emergencial como uma das falhas da legislação. No entanto, entendem os estudiosos que, por
sua iminente necessidade, essa contratação não deve
ser abolida da mencionada lei, mas devem ser criados
mecanismos aptos a afastar situações de cunho ilícito
como os atualmente vivenciados.
Tomei conhecimento de que o Estado do Maranhão apresentou, dentro do legalmente possível e por
livre iniciativa dos gestores maranhenses, o Código de
Licitações e Contratos do Estado do Maranhão, normativo capaz de restringir as situações supracitadas,
que, inclusive, já foi implantado em outras versões em
cinco estados do País.
No caso do Maranhão, recentes manifestações
positivas do eminente Ministro Benjamin Zymler, Presidente do TCU, e do renomado jurista Professor Jacoby
Fernandes, redator do Código e de outra proposta de
elevação do normativo à esfera nacional, de minha
iniciativa, que atualmente encontra-se arquivada nesta Casa junto a inúmeras outras propostas positivas,
já anteviam as mazelas que hoje vivenciamos e a urgência da modernização da legislação concorrencial,
hoje tão defasada!
Defendo o fato de que contratos emergenciais
já contribuíram para a imediata resolução de necessidade da sociedade, como, por exemplo, as recentes
enchentes no Sul e Sudeste do País, que devastaram
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cidades inteiras. Seria possível aguardar um processo licitatório atualmente burocrático enquanto famílias
sucumbiam desabrigadas em ginásios ou escolas?
Ao passo que muitos defendem que certos tipos
de contratação abrem precedentes para que se superfaturem contratos, creio que a solução não é eliminar
ferramentas de compras, devido à letargia em suas
aplicações.
Deste modo, aplaudo, ainda, práticas adotadas
por alguns órgãos públicos, de alguns gestores, como
no caso da ferramenta chamada Intenção de Registro de Preço – IRP e outras encontradas no Código
de Licitações do Estado do Maranhão. Por exemplo, a
pré-qualificação das empresas interessadas em celebrar contrato com a administração, práticas que têm
conferido celeridade às contratações públicas, reduzindo os riscos no cumprimento contratual e levando
à efetivação da prestação de um serviço de qualidade
e, enfim, quebra do paradigma do “menor preço” para
o “melhor preço”.
Devemos parar de nos estarrecer com as novas
de denuncismo e partir para a ação e modernização
da legislação vigente.
Muito obrigado.
O SR. PASTOR MARCO FELICIANO (PSC-SP.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, inicio este discurso parafraseando palavras muito lindas do Dr. Martin Luther King, ativista e
militante dos direitos civis, morto nos Estados Unidos,
e também pastor protestante. Ele dizia: “Não tenho
medo do barulho dos maus, mas me apavora muito o
silêncio dos bons”.
No próximo dia 11 de abril, o Supremo Tribunal
Federal poderá decretar, no nosso País, a matança
dos inocentes, com o julgamento da ADPF nº 54, que
visa autorizar o aborto em casos de anencefalia. Urge
a mobilização em defesa da vida, pois não podemos
estar omissos nesta hora tão grave. Trata-se de uma
verdade, de uma estratégia muito sofisticada a gradualmente legalizar o aborto no País até o nono mês
de gestação, começando agora por aceitar o aborto
dos anencéfalos e depois os de má-formação, e assim
por diante, até chegar à aceitação do aborto, inclusive,
como um direito humano.
Em 2010, um grande Deputado desta Casa, Luiz
Bassuma, disse assim: “Se o Supremo cometer essa
verdadeira loucura e autorizar o aborto para casos de
anencéfalos, amanhã possivelmente esta mesma Corte
estará sendo chamada para legalizar o aborto no caso,
por exemplo, da Síndrome de Down”.
O Ministro Marco Aurélio de Mello já declarou
explicitamente, diversas vezes, à imprensa e às câmeras da TV Justiça que não pretende aposentar-se
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do Supremo Tribunal Federal sem que o tribunal tenha
discutido e aprovado a prática do aborto de modo geral.
Em entrevista à revista Veja em 2008, esse nobre
juiz disse: “O debate atual sobre o tema do aborto em
casos de anencefalia é um passo importante para que
nós, Ministros do Supremo, selecionemos elementos
que no futuro possam respaldar o julgamento do aborto
de forma mais ampla. O tema anencefalia é um gancho
para discutir situações mais abrangentes”.
Na opinião dele, “os casos de interrupção de
gestação de anencéfalo e os de aborto de forma mais
abrangente, quando a gravidez não é desejada, possuem um ponto importante em comum: o direito de a
mulher decidir sobre a própria vida. É preciso esclarecer que a vida pressupõe o parto” – diz ele. “O Código
Civil prevê o direito do nascituro, ou seja, daquele que
nasceu respirando por esforço próprio. Enquanto o feto
está ligado ao cordão umbilical, a responsabilidade é
da mulher que o carrega.”
Sr. Presidente, eu falo agora não apenas como
Deputado ou pastor, mas como sobrevivente da prática
do aborto. A vida é um dom dado pelo Criador. Cabe
ao Criador, que deu a vida, achar o momento certo de
tirá-la ou executá-la.
Eu não acho certo que, mais uma vez, o Supremo
Tribunal Federal venha, com esses pensamentos, assustar a família brasileira. Em outras situações, como
no ano passado, toda a família brasileira ficou apavorada com as decisões do Supremo, que tenta legislar
no lugar desta Casa.
Eu gostaria que neste momento todo o Brasil se
mobilizasse em torno desse assunto, porque é um assunto sério, com votação prevista para o dia 11.
Quero fazer coro à Igreja Católica, que, por meio
de encíclica deixada pelo Papa Bento XVI, convocou
para o Brasil, no dia 11, uma oração pela vida do
nascituro. Haverá uma vigília de oração pela vida do
nascituro, a ser realizada nos dias 10 e 11 de abril,
diante do Supremo Tribunal Federal, a partir das 18
horas do dia 10.
Aqueles que são a favor da vida, os cristãos que
não são apenas nominais, mas que de fato prezam a
vida, que são da região, estão convocados a participar.
Quero deixar claro que sou um pastor protestante, sou evangélico. Mas, nesse caso, eu não vejo placa
de igreja: eu vejo moral pela vida.
Portanto, faço coro à Igreja Católica. Minha salva
de palmas à atuação do Papa Bento XVI e às pessoas
que estão nos corredores da Câmara fazendo essa
apologia e trazendo pessoas para que possamos lutar pela vida.
O interessante, Sr. Presidente, é que todos os que
lutam pelo aborto um dia nasceram, puderam nascer.
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Como é que pessoas que nascem podem querer lutar
contra a vida ou tirar a vida daqueles que não têm a
chance de se defender?
Mais uma vez, faço um clamor a quem nos acompanha pela TV Câmara, que é do Entorno de Brasília
ou mesmo de outros Estados, que esteja nesta capital
nos dias 10 e 11 de abril, em frente ao Supremo Tribunal Federal, para uma vigília em prol daqueles que
precisam viver.
Deixo bem claro que, embora nosso País seja
laico, não somos ateus. Nós cremos em Deus e acreditamos que a vida é um dom.
Sr. Presidente, solicito a V.Exa. faça divulgar este
pronunciamento nos meios de comunicação da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Nós daríamos
início ao Grande Expediente neste momento, mas, por
concessão da Deputada Professora Dorinha, a palavra será concedida ao Deputado Dudimar Paxiuba, do
Pará, uma vez que S.Exa. tem de se ausentar.
O SR. DUDIMAR PAXIUBA (PSDB-PA. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo a tribuna para prestar total e irrestrita solidariedade às comunidades indígenas da etnia
munduruku do Alto Tapajós, localizadas no Município
de Jacareacanga, no Estado do Pará, principalmente
no que diz respeito às suas reivindicações quanto ao
descaso dos órgãos competentes, responsáveis pelo
atendimento à saúde dos indígenas.
Segundo várias lideranças do povo munduruku,
está ocorrendo má distribuição e péssimo gerenciamento dos recursos destinados à aquisição de medicamentos e à contratação de profissionais da área de
saúde – técnicos em enfermagem, médicos, nutricionistas – além da necessidade de melhor qualificação
e treinamento desses profissionais.
Atualmente, ocorre um alto índice de enfermidades que afligem a população indígena do Alto Tapajós,
prejudicando mais a saúde das crianças e idosos, chegando a levar alguns dos doentes a óbito. O problema
é agravado nesta época do ano em decorrência da
grande incidência de chuvas.
Além de doenças típicas da Região Norte, há a
preocupação com doenças contagiosas, como HIV,
sífilis, tuberculose, hepatite B e C e hanseníase. Os
casos de malária crescem vertiginosamente, tendo
como maior causa a falta de medicamentos e material
adequados à prevenção e ao tratamento remediado.
Há problemas de toda ordem, que vão da péssima qualidade da água consumida, locomoção dos
índios enfermos das aldeias para a sede do Município,
até a falta constante de medicamentos e alimentação.
O sofrido povo munduruku necessita urgentemente de
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postos de saúde, de sistema de abastecimento de água
e de construção de melhorias sanitárias.
O povo munduruku, por meio de suas lideranças,
enviou ao Exmo. Sr. Alexandre Padilha, mui digno Ministro da Saúde, e ao Ilmo. Sr. Antônio Alves, Secretário de Saúde Indígena, documentos cujos conteúdos
relatam detalhadamente as irregularidades ocorridas
com os recursos destinados à saúde e ao bem-estar
da comunidade indígena.
Ratificamos os pleitos já anteriormente formulados
e rogamos ao Sr. Ministro da Saúde e ao Sr. Secretário
da Saúde do Índio que procurem dar a atenção necessária e devida na busca de solução definitiva para esses
graves problemas que há décadas massacram, impiedosamente, os povos indígenas da etnia munduruku.
Requeiro, Sr. Presidente, a publicação do presente pronunciamento nos meios de comunicação da
Casa e no programa A Voz do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Passa-se ao

V – GRANDE EXPEDIENTE
A primeira oradora inscrita é a Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas do
Tocantins.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a
palavra pela ordem, por 1 minuto, ao Deputado Edinho Bez.
O SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, colegas Parlamentares, apresentei requerimento na Comissão de
Turismo e Desporto desta Casa para que a Comissão
e os responsáveis da CBF e da FIFA façam uma visita
técnica a Florianópolis para que a nossa capital, a capital dos catarinenses venha a ser uma das subsedes
das seleções que virão ao Brasil em 2014.
Portanto, a Comissão irá a Florianópolis. Peço
que seja dada ampla divulgação ao assunto.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, n��������
a qualidade de membro da Comissão de Turismo e Desporto
desta Casa há 8 anos, tomo a palavra para dizer que
protocolei na referida Comissão um requerimento para
a realização de visita técnica desta Comissão à cidade
de Florianópolis, Santa Catarina, com o objetivo de verificar a viabilidade dos centros de treinamento indicados pelo Comitê Organizador da Copa do Mundo 2014.
Solicitei a realização de visita técnica desta Comissão à cidade de Florianópolis, em Santa Catarina,
com o objetivo de verificar a viabilidade dos Centros
de Treinamento de Seleções (CTS) indicados pelo
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Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2014 no
Brasil, para Florianópolis ser uma das subsedes para
uma das seleções de futebol que disputarão a Copa
do Mundo de 2014. São eles: Campo do Costão do
Santinho Resort Golf & Spa; Centro de Treinamento do
Avaí; Estádio Orlando Scarpelli, entre outros.
Com 450 mil habitantes, Florianópolis e região são
um centro de turismo internacional, que une conforto e
luxo com muita natureza e belas praias. Por tudo o que
a cidade tem a oferecer, o número de turistas que visitam a capital catarinense vem crescendo a cada ano.
Com uma rede hoteleira totalizando 535 hotéis e
38.500 leitos, Florianópolis está localizada a 476 km
de Porto Alegre e 300 km de Curitiba, cidades estas
que sediarão a Copa do mundo de 2014.
Geograficamente com uma localização privilegiada e atendida por pistas de mão dupla ligando aos
principais centros no Brasil, isso possibilitará o transporte de torcedores e seleções que disputarão o mundial de seleções.
Tínhamos dois times, Avaí e Figueirense, na
primeira divisão da principal competição do futebol
brasileiro até dezembro de 2011. Hoje temos o Figueirense na 1ª, e Criciúma, Avaí e Joinville na 2ª divisão
do Brasileirão, com quatro centros de treinamento de
seleções indicados pelo Comitê Organizador da Copa
do Mundo de 2014. Isso só vem mostrar que o povo
catarinense prestigia bastante o futebol e que dispõe
de uma infraestrutura satisfatória, recebendo turistas,
visitantes, empresários, entre outros de todo o mundo.
Vale lembrar que este Deputado já havia apresentado este mesmo requerimento em setembro de 2011
e ele havia sido aprovado por esta Comissão. Estamos
retomando essa discussão para irmos à Santa Catarina com os responsáveis pela visita técnica enunciada.
Encerro dizendo que a cidade de Florianópolis
reúne condições excepcionais para ser uma das subsedes para receber uma das seleções que disputarão
a Copa do Mundo de 2014 no Brasil.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Com a palavra a Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende,
do Democratas do Tocantins. S.Exa. dispõe de até 25
minutos.
A SRA. PROFESSORA DORINHA SEABRA
REZENDE (DEM-TO. Sem revisão da oradora.) – Boa
tarde a todos. Boa tarde, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados. Gostaria de cumprimentar também, de
maneira especial, as pessoas que nos acompanham
pela TV Câmara.
Mais uma vez uso esta tribuna para tratar de
um tema de interesse da minha área, a educação. Eu
gostaria de reforçar a centralidade da questão da for-
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mação e da carreira do professor, da carreira docente
e dos profissionais da educação.
Desde a criação da UNESCO, em 1945, o desafio da profissionalização docente, sobretudo para a
educação básica, vem se estabelecendo como um dos
mais importantes na agenda mundial de prioridades, em
decorrência, obviamente, da importância do professor
para garantir uma educação de qualidade para todos.
Ambas as extensões integram o direito subjetivo
à educação que a Declaração Universal dos Direitos
Humanos de 1948 consagrou para servir como pré-requisito na reconstrução das sociedades em direção
à cultura da paz. Sem dúvida, se o primeiro parágrafo
do ato constitutivo da UNESCO reconheceu que na
mente das pessoas residia a esperança para a chegada
de cenários de maior plenitude democrática e cidadã,
a educação e, por conseguinte, o professor haveriam
de se elevar como prioridades da política educacional
de todas as nações.
Foi a partir desse compromisso de grande abrangência moral e ética que a UNESCO e a Organização
Internacional do Trabalho – OIT – há mais de 40 anos
decidiram somar esforços com o objetivo de produzir
um documento de referência sobre a questão docente.
Assim, tais organizações aprovaram o texto, em
1966, em uma conferência intergovernamental convocada pela UNESCO. Esse documento que compõe
toda a regulamentação da área docente é um dos mais
completos, porque trata da formação do magistério
nas suas diferentes dimensões, entre elas a formação
inicial e a formação continuada, as condições de trabalho para um ensino de qualidade, a remuneração,
a organização e a política docente, o acesso à carreira, à promoção, à avaliação, estabilidade, disciplina,
saúde, enfim, os direitos dos docentes, seus deveres
e material pedagógico de apoio.
Mesmo levando em consideração que muitos
países vêm-se esforçando no sentido de estruturar as
carreiras do magistério, o fato é que a grande maioria
das federações ainda não conseguiu atingir padrões
mínimos de qualidade necessários para colocar a profissão docente no local merecido, à altura de sua responsabilidade para com os estudantes e a sociedade.
Infelizmente o Brasil é um desses países que ainda
precisa trabalhar muito para alcançar a valorização do
profissional da educação.
Devemos reconhecer que várias tentativas foram
feitas por Estados, por Municípios e pelo Governo Federal, mas a situação ainda é preocupante.
As contínuas avaliações da educação brasileira
realizadas em nosso País ou por programas internacionais, como o PISA, mostram a complexidade do problema, indicam que o baixo rendimento escolar continua.
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No início deste ano, foi aprovado um reajuste do
piso salarial de 22%, fixado no valor de 1.451 reais, o
que continua abaixo do que merece essa categoria.
Entretanto, esse valor não é cumprido pela maioria
dos nossos Municípios e Estados.
O piso nacional salarial, instituído há 4 anos,
ainda não está presente em mais de 17 Estados; dos
quase 5 mil Municípios, poucos conseguem cumprir o
valor do piso salarial, segundo dados da CNTE – Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação.
Se antes muitos Estados e Municípios já reclamavam da falta de recursos para implantar o piso, com
o atual reajuste essa situação ficou ainda mais grave.
Recentemente, professores de 23 Estados paralisaram
suas atividades pedindo a correta e rápida aplicação
do piso e a reorganização da carreira.
O total descumprimento dessa lei é uma das razões para que eu defenda a aplicação de 10% do PIB
na educação brasileira. A Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional estipula a exigência de nível
superior para a atuação na educação, quer seja na
creche, no ensino fundamental, no ensino médio ou
no ensino superior. Entretanto, em se tratando da valorização através da qualificação, segundo os dados
mais recentes do Ministério da Educação, apenas 46%
de professores com nível superior atuam nas creches;
na pré-escola, os números chegam a 49,9%; no ensino fundamental, primeira fase, ou seja, do primeiro ao
quinto ano, os números chegam a 61,3%; na segunda
fase do ensino fundamental e no ensino médio, variam
de 78% a 91%.
Mas que formação é essa? Ela atende às necessidades da educação básica? Qual a relação concreta
entre as universidades e as escolas de educação básica? Que profissional, que professor é esse que está
nas nossas escolas? No meu Estado, Tocantins, e no
Estado do meu colega Deputado Mendonça Prado,
Sergipe, qual é a formação desse professor? Que professor é esse que está nas nossas escolas?
A Fundação Carlos Chagas realizou uma pesquisa, coordenada pela Professora Bernadete Gatti,
que mostrou que os conteúdos que os professores
deveriam aprender nas universidades, nos cursos de
Pedagogia, Língua Portuguesa, História, Biologia, Letras, Matemática, não são ensinados. Em mais de 1.600
cursos, inclusive em algumas universidades conceituadas, como o caso da USP, de universidades federais,
de universidades estaduais e privadas, o nosso professor é formado de maneira inadequada, o que mostra
uma distância entre a universidade e o professor. Essa
pesquisa mostrou que os currículos não preparam o
professor para o seu trabalho na educação básica, os
conteúdos estão distantes da educação básica.
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Só para exemplificar, no caso da Pedagogia,
que forma o professor para trabalhar nas creches, na
educação infantil, ou no ensino fundamental, vai alfabetizar as nossas crianças, em menos de 16% dos
cursos é ensinada uma disciplina que prepara o professor para a alfabetização. Então, na verdade, o que
nós queremos é quase um milagre: o professor deve
ensinar um conteúdo que ele não aprendeu. Ele deve
se preparar para uma prática na qual ele não é orientado na universidade.
A pesquisa mostra que grande parte do currículo de formação desses professores é dedicada à
legislação, a noções básicas de Filosofia, Psicologia,
História, que são importantes, mas que não podem
ser mais importantes do que o conteúdo preparatório
para ensinar às nossas crianças.
Não é por acaso que as nossas crianças chegam ao final do quinto ano sem saber ler e escrever;
chegam ao final da oitava série com os conteúdos que
deveriam ter aprendido no quinto ano; chegam ao final do ensino médio sem terem aprendido sequer os
conhecimentos do ensino fundamental. Menos de 6%
dos alunos que terminam o ensino médio têm o conhecimento adequado.
A mudança pode e deve ocorrer através de um
trabalho sério de valorização profissional, de reorganização das universidades, tanto das públicas quanto
das privadas, que necessariamente passa pela remuneração do corpo docente das redes públicas de ensino e por uma boa formação.
No Tocantins, quando fui Secretária, por quase 10
anos, consegui realizar um investimento na área salarial
e na de formação. Vários, milhares de professores foram
formados, em parcerias com a universidade, mudando
o seu perfil de formação, criando uma nova carreira.
Os professores receberam cerca de 70% de aumento
médio salarial. Em 4 anos, o investimento em folha de
pagamento com a evolução funcional dos servidores
representou um aumento de quase 43%.
No Governo atual, já em janeiro deste ano, os
professores do ensino básico do Tocantins passaram
a ter salários maiores do que a maioria dos Estados
brasileiros. Eles perdem somente para o Distrito Federal, que conta com o auxílio do Fundo Constitucional.
O menor salário de professor da educação básica do
Estado do Tocantins é R$3.062,00 para uma carga
horária de 40 horas, um professor com nível superior.
Mesmo o meu Estado ainda tem o desafio de cumprir
a carga horária docente. Um acréscimo de 7,29% sobre o salário anterior, que era de R$2.854,00. Mesmo
no meu Estado, ainda é preciso cumprir a destinação
de um terço de horas de atividades.

10426 Quinta-feira 5

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Isso é suficiente? Digo que não. Apesar do merecido reajuste do salário, ainda temos um longo caminho de valorização pela frente. Um professor bem
remunerado e qualificado, com uma carreira valorizada
e melhor remunerada, atrai mais jovens.
Segundo dados recentes da UNESCO, os salários pagos aos professores do ensino médio no Brasil
correspondem à metade do que é pago no Uruguai e
na Argentina e estão muito mais distantes ainda dos
pagos em países que ocupam os primeiros lugares
nas avaliações internacionais, como a Suíça, onde os
docentes da educação básica ganham as melhores
remunerações.
A Coreia do Sul é um país que conseguiu ressurgir das cinzas a partir da guerra, porque era uma economia agrária, pobre. Essa verdadeira revolução feita
pela Coreia, pelo Japão e pela Finlândia foi realizada
através da valorização da educação.
Nos últimos 40 anos, a Coreia do Sul deslanchou
e se tornou um dos maiores PIBs da Ásia, transformando-se numa potência cujos produtos competem
de igual para igual com os japoneses, por exemplo.
O foco na educação é apontado por diversos
pesquisadores como um dos pontos fundamentais
para o rápido desenvolvimento. Hoje o ensino no país
é olhado como modelo para o mundo. Há uma série
de fatores envolvidos, entre eles a educação e o capital humano. Outro fator essencial é entender que o
investimento na formação continuada faz a diferença
na qualidade da educação, o que diferencia muito a
Coreia do Sul do Brasil.
Estudo divulgado no fim de 2010 por uma empresa internacional de consultoria, McKinsey & Company, confirma a posição da Coreia do Sul, ao lado de
Cingapura e Finlândia, no topo da educação mundial,
e ressalta a seleção dos professores como uma de
suas estratégias centrais: 100% dos profissionais são
recrutados entre os melhores alunos do ensino médio.
Reportagem divulgada recentemente pela revista
Veja mostrou que também a China vem conseguindo
realizar uma grande mudança no seu perfil de educação. Xangai, província chinesa, tinha tirado primeiro
lugar em todas as áreas auferidas (Matemática, Ciências e Leitura) no mais importante e respeitado teste internacional de qualidade educacional, chamado
PISA. O PISA é um teste realizado a cada 3 anos pela
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento
Econômico, e mede o conhecimento de jovens de 15
anos de idade. Começou a ser realizado no ano 2000
com 32 países, e o Brasil faz parte da amostra. Na edição de 2009, contou com 65 participantes.. Destaco
que nosso País vem ocupando, entre as nações, as
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últimas posições no cenário internacional: entre a 53ª
e a 57ª posições.
O Sr. Mendonça Prado – Deputada Dorinha,
V.Exa. me concede um aparte?
A SRA. PROFESSORA DORINHA SEABRA
REZENDE – É uma honra.
O Sr. Mendonça Prado – Quero, em primeiro
lugar, revelar nosso orgulho, nossa alegria em compor
a bancada de Parlamentares do Democratas ao lado
de V.Exa., que tem demonstrado nesta Casa a sua
competência, o seu interesse em resolver os problemas relacionados à educação do nosso País. V.Exa.
demonstra profundo conhecimento sobre o tema e traz,
na tarde de hoje, dados estatísticos importantes, fazendo alusões a questões relevantes de outros países, à
maneira como eles conseguiram alcançar o Primeiro
Mundo através da educação, da valorização dos profissionais da educação, ou seja, um sistema educacional
evoluído. Tenho plena convicção de que V.Exa. nos traz
informações para despertar as nossas autoridades, o
Governo atual para algo que é fundamental e prioritário: a educação, a base de tudo. Estamos num dos
países mais violentos do planeta. Somos um País que
tem poucos registros de patentes, de pesquisas. Enfim, não temos resultados práticos no que concerne à
educação. Estamos alcançando o patamar de um país
rico, talvez a quinta economia do mundo, mas somos
um país mal avaliado no âmbito educacional. Talvez,
no futuro, isso traga para nós consequências graves.
Talvez esse nosso enriquecimento, talvez o fato de se
alcançar esse patamar na economia mundial, não se
sustente por falta de uma educação de qualidade, de
um sistema educacional de acordo com o que V.Exa.
está pregando na tarde de hoje. Portanto, parabéns
pelo brilhante pronunciamento. V.Exa. é um orgulho
para o nosso partido e – não tenho a menor dúvida –
para o Estado que representa no Parlamento brasileiro.
A SRA. PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE – Muito obrigada, nobre Deputado Mendonça
Prado. Gostaria de aproveitar que V.Exa. representa
também a área de segurança para dizer que grande
parte dos nossos problemas nessa área seriam resolvidos se tivéssemos uma educação pública de qualidade,
em que as diferenças e as desigualdades regionais não
fossem tamanhas. O País é muito rico, mas a riqueza
se concentra nas mãos de poucos. Temos certeza de
que um país que ainda gasta mais com as pessoas
reclusas nos presídios do que com a educação tem
algum erro na sua definição de prioridades.
Queremos respeitar o desenvolvimento da área
de segurança, mas um país precisa enxergar a sua
criança, o seu futuro, o seu jovem com um olhar dife-
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renciado. Como V.Exa. bem colocou, este é um momento importante.
Por que uso a tribuna para falar sobre a importância da educação? Temos tramitando nesta Casa a
lei que regulamenta o Plano Nacional de Educação,
que definirá as prioridades para os próximos 10 anos.
A que lugar nosso País quer chegar? Onde queremos
colocar os nossos investimentos? O que é mais importante para o nosso País? Logicamente, ao defender
10% do PIB para a educação, sabemos que há outras
prioridades e preocupações na área de saúde, segurança, moradia e saneamento básico, mas o fazemos
entendendo que a educação é a base para a mudança
dessa realidade de todo País. Vejo aqui a Deputada
Carmen Zanotto, da área da saúde, que sabe do que
estou falando. Um país que tenha uma educação de
qualidade com certeza terá um novo padrão na área
da saúde, de saneamento e de desenvolvimento.
Tenho certeza de que esta Casa vai sinalizar para
o nosso País qual é a importância que será dada à
educação nos próximos 10 anos, qual é o investimento que será realizado.
Dando sequência à afirmação sobre o PISA, eu
gostaria de dizer que os países que fizeram a sua tarefa de casa o fizeram com essa prioridade, num pacto suprapartidário. E aqui não estou falando como um
partido de oposição ou de situação, estou falando como
Deputada que tem uma vida dedicada à educação, e
sei que divido essa paixão com muitas pessoas, com
muitos Deputados que também acreditam na centralidade da educação.
Acredito, assim, que nós, Deputados, Senadores, Governo e sociedade, trabalhando todos juntos,
poderemos mudar o perfil de educação no nosso País.
Em suas edições anteriores o topo do ranking era
ocupado pelos países de sempre: Finlândia, Coreia do
Sul, Japão, Canadá, e agora a China está trabalhando
para chegar ao topo na qualidade educacional.
O Governo de Xangai, da china em geral, só
consegue obter esse nível de devoção à educação em
um sistema tão grande e complexo porque o apreço
pelo ensino é um valor compartilhado pela sociedade
chinesa.
Assim deveria ser no Brasil: Governo e sociedade
trabalhando juntos por uma educação de qualidade.
Dados do CONSED, que coordena todas as Secretarias Estaduais de Educação, mostram que, infelizmente, nós ainda temos muitos Estados brasileiros
– vou citar somente alguns – com o salário inicial do
professor infinitamente menor, inclusive do que o piso
salarial. É o caso do Estado de Goiás, que enfrentou
uma greve agora de mais de 60 dias, cujo salarial inicial é 965 reais; de Roraima, 950, de Alagoas, 946,
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enquanto o piso salarial é 1.451 reais. No Amapá, o
salário inicial é de 1023 reais; no Espírito Santo, de
994; no Rio Grande do Sul, de 862.
Poucos Estados reajustaram o salário do professor, como o Rio Grande do Sul, mas ainda assim a
remuneração é abaixo do piso.
Gostaria de dizer que alguns Governadores –
e também vários Prefeitos – procuraram esta Casa,
buscando, na verdade, rediscutir a correção do piso
salarial, contrapondo o que está definido hoje, que é
uma diferença em relação à arrecadação do FUNDEB
e do INPC.
Esta Casa formou um grupo de trabalho, do qual
eu faço parte, com a expectativa de que nós possamos,
juntos, construir um entendimento, em que Prefeitos e
Governadores não sejam constrangidos, mas também
os professores sejam respeitados em seus direitos e
a educação tenha a importância que este País precisa dar, para o piso, para a carreira e para a formação
do professor.
Entendo que há muitos Estados e Municípios que
não conseguem fazê-lo, mas entendo também que o
Governo Federal tem um papel de equilíbrio, de, num
regime de colaboração, redistribuição e que, com certeza, poderá agir de uma maneira contundente para
que Estados e Municípios possam pagar o piso salarial aos professores, para que uma carreira docente
e decente seja estabelecida neste País. O Governo
Federal tem que agir em seu papel redistributivo e no
regime de colaboração.
Eu gostaria de reforçar minha posição em relação aos 10% do PIB para a educação, lembrando que
hoje a grande concentração de arrecadação está na
União. No entanto, a União, dentro dos 5% do PIB, não
contribui com mais de 0,98%. O esforço vem sendo
realizado, em grande parte, por Estados e Municípios.
É neste momento, da definição de um novo Plano
Nacional de Educação, que poderemos definir, dentro
do percentual do PIB, com quanto o Estado vai entrar
e com quanto entrarão os Municípios e a União, que,
tenho certeza, não vai se furtar a essa responsabilidade. Ela precisa avançar no financiamento, e nós
precisamos avançar também no percentual do PIB
destinado à educação.
A Sra. Carmen Zanotto – Professora Dorinha,
V.Exa. me permite um aparte?
A SRA. PROFESSORA DORINHA SEABRA
REZENDE – Com prazer.
A Sra. Carmen Zanotto – Primeiro, quero parabenizá-la e dizer que, na condição de Parlamentar
da área da educação, V.Exa. tem nos dado grandes
exemplos. Eu digo isso na condição de enfermeira.
Participamos de várias Comissões juntas, em espe-
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cial agora, quando um grupo de Parlamentares – está
aqui também o Deputado Assis Carvalho – está muito preocupado com a educação na primeira infância.
Nós temos certeza, colegas Parlamentares que estão
aqui conosco, da sua contribuição para esta Comissão
nesse olhar da educação mesmo, em especial para as
crianças de zero a 6 anos, que necessitam de políticas
públicas interligadas. Não dá para a saúde trabalhar
separada da assistência social e da educação. A sua
contribuição e o seu pronunciamento nos mostram o
quanto são importantes duas políticas públicas, a que
eu defendo, a da saúde, e a da educação, porque não
se faz saúde sem educação. Então, quero parabenizá-la e dizer que essa sua bandeira deve ser a bandeira
do conjunto de Parlamentares desta Casa, porque sabemos que vamos ter jovens melhores no nosso País,
adultos melhores, se tivermos uma educação mais forte
e de melhor qualidade para o conjunto de brasileiros.
Parabéns, Deputada!
A SRA. PROFESSORA DORINHA SEABRA
REZENDE – Muito obrigada, Deputada Carmen Zanotto, pela referência à minha pessoa. Por esse grupo,
teremos a oportunidade de, juntos, na área da saúde,
na área da educação, na área da assistência social,
das políticas públicas, construir um marco legal que
garanta os direitos às crianças em especial. Sabemos
– e as pesquisas mostram isso – que criança que tem
um atendimento adequado terá um futuro diferenciado.
Ela será um adulto com as condições plenas na área
da saúde, na área da educação, mas acima de tudo
como cidadã de direitos.
O Sr. Izalci – Deputada Dorinha, V.Exa. me permite um aparte?
A SRA. PROFESSORA DORINHA SEABRA
REZENDE – Lógico, Deputado.
O Sr. Izalci – Deputada Dorinha, eu estava no
gabinete, mas fiz questão de vir aqui para dizer da minha alegria de participar com V.Exa. na Comissão de
Educação e Cultura e na Comissão Especial do Plano
Nacional de Educação, para testemunhar o trabalho
que V.Exa. faz em benefício da educação nesta Casa
e, ao mesmo tempo, para elogiá-la pelo trabalho que
fez na gestão da Secretária de Educação em Tocantins – acho que Tocantins já é um diferencial em relação a outros Estados; tem muito que avançar ainda,
como V.Exa. disse, mas V.Exa. fez um belo trabalho – e
também na Presidência do CONSED. A presença de
V.Exa. aqui é muito importante para isso. V.Exa. tem
acompanhado na Comissão do Plano Nacional de
Educação o trabalho que estamos fazendo – e V.Exa.
também – no sentido de conscientizar as autoridades,
o Governo Federal em especial, sobre a importância da
educação. O que percebemos nesta Casa é valorização
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em termos de discurso; quando se fala em recursos,
aí todo o mundo se afasta, e criam dificuldades. Só
para lembrar – não sei se V.Exa. falou no período em
que eu estava vindo para cá -, convocamos o Ministro
da Fazenda para uma reunião da Comissão Especial
do Plano Nacional de Educação. Ele infelizmente não
veio no ano passado, mas terça-feira que vem, dia 10,
ele aceitou ter essa reunião no Ministério com todos
os componentes da Comissão do Plano Nacional de
Educação. E o requerimento ainda está pendente. Se
acharmos que ele não foi convincente na reunião, teremos que convocá-lo aqui exatamente para demonstrar
que o Governo Federal precisa colocar em prática, em
ação, a importância da educação. Mas V.Exa. tem feito
um trabalho brilhante. Eu vim aqui para testemunhar
isso, parabenizar V.Exa. e dizer da minha alegria de
estar com V.Exa. nessa luta. Muito obrigado.
A SRA. PROFESSORA DORINHA SEABRA
REZENDE – Muito obrigada, Deputada Izalci.
Eu queria, na verdade, reforçar o que o Deputado
colocou: a preocupação da Comissão de Educação.
Um trabalho muito rico vem sendo realizado sob a
condução do Deputado Lelo Coimbra e a relatoria do
Deputado Angelo Vanhoni, que têm procurado ouvir
as diferentes entidades para construir um Plano que
seja estratégico para o nosso País.
Nós esbarramos hoje em várias questões, mas
a principal delas se refere ao financiamento e ao percentual do PIB para a educação. Eu tenho certeza de
que, se houver esse desejo, a partir dessa reunião...
O IPEA, bem como pesquisadores, entidades que se
têm dedicado a pesquisar financiamento e a questão
fiscal do Brasil, mostra que existe margem para chegarmos aos 10%.
Não somos irresponsáveis de pensar em 10%
de imediato – é um plano para 10 anos. Este País, ao
definir os 10% do PIB para a educação, vai dizer qual
é a sua prioridade, aonde quer chegar, o que é importante de verdade. E, Deputado Izalci, tenho certeza de
que, pela riqueza do nosso grupo, pela sensibilidade
que o Relator tem, vamos encontrar uma alternativa,
que não pode ser menor do que 10% do PIB, para a
educação. Muito obrigada.
Como membro da Comissão de Educação desta
Casa de Leis e da Comissão Especial que discute o
novo Plano Nacional de Educação, eu reafirmo o meu
posicionamento de que o PNE tem que destinar 10%
do Produto Interno Bruto para a educação, dividindo
as responsabilidades de investimento entre Estados,
Municípios e a União, que, embora seja a mais rica,
entra com a menor parte, sendo 0,98% do PIB para
a educação.

Abril de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

O Plano Nacional de Educação é um dos documentos mais importantes para o desenvolvimento
do País, por trabalhar exatamente na base de nossa
sociedade. Esse plano vai nortear toda a estrutura
educacional brasileira pelos próximos 10 anos. É uma
grande responsabilidade que está em nossas mãos,
mas que não está recebendo a devida atenção desta
Casa de Leis.
Já realizamos audiências públicas com entidades
como a Campanha Nacional pelo Direito à Educação,
movimento Todos pela Educação e pesquisadores,
que, através de estudos técnicos feitos com base em
dados do próprio MEC, mostraram por A mais B que
o necessário para o cumprimento do plano nos próximos 10 anos seriam os 10% do PIB para a educação.
O Governo precisa avaliar melhor essa situação.
Atualmente, os valores investidos em educação
correspondem a cerca de 4,7% do Produto Interno
Bruto do País. O valor proposto pelo Governo para o
novo Plano Nacional de Educação é de 8% do PIB.
Dando sequência, gostaria de destacar que a
PNAD mostra que o professor no Brasil recebe salários
em torno de 60% apenas dos salários dos profissionais
que têm a mesma formação que os nossos professores. O Plano Nacional procurará tratar dessa situação
revertendo. Para igualar o salário do professor às demais profissões de nível superior, precisaremos de, no
mínimo, mais 2% do PIB. Ou seja, para que possamos
alcançar isso, 7% do PIB será insuficiente para cumprir
todas as metas, inclusive enviadas pelo Executivo no
Plano inicial. Isso já nos levaria praticamente ao valor
que está sendo sugerido pelo Governo.
Gostaria de ressaltar um fator importante: a educação é um investimento, com reflexo não só na qualidade de vida, mas também na economia do nosso País.
O recurso que será aplicado na educação reverter-se-á
em melhoria, em desenvolvimento pessoal e cidadania,
mas, acima de tudo, em economia para o nosso País.
Com a reserva de 10% do PIB para educação,
com o passar dos anos, aplicando os recursos de forma
correta e dando condições aos Estados e Municípios,
teremos a oportunidade de mudar a atual realidade do
nosso sistema de ensino.
Fazendo o investimento necessário, trabalhando
pela valorização profissional e pela melhoria da qualidade do ensino, atrairemos jovens para a carreira docente.
Um fator muito importante que vale ser ressaltado
e que o poder público precisa levar em consideração é
que o investimento na educação, mesmo sendo a longo
prazo, traz grandes reflexos não só para a qualidade de
vida, como para a economia. Com recursos garantidos
para o financiamento pleno da educação, poderemos
formar mais profissionais e mais bem qualificados.
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Uma comparação feita pelo INEP revela que a
formação docente está diretamente ligada à qualidade
da educação e à qualidade da escola, faz uma ligação
entre as escolas que tiveram melhor resultado no PISA
e a formação dos docentes. As melhores escolas têm
no seu quadro professores com uma melhor formação, na sua maioria com nível superior. Por outro lado,
as piores escolas têm uma formação inadequada. E
escola boa ou escola ruim não está vinculada ao ser
público ou privado. Temos excelentes escolas públicas
com excelentes resultados. Temos escolas públicas de
qualidade em diferentes regiões do País, em Estados
ditos mais pobres. A qualidade da educação está ligada
à qualidade da formação do professor, à capacidade
de atrair bons profissionais.
Infelizmente, Sr. Presidente, menos de 2% dos
alunos que estão concluindo o ensino médio querem
ser professores; a grande maioria acaba indo para a
educação, porque é o caminho que existe, a oportunidade de concurso público e de trabalho, mas esse profissional que acaba indo para a educação infelizmente
não tem a vinculação, não deseja ser professor. E queremos mudar essa lógica; queremos atrair os melhores
alunos do ensino médio, aqueles que têm os melhores
resultados, que estão bem preparados. Assim, vamos
formar um novo ciclo na educação.
Entre as 10 escolas com melhor desempenho no
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB),
quase 90% dos professores tinham curso superior. Já
entre as piores, pouco mais da metade deles possuía
a mesma formação.
É preciso entender de forma definitiva que educação não é gasto, mas sim investimento garantido e
tem que ser tratada como prioridade máxima do Governo. Por isso eu defendo a criação de um pacto suprapartidário pela educação. Esse tema tem que ser
defendido por todos, independentemente de posição
partidária. É um ponto em comum de todos nós Parlamentares aqui desta Casa de Leis.
No ano passado, eu estive aqui nesta tribuna
tratando deste mesmo tema da valorização do professor, e perguntava: como podemos ter uma educação
que seja orgulho nacional? Como garantir aos nossos
jovens que as escolas públicas tenham um aparato
pedagógico que viabilize e incentive o aprendizado?
Agora, em vez de como, eu pergunto quando
poderemos ter uma educação que seja o orgulho nacional. Quando iremos garantir às nossas crianças e
jovens que as escolas públicas viabilizem uma educação de qualidade?
As respostas para essas perguntas continuam as
mesmas. Tudo isso só acontecerá quando o professor
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receber a sua merecida e devida valorização e assumir
sua responsabilidade.
Só para concluir, Sr. Presidente, quero fazer um
apelo. Aqui há vários Deputados que hoje tiveram a
oportunidade de falar sobre a importância da educação, e eu quero dizer que a lei precisa ser aprimorada.
Gostaria que todos os Deputados que têm usado esta
tribuna para se manifestarem pelo apreço à educação
e pela sua centralidade juntem-se a todos nós, da Comissão de Educação. Esqueçam a questão do partido
político, do enquadramento de Governo, porque entendo que existe uma questão maior. A educação pode
melhorar a qualidade de vida do nosso País.
Quero deixar o meu registro pedindo a esta Casa
que tenha um olhar especial para os nossos professores, que a valorização profissional seja ampliada e
garantida. É necessário esclarecer que, na lei do piso,
o Governo Federal não complementa para todos os
Municípios e Estados que não conseguem pagar.
Eu gostaria de chamar todos para que possamos,
juntos, definir os 10% do PIB para a educação, maior
democracia e maior responsabilização. Eu não estou,
com isso, defendendo que professor é coitadinho ou
precisa de pena; professor não precisa de pena, mas,
sim, de valorização, de respeito; precisa sentir-se responsável pelo resultado de seu trabalho. Precisamos
ter uma carreira atrativa, dar melhores salários, melhor formação e cobrar responsabilidade do professor,
para que ele possa atender a todas as crianças e aos
jovens. É na escola que vamos conseguir tornar este
País menos desigual, com as regiões mais equilibradas,
e dar oportunidade real para a mudança da realidade
de nossas crianças e dos nossos jovens.
A lei precisa ser aprimorada. Hoje ela se subordina aos 10% dos 10% de complementação, ou seja,
quase ninguém tem acesso. Hoje, são Municípios de
cerca de 9 Estados que não têm acesso a essa complementação.
Se todos os colegas Deputados e Deputadas
que têm usado esta tribuna manifestando seu apreço
e preocupação com a educação se juntarem a nós da
Comissão de Educação, esquecendo o enquadramento
da base do Governo, conseguiremos garantir 10% do
PIB, maior democracia e responsabilização de todos
os atores envolvidos.
A qualidade de educação de um país não pode
ser e não é maior do que a qualidade de formação
dos seus professores. Professor não precisa de pena,
precisa de valorização, precisa de respeito, precisa
sentir-se responsável pelos resultados de seu trabalho.
Parabenizo todos os professores que realizam
um grande esforço neste País imenso e de grandes
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diferenças e desigualdades regionais. Um carinho e
um respeito ao profissional da educação.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Muito obrigado, Deputada Professora Dorinha. Quero me associar
ao seu pronunciamento e lhe dizer que, como V.Exa.
diz, a educação não deve ter essa vinculação partidária. A educação é um elemento importante para o
desenvolvimento do nosso povo. Investir em educação
significa também melhorar o saneamento, a saúde e a
segurança. E sempre digo que quem deveria receber
o melhor salário seriam os professores e as professoras, porque são eles que formam todos os dirigentes,
os técnicos, aqueles que vão efetivamente trabalhar.
Nesse sentido, não deveria ser o Supremo a
referência para o salário; o teto salarial deveria ser o
salário dos professores, porque eles merecem, são
fundamentais para o desenvolvimento do nosso País.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a
palavra ao nobre Deputado Sibá Machado, para uma
Comunicação de Liderança, pelo PT. S.Exa. dispõe de
até 10 minutos.
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, é natural do Parlamento bons e acalorados debates que ocorrem entre Situação – Governo
– e Oposição.
Quero trazer dois assuntos na tarde de hoje: uma
avaliação que quero fazer sobre o perfil e o paradigma
da economia conduzida pelo Governo da Presidenta
Dilma e, claro, os episódios que ocorreram recentemente na Hidrelétrica de Jirau.
Sr. Presidente, o paradigma da economia, traçado, pensado, elaborado e conduzido pelos Líderes
do tucanato no Brasil, pelos pensadores do PSDB e
por todos os partidos que compõem essa linha de
pensamento, ficou perdido no tempo; caíram por terra
e ficaram no passado todas as suas razões e teorias.
Uma delas, Sr. Presidente, está escrita nos Anais
do que foi o grupo de pensar a economia dos anos 60
e 70, conduzido pelo ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso e por outras pessoas, como Sérgio
Motta, o ex-Governador de São Paulo, Mário Covas,
e outros pensadores, no sentido de que a teoria das
vantagens comparativas pensadas por David Ricardo,
um chamado neoclássico, da economia neoclássica,
é que os países devem trilhar seu desenvolvimento a
partir da razão daquilo que têm de melhor. Portanto, os
países com alta industrialização continuariam sendo
países que dominam a economia e a política mundial;
já os países que não contam com a industrialização
deveriam se agarrar apenas à venda e exportação de
matéria-prima.
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Pois muito bem: durante muitos anos, no século XIX e entrada do século XX, o grande debate que
se fazia era que a Inglaterra, para dominar o mundo,
aplicava muito bem essa regra. Então, os países não
industrializados deveriam estar vendendo matéria‑prima
quase de graça para a Inglaterra.
Isso cai por terra, Sr. Presidente, a partir da eleição do Presidente Lula. Cai por terra porque, resgatando um pensamento de Keynes, o Estado brasileiro
passa de novo a ser o indutor, o líder, o coordenador
da capacidade de desenvolvimento do País. Como tal,
criou o Plano de Aceleração do Crescimento – esse
foi o grande salto de qualidade da retomada, e não só
para o Brasil.
Mas vejam como mudou a geopolítica do mundo
inteiro: só existia o tal do G7, que depois virou G8; depois se criaram o G20, o G21, o G22, o G23 e tantos
outros blocos econômicos. E, é claro, mais recentemente, confirma-se o chamado BRICS – Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
Dado isso, o PAC arrasta o Brasil para uma capacidade muito forte de liderar a economia e a política, e
chama agora a atenção para a cooperação chamada
Sul-Sul. Mudaram os paradigmas dentro da OMC, muda
a discussão dentro da ONU, e em todos os grandes
fóruns mundiais os mais pobres do mundo hoje têm
um assento, ainda que minimamente reservado, nesses grandes debates, Sr. Presidente.
Então, o Plano de Aceleração do Crescimento do
Brasil veio para marcar história, para levar infraestrutura
pesada a todos os lugares, para elevar a capacidade
produtiva do País, para investir em conhecimento, para
elevar o padrão de renda dos mais pobres, para abrir
quase 15 milhões de postos de trabalho com carteira
assinada no Brasil.
Porém, Sr. Presidente, algumas pessoas parecem
ter parado no tempo. Nesse caso, as principais obras
do PAC, neste momento, na Amazônia, estão voltadas
ao setor de energia, à produção de energia hidráulica
a partir dos rios. As principais são no Rio Madeira, que
tem duas: Santo Antônio e Jirau; e no Rio Xingu, no
Pará, a Hidrelétrica de Belo Monte.
Eu acompanhei de perto o debate nos anos 80.
Estava começando a minha vida pública como sindicalista, lá na Transamazônica, no Estado do Pará. E a
forma, o modelo utilizado pelo governo militar daquela
época para a construção de hidrelétricas, eu também
concordo plenamente que aquilo não servia absolutamente em nada para um amazônida. Esse modelo
ficou ultrapassado. E o pior da engenharia do Brasil é
a Hidrelétrica de Balbina, no Estado no Amazonas. Até
hoje eles dizem que um engenheiro que quer pensar
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em energia elétrica não deve fazer como a Hidrelétrica de Balbina.
Mas isso tudo muda a partir do Governo do Presidente Lula. Muda, e muito, porque o novo conceito,
com novas tecnologias, redução do tamanho dos lagos,
capacidade de discussão com a comunidade, deixar
energia na comunidade, capacidade de investir no
Estado que está produzindo energia elétrica, que vai
além dos chamados planos de compensação social,
isso tudo está posto nas matrizes das construções
dessas hidrelétricas.
Eu tive a oportunidade de participar, por quase
2 anos, do Conselho de Administração da Hidrelétrica
de Jirau. Acompanhei de perto os primeiros passos da
implantação das usinas do Rio Madeira. O que ocorreu? No ano passado, houve um alto índice de vandalismo, que destruiu 100% dos alojamentos do canteiro
de obras de Jirau. Anteontem repetiram-se os fatos.
Eu tenho aqui uma nota do Secretário-Geral da
Presidência da República, Dr. Gilberto Carvalho, condenando – e eu concordo com ele – o ato de vandalismo
que lá ocorreu, porque os trabalhadores, reunidos em
assembleia, apresentaram uma pauta de reivindicação
que foi totalmente aceita pelas empresas que contratam
esses operários. Elas atenderam a 95% de tudo o que
foi colocado naquela pauta: aumento da capacidade
de pagamento do percentual aos que ganham até 1
mil e 500 reais; 220 reais para aqueles que ganham
menos de 1 mil e 500 reais; 200 reais para aqueles
que ganham mais de 1 mil e 500 reais; a garantia de
não cortar o ponto dos grevistas, e por aí vai.
Mas há um grupo de pessoas que se está atribuindo a um partido chamado de ultraesquerda, que elegeu
as obras do PAC para fazer ondas de terrorismo e chegar a 2014 com as obras, tanto dos estádios de futebol
da Copa do Mundo como também dessas hidrelétricas,
paralisadas. Esse grupo não aceitou, de jeito nenhum,
que 90% da categoria tenham dado “sim” à proposta de
negociação. Eles entraram nos alojamentos fechados,
onde as pessoas estavam trabalhando, e começaram
uma nova onda de incêndios. Dos 57 alojamentos, 36
foram queimados. Mas ao chegarem aos alojamentos
onde outros trabalhadores estavam descansando, estes não os deixaram consumar o incêndio.
Isso mostra que é preciso tomar uma atitude.
Como disse o Ministro Gilberto Carvalho, não pode
ficar desse jeito. Se a causa fosse trabalhista, estaríamos discutindo no âmbito das centrais e dos sindicatos
que representam essas categorias, mas não é o que
ocorreu lá e não é o que está ocorrendo em outras
onze obras do Plano de Aceleração do Crescimento.
Como o debate é dessa natureza, parabenizo o
Ministro José Eduardo Cardozo por tomar a atitude de
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mandar a Força Nacional para o local. Já foram presas
onze pessoas envolvidas nesse vandalismo.
Posso afirmar a V.Exas. que acompanhei de perto
as negociações. Todas as centrais sindicais e os sindicatos que têm presença lá delas participaram, e 90%
da categoria disse “sim”.
Assim sendo, é muito preocupante esse tipo de
sindicalismo, que eu desconheço. Fui sindicalista durante muitos anos de minha vida. O embate que fazíamos
era no sentido de sermos duros na condução política
e na capacidade de argumentação. Não arredávamos
o pé naquilo que era direito do trabalhador, mas nunca
fizemos esse tipo de atividade, que vai além da luta
e da capacidade de organização sindical, um direito
do trabalhador.
Fica registrada a minha solidariedade ao Governo
e à direção dos sindicatos que conduziu a negociação
em Rondônia. Espero que, a partir de agora, se possa
operar com um serviço de inteligência, porque se não
colocarmos esse tipo de serviço, corremos o risco de
ver essas obras, que têm prazos exíguos de execução
e de entrega, serem atrasadas e perdermos o prazo,
inclusive, nas obras da Copa.
Sr. Presidente, queria deixar como lidos um texto
que trata dos efeitos do PAC, da sua capacidade de
execução, e uma matéria a respeito da nota apresentada pelo Ministro Gilberto Carvalho.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
ORADOR:
O CÍRCULO VIRTUOSO DO DESENVOLVIMENTO
Lançado em 2011, com o objetivo de dar continuidade ao programa que acelerou o crescimento do
Brasil, resgatou o papel do Estado como indutor do
desenvolvimento, recuperou a infraestrutura do País
e criou milhões de novos postos de trabalho, o PAC 2
completa um ano de vida com muitos avanços a comemorar.
O primeiro ano do PAC 2 teve um desempenho
vigoroso, com R$204,4 bilhões executados, o que representa 21% do previsto para o período 2011-2014,
que é de R$955 bilhões.
Os dados revelam que o ritmo do PAC 2 acelerou
136% no segundo semestre de 2011 em relação aos
seus primeiros seis meses.
O valor total das ações do PAC 2 concluídas é
de R$142,8 bilhões. Desse total, R$127 bilhões foram
realizados em 2011. Isso significa 17,9% das ações
previstas para o período 2011-2014.
Os dados demonstram que tanto em sua execução quanto em entrega de obras, o PAC 2 segue em
bom ritmo.
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A evolução do pagamento e do empenho com recursos do Orçamento Geral da União (OGU) também
atesta a velocidade do programa. Até 31 de dezembro
de 2011, foram pagos R$28 bilhões, um aumento de
27% em relação a 2010 e de 284% em relação a 2007,
primeiro ano do PAC 1.
Os recursos empenhados também aumentaram
de R$29,7 bilhões em 2010 para R$35,4 bilhões em
2011, uma variação de 19%. Em relação a 2007 esses
recursos cresceram 121%.
Tudo isso ocorreu mesmo em um ano dedicado
ao planejamento de um novo ciclo e à execução de
novas obras que incluem etapas como a elaboração
de projetos, o licenciamento ambiental e os processos
de seleção, contratação e licitação.
A retomada do planejamento estatal, do investimento público e do aumento simultâneo do investimento privado reforçou a confiança do empresariado,
levando ao dinamismo geral da economia.
Em 2011, esses investimentos continuaram impulsionando a economia e cresceram mais do que o
Produto Interno Bruto (PIB). E assim tem sido desde
o início do PAC. Entre 2007 e 2010, o investimento
aumentou em média 10%, o que permitiu também a
aceleração do crescimento da economia. Nesse período o PIB cresceu em média 4,6% ao ano.
O PAC 2 reforça o vigoroso investimento em
energia e transportes, fundamentais para que o Brasil
continue crescendo, e avança também na solução de
problemas históricos sociais e urbanos.
Em apenas 12 meses, foi possível colocar em andamento obras complexas, como a Usina Hidrelétrica
de Belo Monte, a maior obra de geração de energia
elétrica em construção no mundo; selecionar os projetos
de metrô em Belo Horizonte, Salvador, Curitiba, Porto
Alegre e Fortaleza e do novo sistema de transporte de
Recife e região metropolitana, com investimentos que
somam mais de R$11 bilhões.
Além disso, mais de 3 mil quilômetros de obras
em ferrovias estão em andamento pelo Brasil. O PAC
2 realizou ainda leilões de concessão dos aeroportos
de Guarulhos e Campinas, em São Paulo, e do aeroporto de Brasília e assinou o contrato de concessão
do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, no Rio
Grande do Norte.
As quatro concessões vão gerar investimentos
de R$16,7 bilhões nesses aeroportos.
Em 2011, foi possível também acrescentar mais
de 2.800 megawatts ao sistema energético brasileiro,
o equivalente ao consumo do Estado de Pernambuco.
Em 2011 foram iniciados 236 poços exploratórios do Pré e Pós – sal. Novas descobertas no Pré-sal
também ocorreram e. boa qualidade de óleo foi identi-
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ficada nos poços Carioca Nordeste, Macunaíma, Iara
e Abarê, na bacia de Santos.
Nesse mesmo período, 247 mil lares deixaram a
idade das trevas, ao receberam ligações da Luz para
Todos. Dessas famílias, 39,5% está inserido no Programa Brasil Sem Miséria.
Ao mesmo tempo, foram contratados milhares
de projetos para obras de saneamento, abastecimento de água, Unidades Básicas de Saúde e Unidades
de Pronto Atendimento, creches e pré-escolas, urbanização de assentamentos precários e drenagem e
contenção de encostas, que previnem tragédias em
épocas de chuva.
O mais gratificante para todos que trabalham no
PAC 2 é constatar que esse programa, realizado cotidianamente por milhares de mãos brasileiras, consolida
a trajetória de crescimento e desenvolvimento do País.
O PAC 2 está na luz que se acende no campo,
nas famílias que abrem as portas da sua casa própria,
nos produtos que ganham o mercado internacional e
que ficam mais acessíveis aos cidadãos brasileiros.
Em cada criança que encontra uma escola melhor, nas torneiras de onde corre água limpa, nas novas
indústrias que se abrem.
Em cada novo emprego gerado.
Em cada família que sai de uma área de risco e
em cada gota de petróleo que corre de terras brasileiras tem um dedo do PAC 2.
Esse é o melhor balanço que se pode fazer desse programa que mantém o Brasil no círculo virtuoso
do desenvolvimento.
Comitê Gestor do PAC – Março de 2012.
Carvalho vê ação em Jirau como vandalismo e banditismo
Incêndio criminoso no canteiro de
obras da hidrelétrica em RO
Destruiu 36 dos 57 alojamentos dos
operários
Brasília – Um dos interlocutores mais próximos
da presidente Dilma Rousseff, o Ministro da Secretária-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho,
condenou nesta quarta-feira, 4, o incêndio criminoso
ocorrido no início desta semana no canteiro de obras
da hidrelétrica de Jirau (RO), que destruiu 36 dos 57
alojamentos dos operários. Para ele, foram atos de
vandalismo e banditismo. Onze pessoas foram presas
no episódio.
“Não consideramos essa ação que houve lá como
uma ação sindical ou uma ação de mobilização, mas
um vandalismo, banditismo, e como tal será tratado”,
afirmou Carvalho. ‘Isso não é ação de trabalhador,
isso não é ação sindical. “Tem de ser tratado em ou-
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tros termos, de questão judiciária e policial”, reforçou.
Em março do ano passado, o canteiro de Jirau já havia enfrentado depredação de ônibus e alojamentos.
O governo pretende entender melhor os motivos da ação, disse o ministro. “Queremos identificar
de onde surgiram esses movimentos. Na vez anterior,
tudo estava misturado e combinado com problemas de
condições de trabalho. Desta vez não. Desta vez os
trabalhadores, por imensa maioria, resolveram voltar
ao trabalho e aí nós não podemos tolerar esse ato de
desordem que ofende os trabalhadores.”
Para Carvalho, esse tipo de ação, em que as pessoas agem encapuzadas, não se identifica, não é típico
de disputa sindical. “Isso é típico ou de vandalismo ou
de algum grupo que tenha outras pretensões que nós
desconhecemos. Queremos identificar e questionar
essas pessoas por suas intenções.”
O ministro comentou que os problemas nas obras
voltaram após ter sido encontrada uma solução para
o impasse. “Felizmente, depois de um período tenso
houve assembléias finais, tanto em Santo Antônio quanto em Jirau, e os trabalhadores das duas usinas, por
grande maioria, decidiram voltar ao trabalho. Diante do
desrespeito à decisão da maioria dos trabalhadores,
nós resolvemos agir com radicalidade. Reforçamos a
Força Nacional e queremos assegurar democraticamente o direito dos trabalhadores que decidiram por
maioria voltar ao trabalho”, declarou Carvalho, após
participar de reunião do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) no Palácio
do Planalto.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Antes de
passar a palavra ao Deputado Cesar Conalgo pela
Liderança do PSDB, concedo a palavra à Deputada
Carmen Zanotto.
A SRA. CARMEN ZANOTTO (Bloco/PPS-SC.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, solicito seja dado como lido e divulgado nos meios
de comunicação da Casa pronunciamento sobre a
instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito da
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
Aproveito para lamentar o resultado do julgamento de um homem acusado de estupro contra três menores de 12 anos. Uma das decisões foi baseada no
fato de as crianças já terem tido prática de atividade
sexual por longa data. A violência sexual não se justifica, independente da faixa etária, muito menos num
caso tão grave envolvendo crianças. Essas crianças
foram para a atividade sexual em função da falta de
estrutura do País para a proteção das nossas crianças
e adolescentes.
Esse caso é emblemático. Com certeza, nossa
Comissão irá se pronunciar, porque não dá para ver
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um homem sendo inocentado quando violou os direitos de três crianças com apenas 12 anos.
Obrigada, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELA ORADORA:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Líderes
presentes, venho a esta tribuna para destacar a instalação, nesta terça-feira, aqui nesta Casa, da Comissão Parlamentar de Inquérito da Exploração Sexual
de Crianças e Adolescentes.
Essa é uma triste realidade que, infelizmente,
ainda enfrentamos aqui no Brasil e que voltou ao noticiário após a absolvição, pelo Superior Tribunal de
Justiça, de um homem acusado de ter praticado estupro contra três meninas de 12 anos que se prostituíam, em São Paulo.
O processo foi distribuído para a 3ª Turma do
Superior Tribunal de Justiça – STJ, onde a relatora,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, especificou
que não se pode considerar crime o ato que não viola
o bem jurídico tutelado, no caso, a “liberdade sexual”.
Isso porque, na visão da relatora, as menores a que se
referia o processo julgado se prostituíam havia tempos
quando do suposto crime, apesar de as meninas terem
12 anos e de o dispositivo, à época, dizer que “presume-se a violência se a vítima não é maior de 14 anos”.
No caso analisado, o réu era acusado de ter praticado estupro contra três menores, todas de 12 anos.
Mas o Tribunal o inocentou sob a alegação de que as
garotas “já se dedicavam à prática de atividades sexuais desde longa data”.
Tal decisão obriga a um raciocínio lógico. É possível, para uma criança de apenas 12 anos, ter exercido
a prostituição desde “longa data”?
A Ministra entendeu que apesar de buscar a proteção do ente mais desfavorecido, o magistrado não
pode ignorar situações nas quais o caso concreto não
se insere no tipo penal.
Entretanto, a 5ª Turma do STJ reverteu o entendimento local, decidindo pelo “caráter absoluto da
presunção da violência” no estupro praticado contra
menor de 14 anos.
A decisão levou a defesa a apresentar embargos
de divergência à 3º Seção, que alterou a jurisprudência
anterior do Tribunal para reconhecer a “relatividade da
presunção de violência” na hipótese dos autos.
Procuradores da República e Parlamentares divulgaram nota em repúdio à decisão do STJ. Para eles,
a absolvição abre perigosos precedentes e “é uma
afronta ao princípio da proteção absoluta de crianças
e adolescentes”, garantidas pela Constituição Federal
e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
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A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência
da República vai pedir a revisão da decisão do STJ, segundo informou a secretária, Ministra Maria do Rosário.
Na visão da Associação Nacional dos Procuradores da República, a decisão é uma afronta ao princípio
da proteção absoluta, garantido pela Constituição a
crianças e adolescentes, e sinaliza tolerância a essa
prática. Dizem ainda que “imaginar que uma menina
de 12 anos – notadamente em situação de exclusão
social e vulnerabilidade – estaria consciente de sua
liberdade sexual ao optar pela prostituição é ultrajante”.
Ainda conforme a nota, “num momento em que
as instituições públicas e privadas preparam-se para
combater a exploração sexual infantil durante grandes eventos, como a Copa do Mundo de 2014 e as
Olimpíadas de 2016, é lamentável que prevaleça tal
entendimento”.
Para a Procuradora da República Eugênia Augusta Gonzaga, de São Paulo, a partir da edição da
Lei nº 12.015, de 2009, a relação sexual com pessoa
menor de 14 anos tornou-se expressamente proibida
e considerada como uma das hipóteses de estupro de
vulnerável. Antes da lei, existia a chamada presunção
de violência e se discutia se essa presunção era apenas
relativa, ou seja, se prova em sentido contrário seria
admitida ou não. Hoje não existe qualquer discussão
sobre prova da violência.
Jurisprudência do Tribunal de Justiça de Goiás, na
Apelação Criminal nº 19965-0/21322 (199902136681),
na Comarca de Uruaçu, não absolveu o apelante. A
Desembargadora Juraci Costa disse que não há que
se falar em absolvição com base no consentimento da
menor de 14 anos para a conjunção carnal.
Também no Recurso Especial nº 783.684-GO
(2005/0151204-9), especificou‑se que a presunção de
violência pela idade mínima, prevista no art. 224 do
Código Penal, tem caráter absoluto, não podendo ser
afastada em razão de seu comportamento pessoal.
No habeas corpus HC 72575/PE, o Relator, Ministro Néri da Fonseca, em 4 de agosto de 1995, disse
que o estupro ocorrido sequer elide a presunção de
violência; a violência ficta, prevista no art. 224 do Código Penal, é absoluta e não relativa, conforme iterativa
jurisprudência do STF. O habeas corpus foi indeferido.
São dados que reforçam o sentimento de indignação e de injustiça em relação à decisão do STJ, um
ato que avaliza práticas sórdidas que devem ser eliminadas do cotidiano de um país civilizado.
Quero reafirmar não só meu repúdio a essa absolvição, mas principalmente minha disposição, meu
compromisso em trabalhar dentro da CPI da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes pela mudança
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desta triste realidade vivida diariamente por milhares
de crianças brasileiras.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a
palavra ao Deputado Cesar Colnago, para uma Comunicação de Liderança pelo PSDB. S.Exa. dispõe
de 6 minutos.
O SR. CESAR COLNAGO – Sr. Presidente, sou
o próximo inscrito para o Grande Expediente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Serão acrescentados então 6 minutos ao seu tempo do Grande
Expediente. V.Exa. dispõe de 31 minutos.
O SR. CESAR COLNAGO (PSDB-ES e como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, inicialmente quero manifestar minha solidariedade a todos
os profissionais da saúde, servidores administrativos
e pacientes usuários do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes – HUCAM, nosso Hospital das
Clínicas, vinculado à Universidade Federal do Espírito
Santo – UFES.
Desde a semana passada, infelizmente, o hospital está com sua capacidade de internação reduzida,
porque a Prefeitura de Vitória, administrada pelo PT,
não renovou o convênio com a instituição, o qual permitia contratos de trabalho temporário de 125 funcionários, convênio esse que já é renovado e assinado,
com certeza, há mais de uma década.
Hoje apenas 160 dos 334 leitos do Hospital das
Clínicas estão disponíveis para atender à população.
O índice de ociosidade, que chega a 52%, é um dos
reflexos do afastamento de médicos, enfermeiros e
técnicos em enfermagem que não tiveram seus contratos renovados.
Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, quero externar
o nosso repúdio à política de sucateamento da saúde
pública no nosso País. Ela atinge diretamente os nossos
hospitais-escolas e tem por objetivo claro terceirizar e
privatizar o atendimento médico-hospitalar das nossas
universidades por meio da famigerada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, criada pela
Lei nº 12.550, de 2011.
Tal lei foi sancionada pela Presidente Dilma Rousseff em dezembro passado, contrariando, inclusive, a
decisão da 14ª Conferência Nacional de Saúde, que
se posicionou contra a criação da empresa. Com certeza, é um golpe sem precedentes contra os hospitais
universitários do País e abre espaço para o avanço do
capital e da lógica do lucro sobre esse vital segmento
da saúde pública brasileira. Hoje, o Hospital das Clínicas não tem autorização para concurso público e
não pode fazer contrato temporário – o convênio não
é assinado por ele, mas pela Prefeitura. Assim, está
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sem condições de resolver esse problema imediato.
São 52% de ociosidade.
A Direção da Universidade Federal do Espírito
Santo discute hoje a contratação temporária, em caráter de urgência, de 70 profissionais de saúde para
reforçar a equipe do Hospital das Clínicas. Mas esta
solução, que estamos vendo com muita dificuldade,
também não é a definitiva. Afinal, é sempre uma solução paliativa, um arremedo. Entendemos que a solução está na contratação de profissionais, através
de concurso público, como se fazia no passado. Há 7
anos nenhum concurso é realizado pelo Ministério da
Educação para a nomeação de novos funcionários no
Hospital das Clínicas. O quadro de pessoal é formado por 1.800 profissionais, metade não concursados.
O pior de tudo é que em agosto deste ano findará outro contrato, que mantém cerca de 300 funcionários no Hospital, o que vai agravar drasticamente a
prestação do serviço. Será o caos completo. Por isso
os estudantes, os residentes, os servidores daquela
casa, mais de 800 pessoas, estão fazendo manifestação nas ruas da cidade de Vitória. Tenho certeza de
que o Reitor da Universidade, recém‑empossado, Prof.
Reinaldo Centoducatte, está buscando uma solução,
assim como o Diretor do Hospital, Dr. Emílio Mamede.
Mas é uma situação muito difícil a que vive esse importante Hospital da Grande Vitória e de todo o Estado
do Espírito Santo.
Não podemos mais aceitar esses arranjos temporários do Governo, que já é uma marca registrada
da gestão do PT. Precisamos de soluções definitivas.
O Hospital sofre por não ter o seu efetivo, com leitos
fisicamente disponíveis, enquanto a população sofre
por falta de vagas.
Faço esta manifestação por não entender o que
está acontecendo. Fui aluno daquele Hospital, onde
fiz residência. Realmente, ele se encontra em situação muito difícil, com o pronto-socorro e muitos leitos
fechados.
Passo agora ao meu segundo pronunciamento,
que faz parte do Grande Expediente. Quero cumprimentar todos os Srs. Deputados e as Sras. Deputados
e todos os que nos assistem. Vou fazer uma análise
do que foi divulgado ontem.
O Governo Federal anunciou ontem, oficialmente, com grande divulgação na mídia, seu “Pacote de
Abril”, uma nova etapa de medidas do Plano Brasil
Maior. Lançado primeiramente em agosto de 2011,
traz agora mais uma série de medidas para aquecer
a economia e, supostamente, ajudar a indústria nacional a enfrentar a crise econômica internacional, num
momento em que o setor se encontra na UTI.
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No entanto, como avaliou o jornalista Celso Ming,
ontem, dia 3 de abril, em seu blog, parece que o Governo, ao ser surpreendido pelo forte esvaziamento
da indústria, não sabe como reverter esse processo.
Toma medidas que, além de protecionistas, criam novas
distorções, e, querendo compensar com espalhafato
e show a falta de substância, trouxe a Brasília cerca
de 200 empresários e sindicalistas para anunciar as
medidas com grande produção. De fato, o conteúdo
não promete o anúncio insistente de que a economia
crescerá a 4% em 2012, e muito menos a recuperação da indústria.
Tudo indica que o Governo do PT imaginava que,
ao criar um grande mercado interno de consumo, o
resto viria a reboque. Não passa um dia sem que o
Governo da Presidente Dilma alardeie que desde 2003
foram incluídos 13 milhões de brasileiros no mercado
de trabalho e consumo. Ocorre que a indústria definha a olhos vistos, como efeito colateral do chamado
“Custo Brasil”.
A principal decisão estende, a partir de julho, a
desoneração previdenciária para 15 setores – antes
eram quatro. A contribuição patronal de 20% da folha
de pagamentos será substituída por porcentagem sobre
faturamento bruto, o que felizmente ajudará a manter
o emprego de milhares de trabalhadores, porque o
empresariado não precisará demitir para cortar custos
com a contribuição previdenciária. Mas, do ponto de
vista da redução do Custo Brasil, essa medida tende
a ser pouco significativa. Afora isso, o Governo consagra o princípio da taxação sobre o faturamento bruto,
mas não deixa claro como serão evitadas práticas de
subfaturamento.
Os setores beneficiados são: têxtil, confecções,
calçados e couro, móveis, plástico, material elétrico,
autopeças, ônibus, naval, aéreo, de bens de capital –
máquinas e equipamentos -, mecânica, hotelaria, tecnologia de informação e comunicação, equipamentos
para call center e design house – chips.
Mais uma vez, repete-se a sina de medidas pontuais – são os “puxadinhos” -, limitadas, sem caráter
estruturante. O pacote tem coisas boas e novas: infelizmente, o que é bom não é novo, e o que é novo
não é bom.
Esta é a sexta tentativa, desde 2008, de ajudar a
indústria a sair do poço em que se encontra. A própria
repetição do enredo já sugere que a estrada pela qual
o Governo do PT persevera não leva a bom destino. A
devolução dos créditos tributários aos exportadores,
por exemplo, foi lançada em maio de 2008, por decisão
do ex-Presidente Lula, e até hoje, Sr. Presidente, não
foi implantada. Enquanto isso, os índices de produção
da indústria já caíram a 3,4% nos 2 primeiros meses
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deste ano, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística – IBGE.
O Governo deveria ter imposto medidas gerais,
que elevariam a competitividade da indústria, mas não.
Ao contrário, elegeu somente alguns setores. Para evitar
esta arbitragem temerária, seria melhor se as medidas
contemplassem toda a indústria, de forma a aumentar
a combalida competitividade do setor – somos hoje,
Srs. Deputados, apenas a 53ª nação entre 142 Estados pesquisados pelo Banco Mundial. O pior é que o
impacto do pacote no total da economia é reduzido e,
por isso, não altera as previsões de crescimento da
produção industrial – de 2% – nem do Produto Interno
Bruto – PIB, de 3,2% para 2012.
Em suma, o que foi anunciado pelo Governo
limita-se a desonerações tributárias, aumento e barateamento do crédito e incentivos a exportações. A
cifra é portentosa – 60,4 bilhões de reais -, mas também enganosa, porque a maior parte será por meio
de aportes ao BNDES, e uma ínfima parcela apenas
será de renúncia fiscal. Cada vez mais o Governo Dilma
dá a entender que a solução para conter a desindustrialização passa pelo câmbio depreciado e medidas
protecionistas, mas estas têm efeitos inflacionários e
não passam de tapa-buracos para remediar a ausência
concreta, estruturante e clara de uma política industrial.
Para alvejar o câmbio não está prevista nenhuma
medida mais incisiva, e – não se espantem – o próprio
Ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que, a 1
real e 80 centavos, o dólar está razoável. Também não
se anunciou derrubada do quilowatt-hora cobrado no
Brasil, o quarto maior valor do mundo. Também não
se anunciou nenhuma mexida na sobrecarga de impostos, que alcança a cifra de 37% do PIB, nem dos
altos custos da defasada infraestrutura e cara logística
brasileira, nem dos juros escorchantes dos financiamentos de capital de giro. Na verdade, no que deveria
se mexer para recuperar a competitividade da indústria
o Governo não mexeu.
Argumenta-se que o Governo deixará de arrecadar 3,1 bilhões de reais este ano para apoiar a indústria. Parece muito? Não é! Representa, Sras. e Srs.
Deputados, apenas 1 dia de arrecadação do leão, 1
dia de arrecadação dos impostos, de acordo com os
números do primeiro bimestre deste ano. A carga tributária total continuará em alta. Além disso, há risco
de diminuição dos esforços em pesquisa e desenvolvimento por causa da elevação do IPI e dos impostos
sobre importação para produtos estrangeiros, atropelando regras da Organização Mundial do Comércio
– OMC e tratados do MERCOSUL, que pressupõem
uma Tarifa Externa Comum.
O Sr. Roberto Freire – Permita-me um aparte?
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O SR. CESAR COLNAGO – Vou-lhe conceder o
aparte daqui a pouco, Deputado Roberto Freire.
O grosso do pacote virá de aportes ao BNDES,
para que o Banco conceda financiamentos a custos
menores. Serão mais 45 bilhões de reais. A operação
é criticada por especialistas pela falta de transparência.
Os repasses feitos pelo Tesouro para capitalizar e dar
mais poder de fogo ao BNDES escapam da contabilidade oficial, já que o custo fiscal desses aportes não
passa pelo Orçamento da União. Isso tem um custo
fiscal brutal que ninguém sabe qual é ao certo. Com
isso, subirá para quase 300 bilhões de reais o que a
instituição recebeu do Tesouro desde 2009.
Para disponibilizar esses recursos às empresas,
o Tesouro tomará no mercado a juros de quase 10% e
irá repassá-los para o BNDES, que dará crédito com
juros entre 5,5% e 7,7%. “O plano peca por depender
excessivamente do BNDES no financiamento das políticas, o que acaba sobrecarregando o Tesouro”, comenta
Júlio Gomes de Almeida, do Instituto de Estudos para
o Desenvolvimento Industrial – IEDI, que lembra ainda
que o Brasil acumula recordes mundiais em matéria
de carestias em várias áreas, como na tributação, na
logística, na energia, no custo de capital para as empresas que não têm acesso ao BNDES.
Ouço o Deputado Roberto Freire.
O Sr. Roberto Freire – Na hora em que pedi o
aparte, V.Exa. falou sobre aquilo que eu queria ligeiramente comentar: o pacote. Estamos voltando à célebre
política dos pacotes para enfrentar a crise econômica,
o que é a demonstração exata de um governo incompetente, que age pontualmente, que não tem visão de
conjunto, que não sabe o que significa uma política industrial. Sabe como atender determinados setores da
indústria. O pior é que já fez isso antes. Temos aí – é
recente – o Plano Brasil Maior, que tentaram vender
como uma política industrial que tinha também isenção,
tinha incentivos para alguns setores que enfrentavam
a concorrência internacional, como se o problema fosse a concorrência internacional e não questões estruturais da nossa economia. Mais uma vez, recorre-se
a problemas de conjuntura, concedem-se incentivos,
desonera-se a folha salarial. Infelizmente, alguns descobriram que a forma de desonerar onera de forma mais
perversa, quando é em cima do faturamento, no caso
da Previdência Social. Ou seja, é um governo incompetente. Infelizmente, um governo em que a corrupção
era desenfreada traz agora para o infeliz povo brasileiro
uma total inapetência para governar.
O SR. CESAR COLNAGO – Deputado Roberto
Freire, eu falei no início que é a sexta tentativa desde
2008. Até brinquei que é o Pacote de Abril do PT, porque é mais um pacote para, na verdade, tapar buracos.
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O Sr. Roberto Freire – Felizmente, esse Pacote
de Abril não é contra as liberdades do povo brasileiro.
O SR. CESAR COLNAGO – Não é aquele Pacote
de Abril. Com certeza, a indústria sofre muito nessas
várias tentativas pontuais não estruturantes a que estamos assistindo.
Por isso esse tipo de medida repete o erro de dar
um poder desmedido ao BNDES para escolher setores
que serão beneficiados com financiamentos a juros
baixos. Estes financiamentos aumentam as diferenças
entre setores e ampliam problemas de competitividade.
Há um custo nada desprezível na operação. A única forma de controlar esses gastos seria submeter ao
Congresso a aprovação dos aportes ao banco, como,
aliás, previa proposta do Senador Aécio Neves, vetada pela Presidente Dilma Rousseff no ano passado. O
total de recursos do Tesouro, inseridos na instituição, é
mantido numa caixa-preta. A única despesa registrada no Orçamento é com subsídios diretos, que ocorre
quando o Governo promete pagar parte da parcela do
financiamento para estimular um setor carente, como
no caso do crédito rural, por exemplo. Este é creditado,
este tem transparência.
Na contramão do que aponta o Governo como
benefícios das novas medidas, as Centrais Sindicais –
Força Sindical, CUT, UGT, CGTB, CTB e Nova Central
-, em parceria com entidades patronais, como FIESP,
ABIMAQ, ABINEE e Sindicato Nacional da Indústria
de Componentes para Veículos Automotores – SINDIPEÇAS, organizaram manifestação para hoje, em São
Paulo, denominada Grito de Alerta contra o Processo
de Desindustrialização pelo qual passa o nosso País.
Os sindicatos de trabalhadores são os primeiros a
considerar que as medidas anunciadas pelo Governo
são insuficientes.
Entre as medidas de ontem, o Governo também
ressuscita as câmaras setoriais, que, no passado,
serviram para atender lobbies, tanto de empresários
quanto de trabalhadores, e erige novas barreiras protecionistas no comércio exterior: o novo regime automotivo dará condição privilegiada às quatro mais tradicionais montadoras instaladas no País, em detrimento
das demais, e permite compras governamentais com
sobrepreços de até 25%.
O professor e pesquisador Mauricio Canêdo Pinheiro, do IBRE/FGV, afirma na Folha de S.Paulo que
“Os grandes gargalos que afetam a indústria brasileira
só serão removidos com medidas horizontais que atinjam todos os setores de forma abrangente. Nenhum
país conseguiu se tornar desenvolvido sem garantir
provisão satisfatória de infraestrutura, mão de obra
qualificada” – que remete a educação de qualidade, a
mão de obra que tenhamos disponível, a investimentos
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em ciência e tecnologia e inovação para a indústria –
“e ambiente macroeconômico adequado”. É o Grito de
Alerta contra o Processo de Desindustrialização pelo
qual passa o nosso País.
Portanto, não será repetindo receitas carcomidas
que o Governo Dilma conseguirá ressuscitar a indústria
brasileira, abatida por barbeiragens decorrentes das
políticas que vêm sendo adotadas nos últimos anos.
De outro lado, vimos os reclamos de outros setores, como comércio e agronegócio, que já se pronunciaram criticando a não inclusão dessas áreas nos
planos governamentais, tendo em vista a contribuição
que dão ao País, em especial na geração de empregos,
lembrando ainda que a balança comercial brasileira só
apresentou saldo positivo nos últimos anos graças às
exportações de produtos agrícolas e pecuários. Não
fosse o agronegócio, nossa balança despencaria.
Na verdade, com relação aos manufaturados,
voltamos praticamente à década de 50 do século passado, aos mesmos índices do início do nosso processo
de industrialização.
As medidas do Pacote de Abril da Presidente
Dilma servirão apenas para dar sobrevida à indústria,
mas não reverterão o cenário atual de perda na participação no PIB. O problema é que as medidas nunca
são permanentes, Deputado Anthony Garotinho, e a
agenda estratégica de Governo acaba sempre sendo
superada pelo balcão da urgência, e, no setor público,
a agenda política parece sempre ser mais importante
do que a agenda econômica, de produção e de investimentos – salário, emprego, renda para os brasileiros
-, além da falta de coordenação entre os Ministérios e
de entendimento sobre a importância de uma política
industrial, o que também corrobora para o fracasso
dessas ações. Não se faz política industrial apenas
com ideias. Falta coragem para tomar decisões que
afetam muitos interesses, inclusive os da burocracia,
e, ao que parece, o Governo da Presidente Dilma não
está disposto a comprar essa briga.
Não existe nenhum país desenvolvido e próspero
no mundo que não tenha uma indústria competente,
competitiva, que invista profundamente, tanto o setor
público quanto o privado, em ciência e tecnologia, em
inovação tecnológica, para definitivamente ter um processo de desenvolvimento que seja permanente, que
não seja passageiro.
Estamos assistindo a medidas pontuais, de tapa-buraco, que não estruturarão o que precisamos fazer,
seja no investimento público, naquilo que é essencial –
educação, infraestrutura, saúde do nosso povo -, seja
em políticas da indústria, do comércio e da agricultura
que estruturem nossa economia.
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A indústria não se recuperará. Ela está na UTI,
doente. Ela está precisando, sim, de uma visão estruturante de longo prazo, que lhe dê condições de reduzir o Custo Brasil.
O Sr. Anthony Garotinho – V.Exa. me concede
um aparte?
O SR. CESAR COLNAGO – Pois não, Deputado
Anthony Garotinho.
O Sr. Anthony Garotinho – Quero parabenizá-lo
pelo brilhante discurso que está fazendo, ao analisar a
atual conjuntura econômica brasileira, e lhe dizer que
basta nós vermos a execução orçamentária do ano
passado para perceber que o Governo vai mal. Quando
vermos quanto foi executado das obras de infraestrutura, quanto foi gasto no Ministério da Educação, quanto
foi executado do orçamento do Ministério do Turismo, à
exceção da área social do Governo, do Bolsa Família e
de alguns outros programas sociais importantes que o
País tem, concluímos que o Governo está paralisado,
Deputado. Eu não sei qual é a intenção da Presidente
Dilma com esta sua atitude, mas há uma paralisia visível: obras como a transposição do Rio São Francisco,
parada; Ferrovia Transnordestina, parada. As estradas
brasileiras são um verdadeiro festival de buracos por
toda a parte. V.Exa. tem toda razão ao dizer que o Governo deveria fazer um planejamento para que esse
tipo de comportamento, muito ruim para toda a população, não ocorra. Felicito V.Exa. pela brilhante lucidez
da análise que está fazendo, embora tenhamos que
reconhecer que num ponto a Presidente Dilma está
acertando: redução das taxas de juros.
O SR. CESAR COLNAGO – Sim.
O Sr. Anthony Garotinho – Elas são muito importantes para o nosso País. Os banqueiros já ganharam muito dinheiro. Agora, cabe ao Banco Central e ao
Ministério da Fazenda diminuírem a diferença do spread bancário, aquilo que os banqueiros estão captando
de dinheiro no mercado – agora menos, até porque o
Governo baixou a taxa de juros – e aquilo que estão
emprestando para os empresários, para as pessoas
que tomam empréstimo no cartão de crédito, que continua sendo o maior absurdo deste País.
O SR. CESAR COLNAGO – Obrigado, Deputado Garotinho.
Finalizando, quero dizer que não se faz política
industrial apenas com boas ideias. Aliás, não se faz
governo apenas com ideias. É preciso materializá-las.
A Presidente Dilma foi à Veja dizer que é fundamental e importante, e concorda e vai fazer, a redução da
carga tributária. Disse isso na campanha e no primeiro
discurso de posse. Mas o que estamos vendo é aumento da gastança com aquilo que não é saúde, que
não é educação, com aquilo que não está na ponta,
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de que o brasileiro precisa. Gasta-se em decorrência
da burocracia, dos cartões corporativos e de tantas
despesas desnecessárias do Governo. E falta coragem
para tomar decisões que afetem muitos interesses.
Essa forma de fazer pontualmente, em que se
beneficiam alguns setores e não outros, em que não se
faz uma política com visão de longo prazo e horizontal,
para que todos os setores das indústrias sejam beneficiados!... Isso significa mexer na nossa infraestrutura,
na logística, na carga tributária, na taxa de juros, que
está descendo.
Mas o câmbio é perverso e não pode ser esse
que está aí. É necessária uma política com controle da
inflação, mas com controle principalmente da gastança do Governo nos ajustes fiscais necessários. Precisamos conseguir fazer não só política industrial, mas
política para os mais diversos setores, para que nossa
economia possa crescer não a 2%, a 3%. Tivemos um
crescimento menor do que o da maioria dos nossos vizinhos da América Latina. Tivemos um “pibinho” muito
pequeno, que não traz os benefícios necessários para
nosso processo de crescimento, de desenvolvimento,
de um futuro melhor.
Por isso, coragem para enfrentar a burocracia! Ao
que parece, o Governo da Presidente Dilma não está
disposto a comprar esse tipo de briga. Tem que fazer
as reformas estruturantes e necessárias neste País.
Volto a dizer, Srs. Deputados: há coisas boas
que não são novas, e há coisas novas que não são
boas. Tem que se tirar, por exemplo, a desoneração
por faturamento bruto, em que não se controla nem o
subfaturamento das empresas. Como é que isso vai
se dar na prática? Tem que se fortalecer o BNDES de
tal forma a escolher os setores e não fazer política de
abrir mão de impostos para desonerar, para diminuir
nossa carga tributária e aumentar o número de empregos, aumentar a renda e principalmente aumentar
a competitividade das nossas empresas.
Nosso problema não é externo. Nosso problema
principal é o Custo Brasil, é interno, é revermos os gastos de Governo, é termos poupança para investir tanto
no setor público quanto no setor privado, é termos uma
economia pujante, que tenha na educação, que anda
muito mal, o pilar fundamental. É só ver o resultado
PISA – Programa Internacional de Avaliação de Alunos.
São muitas as reformas, são muitas as iniciativas
que temos que tomar para ter de volta uma indústria
pujante, potente, que ajude na construção de um Brasil
cada vez melhor para os brasileiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Tem a palavra o Deputado Anthony Garotinho.
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O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
hoje, pela manhã, fiz um discurso nesta Casa pedindo
ao ilustre Senador Demóstenes Torres que não prive o
Brasil das informações preciosas que tem.
Agora, Sr. Presidente, eu gostaria de fazer uma
pergunta para V.Exa.: V.Exa. sabe quem é o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Goiás, nomeado pelo Governador Marconi Perillo? É o Sr. Benedito
Torres Neto, irmão do Senador Demóstenes Torres.
Eu faço este alerta porque o que a imprensa anda
dizendo é que o Senador não vai renunciar. S.Exa. vai
renunciar, porque não perde o foro privilegiado. Tem
foro privilegiado como membro do Ministério Público.
E será julgado por quem? Pelo seu irmão?
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Vamos conceder a palavra para breves comunicações.
O Deputado Mendonça Prado vai dispor de 3 minutos, e o Deputado André Zacharow também.
Tem a palavra, por 1 minuto, a Deputada Perpétua
Almeida e, depois, o Deputado Carlos Souza.
A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB-AC.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
na verdade, quero registrar pronunciamento que fizemos acerca do posicionamento – na minha opinião,
corretíssimo – da Presidente Dilma, que busca ideias
e ações necessárias para que os brasileiros que moram no exterior e cursam Medicina possam garantir
o registro de seu diploma no Brasil. Nós precisamos
disso, porque muitos brasileiros estão sem médicos
no interior da Amazônia, do Nordeste, em várias cidades do Brasil.
Portanto, precisamos buscar todos os meios necessários para garantir o registro desses diplomas de
forma legal e correta, a fim de colocar médicos no interior do nosso Brasil.
Muito obrigada.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELA ORADORA:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na última reunião da cúpula dos BRICS, a Presidente Dilma
expressou a necessidade de alteração das regras de
homologação de diplomas de médicos formados no
exterior.
A ideia do Governo Federal é facilitar a entrada de médicos estrangeiros, nobres Parlamentares,
reduzindo assim a disparidade na oferta de serviços
de saúde entre os Estados, de modo a cativar a parcela da população que tem deixado a pobreza rumo
à classe média.
Por outro giro, não é só o Poder Executivo que
tenta elevar a oferta de médicos com qualificações em
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nosso País. Dois projetos que tramitam no Senado Federal têm o mesmo objetivo, um do Senador Roberto
Requião, o Projeto de Lei do Senado nº 399, de 2011,
que estabelece o reconhecimento automático de diplomas de qualquer área obtidos em instituições de
ensino superior estrangeiras com “reconhecimento de
excelência acadêmica”, e outro da Senadora Vanessa
Grazziotin, do PCdoB do Amazonas, o Projeto de Lei
do Senado nº 15, de 2012, que prevê a simplificação
de validação de diplomas de médicos formados no exterior, desde que o exercício profissional seja limitado
aos critérios, às condições e às regiões do território
nacional definidos pelo poder público.
Aqui na Câmara dos Deputados várias iniciativas
já foram realizadas, e tive a honra de realizar várias
audiências públicas sobre o tema.
Sr. Presidente, cumpre salientar que pesquisa
divulgada pela Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA aponta um dado preocupante em relação
à oferta de médicos no Sistema Único de Saúde na
região Norte. Enquanto a média brasileira de médicos
por mil habitantes fica em 3,1, esse número, na Região
Norte, corresponde a 1,9. As Regiões Sul e Sudeste
apresentam igualmente uma média de 3,7 profissionais
neste contexto. Segundo a pesquisa, os dados permitem concluir que os profissionais mais bem qualificados
estão concentrados nas regiões mais desenvolvidas
economicamente.
Senhoras e senhores, sou testemunha e defensora dos direitos dos estudantes. Quotidianamente
estudantes do meu Estado e de outras regiões, principalmente da Região Norte, estão tendo a oportunidade
de estudar na Bolívia, onde estudam com afinco e determinação. Mas, ao retornar para o Estado de origem,
esbarram nas dificuldades imposta pelas Universidades
Federais e Conselhos Profissionais.
Ora, caros colegas, já não bastassem as dificuldades financeiras e o lado emocional abalado pela
distância, ainda encontram barreiras em suas cidades.
E, como já registramos, há uma enorme necessidade
desses profissionais, para que garantam bem-estar à
sociedade e promovam condições de saúde aos mais
necessitados.
Sr. Presidente, a simplificação das regras para
validação dos diplomas obtidos em universidades estrangeiras, óbvio, respeitando os critérios criados,
separando o joio do trigo, consequentemente, pode
incentivar a ida de médicos recém-formados para regiões longínquas.
Portanto, Sr. Presidente, nobres Parlamentares,
a Presidente Dilma, com a percepção de uma grande
humanista, com uma fórmula simples e o desejo de
poder levar a todos os brasileiros atendimento de saú-
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de qualificado, especializado de pronto-atendimento,
amplia o Sistema Único de Saúde para todos os brasileiros, tornando mais fácil uma consulta com médicos
em qualquer lugar, na hora em que precisar.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Com a palavra, pela ordem, o Deputado Carlos Souza, por 1 minuto.
O SR. CARLOS SOUZA (PSD-AM. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, evidentemente, poderíamos discutir as medidas econômicas
tomadas pela Presidente Dilma Rousseff com mais
amplidão, com mais profundidade e num tempo muito
maior. Infelizmente, isso não é possível.
Necessárias se fazem tais medidas? Sim. Estamos vivendo uma crise econômica mundial, sobretudo
a Europa. E o Brasil não está totalmente imune a ela.
Fazer as reformas estruturantes também é necessário? Sim, é necessário fazer reformas estruturantes.
Este Governo ainda não fez, mas os Governos anteriores também não fizeram.
Proteger nossas indústrias urge, é medida urgente. Não podemos chegar à desindustrialização. Protegendo nossas indústrias, estamos protegendo nossos
trabalhadores, estamos protegendo uma possibilidade
de crescimento do nosso PIB, estamos protegendo uma
possibilidade de mais investimentos para este País.
Então, vamos trabalhar de forma mais perene,
de forma mais duradoura, para que possamos – esta
Casa, a Câmara dos Deputados, e o Senado Federal,
o Congresso Nacional – trabalhar, sim, em reformas
estruturantes que diminuam o Custo Brasil.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Deputado
Mendonça Prado, do Democratas de Sergipe, V.Exa.
dispõe de até 3 minutos.
O SR. MENDONÇA PRADO (DEM-SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Luiz Couto, Sras. e Srs. Parlamentares, em face
da exiguidade do tempo, vou tentar ser sucinto, falar
em pouco tempo algumas palavras relacionadas a um
tema que considero de grande relevância.
Hoje, tivemos oportunidade de ouvir diversos
pronunciamentos sobre importantes temas do nosso
País, a maioria deles relacionados à economia, à política e às relações do Brasil com outros países no que
concerne ao comércio internacional.
Muitos vangloriam da tribuna da Câmara dos
Deputados a elevação do nosso País ao patamar de
uma das economias mais ricas do planeta, conforme,
logicamente, dados estatísticos formulados por economistas e avaliados por todos aqueles que verificam
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quais são os países mais pujantes, quais são os países
de economias mais robustas no mundo.
Entretanto, Sr. Presidente, apesar dessas considerações, há um tema que nos preocupa sobremaneira: o Brasil, que está chegando ao patamar de quinta
economia do planeta, se não me falha a memória, é o
84º em Índice de Desenvolvimento Humano. Ou seja,
esse é, indiscutivelmente, um dos problemas sobre o
qual precisamos refletir.
Como pode um país tão rico ter pessoas tão pobres, sem saúde, sem educação, sem segurança pública, sem saneamento básico e outras questões sobre
as quais devemos refletir, porque têm causado, sem
sombra de dúvidas, uma inquietação no seio das famílias e da sociedade. Refiro-me ao consumo de drogas.
Este País, que é a quinta economia do mundo,
que tem crescido de forma célere, também é o País
que tem tido um aumento considerável no consumo
do crack. Nos últimos 4 anos, 700% foi o aumento do
consumo de crack no Brasil. E o que têm a dizer os
responsáveis pelo avanço econômico, pelo fortalecimento das finanças, por essa potência que tem transformado o nosso Brasil?
Será que vamos nos restringir à discussão sobre
fórmulas econômicas, sobre os aspectos financeiros,
sobre esses índices que estão relacionados ao Banco Central, olvidando das nossas crianças que estão
entregues ao crack e sem nenhuma perspectiva do
nosso País?
O que dizer das nossas forças de segurança com
remunerações aviltantes e das Forças Armadas, desmoralizadas por um governo que não remunera bem os
militares do nosso Brasil? Nós, nesses 17 mil quilômetros de fronteiras com países produtores de cocaína,
temos o ingresso fácil da droga. Enquanto evoluímos e
crescemos economicamente, estamos, paralelamente,
sendo destruídos pela incompetência, pela inoperância
daqueles que não enxergam a importância da segurança pública e das Forças Armadas do nosso País.
Esse pecado cometido pelos governos democráticos, que não priorizam as nossas Forças Armadas,
tem trazido consequências danosas para as nossas
crianças e para os nossos adolescentes, que estão
aí sendo aprisionados pelo que há de pior no mundo,
pelo mal do século, que é a droga, a cocaína, a maconha, o crack.
Queremos um Brasil rico, mas com pessoas saudáveis e com um futuro melhor para os nossos jovens.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Solicitamos
aos Parlamentares que se detenham aos 3 minutos,
porque ainda há diversos oradores que querem se
pronunciar.
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O próximo orador é o Deputado André Zacharow,
do PMDB do Paraná, mas antes concedo a palavra ao
Deputado Wilson Filho, por 1 minuto.
O SR. WILSON FILHO (PMDB-PB. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente Luiz Couto, brasileiros e brasileiras, venho aqui neste momento para, na qualidade
de Presidente da Comissão Permanente da Amazônia,
Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional,
solicitar seja dado como lido discurso em que falo da
importância de valorizarmos um dos biomas que corresponde a 13% de qualquer vegetação existente em
todo o Brasil, um bioma que faz e completa 70% do
Semiárido nordestino: a Caatinga.
A região semiárida corresponde a cerca de 70%
da Região Nordeste e 13% do território brasileiro, e
nela está o bioma da Caatinga como o principal ecossistema existente naquela região. Naquele bioma, a
falta de capacidades de armazenagem da água, devido a solos rasos e pedregosos, dificulta ainda mais a
situação dos homens e das mulheres que lá habitam.
Então, Sr. Presidente, dou como lido este pronunciamento para fazer desse assunto mais uma sugestão
do Congresso Nacional para o evento Rio+20.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Muito obrigado, Deputado Wilson.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Nordeste brasileiro abriga extensa área do semiárido com
o bioma da Caatinga ameaçado de extinção, que se
reveste de extrema relevância para o clima regional e
global, para a conservação da biodiversidade, tendo
um papel-chave na economia da região e do Brasil.
A região semiárida corresponde a cerca de 70%
da Região Nordeste e 13% do território brasileiro e
nela está o bioma da Caatinga como o principal ecossistema existente naquela região. Naquele bioma, a
falta de capacidades de armazenagem da água, devido a solos rasos e pedregosos, dificulta ainda mais a
situação dos homens e das mulheres que lá habitam.
Mas, ao contrário do que muitos pensam, a Caatinga é de riquíssima biodiversidade e contém enorme potencial para o desenvolvimento, apesar de os
ecossistemas do bioma da Caatinga encontrarem-se
bastante alterados.
As principais ameaças àquela região se caracterizam pela alta deficiência de práticas de manejo
sustentável e de recuperação da vegetação degradada, inexistência de mecanismos para criação de
áreas protegidas e falta de incentivos para práticas
de uso e conservação dos recursos naturais, aliada à
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deficiência na produção e divulgação de informações
a respeito do assunto.
Por isso, torna-se necessário um enfoque governamental no desenvolvimento sustentável do bioma da
Caatinga, contribuindo para que a sociedade brasileira
conserve a natureza do semiárido, harmonizando a atividade humana com a conservação da biodiversidade e
com o uso racional dos recursos naturais da Caatinga,
para o benefício dos cidadãos de hoje e das futuras gerações. Afinal, o bioma da região do semiárido poderá
passar por graves transformações que irão influenciar
diretamente a agricultura e o abastecimento de água.
A Caatinga, Sras. e Srs. Deputados, é um dos
biomas brasileiros mais ameaçados pelo uso intempestivo dos recursos naturais. As maiores extensões
de áreas em processo de desertificação no Brasil, com
perda gradual de fertilidade do solo, estão localizadas
no semiárido, local onde se encontra aquela vegetação, resultado da combinação do cultivo inadequado
da terra às variações climáticas.
Quarenta por cento daquele território estão desmatados e um dos principais motivos é a extração ilegal
de madeira para geração de energia – é bom lembrar
que entre 30% e 40% da energia do Nordeste ainda é
proveniente da lenha e do carvão. A lenha é retirada
de forma não sustentável, inclusive para o abastecimento de polos industriais.
É premente, portanto, neste momento em que
se prepara a Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável, que se realize uma espécie de radiografia da situação da Caatinga, a qual se
qualifique como uma exposição de ideias abalizadas.
Além disso, é preciso um enfoque que se volte
para os recursos hídricos e a possibilidade de emprego
de energias limpas no Nordeste, em uma discussão
profícua que contribua para uma concepção de desenvolvimento nordestino sustentável.
As principais demandas ambientais da região
nordestina podem ser efetivamente resolvidas. Sou
daqueles que acreditam nisso. O semiárido oferece
condições suficientes de sobrevivência para o sertanejo, obtendo lucro de sua atividade. Estudos realizados nos últimos 20 anos mostram que a Caatinga
tem potencial para atender a demanda por energia
dos setores industrial e comercial, sem comprometer
a sustentabilidade do bioma.
A Caatinga tem uma condição muito grande, se
for bem explorada de forma adequada, dentro dos limites ambientais e climáticos, de alavancar o desenvolvimento do Nordeste.
Sr. Presidente, vamos aproveitar agora, no momento em que os demais países do mundo, seus
cientistas e a sua mídia voltam os olhos para o Brasil,
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onde se realizará a Conferência Rio+20, para clamar
pela salvação e pelo desenvolvimento sustentável do
semiárido e do bioma Caatinga. Nós, nordestinos, temos pressa. O tempo urge, e o planeta pode fenecer.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Com a palavra o Deputado André Zacharow. S.Exa. dispõe de
até 3 minutos.
O SR. ANDRÉ ZACHAROW (PMDB-PR. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, cidadãos que nos acompanham
neste momento por meio da TV Câmara, quero fazer
um alerta sobre grande perigo que as famílias brasileiras estão correndo devido ao afrouxamento que se
quer dar no que se refere a crimes cometidos sob o
efeito de álcool e outras drogas.
A violência no trânsito é hoje, sem dúvida, uma
das maiores tragédias sociais do Brasil, agravada pela
combinação direção e ingestão de bebidas alcoólicas.
Segundo dados do DPVAT, 160 pessoas morrem diariamente no trânsito brasileiro. Na maioria dos casos,
as vítimas são os próprios condutores, que têm entre
21 e 30 anos de idade.
Dados do Ministério da Saúde apontam que,
somente no ano de 2010, mais de 40 mil brasileiros
perderam a vida por conta de acidentes de trânsito.
Esse número é superior ao total de soldados norte-americanos mortos nos 10 anos da Guerra do Vietnã.
Jovens estão morrendo no trânsito mais do que
qualquer outra faixa etária da população – eles representam 53% dos óbitos decorrentes do trânsito.
E grande parte dessas mortes está relacionada ao
consumo de álcool. Do total de mortes ocorridas em
2009 por esse tipo de violência, 45,6% correspondem
a pessoas entre 20 e 39 anos. Quando somado àqueles que têm entre 15 e 19 anos, esse número sobe
para 53,4%. Pesquisa realizada por uma equipe do
Programa Acadêmico sobre Álcool e outras Drogas,
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mostrou
que o álcool estava presente em 75% dos acidentes
de trânsito que resultaram em morte.
Por tudo isso, a adoção da chamada Lei Seca,
aprovada por esta Casa em 2009, representou um
avanço significativo na luta para reduzir essas tristes
estatísticas. Em alguns Estados, os dados apontam
que houve queda de até 30% no número de mortes
após a entrada em vigor da lei.
Entretanto, divergências na interpretação da lei e
até propostas de mudanças em discussão no Congresso Nacional ameaçam colocar por terra esse esforço
para salvar vidas humanas.
É o caso, por exemplo, de recente decisão do
Superior Tribunal de Justiça segundo a qual somen-
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te o teste do bafômetro ou o exame de sangue pode
comprovar, em processo criminal, a embriaguez de
motoristas ao volante.
Na prática, Sr. Presidente, essa decisão ameaça
invalidar a aplicação da Lei Seca, uma vez que tais
testes não são obrigatórios, pois a Constituição prevê
que o cidadão não é obrigado a produzir provas contra
si – e temos visto, inclusive, Parlamentares e outras
autoridades usarem desse dispositivo.
Além disso, o STJ também recusou outros tipos
de provas, como, por exemplo, o depoimento de testemunhas e o registro do agente fiscalizador relativo aos
sintomas de embriaguez. Ou seja: basta o motorista
alcoolizado recusar-se a fazer o teste do bafômetro ou
o exame de sangue, para livrar-se das consequências
de sua conduta irresponsável, que coloca em risco a
sua vida e a vida de terceiros.
Preocupa-nos, particularmente, s discussão que
se trava entre especialistas sobre a pontual proposta
de reforma do Código Penal brasileiro, na Comissão
instituída pelo Senado Federal para esse fim.
Prestem a atenção, Sras. e Srs. Deputados: a
proposta rompe a definição tradicional do dolo eventual, constante do art. 18 do Código Penal, sugerindo
uma nova redação que a torna confusa e inaplicável
na prática. Acena ainda com redução de pena, de um
sexto para um terço, para os criminosos que agem
com dolo eventual.
Na nossa avaliação, trata-se de proposta absolutamente temerária, que vai na contramão daquilo por
que a sociedade brasileira clama hoje.
Vejam V.Exas. que, pela preocupante proposta,
a redação seria: “Diz-se crime: I- doloso, quando o
agente quis o resultado ou assumiu o risco consentindo em produzi-lo”.
A adição do verbo “consentir” fará com que todos os criminosos digam que não consentiram ou
que o resultado se deu por “mero acidente”, tornando
impossível fazer prova contrária, em situação jurídica
parecida com a do bafômetro. Mais: as pessoas alcoolizadas ou sob o efeito de drogas poderão alegar em
sua defesa que, em tal estado, não teriam condições
legais de “consentir” com o resultado, contribuindo,
ainda mais, para a impunidade.
Aqueles que conhecem bem a realidade do trânsito em nosso País e as implicações sociais e jurídicas
desse afrouxamento vêm alertando para as graves
consequências que essa mudança na legislação pode
trazer para a vida dos brasileiros.
Segundo o advogado Elias Mattar Assad, ex-Presidente da Associação Brasileira dos Advogados
Criminalistas, “a nova definição proposta é redundante, inoperante e premia a embriaguez. Redundante,
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pelo fato de o art. 18 do Código Penal já estabelecer:
‘quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco
de produzi-lo’”. A incursão ou não, por óbvio, depende
sempre da análise do caso concreto pelos operadores do Direito.
E “inoperante, pela barreira do subjetivismo. Ainda
se vai poder alegar que pessoas sob efeito de álcool
e afins não têm capacidade de consentir, estimulando
o consumo dessas substâncias” – disse o advogado.
Para o criminalista, o Senado, o Ministério da
Justiça, a Presidência da República e os membros da
Comissão Especial de Reforma do Código Penal precisam ficar atentos para o fato de que essa mudança,
na prática, acabará com o instituto do dolo eventual.
Segundo ele, “é urgente uma conscientização
nacional a respeito do conteúdo dessa proposta, que
premia o criminoso com redução de pena e resulta em
texto legal confuso e gerador de impunidade. Levada
ao pé da letra, vai ser preciso sempre que o acusado
confesse espontaneamente que consentiu em produzir
morte”. E quem fará isso?
Também serão beneficiados aqueles que estiverem embriagado ou sob efeito de drogas, sob a desculpa de que “estes não podem consentir validamente”.
Se aprovado o texto proposto, melhor será carregar,
ao lado do extintor de incêndio do veículo, um garrafão de bebida alcoólica, para, em caso de acidentes
graves, o motorista, de pronto, embriagar-se a fim de
obter os efeitos propostos.
Sras. e Srs. Deputados, é muito importante esse
alerta, pois, caso a proposta de reforma do Código Penal seja aprovada no Senado, ela virá para esta Casa
para ser votada, e esse detalhe não pode passar despercebido, sob pena de sermos cobrados futuramente
por esse retrocesso e pelas vidas que serão ceifadas
em consequência dele.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – O pronunciamento de V.Exa. será totalmente transcrito nos Anais
da Casa e será dada a devida publicidade. Há diversos Deputados inscritos para as Comunicações Parlamentares.
O SR. ANDRÉ ZACHAROW – Quero apenas finalizar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Nós já concedemos a V.Exa. mais de 5 minutos, Deputado.
O SR. ANDRÉ ZACHAROW – De nossa parte, Sr.
Presidente, apoiamos a decisão do Presidente desta
Casa, o Deputado Marco Maia, de agilizar a votação
da proposta de endurecimento da Lei Seca. Em vez
de abrandarmos, precisamos reforçar a chamada “tolerância zero”, aumentando as penalidades relativas a
crimes cometidos por quem dirigiu sob efeito do álcool.

10444 Quinta-feira 5

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sras. e Srs. Deputados, não vamos premiar a impunidade. Nos estádios pode-se consumir bebida, em
outros lugares também. Não vamos agora contrariar a
Casa. Vamos ser coerentes com aquilo que já decidimos em favor das famílias brasileiras, das mães que
choram a perda de seus filhos.
Não podemos permitir que se alastre a sensação
de impunidade daqueles que abusam do álcool e transformam o ato de dirigir em ameaça à vida de inocentes.
A população brasileira espera de nós, os seus
representantes no Congresso Nacional, uma resposta imediata para a tragédia em que se transformou o
nosso trânsito.
A vida é o nosso maior bem e, como dádiva divina, deve ser protegida de todas as formas. Somente
uma legislação rigorosa e eficiente poderá garantir
segurança e paz no trânsito para todos os brasileiros.
Para concluir, Sr. Presidente, peço a V.Exa. a divulgação deste pronunciamento no programa A Voz do
Brasil e nos meios de comunicação da Casa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – O Deputado
Carlos Magno é o próximo orador, para fazer uma breve
comunicação, por 3 minutos. Antes, porém, concedo
a palavra, por 1 minuto, ao Deputado Lincoln Portela.
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Luiz Couto, quero parabenizar o Sindicato das
Empresas de Asseio e Conservação do Estado de Minas Gerais – SEAC/MG pelo importante trabalho que
vem desempenhando, com base na ética, transparência e responsabilidade.
Entidade representativa do setor de limpeza e
conservação, o SEAC/MG vem desenvolvendo, ao longo dos seus 30 anos de atuação, importantes ações
que contribuem para assegurar às empresas por ele
representadas as melhores condições para gerar resultados positivos e contribuir para o desenvolvimento
da sociedade.
A prioridade do Sindicato, segundo seu Presidente
Renato Fortuna Campos, é a excelência dos serviços,
que têm como instrumento a qualificação profissional.
Valendo‑se da parceria como ferramenta de gestão e
da capacitação dos profissionais, o objetivo é tornar
as empresas do setor mais competitivas.
Ainda com foco na excelência, o Sindicato lançou
neste ano o Certificado de Regularidade, que confere
credibilidade às empresas prestadoras de serviço e
representa uma garantia não só para os contratantes
e os trabalhadores, mas também para toda a sociedade. Torna-se possível, dessa forma, estabelecer
uma relação profícua entre empresas, trabalhadores
e poder público.
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Merece destaque o fato de que o SEAC/MG,
trabalhando com ética e respeito e em sintonia com o
Sistema de Gestão da Qualidade, foi o pioneiro entre
os sindicatos do setor a conquistar a Certificação ISO
9001:2008.
Ressalte-se ainda, Sr. Presidente, que o SEAC/
MG se firma com base em valores como desenvolvimento econômico e social sustentável. As empresas
representadas pelo Sindicato, além de exercerem importante papel na economia mineira e se destacarem
por sua ampla participação no PIB (Produto Interno
Bruto), estão entre as maiores contratantes de mão
de obra feminina.
Parabéns, portanto, a esse Sindicato, que, com o
foco na melhoria constante da qualidade e excelência
dos serviços, desempenha seu papel de responsabilidade social e de instrumento de transformação social.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Tem a palavra o Deputado Carlos Magno, PP, Rondônia. S.Exa.
dispõe de até 3 minutos. Depois concederei a palavra
ao Deputado Paulo Feijó, e daremos início às Comunicações Parlamentares.
O SR. CARLOS MAGNO (PP-RO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o que me traz a esta tribuna é novamente
um fato ocorrido no Estado de Rondônia, mais precisamente nos alojamentos da Usina Jirau, no Rio Madeira.
Essa é a maneira que os trabalhadores encontraram
para manifestar-se, embora não tenha o apoio deste
Parlamentar, a sua insatisfação com o tratamento recebido dos empresários.
Tanto os responsáveis pela construção da Usina Jirau quanto pela Usina Santo Antônio têm tratado
com descaso o povo do meu Estado, os trabalhadores,
os ribeirinhos, os pescadores, e isso tem trazido uma
insatisfação muito grande àquela comunidade. Comunidades centenárias nas suas atividades culturais, de
exploração da pesca – eles vêm causando danos irreparáveis ao meio ambiente -, não têm tido o respeito
das empresas, que não querem restituir, com dignidade, suas ações frente àqueles empreendimentos.
Sabemos da importância da energia para o Brasil como um todo, mas não é possível mais aquelas
comunidades viverem daquela maneira. Mobiliza-se a
Força Nacional, mobiliza-se toda a polícia do Estado de
Rondônia para proteger o empreendimento financiado
pelo BNDES, mas deixam à margem da insegurança
famílias dos Distritos de Jaci-Paraná, de Porto Velho.
Famílias ficam, repito, à mercê da insegurança, do tráfico de drogas, de tudo de ruim que pode afetar uma
sociedade. Ali, sim, falta proteção e segurança para
aquelas pessoas e famílias.

Abril de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nós temos o IBAMA, um órgão fiscalizador, um
órgão encarregado de liberar licenças para a instalação
e operação desses empreendimentos, mas é omisso
no que se refere aos crimes ambientais cometidos por
aqueles consórcios.
O Estado de Rondônia lamenta, mais uma vez,
o fato de conviver, como disse anteriormente, com a
atitude errada de trabalhadores que criaram um espírito
de vandalismo, destruindo equipamentos, alojamentos.
Mas aqui fica registrada a insatisfação dos trabalhadores com o tratamento que têm recebido dos
consórcios e das empresas terceirizadas pelas suas
atividades nas construções daqueles empreendimentos.
Faço novamente este alerta e conclamo esta
Casa a tomar providências, por meio das Comissões
respectivas, a visitar aquela Usina e chamar à responsabilidade aquelas pessoas que estão fazendo esse
investimento no Estado de Rondônia.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Passamos
a palavra, agora, por 3 minutos, ao Deputado Paulo
Feijó, Bloco PR, Rio de Janeiro.
O SR. PAULO FEIJÓ (Bloco/PR-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Luiz Couto, inicialmente, eu quero testemunhar e
destacar o seu empenho e a sua atuação no plenário
desta Casa. V.Exa. é um homem constituído de muito
espírito público. No dia a dia, eu vejo a sua atuação,
o que honra a Paraíba, Estado que V.Exa. tão bem representa aqui nesta Casa.
O momento que a classe política vive hoje no
Brasil é preocupante, cada vez mais o eleitor desacreditando nos políticos brasileiros. Este fato do Senador Demóstenes Torres feriu de morte a credibilidade
do eleitor nos políticos brasileiros, o que lamentamos
muito. O Senador Demóstenes Torres, que priorizava
a bandeira da moralidade, da ética, da decência, de
repente se envolve com criminosos. É difícil para o
eleitor entender esse tipo de situação. Agora, o eleitor
tende muito mais a generalizar.
Mas, se hoje ser político no Brasil está difícil, ser
político, hoje, no Partido da República está ficando mais
difícil ainda, porque nós não estamos sabendo qual a
verdadeira posição do nosso partido para com o Governo Federal. O PR ora é Governo, ora é Oposição,
ora levanta a bandeira da independência.
O Deputado Anthony Garotinho já solicitou, em ofício, assinado, acredito eu, por todos os Parlamentares
que compõem a bancada do PR, à Executiva Nacional
do partido uma reunião com Deputados e Senadores
do nosso partido, para definirmos qual o caminho que
o Partido da República vai tomar. Mas até agora não
tivemos notícias. Hoje eu soube que alguns Senadores
foram recebidos, ontem, pela Presidenta Dilma; que a
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recepção foi maravilhosa e, a partir daí, eles resolveram voltar novamente para o Governo.
Isso não é assim, Presidente. Nós temos que debater essa questão internamente, no âmbito de nossa Executiva, para que essa posição possa ser coesa
dentro do partido. Na minha opinião, o partido deveria
ficar na posição de independência, até porque para
muita coisa nebulosa ainda não vimos solução, como
os vários escândalos de corrupção que envolveram e
que envolvem o Governo da Presidenta Dilma. Mas
eu sou disciplinado. O caminho que o partido tomar
nós vamos seguir.
Quero aproveitar para, novamente, pedir à Executiva Nacional do partido que realize quanto antes essa
reunião com a bancada de Deputados e Senadores do
PR, para que possamos, juntos, definir qual o caminho
que o partido vai seguir.
O que queremos é respeito, queremos lutar pela
nossa dignidade. Eu acredito que o PR queira definir
essa situação.

VI – ORDEM DO DIA
(Debates e trabalho de Comissões)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Vai-se passar ao horário de:

VII – COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES
Tem a palavra o Sr. Deputado Izalci, pelo Bloco
Parlamentar PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/PRTB,
que terá 10 minutos mais 3 minutos das breves comunicações. S.Exa. terá então 13 minutos.
O SR. IZALCI (Bloco/PR-DF. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,
eu já disse, na última vez que ocupei esta tribuna, na
semana passada, mas volto a dizer, após uma semana
que registrei aqui, que, nas revistas semanais, acho
que de agosto para cá, não apareceu uma reportagem
do Governador do Distrito Federal.
Está aqui novamente a Veja desta semana. Mas,
antes de ler a reportagem, vou ler o que o Governador disse nesta semana. Antes disso ainda explico
que um ex-Ministro da Justiça assumiu nesta semana
a Secretaria do Planejamento. E não tenho nenhuma
dúvida de que já é a intervenção em Brasília, porque
o Berger, agora Secretário de Planejamento, é ex-Ministro da Justiça.
Na posse então do Paulo Barreto, aquele que dizia
a cada segundo... O Governador interino Wilson Lima,
quando assumiu o Governo, não podia espirrar, que
o Paulo Barreto dizia: “Olhe, vai haver intervenção em
Brasília, vai haver intervenção!” Agora, de fato, assumiu.
E o Governador, na posse, disse: “Hoje nós estamos construindo um novo Distrito Federal, sob a égide
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da ética, da transparência e da participação popular.
A política social é nossa grande prioridade” – Agnelo
Queiroz, Correio Braziliense.
Sr. Presidente, que moral tem esse Governador
para falar em ética? Está na revista Veja desta semana. Temos o nosso Cachoeira e o Demóstenes – abre
aspas: “Assessores de Cachoeira indicando nomes
para o Governo de Brasília:‘esse documento aí é para
botar na mão do Marcelão; ele vai direto ao gabinete
do Governador Agnelo Queiroz. São os nomes que a
gente quer”.
O que ocorre em Goiás, Sr. Presidente, ocorre
em Brasília. Eu tive acesso às 870 páginas do processo – agora recebi mais 10 mil páginas, que vou ler no
final de semana -, e na página 97 há o diálogo de que
falei entre Cachoeira e Dadá. Dadá fala a Cachoeira:
“E aqueles negócios como estão? Não, tem dois aqui”
. Eles estavam falando do Nextel, do aparelho celular
Nextel. Aí o Dadá diz assim: “Não, mas tem mais dois,
porque tem o Cláudio Monteiro e tem o Marcelão”.
Então, Deputado Bolsonaro, no relatório, à página 97, eu já dizia aqui, há um Nextel na mão do Chefe de Gabinete do Governador Agnelo e um outro na
mão do Marcelão. E a turma perguntava: “Mas quem é
Marcelão?” Está aqui agora na Veja quem é o Marcelão. Marcelão foi nomeado na Casa Militar do Governador, no GDF, e foi exonerado ontem. Sabem o que
o Marcelão fazia? Cuidava das nomeações de Carlos
Cachoeira. Era ele quem cuidava das nomeações, de
colocar as pessoas no lugar certo, para poderem desviar o recurso público.
Eu disse ontem, num programa de televisão, que
o Distrito Federal está sendo governado por uma quadrilha – uma quadrilha! E falo isso tranquilamente, porque é a mesma que estava no Ministério dos Esportes.
E mais grave: o Dadá está preso na Papuda. O
Dadá é exatamente aquele que fazia contato com o Sr.
Cláudio Monteiro e o Marcelão. Os dois tinham Nextel,
está confirmado já que os dois tinham Nextel. Agora,
quem manipula o lixo de Brasília? Quem faz o lixo de
Brasília? É a Delta. Quem é Delta? É o Cláudio Abreu,
que é sócio do Cachoeira e que ligou para o Cláudio
Monteiro e o Marcelão indicando as pessoas. E quem
paga propina para isso? Chama-se Dadá, que está
na Papuda.
Então, não é possível, não tem lógica o que ocorreu na ASEFE, o que aconteceu no Ministério do Esporte, no Segundo Tempo. Eu fiz 18 auditorias. Está
configurada a quadrilha. Já mandei para todos os órgãos. Agora, eu mandei uma PFC para a Comissão de
Fiscalização Financeira, espero que a aprovem, para
fazer uma auditoria, das 18 que fiz, para caracterizar
a quadrilha.
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Agora, aparece a questão da ANVISA, que tem
as atas. Está lá a ata do MEC e a ata da ANVISA. E
quem ganhou essas atas foi o Jamil, da JF. Há diferenças de mais de mil por cento, temos item na ata da
ANVISA que custa 15 reais, e na do MEC eram 2 reais;
um apartamento era 600 na ANVISA, no MEC era 90.
E a Diretora da ANVISA disse: “Não é para fazer. Não
pode fazer. Está fora da lógica”. E a CGU constatou
isso. Uma contratação de filmagem, que a ANVISA
contratou por 80 mil, a CGU contrataria por 2,7 mil. E
aí a Diretora disse para a CGU: “Eu não autorizei. Eu
disse para não fazer, mas a Diretoria mandou fazer”.
Está lá no documento: “De acordo. Agnelo Queiroz”.
Depois, aparecem em Belo Horizonte as notinhas:
“Agnelo, 50 mil. Agnelo, 50 mil”.
Agora, eu fiquei sabendo que o João Dias desapareceu porque recebeu 3 milhões. Cadê o João Dias,
aquele que botou 200 mil em cima da mesa do Secretário? Sumiu, Bolsonaro. Ninguém acha o João Dias.
Cadê o Daniel, da ANVISA? Cadê o Daniel, que
depositou na conta do Governador? Esta semana, está
aqui, e não só na Veja, não; está na IstoÉ, na Época.
Agora, apareceu na Veja on-line, o que no processo não havia, a confirmação do depósito daquela
empresa fantasma do Segundo Tempo, Infinita Comércio de Móveis. Está lá o depósito! Houve um saque no dia em que o Geraldo confirmou que entregou
o dinheiro para o Governador Agnelo, 256 mil. Agora,
está configurado o saque no banco. Houve um saque
de 180 e um de 50 no mesmo dia, dias 7 e 8, conforme
as denúncias que foram feitas, que estão no processo
do Segundo Tempo. Mas não acontece nada! Nada!
Agora, vai dizer que não sabia de nada? Demitiram ontem sabem quem? O Coronel do 2º Batalhão.
Por que o demitiram? Porque ele estava na Operação
Cachoeira. E por que não demitiram o Subchefe de
Gabinete, Cláudio Monteiro? O Chefe é o Governador.
Por que demitiram o Marcelão, demitiram o Coronel
agora e não demitiram o Cláudio Monteiro, que é o
Chefe do Gabinete, que tem um Nextel, que deve ter
jogado fora? E é da polícia, hein!
Então, nós não podemos admitir que essas cosias
fiquem paradas. Essa CPI tem que sair nesta Casa urgente. Mas não é só para apurar o Demóstenes. Não é
só Goiás, não! Temos o capítulo de Brasília, eu quero
saber de Brasília. O Demóstenes, há muita gente para
tomar conta dele.
Eu quero que seja divulgado também tudo o que
aconteceu com relação a Brasília, porque essa operação foi feita pela Polícia Federal de Brasília, porque
havia policial militar, delegados, gente da Aeronáutica,
gente da Polícia Federal, gente da Polícia Rodoviária
Federal. E nós precisamos saber.
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Não adianta dizer que todos os Deputados e todos os Senadores são corruptos. Não são, há muita
gente boa nesta Casa. Mas nós não podemos generalizar. E, para não generalizar, temos que abrir a CPI
para ir fundo nisso.
Eu não vou viajar neste final de semana. Recebi
um inquérito com quase 10 mil páginas e faço questão
de ler linha por linha, porque temos que apurar isso
para essa coisa não ficar espalhada, como se todos os
Deputados aqui estivessem comprometidos com isso.
Então, CPI já! Eu espero que esta Casa a aprove imediatamente para que possamos passar a limpo
essa situação. É inadmissível haver um corrupto no
comando da Capital da República.
Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a
palavra, para uma Comunicação de Liderança, pelo
Bloco PV/PPS, ao Deputado Rubens Bueno, que dispõe de até 3 minutos.
O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Luiz Couto, hoje pela manhã, lamentavelmente,
não pudemos discutir e votar as medidas acordadas
pelo Colégio de Líderes.
Vimos o Governo anunciar um pacote de bondades para 15 setores da área industrial. O que chama
a atenção, Sr. Presidente, é que esse pacote de bondades desonera a folha de pagamento de 15 setores
da indústria e, por outro lado, onera em PIS/COFINS,
para não haver uma compensação.
O que quero dizer com isso? A proposta apresentada nada mais é do que uma proposta conjuntural, tem efeito de curto prazo e efeito muito grave de
médio e longo prazo. Qual o efeito grave de médio e
longo prazo? É o efeito de uma economia que não enfrenta seus problemas estruturais, qual seja, enfrentar
o gargalo da infraestrutura nacional.
Vamos falar de investimento. Este Governo é o
que menos investe em infraestrutura ou investimento
de forma geral no País. Dinheiro há para muita mordomia, muita festa, muito Ministério, mas não há dinheiro
para investimento. Esse é um problema da maior gravidade para a economia, seja de curto, seja de médio,
seja de longo prazo.
Esses corretivos apresentados não dizem respeito
à economia para valer. Essa economia para valer não
ocorre com remendo de cá ou de lá, meia-sola daqui
ou dali. Se há problemas graves, devemos enfrentá-los de acordo com a sua gravidade, e não, quando
há uma doença grave, tomar uma aspirina, achando
que o remédio vai resolver o problema grave dessa ou
daquela doença.
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Sr. Presidente, trago essas preocupações, porque, quando se trata de efetivamente ver a economia,
começo a imaginar que, em relação ao processo de
desindustrialização no Brasil, estamos voltando no
tempo, voltando ao tempo em que o País vendia apenas matéria-prima, era um país rural, àquele tempo de
50 anos atrás. Não estamos discutindo efetivamente a
industrialização enquanto emprego e renda, enquanto
qualificação do trabalhador, enquanto um país inserido
em um mundo industrializado e competitivo. Estamos
voltando, agora, a ser o país exportador de minério de
ferro para a China.
Essa proposta – o Plano Brasil Maior também
é engodo – é mais um espetáculo midiático, que não
interfere efetivamente na economia, como deveria interferir, para modernizar e avançar.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a
palavra à Deputada Jô Moraes, por 1 minuto.
A SRA. JÔ MORAES (Bloco/PCdoB-MG. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, quero neste momento registrar uma
iniciativa importante da sociedade civil. Na Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito, vamos cada vez mais
descobrindo que a crueldade ainda é algo permanente quando se trata de violência que se abate contra
as mulheres.
Por isso iniciativas como a da Presidência do
Conselho Nacional do SESI, que publicou uma nota
de repúdio à absolvição pelo Superior Tribunal de
Justiça dos acusados de estupro de crianças de 12
anos, sem dúvida nenhuma, é algo que contribui e que
fortalece a prevenção e o enfrentamento à violência
contra a mulher.
Sr. Presidente, solicito seja publicado nos Anais
da Casa o pronunciamento da Presidência do Conselho Nacional do SESI.
Era o que tinha a dizer.
NOTA A QUE SE REFERE A ORADORA:
A decisão tomada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) inocentando réu acusado de ter estuprado
três meninas de 12 anos é incompatível com a política
de proteção integral da criança e com o estágio atual alcançado pela sociedade brasileira na defesa dos
direitos humanos.
A medida afronta o Estatuto da Criança e do
Adolescente e o próprio Código Penal brasileiro, que
estabelecem que a venda do corpo por menores de
18 anos é considerada exploração sexual, ainda mais
nos dias de hoje, em que a nossa legislação considera estupro de vulneráveis, relação sexual com menor
de 14 anos.
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É inconcebível que um tribunal veja a criança
como um adulto, inocentando o réu com o argumento
de que as crianças já se dedicavam à prática de atividades sexuais desde longa data. Impressionante essa
decisão ser tomada nos das de hoje, quando instituições
governamentais e não governamentais, organismos e
agências internacionais e a sociedade civil vêm discutindo o tema incansavelmente, encontrando meios
de superação da violência, lutando para transformar
projetos em políticas públicas.
Essas crianças e jovens necessitam de suporte
do Estado e da sociedade. Desde 1008, esta instituição desenvolve o projeto ViraVida, que oferece capacitação profissional, educação continuada, atendimento psicossocial, inserção no mercado de trabalho
e acompanhamento familiar de adolescentes e jovens
vítimas de exploração sexual. O programa é realizado
em parceria com a Rede de Enfrentamento, Sistema
S, empresas públicas e privadas e ONGs.
Retrocessos como esse são inaceitáveis. A sociedade demanda políticas de defesa contra essas
distorções. O Conselho Nacional do SESI apoia a manifestação do Conanda e a decisão da Secretaria de
Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/
PR) de acionar a Advocacia-Geral da União (AGU), para
que sejam tomadas as providências legais cabíveis, e
conclama a Justiça a rever esta decisão.
Presidência do Conselho Nacional do SESI.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a
palavra ao Deputado Jair Bolsonaro, por 3 minutos.
O SR. JAIR BOLSONARO (PP-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a imprensa publicou, há 2 dias, fotografias
da Presidenta argentina, Cristina Kirchner, em que
levantava uma placa onde estava escrito Islas Malvinas, ou seja, ela, com a cara de coitada, reclamando
as Malvinas para si.
Quero dizer à Sra. Kirchner o seguinte: vocês
estão pagando o que o seu governo e o que o seu
ex-marido, falecido, fizeram. Eles esculhambaram as
Forças Armadas. Eles desacreditaram as Forças Armadas do seu país. Eles prenderam militares em seu
país. Vocês argentinos e você, Cristina Kirchner, têm
que agradecer ao ditador, como assim chamam o
Presidente João Figueiredo, porque interferiu, junto a
Ronald Reagan, para que os ingleses não levassem
a Guerra das Malvinas para o continente argentino,
evitando um mal maior para o seu povo. Graças a Figueiredo, isso deixou de acontecer.
Volto os olhos para o Brasil agora. Este Congresso votou a Comissão da Verdade sem que a maioria
soubesse o que é a Comissão da Verdade. Todos os
dias estamos nas páginas dos jornais. Estamos desa-
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creditados pela mídia, com depoimentos mentirosos
de Parlamentares da Comissão de Direitos Humanos
desta Casa. Mesmo assim, os militares continuam na
frente nas pesquisas internas. Por quê? Porque o povo
sabe que é mentira aquilo de que nos acusam.
Algumas verdades agora: só no mês de março,
38 capitães e tenentes de carreira pediram demissão
das Forças Armadas. Se a média for mantida, será um
efetivo maior que a soma do que é formado, por ano,
na Academia da Força Aérea ou na Escola Naval. Por
que estão indo embora? Porque a Presidenta não honra
seus compromissos. Inclusive há uma carta dela aos
comandantes militares, por ocasião das eleições de
2010, dizendo que iria recuperar o poder de compra
dos militares. Não fez nada em 2011, e nada está previsto também para o corrente ano. É uma presidenta
que não tem palavra, e fala em Comissão da Verdade!
Escola de Sargentos das Armas, em Três Corações, concurso para este ano: eles chamam o efetivo
previsto para matricular e mais 80% de majoração,
tendo em vista as desistências. Saibam V.Exas. que,
mesmo com 180% do previsto, não completou o preenchimento do número mínimo de vagas, e o mesmo
aconteceu na Escola Preparatória de Cadetes, em
Campinas. Isso é reflexo do quê? Da má remuneração e
da campanha de desmoralização das Forças Armadas.
E este Congresso está de costas, no tocante a isso.
Sr. Presidente, este Congresso tem que tomar
providências. Se deixar nas mãos desses facínoras, de
quem quer destruir as Forças Armadas, como Cristina
Kirchner fez, o Governo está no caminho certo. Agora,
haverá o dia, infelizmente, em que nós precisaremos
das Forças Armadas para a garantia da lei, da ordem
e da Constituição, como foi feito em 1964.
A resposta está nas mãos dos senhores.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a
palavra ao Sr. Deputado André Moura, para uma Comunicação de Liderança, pelo PSC. S.Exa. dispõe de
3 minutos.
O SR. ANDRÉ MOURA – Sr. Presidente, gostaria
de solicitar o tempo de Comunicação...
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – V.Exa. terá o
tempo acrescido de mais 10 minutos. Portanto, 13 minutos será o tempo para Comunicações Parlamentares.
O SR. ANDRÉ MOURA (PSC-SE e Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, muito
obrigado.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho à
tribuna, primeiro, para falar da PEC 555, que trata dos
servidores inválidos e dos pensionistas da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas
suas autarquias e fundações em gozo de benefícios
na data da publicação da emenda.
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Lembro aos nossos pares da Casa que no ano
passado fizemos várias defesas em relação à PEC 270
por entender ser uma luta mais do que justa dos aposentados por invalidez. Graças ao entendimento desta
Casa, deste Parlamento, nós conseguimos uma vitória
importante para todos os pensionistas, aposentados
por invalidez no nosso País.
Para chegarmos ao fim dessa questão dos pensionistas, dos aposentados, é preciso que aprovemos
também a PEC 555. Vale salientar que a matéria foi
objeto de grande polêmica na discussão da ação direta de inconstitucionalidade proposta pela entidade
de classe dos membros do Ministério Público. Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal acolhia a ação sob
a alegação de que o estabelecimento de contribuição
previdenciária sobre a retribuição de servidor já aposentado configurava violação de ato jurídico perfeito,
protegido pela Carta.
Não se pode negar ao Congresso Nacional a
possibilidade de rever o ato que praticou, porque, se
a decisão judicial a respeito revestiu-se de caráter definitivo, mesma restrição não se pode impor ao Poder
Legislativo, a quem compete, por força de suas atribuições, revisar continuamente todo e qualquer ato que
pratique. Assim, se não houve como confrontar decisão
de natureza política em que deveria ter prevalecido o
conteúdo do ordenamento jurídico, não há que se tolher a capacidade da esfera efetivamente política de
reapreciar o tema.
Sr. Presidente, no Congresso Nacional, tenho
certeza de que teremos oportunidade de rever entendimento que, se não contrariou, conforme bem ou mal
decidiu o Supremo, o conteúdo positivo do ordenamento
jurídico, certamente ofendeu seus fundamentos. A decisão é sólida e tinha em suas relações a administração
pública. Hoje se enxerga com mais nitidez do que na
ocasião a falsidade dessa premissa. Não se tem notícia de que o Estado brasileiro, depois da contribuição
estabelecida, tenha reduzido suas necessidades de
financiamento. Ao contrário, a dívida pública cresce
em proporções alarmantes e avança.
Ante tal constatação, é inevitável que o Parlamento, do qual se deve esperar a dinâmica própria das
democracias, recupere com a maior abrangência possível os danos e sofrimentos afinal inúteis que causou.
Não tenho dúvida de que entendimento no sentido contrário significa não serem os representantes
da população capazes de reconhecer um erro que
cometeram, e não há conduta mais nefasta do que se
sobrepor a vaidade ao interesse público. Cabe, assim,
invocando o precedente da Emenda Constitucional nº
47, promover a aplicação dos efeitos financeiros da
alteração aqui sugerida desde a sua origem. Desta
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forma, tenho certeza de que, aprovando a PEC 555,
nós faremos justiça com essa classe tão importante
de trabalhadores do nosso País.
Outro tema, Sr. Presidente, é uma questão discutida durante muito tempo nesta Casa, que já se arrasta há anos: a votação do Projeto de Lei nº 2.565,
que dispõe sobre a repartição igualitária dos royalties
do petróleo.
Eu, na condição de municipalista, que tive a honra
de ser Prefeito da minha querida Pirambu, no Estado
de Sergipe, sei da importância para um administrador
público ter fontes extras de recursos para poder administrar, realizar obras e ações importantes para melhorar a qualidade de vida nos Municípios brasileiros.
Essa questão da divisão dos royalties é de fundamental importância, mesmo porque nós estamos
bem mais próximos do que há algum tempo atrás da
solução desse problema. Falta o entendimento entre
o grupo de trabalho, criado na Câmara dos Deputados
este mês, de que é consenso entre Estados e Municípios produtores que não haja perdas em suas receitas,
o que é muito bom. Gostaria que os membros desse
grupo seguissem aquilo que entendemos ser importante. Nós não podemos fazer com que os Estados
produtores tenham perdas, é verdade, mas não podemos penalizar a grande maioria dos Municípios que
precisam de recursos. É de grande importância que
os Estados possam ter os recursos necessários dos
royalties para poderem administrar seus Municípios.
Então, que nós possamos fazer justiça, que os
Municípios brasileiros possam ter essa fonte de arrecadação a mais, que os Municípios produtores não sejam
penalizados e, por conseguinte, prejudicados, porque
montaram uma estrutura administrativa dentro daquilo
que hoje tem como receita oriunda dos royalties do
petróleo, da nossa riqueza natural. Mas que também
possamos fazer justiça com os demais Municípios do
País, com aqueles que não são produtores, mas que
precisam dessa repartição igualitária para que seus
administradores públicos não fiquem dependendo única e exclusivamente do FPM e do ICMS para poderem administrar seus Municípios ou dependendo das
emendas parlamentares para poderem realizar as obras
que seus munícipes tanto sonham, tanto almejam, tanto precisam. E, muitas vezes, ficam frustrados, como
aconteceu recentemente com o corte de 20,4 bilhões
de reais das emendas dos Parlamentares, pois se cria
uma expectativa dos Municípios, que, na maioria das
vezes, não se torna realidade.
Então, quero fazer este apelo para que possamos
chegar a um denominador, a um entendimento. Que
resolvamos essa questão da repartição dos royalties
do petróleo, para que possamos contribuir com os Mu-
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nicípios que são tão penalizados e necessitados. Que
o pacto federativo, que nunca, na verdade, existiu em
nosso País, possa existir verdadeiramente. Que essa
divisão do FPM possa ser mais justa com os Municípios, para que seus prefeitos possam ter independência
necessária para administrarem, com a confiança que
receberam da sua população.
Outro tema, Sr. Presidente, diz respeito ao Instituto de Pesquisa Dataform, do Estado de Sergipe, um
dos principais no segmento eleitoral que reflete todas
as opiniões públicas no nosso Estado.
Recentemente, o Dataform criou um espaço próprio, com estrutura ainda maior. É um instituto ligado
ao jornal semanal Cinform, um dos mais importantes
do Estado de Sergipe, que alcança os 75 Municípios.
Agora, o instituto, conduzido com muita competência
por seus integrantes, pelo Diretor-Geral Antônio Bonfim
e toda sua família, avança e cria uma estrutura maior,
a fim de oferecer melhores condições a seus clientes
e iniciar pesquisas na área empresarial e comercial.
Eu quero enaltecer o trabalho do Dataform, de
grande importância, um termômetro da nossa realidade.
Quero cumprimentar todos os que fazem o Dataform, que, desde 1992, atua no Estado de Sergipe e hoje é considerado um dos mais conceituados
institutos de pesquisa do Nordeste, estruturado para
atender às demandas crescentes do mercado, em
diversos segmentos de atuação, antecipando oportunidades, prevendo tendências, minimizando riscos e
mostrando caminhos.
Além dos 20 anos de experiência, o instituto inaugurou, como já disse, na última segunda-feira, dia 2 de
abril, sua nova sede, no Bairro São José, em Aracaju.
Deixo como mensagem a credibilidade e a competência com que a família, liderada pelo patriarca
Antônio Bonfim, por meio de suas empresas, o jornal
Cinform, Cinform On-line, a Gráfica Nordeste, o Instituto
Dataform, demonstra o empreendedorismo de quem
investe e acredita no progresso do Estado de Sergipe.
Para finalizar, Sr. Presidente, registro que ontem
tivemos a oportunidade de acompanhar o pronunciamento que fez no Senado Federal nosso querido Senador Lauro Antonio, popularmente conhecido como
Laurinho da Bomfim. O Senador fez um pronunciamento
em que agradeceu a oportunidade que teve durante
esses 4 meses para trabalhar no Senado Federal, dando continuidade ao excelente trabalho que vem sendo
feito pelo Senador Eduardo Amorim, do PSC, mais votado da história de Sergipe – obteve mais votos, nas
últimas eleições, do que o próprio Governador eleito.
O Senador Lauro Antonio teve a oportunidade,
durante 4 meses, de substituir o Senador Eduardo
Amorim. Nesse período, não tenho dúvida de que en-
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grandeceu e fez jus ao mandato que lhe foi conferido
pelo povo do Estado de Sergipe.
O Senador Lauro Antonio, durante esses 4 meses, levou trabalhos importantes para o nosso Estado
de Sergipe, como a Subcomissão do Turismo, debateu
temas e, como já disse, deu continuidade ao excelente
trabalho que vinha sendo desenvolvido pelo Senador
Eduardo Amorim, tendo sido eleito no ano passado
como um dos vinte Senadores mais influentes no Senado Federal, pelo trabalho que desenvolve e compromisso que tem com o povo brasileiro e sergipano.
Quero enaltecer o trabalho do Senador Lauro Antonio, na certeza de que esses 4 meses engrandeceram muito a sua história, sua trajetória, como cidadão,
como político que exerce o primeiro mandato, mas que
mostrou a capacidade de todos os sergipanos trabalharmos para construir um país melhor e um Sergipe
cada vez melhor.
Parabenizo o Senador Lauro Antonio, na certeza
de que o Senador Eduardo Amorim retorna às suas
atividades na próxima semana, dando continuidade
às ações implementadas pelo Senador Lauro Antonio,
principalmente na busca da melhoria da qualidade de
vida do povo brasileiro e sergipano, para corrigir tantas
desigualdades sociais que, infelizmente, ainda tomam
conta do nosso País.
Parabenizo o Senador Lauro Antonio pelos 4
meses, na certeza de que sua trajetória e o trabalho
desenvolvido vão dar oportunidade para que, outras vezes, esteja, muito provavelmente, não só na Comissão,
como suplente, mas na titularidade do cargo. Muito em
breve, nos próximos pleitos, o Senador Lauro Antonio
estará no Senado Federal, na efetividade, trabalhando
e orgulhando a todos nós sergipanos.
Sr. Presidente, peço que meu pronunciamento
seja registrado nos Anais desta Casa.
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aos que
estão acessando a Internet e as redes sociais, além
daqueles que sintonizam a Rádio e a TV Câmara em
todo o Brasil, em especial a população do Estado de
Sergipe, a quem me orgulho de aqui representar, hoje
venho tratar da PEC 555, de 2006, que revoga o art. 4º
da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro
de 2003, que tem a seguinte redação:
“Art. 4º Os servidores inativos e os pensionistas da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em gozo de benefícios
na data de publicação desta Emenda, bem
como os alcançados pelo disposto no seu art.
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3º, contribuirão para o custeio do regime de
que trata o art. 40 da Constituição Federal
com percentual igual ao estabelecido para os
servidores titulares de cargos efetivos.”
Lembro aos meus pares que no ano passado
fiz várias defesas pela PEC 270 e acredito que para
chegarmos ao fim dessa questão é preciso que aprovemos a PEC 555, de 2006.
Vale salientar que a matéria foi objeto de grande
polêmica na discussão da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.105, proposta pela entidade de classe dos
membros do Ministério Público. Na ocasião, o Supremo
Tribunal Federal acolhia a ação sob a alegação de que
o estabelecimento de contribuição previdenciária sobre
a retribuição de servidor já aposentado configurava a
violação de ato jurídico perfeito, protegido pela Carta.
Caros colegas de Parlamento, não se pode negar
ao Congresso Nacional a possibilidade de rever o ato
que praticou, porque se a decisão judicial a respeito
revestiu‑se de caráter definitivo, mesma restrição não
se pode impor ao Poder Legislativo, a quem compete, por força de suas atribuições institucionais, revisar
continuamente todo e qualquer ato que pratique.
Assim, se não houve como confrontar decisão
de natureza política na qual deveria ter prevalecido o
conteúdo do ordenamento jurídico, não há que se tolher a capacidade da esfera efetivamente política de
reapreciar o tema.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, se isso
for feito, o Congresso Nacional terá oportunidade de
rever entendimento que, se não contrariou, conforme
bem ou mal decidiu o Supremo, o conteúdo positivo
do ordenamento jurídico, certamente ofendeu seus
fundamentos. A decisão de impingir encargo indevido
a servidores com idade avançada, desvirtuando e subvertendo a sólida concepção que tinham de suas relações com a administração pública, não ocorreria senão
nas circunstâncias específicas em que foi promovida.
Hoje se enxerga com mais nitidez do que na ocasião a falsidade dessa premissa. Não se tem notícia
de que o Estado brasileiro tenha, depois da contribuição estabelecida, reduzido suas necessidades de
financiamento. Ao contrário, a dívida pública cresce
em proporções alarmantes e avança com impiedosa
voracidade sobre os gastos sociais de todos os níveis
da administração pública.
Ante tal constatação, é inevitável que o Parlamento, do qual se deve esperar a dinâmica própria das
democracias, recupere com a maior abrangência possível os danos e sofrimentos afinal inúteis que causou.
Entendimento no sentido contrário significa não
serem os representantes da população capazes de
reconhecer um erro que cometeram e não há condu-
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ta mais nefasta do que sobrepor a vaidade ao interesse público. Cabe, assim, invocando o precedente da
Emenda Constitucional nº 47, promover a aplicação
dos efeitos financeiros da alteração aqui sugerida
desde sua origem.
Desta forma, peço aos meus pares que aprove
a PEC 555, de 2006, como também devemos apagar
essa página negativa da história.
Peço que meu discurso fique registrado nos Anais
da Casa e que seja amplamente divulgado pelos órgãos de comunicação deste Parlamento.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aos que
estão acessando a Internet e as redes sociais, além
daqueles que sintonizam a Rádio e a TV Câmara em
todo o Brasil, em especial a população do Estado de
Sergipe, a quem me orgulho de aqui representar, ocupo
a tribuna mais uma vez para reforçar o coro dos que
entendem a importância da votação do Projeto de Lei
2.565, de 2011, oriundo do Senado, que dispõe sobre
a repartição igualitária e democrática dos royalties de
petróleo.
Prezados colegas que fazem este Parlamento
que é do povo, entendo que com a aprovação do texto inicial do PL 2.565, de 2011, em 2012 a União receberia em torno de R$9 bilhões a título de royalties
e participação especial; os Estados e Municípios não
produtores ficariam com R$8,5 bi; e os Estados e Municípios produtores, com R$12 bilhões.
No ano de 2010, o ex-Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva vetou a distribuição dos royalties do petróleo
entre todos os Estados e Municípios – Lei nº 12.351,
de 2010, aprovada pelo Congresso. A regra vetada por
Lula previa que, reservada a parcela destinada à União
e aos Municípios afetados pela exploração do petróleo, o restante dos royalties seria dividido da seguinte
forma: 50% pelos critérios do Fundo de Participação
dos Municípios (FPM) e 50% pelos critérios do Fundo
de Participação dos Estados (FPE).
Agora falta entendimento entre o grupo de trabalho criado na Câmara dos Deputados, este mês. É
consenso que os Estados e Municípios produtores não
tenham perdas em suas receitas, o que é muito bom.
Porém, tendo a discordar da proposta do Deputado Anthony Garotinho (PR/RJ), que sugere a correção dos
valores nominais da produção pela inflação, o que é um
contrassenso, se verificarmos que o mercado mundial
não rege os índices inflacionários do País.
Portanto, gostaria que os membros do grupo de
trabalho seguissem a orientação do Deputado Marcelo
Castro (PMDB/PI), que recomenda que a atualização
anual seja feita pelo valor do barril de petróleo, pois
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assim não sofreríamos com eventuais quedas de arrecadação.
Sr. Presidente, gostaria de lembrá-los de que
já foram adiadas três vezes a apreciação do veto do
ex‑Presidente Luiz Inácio Lula da Silva à referida emenda, que redistribui os royalties do petróleo entre todos
os Estados e Municípios. Precisamos consolidar uma
distribuição justa dessa riqueza que é do País. Cada
Estado e Municípios devem ter a sua parte.
Por isso, é esperada a aprovação do PL 2.565, de
2011. A nossa Constituição diz que o que é produzido
é propriedade da união, do povo brasileiro. O território
é contínuo, o subsolo é contínuo e o mar territorial é
de todo o País, não é apenas de cada Estado.
A distribuição democrática dos royalties, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é uma das lutas assumidas pela Confederação Nacional de Municípios
(CNM), com o objetivo de garantir mais recursos para
os Municípios que têm sido obrigados a assumir gastos
acima de seus orçamentos, principalmente com saúde
e educação, em razão dos pequenos repasses feitos
pela União e a maioria dos Estados.
A divisão entre todos os Municípios e Estados
dos royalties do petróleo é a chance que o País tem
de promover um desenvolvimento mais igualitário em
todo o território nacional, já que atualmente a maioria
absoluta dos Municípios brasileiros vive em estado de
pobreza, com suas arrecadações municipais se limitando aos repasses do FPM, transformando os prefeitos
em meros pagadores de folha dos seus servidores.
Precisamos avançar, especialmente, em duas
questões: na partilha justa, igualitária e proporcional
e na aplicação correta desses recursos. A nossa estrutura constitucional traz no seu núcleo o conceito de
União Federal, que parte do princípio da integração do
território e do compromisso dos Estados federados.
Portanto, não há motivo para haver uma separação
do subsolo do País.
Dessa forma, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o petróleo pertence a todos os cidadãos brasileiros. Todos os Estados acabam pagando, por meio
da União, pelas pesquisas da PETROBRAS e pelos
testes nos poços – e por isso devem ser beneficiados
com os royalties.
Não se pode prejudicar o que já foi concedido,
mas daqui para frente deve haver uma distribuição mais
racional. O Governo Federal, os Estados, os Municípios
e nós representantes do povo devemos encontrar uma
forma na qual a riqueza do pré-sal possa ser redistribuída por todo o País.
Peço que meu discurso fique registrado nos Anais
da Casa e que seja amplamente divulgado pelos órgãos de comunicação deste Parlamento.
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Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aos que
estão acessando a Internet e as redes sociais, além
daqueles que sintonizam a Rádio e a TV Câmara em
todo o Brasil, em especial a população do Estado de
Sergipe, a quem me orgulho de aqui representar, ocupo este espaço para falar da importante função das
pesquisas eleitorais e da consolidação do Instituto de
Pesquisa Dataform no Estado de Sergipe.
Função principal das pesquisas sendo mais específicos no segmento eleitoral reflete a realidade num
dado momento do processo sucessório. Trata-se de um
corte, um flash com margem de erro. Como a realidade
é dinâmica, nela atuando sujeitos e estando em confronto estratégias e ações visando capturar a intenção
de voto dos eleitores, os resultados de uma pesquisa
eleitoral tende a ficar progressivamente defasados, o
que é natural, pois o cenário político é mutante.
Uma pesquisa aqui equivale à função de um
termômetro. Mede a temperatura. Todavia, não cabe
ao termômetro uma função de cura, mas apenas de
diagnóstico. Obviamente, um bom diagnóstico melhora
e muito as condições de intervenção.
Caros colegas de Parlamento, falo isso entendendo que as pesquisas eleitorais têm como objeto
o método utilizado pelos institutos de pesquisa para
sondarem, por amostragem, a predisposição de votar
dos eleitores.
É! Somos consumidores e instrumentos diretos
deste mercado. Por isso venho parabenizar o Instituto
de Pesquisa Dataform pelos 20 anos de uma atuação
impecável no ramo das pesquisas quantitativa e qualitativa nos mais diversos segmentos sociais e políticos.
O Dataform, como é conhecido, atua desde 1992,
e hoje é considerado um dos mais conceituados institutos de pesquisas do Nordeste, estando estruturado
para atender às demandas crescentes do mercado, em
diversos segmentos de atuação, antecipando oportunidades, prevendo tendências, minimizando riscos e
mostrando caminhos.
Além dos 20 anos de existência, o instituto inaugurou, nesta última segunda-feira, dia 2 de abril, a
nova sede do Dataform, no Bairro São José, em Aracaju/Sergipe.
Deixo como mensagem a credibilidade e competência que a família liderada pelo patriarca Antônio
Bonfim, por meio de suas empresas jornal Cinform,
Cinform On-line, Gráfica Nordeste e o Instituto Dataform, demonstra pelo empreendedorismo de quem
investe e acredita no progresso de Sergipe.
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Peço que meu discurso fique registrado nos Anais
da Casa e que seja amplamente divulgado pelos órgãos de comunicação deste Parlamento.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Para uma
Comunicação de Liderança, pelo Governo, concedo
a palavra ao ilustre Deputado Paulo Pimenta. S.Exa.
dispõe de 8 minutos.
O SR. PAULO PIMENTA (PT-RS. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho a esta tribuna porque quero deixar
registrado e tornar público meu posicionamento e meu
ponto de vista acerca de todos os acontecimentos recentes em nosso País que envolvem personagens da
vida política nacional, com a chamada Operação Monte
Carlo, da Polícia Federal.
Quero dizer, Sr. Presidente, que eu não considero que este seja um episódio qualquer, ou somente
mais um fato que eventualmente envolva o nome de
Parlamentares ou integrantes de governos estaduais
ou federais com algum tipo de irregularidade. Eu acho
que estamos diante de um fato de proporções muito
maiores, e cabe ao Congresso Nacional enfrentar esse
tema com radicalidade.
Confesso a V.Exa. que é difícil as pessoas compreenderem a complexidade de tudo o que está vindo
a público. Ao que tudo indica, estamos diante da descoberta ou da revelação de uma organização criminosa com tentáculos em praticamente todas as esferas
do Estado brasileiro: Polícia Federal, Receita Federal,
Ministério Público, Poder Judiciário, Governos Estaduais, Assembleias Legislativas, órgãos de comunicação.
Há indícios de que essa organização criminosa tenha tentáculos ou agentes dentro de alguns dos
principais órgãos de comunicação do Brasil, o que
ficou revelado especialmente pelos áudios e pelas
informações veiculados pela Polícia Federal, infelizmente, que envolvem Parlamentares desta Casa e do
Senado Federal.
Sr. Presidente, não podemos tratar essa questão
como algo menor. Há indícios de que estamos diante de
uma organização que há vários anos atuava em favor
do crime organizado, e não era uma ou outra ação, mas
atuava de maneira articulada, a fim de representar-se
no Congresso Nacional, nos Ministérios, em órgãos
da administração pública.
Estou falando de uma organização que tinha relações até mesmo com alguns dos principais órgãos
de comunicação do Brasil que davam legitimidade aos
seus interesses comerciais, montando operações da
Polícia Federal para retirar concorrentes do mercado,
articulando matérias na imprensa que pudessem am-
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pliar ou reduzir a influência de outros grupos criminosos ou do seu grupo. Trata-se de uma questão com
uma gravidade, digo a V.Exa., incomparável a qualquer
outro episódio, principalmente neste período recente.
Digo mais, Sr. Presidente. Seria um grande equívoco se adotássemos o procedimento de querer partidarizar esta discussão, como se no interior do Estado
um vereador, um líder partidário ou alguém pudesse
ser responsabilizado ou cobrado porque alguém do seu
partido infelizmente apareceu nos áudios, nos indícios
e nas provas até agora revelados pelas investigações
da Polícia Federal.
Estamos diante de uma investigação muito maior.
Não vamos transformar este em um episódio pré-eleitoral, que possa eventualmente saciar a nossa vontade
de cobrar uma postura ética deste ou daquele partido,
porque isso é muito maior. Os indícios são os de que
estamos diante de uma organização com um poder que
somente uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
será capaz de desvendar para a sociedade brasileira.
Fala-se, Sr. Presidente, em trezentas ligações para
Fulano de Tal, em duzentas ligações para o editor da
revista tal. A sociedade brasileira tem o dever, e esta
Casa a obrigação, de tornar isso público; tem o dever
de revelar de maneira transparente e cristalina para a
sociedade brasileira o subterrâneo de tudo a que estamos assistindo. Delegados da Polícia Federal, integrantes da Receita Federal combinando com os criminosos
nos aeroportos os melhores momentos para chegarem
com o contrabando, máquinas caça-níqueis; delegados da Polícia Federal combinando operações com os
contraventores; Senadores e Deputados combinando
com os contraventores a melhor forma de fugirem da
operação da Polícia Federal; a imprensa dando voz aos
interesses de uma organização criminosa incrustada
no Estado brasileiro, Sr. Presidente.
Então, venho a esta tribuna para reafirmar o meu
ponto de vista. Precisamos ter a determinação política
para instalar neste País uma Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito, que possa, sem receio, levar este
assunto às últimas consequências. Qualquer outra atitude, Sr. Presidente, neste momento, por parte deste
Parlamento revelará um descompromisso ético com o
momento político e com a gravidade das questões que
até agora vieram a público.
Mais do que isso, nós conhecemos alguns áudios, nós conhecemos algumas informações – talvez
vazadas de maneira seletiva. Precisamos ter o conhecimento do todo para que possamos ter a noção exata
do tamanho e da força dessa organização criminosa e
dos envolvimentos que há não só com o Parlamento,
mas também com a máquina do Estado, com o Poder
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Judiciário, com o Ministério Público e com setores da
grande imprensa do nosso País.
Fica o meu registro, confiante de que o nosso
partido não abrirá mão da instalação de uma CPMI.
Apoio a vontade e a disposição do Presidente Marco
Maia para que, efetivamente, isso possa acontecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Muito obrigado, Deputado Paulo Pimenta.
Quero me associar ao seu pronunciamento. Com
certeza este é o momento para que nós possamos
identificar e apurar a ação dessa organização criminosa que retira dinheiro público e, efetivamente, o investe na corrupção.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a
palavra ao nobre Deputado Felipe Maia, para uma Comunicação de Liderança, pela Minoria. S.Exa. dispõe
de até 6 minutos.
O SR. FELIPE MAIA (DEM-RN. Como Líder. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, amigos que acompanham nossos trabalhos
neste momento por meio dos veículos de comunicação
da Câmara dos Deputados, ocupo a tribuna nesta tarde
de quarta-feira muito feliz pela presença, em plenário,
de diversos companheiros da minha região, o Nordeste – e todos nós estamos aqui solidários ao tema de
que vou tratar. Entre esses companheiros, destaco o
Presidente desta sessão, o Deputado Luiz Couto, da
Paraíba; o Deputado Hugo Motta, seu conterrâneo, e
meu companheiro do Democratas Mendonça Prado,
que realizou grande trabalho quando presidiu a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado.
Mas não é do crime organizado que falarei, Sr.
Presidente. Reporto-me a problema que todos nós,
principalmente os nordestinos, enfrentamos: a seca do
semiárido, um problema que persiste há anos e que maltrata o homem do campo, maltrata o sertanejo, aquele
que sai de casa para tirar o seu sustento da lavoura,
aquele pecuarista que tem um pequeno rebanho, que
cria cabras, carneiros, uma vaquinha para tirar leite,
um boi para reproduzir ou, muitas vezes, para matar
e vender a carne.
Desde o início deste ano, tenho sido procurado
por Prefeitos desesperados que, diante da situação de
seus Municípios, pedem, pelo amor de Deus, que seus
representantes aqui ocupem esta tribuna para requerer
ao Governo Federal, que edita tantas medidas provisórias – e constitucionalmente a medida provisória é
editada para temas de relevância e urgência -, estenda
a mão ao povo do campo, ao povo do semiárido nordestino, ao agricultor, ao plantador de milho, de feijão,
de arroz, e ao pecuarista.
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Ao longo dos últimos meses, colhi diversas sugestões e vou procurar os órgãos competentes para
levá-las, junto com esse pleito, para ver se eles “chegam junto”, como se diz no popular, do homem do
campo, do sertanejo.
Nesta oportunidade, porém, Sras. e Srs. Deputados, uso esta tribuna para pedir algumas providências
que ajudem o nosso Nordeste, caso da ampliação da
Tarifa Verde a que têm direito os agricultores de Municípios atingidos pela seca.
Hoje, a Tarifa Verde é aplicada para os irrigantes no período de 9 horas da noite às 5 horas da manhã. Para tanto, o agricultor é obrigado a adquirir um
medidor específico, que custa entre 1,5 e 2 mil reais;
depois, ele paga apenas cerca de 6 centavos por quilowatt nesse horário. No restante do dia, a tarifa vai
de 23 a 30 centavos, dependendo da companhia e da
cooperativa de energia elétrica.
Os agricultores perguntam como poderá o criador
irrigar forragens para a sobrevivência dos rebanhos
com horário tão reduzido e tarifa tão alta no restante
do dia. Por exemplo, para irrigar 1 hectare de capim
de corte, são necessários, em média, sob o sol nordestino, 100 mil litros de água/dia. Daí a sugestão para
que a redução da tarifa seja ampliada para todo o dia,
principalmente nesse período de seca.
Há ainda outras sugestões, como a redução de
impostos, em âmbito federal, estadual e municipal,
para equipamentos de irrigação, rações e máquinas
destinadas ao arrazoamento de animais, como é o
caso da forrageira, da ensiladeira, da desensiladeira e
de outros equipamentos usados pelo agricultor. Além
disso, incentivo, por meio de linhas de crédito, para a
compra de máquinas e insumos destinados à alimentação animal, voltado para produtores, cooperativas e
Prefeituras Municipais.
Neste momento, Prefeituras de diversos Municípios do Nordeste se preparam para a seca, colocando
a serviço dos agricultores seu parque de máquinas e
implementos e promovendo a perfuração de poços.
Outra sugestão que me foi dada é o direcionamento dos projetos de irrigação pela agência técnica
e de crédito para irrigação por gotejamento, que tem
uma eficiência de 90% no uso dos recursos, tão importantes e escassos no Nordeste.
Sr. Presidente, há também sugestão no sentido
da ampliação do programa de perfuração de poços
tubulares – isso, claro, em caráter de emergência – e,
principalmente, de construção de barragens para armazenagem de água, por meio da liberação das emendas
de bancada. Todos os anos, Deputados e Senadores
se reúnem para apresentar ao Orçamento da União
emendas para a construção de barragens e açudes
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nos seus Estados. No meu Rio Grande do Norte, temos
exemplo disso. Urge que o Governo Federal se sensibilize e libere recursos para as adutoras e os açudes.
E, por fim – até porque já está se esgotando o
meu tempo -, a ampliação dos prazos de pagamento e
a renegociação das dívidas de custeio e investimento
para os produtores do semiárido nordestino.
Tenho certeza de que essas poucas sugestões
que aqui apresento estão longe de ser a salvação do
agricultor e do pecuarista, do homem do campo e do
nordestino, mas, sem dúvida nenhuma, Sr. Presidente,
representam o início, a mão estendida que o Governo
Federal, que edita tantas medidas provisórias, repito,
pode dar ao Nordeste brasileiro, uma região tão sofrida, mas de um povo muito valente.
Conhecemos o homem do campo, conhecemos
o vaqueiro, pessoas que saem antes de o sol nascer
para tirar do plantio e da pecuária o seu sustento. E
só nós, nordestinos que vamos a campo, que vamos
ao interior, sabemos o que é uma terra em que não
há uma folhinha sequer, nenhum verde. É só seca, é
só animal magro, é só plantação baixa – um desastre
para o homem do campo, para o nosso conterrâneo,
homem de lutas e de valor.
Por isso, Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna na véspera de um feriado, em uma quarta-feira
que eu diria atípica, para deixar uma mensagem muito
importante, digna de uma terça-feira de plenário cheio,
porque a importância dessa causa é muito maior do
que este Plenário, é muito maior do que o Congresso
Nacional, é do tamanho do Nordeste brasileiro, é do
tamanho do Brasil.
Obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância. Que a
minha mensagem e a minha cobrança possam chegar às autoridades competentes e que os benefícios
sugeridos cheguem à população.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Quero me
associar ao pronunciamento de V.Exa., Deputado Felipe Maia, e dizer que, além das propostas a que V.Exa.
se referiu, também há a questão da antecipação do
seguro safra, porque haverá perda significa na lavoura.
Então, os agricultores serão prejudicados.
Sabemos da dificuldade da manutenção do homem no campo e entendemos que, neste momento,
cestas básicas podem ser disponibilizadas para aquelas comunidades mais sofredoras, a fim de se garantir,
pelo menos, a alimentação do dia a dia.
Quero parabenizar V.Exa. e dizer que é importante que cada um de nós, não apenas os nordestinos,
mas todos os Parlamentares, independentemente de
partido, solicitemos uma audiência com o Ministro da
Integração Nacional, depois da Semana Santa, para

Quinta-feira 5

10455

que possamos trabalhar as políticas que o Ministério
pode definir para enfrentar esse problema da seca.
É claro que, sobretudo na Semana Santa, todos
temos de ter fé e pedir que a chuva chegue e traga
pelo menos água para consumo. Em alguns lugares
está acontecendo seca verde: chove, mas não há água
para consumo humano. E a água é fundamental tanto
para o ser humano quanto para os animais. Se não
tivermos isso, com certeza, a situação do Nordeste
piorará, e muito.
Então, quero parabenizá-lo e dizer que concordo
plenamente com V.Exa. Na próxima semana, poderíamos marcar essa audiência – a bancada do Nordeste
e de outras Regiões que estão também sofrendo com
a seca. E veja que há seca igualmente em regiões do
Sul. Quando se fala em seca, pensamos sempre no
Nordeste, mas, na realidade, isso tem acontecido em
outros Estados. Daí a obrigação de cada Parlamentar
trabalhar no sentido de não se degradar mais o meio
ambiente, de cuidar das florestas e dos rios, a fim de
que possamos nos antecipar à situação da seca, dando
condições ao povo de ter trabalho e, tendo trabalho,
de viver dignamente no período de seca.
Parabéns a V.Exa. pelo pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Retomando
as Comunicações Parlamentares, concedo a palavra
ao Deputado Roberto de Lucena, que falará pelo Bloco PV/PPS. Depois, terá a palavra o Deputado Mendonça Prado
O SR. ROBERTO DE LUCENA (Bloco/PV-SP.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobres Parlamentares, inicialmente, quero fazer aqui o triste registro da passagem de 1 ano da tragédia de Realengo, no Rio de Janeiro, em que 12 crianças, com idade
entre 12 e 14 anos, foram mortas a tiro, e mais de 10
foram feridas com disparos feitos por um jovem de 23
anos, que se disse vítima de bullying durante a infância, período em que estudou na unidade escolar que
serviu de palco desse massacre. Isso, Sr. Presidente,
aconteceu no dia 7 de abril do ano passado.
Mais uma vez, solidarizo-me com os familiares
que perderam entes queridos nessa tragédia. Crianças
foram enviadas para a escola vivas, saudáveis, cheias
de sonhos e de esperanças e foram devolvidas mortas,
em caixões, infelizmente.
Quero me solidarizar também com os sobreviventes sequelados da Escola Municipal Tasso da Silveira e
com a comunidade de Realengo. Aliás, os sequelados,
Sr. Presidente, são todas as crianças daquela escola,
senão física, emocionalmente.
Lamento mais uma vez o acontecimento e, na
esperança de que nunca mais vejamos a repetição de
tragédias como essa em nosso País, abraço todas as
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crianças de Realengo, abraçando o Matheus, o Luan
e a pequenina Thayane.
Permita-me, Sr. Presidente, fazer mais um registro
– e, desta vez, Deputada Erika Kokay, para comemorar.
Comemoro a manifestação da Ministra Maria do
Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos, em relação à decisão recente do STJ de absolver um homem
acusado de ter abusado sexualmente de meninas de
12 anos, sob o entendimento de que atos sexuais com
menores de 14 anos podem não ser caracterizados
como estupro de vulneráveis.
Os magistrados entenderam, estranhamente, que
essa criança – repito, estamos falando de uma criança
de 12 anos – “já se dedicava à prática de atividades
sexuais de longa data”.
Ora, Sr. Presidente, Deputado Luiz Couto, isso
quer dizer que, se praticava sexo com a idade de 12
anos, essa criança poderia ser estuprada, ser abusada sexualmente, ser violentada, porque não é estupro
de vulnerável.
Em 1996, o Ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, considerou que a presunção da
violência em estupro de menores de 14 anos é relativa.
A Ministra Maria do Rosário – e, aí, aplaudo S.Exa.
mais uma vez – disse que os direitos das crianças e
dos adolescentes jamais podem ser relativizados. Segundo a Ministra, em seu pronunciamento, a Justiça,
ao afirmar na sentença essa relativização usando o
argumento de que as crianças de 12 anos já tinham
vida sexual anterior, demonstra que quem foi julgada
foi a vítima, não quem está respondendo pela prática
desse terrível crime.
Fico a pensar, Sras. e Srs. Parlamentares: será
que os Ministros dessa Corte tão importante, o Superior Tribunal de Justiça, não têm filhos? Será que não
têm netos? Será que não conseguem os ilustres, os
insignes Ministros se sensibilizarem com a dor das
crianças e dos adolescentes vítimas de abuso sexual,
que, no Brasil, a cada hora, atinge o número de sete?
No mundo inteiro, a cada 4 segundos, uma criança é
vítima de abuso sexual. Se S.Exas. não conseguem
se sensibilizar com o grito calado e silenciado dessas
crianças e adolescentes, que pelo menos tentem se
colocar no lugar do pai dessa menina, desse menino,
no lugar do avô, da avó dessa menina, desse menino.
Deputado Luiz Couto, eu sou pai e avô, tenho dois
filhos, a Melissa e o Renan, e uma netinha de 4 anos,
a Srta. Lívia, e consigo me colocar no lugar daquela
vovó, daquele vovô que teve a sua netinha agredida,
vítima de uma torpeza, de uma agressão desmedida,
sem tamanho, absurda.
Fico a pensar: será que não conseguem também
os Srs. Ministros se colocar no lugar dos pais e avós
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de crianças que sofrem com esse tipo de agressão
em todo o País?
Todas as vezes em que alguém, movido pelas
distorções, pelas suas sombras, um tarado, um perturbado, um enlouquecido, um transtornado, agredir
sexualmente uma criança ou adolescente neste País,
e tiver condições financeiras de pagar a um bom advogado, poderá construir um argumento forte de defesa,
baseado nessa jurisprudência, e livrar-se da acusação.
A Ministra nos conforta ao afirmar que vai acionar
a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral
da União para tentar reverter a decisão do STJ por meio
de medidas cabíveis ao caso. E é preciso reverter. A
sociedade precisa ver isso. O Brasil precisa e merece.
As nossas crianças merecem isso.
Quero, portanto, aplaudir a iniciativa e o comprometimento da Ministra Maria do Rosário, principalmente
porque, por ofício e por convicção, S.Exa. é uma das
guardiãs do Estatuto da Criança e do Adolescente,
uma conquista importantíssima para a garantia dos
direitos dos brasileirinhos.
Estamos prestes, Sr. Presidente, a ver uma reforma no Código Penal – a proposta está em discussão
no Senado – fruto de relatório apresentado por um grupo de juristas. Esse relatório descriminaliza o aborto,
a maconha e a eutanásia e reduz a idade de estupro
de vulneráveis de 14 anos para 12 anos.
Mencionou-se – inclusive, tenho denunciado
isso aqui, repetidas vezes, para chamar a atenção de
V.Exas., chamar a atenção desta Casa e do Brasil – até
a possibilidade de se considerar a idade de 10 anos
para estupro de vulneráveis, numa movimentação clara, Deputada Erika Kokay, para a descriminalização,
para a legalização da pedofilia no Brasil.
Que movimento estranho é esse, que parece
sinalizar ao mundo que estão abertas as portas para
o turismo sexual e para a exploração de crianças e
adolescentes no nosso País?
Apelo para V.Exas. no sentido de que não baixemos a guarda!
E finalizo, Sr. Presidente, desejando a V.Exa., aos
nobres pares e aos servidores desta Casa uma Páscoa muito feliz, uma Páscoa abençoada, juntamente
com seus familiares.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
Que Deus abençoe o Brasil, que Ele tenha misericórdia e abençoe as nossas crianças e os nossos
adolescentes.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo
a palavra ao Deputado Mendonça Prado, pelo DEM.
S.Exa. dispõe de até 10 minutos para o seu pronunciamento.

Abril de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

O SR. MENDONÇA PRADO (DEM-SE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, servidores da Câmara dos Deputados, ao fazer
uso do tempo destinado à minha agremiação partidária,
desejo inicialmente enaltecer e elogiar o comportamento
do Senador José Agripino, Presidente do meu partido,
e do Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, Líder
da bancada do DEM neste Parlamento, pela atuação
célere e eficiente no episódio de que todos têm conhecimento, relacionado a um ex-integrante da sigla.
Quero enfatizar o papel de verdadeiros Líderes exercidos por esses dois homens públicos, que
souberam preservar a imagem da nossa agremiação
partidária.
E fica o registro, para aqueles que ainda tentam
denegrir o Democratas, para aqueles que ainda tentam, por meio de discursos, desferir críticas contra o
partido: falem o que quiserem, pois a nossa parte está
sendo feita e cumprida, com o intuito de corresponder
às expectativas da sociedade brasileira. E estou muito
feliz, porque percebo que a imprensa nacional já começa a estabelecer diferença entre as atividades dos
democratas e outras que todos os brasileiros conhecem.
Hoje, inclusive, o editorial do jornal O Estado
de S. Paulo demonstra claramente que há aprovação
quanto ao procedimento da agremiação e, ,portanto,
acerto por parte dos nossos Líderes, repito, o Senador
José Agripino e o Deputado Antonio Carlos Magalhães
Neto. Esse, porém, já não é mais um tema do nosso
meio partidário; é um tema que cabe ao Conselho de
Ética do Senado Federal.
Mas, Sras. e Srs. Deputados, estou aqui hoje para
tratar de outro assunto: nossa preocupação com o País.
Após o Plano Real, conquistamos estabilidade econômica, e o Brasil passou a adquirir novo perfil e nova
característica para implementar políticas públicas de
transferência de renda, políticas que visam à redução
das desigualdades sociais e à redução das desigualdades regionais e para chegamos ao patamar em que
estamos hoje, graças, repito, à estabilidade econômica;
graças, portanto, ao Plano Real, concebido no período
do Presidente Fernando Henrique Cardoso – e o meu
partido teve oportunidade de dar sustentação política
a seu Governo no Parlamento brasileiro.
O Plano Real foi fundamental, Sr. Presidente, Deputado Luiz Couto. O Plano Real trouxe essas consequências positivas das quais estamos desfrutando hoje,
principalmente nós, nordestinos, porque possibilitou
a eficiência das políticas públicas que hoje melhoram
a vida dos nossos concidadãos, sobretudo dos que
vivem nas Regiões Norte e Nordeste, anteriormente,
as mais pobres desta Nação.
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Hoje, o Nordeste é a segunda região com maior
capacidade de consumo no País, o que demonstra a
sua força, a sua pujança, e a eficiência desses planos, dessas políticas públicas iniciadas lá atrás, com
o Bolsa-Escola; iniciadas lá atrás, com a estabilidade
econômica; iniciadas lá atrás, com o Plano Real, Sr.
Presidente.
Angustia-nos sobremaneira, porém, perceber – e
já disse isso anteriormente aqui em outro pronunciamento – o Brasil crescer, chegar ao patamar de uma
economia mundialmente forte, estar numa situação
de proeminência e ainda ter tantos problemas graves
relacionados à saúde, à educação, à segurança e ao
consumo de drogas, tema de que quero falar de modo
particular, até porque presidi por poucos dias a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Angustia-nos muito a disseminação do crack,
num percentual que alcançou 700% nos últimos 4 anos.
O crack tem destruído o futuro de milhares de crianças
e adolescentes deste País, tem dispersado famílias e
causado verdadeiro terror para a sociedade brasileira.
O Brasil vivencia agora a migração da criminalidade para os lugares menores, para as cidades do
interior. E toda essa contaminação do crime e da violência está sendo alimentada pelo consumo do crack,
mal que não estamos conseguindo conter. O Brasil
tem uma fronteira de mais de 17 mil quilômetros, e,
também por estar próximo de países como Bolívia,
Venezuela, Colômbia, Peru e Paraguai, há facilidade
para o ingresso de armas ilegais e de drogas. Isso tem
prejudicado de forma assustadora a vida da sociedade.
O que fazer, Sr. Presidente? Temos uma estrutura
de segurança pública precária; somos um país dessemelhante, com entes federados com economias e
orçamentos desiguais, que tratam suas forças de segurança de forma diferente, com remunerações díspares; cada lugar com uma remuneração e com um
tratamento para os trabalhadores da segurança pública;
polícias mais eficientes e outras ineficientes. Quando
uma polícia age de forma mais correta em um determinado local, o crime migra para outra região, o que
faz com que haja a permanência da ação criminosa
no território nacional.
Por isso, queremos dizer da importância de o
Governo voltar suas atenções para esse setor que
consideramos imprescindível no momento, até porque, creio eu, chegamos ao fundo do poço, haja vista
a grande quantidade de crimes e a absurda violência
que temos no País.
No Brasil, a cada ano, morre mais gente vítima
de violência do que em qualquer conflito mundial. Os
números só são menores do que os constatadas na 2ª
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Grande Guerra. Em 365 ou 356 dias, morre mais gente
em nosso País do que em qualquer guerra.
Então, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
temos de admitir que a atual estrutura está totalmente errada. Este País, que avançou economicamente
e que conquistou um espaço privilegiado no cenário
mundial, internamente sofre com problemas gravíssimos, e precisamos repensar isso.
Por isso, quero aqui fazer um apelo no sentido de
que levemos em consideração pronunciamentos como
o que foi feito hoje pela Deputada Professora Dorinha
Seabra Rezende, do Estado do Tocantins, um pronunciamento extraordinário, que mostrou a importância
da educação para melhorar as condições de vida da
sociedade, para preparar o povo e melhorar a cidadania no nosso País, dando aos jovens discernimento
para repelirem a droga e a violência. Mas precisamos
também pensar em alterar esse modelo de segurança
pública que aí está.
Já há projetos que visam propiciar condições
para que os Estados unifiquem as suas polícias. Afinal, o atual modelo de Polícia Militar, com a mesma
estrutura do Exército, do soldado ao coronel, já não é
mais eficiente. E precisamos ter orçamentos capazes
de suprir as necessidades da segurança.
A propósito, volto a cobrar da Mesa Diretora, que
infelizmente não está tendo a coragem de submeter a
matéria à apreciação do Plenário, o que é um equívoco, até porque já votamos em primeiro turno, a conclusão da votação dessa proposta, pois precisamos criar
o Fundo Nacional de Segurança Pública e instituir o
piso nacional dos trabalhadores de segurança pública.
Nesse sentido, quero cobrar da Mesa Diretora a
votação da Proposta da Emenda à Constituição nº 446,
de 2009, apensada a Proposta de Emenda Constitucional nº 300, de 2008. Essas propostas devem voltar ao
debate da Casa, porque, do contrário, Sr. Presidente,
vamos permitir novas mobilizações, novos movimentos
e novas reações autoritárias dos governantes, que é
o que tem acontecido no Brasil.
Há casos como o do Rio de Janeiro, onde há bombeiros que recebem R$1.200,00 mensais para fazer
um trabalho extenuante e importante. E, pelo fato de
cobrarem e exigirem melhores condições de trabalho
e melhor remuneração, agora eles são expulsos das
corporações, numa reação absolutamente autoritária
dos Governadores.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria
muito que essa proposta fosse submetida à apreciação,
mesmo que fosse para ser rejeitada aqui pelo voto. E
tenho certeza de que não seria, porque os Deputados
estão conscientes da importância da criação de um
fundo para abastecer o setor de segurança pública e
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da instituição de um piso nacional para os trabalhadores da segurança no País.
Assim sendo, Sr. Presidente, faço, mais uma
vez, este apelo. Após a Semana Santa, haveremos
de ter novas mobilizações no País, e este Congresso
será visitado inúmeras vezes, se necessário for, por
milhares de policiais civis e militares e por bombeiros,
que cobrarão a quem de direito a aprovação dessa
proposta legislativa.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Muito obrigado, Deputado Mendonça Prado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a
palavra ao Deputado Assis Carvalho, do PT do Piauí,
para uma breve comunicação.
O SR. ASSIS CARVALHO (PT-PI. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tendo a agricultura familiar sustentável como um dos eixos do meu
mandato parlamentar e estando bastante preocupado
com os efeitos da seca no Piauí, faço dois registros de
visitas que fiz aos gestores da área aqui em Brasília,
buscando soluções e alternativas para esse grave problema que aflige os moradores do semiárido.
Estive, na manhã de hoje, com o Ministro do Desenvolvimento Agrário, o nosso querido Deputado Pepe
Vargas, e solicitei que antecipasse a entrega de máquinas retroescavadeiras, destinadas a 94 Municípios do
Piauí classificados na segunda fase do Programa de
Aceleração do Crescimento, o PAC 2. Também convidei S.Exa. para ir ao meu Estado na data da entrega,
programada para acontecer até o dia 30 de abril, em
Teresina, e visitar algumas sedes do Territórios de Cidadania incluídos no Programa Brasil sem Miséria do
Governo Federal. Mais especificamente, em Oeiras,
sede do Territórios do Vale do Canindé, e Picos, sede
do Territórios Vale do Guaribas.
Solicitei a antecipação da entrega das máquinas
no intuito de possibilitar que se minimizem os efeitos da
seca que assola o Estado, sobretudo na região semiárida. Também solicitei ao MDA estudos e alternativas
para reduzir os efeitos da seca na região.
Na visita ao Ministro Pepe Vargas, fui acompanhado do Superintende do INCRA no Piauí, o companheiro Francisco Limma, que sugeriu uma agenda de
reforma agrária sustentável nos Territórios, destacando
propostas para potencializar a capacidade produtiva
dos projetos de assentamentos, dentro da estratégia
operacional do Programa Brasil sem Miséria, fortalecendo os arranjos produtivos locais, a agroecologia e
a articulação institucional, para a comercialização e o
escoamento da produção.
O Ministro foi muito receptivo com a nossa preocupação com a situação enfrentada pelos Municípios
do semiárido e nos adiantou que a Presidenta Dilma
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Rousseff determinou a antecipação das metas do programa Brasil Sem Miséria de 2013 para 2012, a fim de
socorrer os Municípios que, em virtude da forte estiagem, se encontram em estado de emergência. Alguns
deles sequer estão dentro do programa Garantia-Safra.
Essa decisão da Presidenta Dilma beneficiará, sem
dúvida, milhares de famílias que sofrem com a seca.
Outra visita que fiz, na semana passada, foi ao
Diretor-Geral do Departamento Nacional de Obras contra as Secas – DNOCS, Dr. Ramon Rodrigues, para
tratar da implantação da Vila do Leite numa área de
600 hectares no perímetro irrigado dos Tabuleiros Litorâneos, no norte do Piauí. A proposta Vila do Leite vai
resolver o problema de cerca de 80 famílias que estão
no entorno da área urbana do Município de Parnaíba,
no litoral piauiense, exercendo atividade que não deve
ser realizada em área urbana.
O Diretor do DNOCS me garantiu que vai enviar,
após a Semana Santa, técnicos do órgão para verificar
a viabilidade da proposta. Ele me disse que o DNOCS
não fazia, anteriormente, esse tipo de concessão, mas
que experiências exitosas no Ceará, no Rio Grande do
Norte e em Mato Grosso fizeram com que a posição
fosse revista. De modo que a proposta pode ser executada, mas desde que a atividade da pecuária em área
irrigada esteja integrada à cadeia produtiva do projeto.
Sr. Presidente, esse projeto foi uma proposta
apresentada pelo Vice-Prefeito de Parnaíba, Florentino
Neto. E acredito que ela será viabilizada, para que possamos tirar essa situação de vacarias da área urbana
da cidade de Parnaíba. Sendo atendida a proposta, as
famílias serão levadas para uma área adequada à atividade da bovinocultura leiteira – e com possibilidade
de melhorar sua atividade produtiva.
Os Estados que sofrem com a seca merecem ser
contemplados com ações emergenciais e também definitivas para convivência com o semiárido e melhoria
da qualidade de vida de sua gente.
Sra. Deputada Erika Kokay, o Piauí está numa
situação bastante difícil. Estamos vivenciando uma
estiagem muito forte. Precisamos, portanto, de ações
concretas. Inclusive, devemos agilizar esses recursos
que a Presidente Dilma já estabeleceu no programa
Brasil sem Miséria e também viabilizar o Seguro-Safra
para aquela região, porque a situação é bastante crítica, principalmente na região do semiárido, de Picos,
Oeiras e São Raimundo Nonato.
Esperamos que o querido Ministro Pepe Vargas
esteja conosco agora, na segunda quinzena de abril.
E que possamos também, Sr. Presidente, Deputado
Luiz Couto, na próxima semana, fazer uma visita ao
Ministro da Integração Nacional, para tentar incorporá-
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-lo a esse esforço de minimizar o grande sofrimento
por que passa a nossa região.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a
palavra à Sra. Deputada Erika Kokay, pelo PT. S.Exa.
disporá de até 10 minutos.
A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, gostaria de fazer um registro sobre votação muito importante que se deu nesta
Casa ontem e que diz respeito à regulamentação da
profissão de motorista.
O motorista carrega a condição de ser condutor
de vidas. Portanto, nada mais justo do que este País
reconhecer essa profissão para fazer justiça à categoria.
Digo isso, Sras. e Srs. Deputados, com a clara
convicção de que avançamos na perspectiva do reconhecimento da profissão de motorista, mas também
de que é preciso avançar mais.
O projeto que saiu desta Casa e foi para o Senado sofreu modificações que ensejam, penso eu, a
necessidade de reapresentarmos os aspectos que
foram suprimidos, para que não volte sem direitos absolutamente fundamentais.
Os motoristas – e não apenas os motoristas, mas
também os rodoviários e rodoviárias, cobradores e cobradoras – precisam resgatar o direito à aposentadoria especial. E eles tinham aposentadoria especial em
razão do caráter absolutamente penoso da atividade
que exercem, uma atividade que acarreta um profundo
estresse que se vai expressar, inclusive, em doenças,
sem nenhuma dúvida, decorrentes do exercício e do
desenvolvimento daquele trabalho.
A profissão dos motoristas e cobradores se dá em
um universo extremamente violento. Os acidentes de
trânsito provocam milhares de vítimas todos os anos:
cerca de 35 mil pessoas morrem em consequência da
violência no trânsito.
Os rodoviários e rodoviárias, motoristas, cobradores e cobradoras vivenciam esse universo de extrema violência. Exercem uma profissão absolutamente
fundamental, porque assegura um dos direitos básicos
para que possamos reconhecer o Brasil como Estado
Democrático de Direito: o direito de ir e vir – e são eles
que conduzem vidas para atividades de lazer, para o
trabalho, para onde as pessoas serão atendidas por
políticas públicas absolutamente fundamentais.
Portanto, é preciso que façamos um esforço na
Casa no sentido de resgatar uma conquista que essa
categoria tinha e que foi retirada na lógica em que foi
mergulhado o País, a lógica do Estado mínimo, segundo
a qual os trabalhadores são desprovidos de direitos. A
aposentadoria especial é absolutamente fundamental.
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Outro aspecto, Sr. Presidente, diz respeito à jornada de trabalho. Foi assegurado ontem o intervalo
necessário para recuperar as condições de trabalho
adequadas a esses trabalhadores, que exercem sua
profissão em nível elevado de estresse e de penosidade
que precisa ser reconhecido. É importante assegurarmos a jornada de 6 horas para a categoria, em razão
da penosidade intrínseca ao exercício dessa profissão,
que leva os trabalhadores a um adoecimento prematuro
e a sofrer doenças acarretadas pelo estresse, como
patologias cardiológicas e circulatórias.
É preciso que façamos um grande esforço na
Casa para aprovar a aposentadoria especial, o adicional de penosidade e a jornada de 6 horas para os
rodoviários de todo o País.
Aliado a isso, é necessário reconhecermos que
existe um risco no exercício dessa atividade. Inúmeras
vezes, abrimos as páginas dos jornais e ali vemos um
cheiro de pólvora. Rodoviários, cobradores e motoristas
são vítimas da violência urbana, em uma sociedade
em que está havendo uma coisificação absolutamente
temerária e perigosa da pessoa, do ser humano. Temos a mão invisível do mercado, penso eu, invadindo
a cidadania e nossas intimidades e, a partir daí, capturando nossos sonhos, nossa forma de ser, capturando
nossa alma, diria eu.
Nesta sociedade, em que todos os dias é derramada, em todas as casas, a concepção de que as pessoas valem não pelo que são, mas pelo que possuem;
em que é derramada a concepção de que as pessoas
têm de consumir para serem validadas socialmente;
uma sociedade que diz: “consuma, para ser alguém”,
mas que não dá o direito de consumir, vamos viver relações extremamente violentas, relações que vão atingir esses trabalhadores e trabalhadoras que estão em
todos os lugares do nosso País, em todos os cantos,
nos locais mais escuros, mais perigosos, mais violentos, desempenhando a nobre função de transportar
vidas. Por isso, queremos também discutir o adicional
de risco para rodoviários e rodoviárias.
Sr. Presidente, se partirmos do patamar do reconhecimento da profissão e, a partir daí, assegurarmos
essas conquistas para o desempenho adequado dessa
função nobre de conduzir vidas, faremos justiça não
apenas para a brava categoria de rodoviários e rodoviárias, mas também faremos justiça para o conjunto da
sociedade. É preciso que possamos fazer, nos locais
de trabalho, um recorte da pessoa, do ser humano.
Não nos cabe mais analisar os trabalhadores apenas
como detentores de contracheques ou detentores de
direitos difusos. São eles pessoas que estão no local
de trabalho, pessoas que sentem, pessoas que têm
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cara, que têm perfil e que precisam ser consideradas
como tal.
É preciso que superemos o desafio que está dado
para cada um de nós de dar visibilidade ao conjunto
das pessoas, ao conjunto dos seres humanos, para
que possamos tirar dos escombros da discriminação,
da desigualdade, da exclusão simbólica, da exclusão
social as pessoas, independentemente das condições
que elas enfrentem no seu dia a dia, independentemente de como sejam. São pessoas.
Estamos na antevéspera da Páscoa, quando comemoraremos a ressurreição, a vida. Lembraremos,
nesta sexta-feira, a morte de Cristo. E temos absoluta
certeza de que Ele morreu deixando um dos exemplos mais nobres e mais profundos de solidariedade
e de fraternidade, porque morreu sofrendo como ser
humano; sendo o Filho de Deus, “morreu para que todos tenham vida, e vida em abundância”.
Sr. Presidente, ontem instalamos a CPI da qual
V.Exa. faz parte, a CPI que vai discutir e enfrentar o
turismo sexual e a exploração sexual de crianças e
adolescentes. E, hoje, tivemos uma audiência pública
para discutir a situação dos moradores e moradoras de
rua aqui no Distrito Federal, pessoas que têm sido vítimas de uma série de violências. Há denúncias de que
são vítimas de violência moral, de violência psicológica
e de violência física – maus-tratos, tortura, violência
sexual. Em depoimento, uma adolescente de 16 anos
disse, com muita dor, que foi estuprada, no centro de
Brasília, por dois policiais militares.
O que exigimos na audiência pública foi que o
Estado dê respostas à sociedade. O Estado, que foi
ausente para com essa população em situação de rua,
que não a considerou como pessoas, que a transformou
em seres invisíveis, precisa responder às denúncias de
arbitrariedade, às denúncias de violência perpetrada
por policiais militares a moradores e moradoras de rua,
inclusive a moradores e moradoras de rua adolescentes.
Para ironia, para ferir a nossa lógica e a nossa
defesa da dignidade humana, foi apontado que, no
centro de Brasília, existe um espaço onde acontecem
verdadeiras sessões de tortura de crianças e adolescentes, moradores e moradoras de rua e que os policiais chamam esse espaço, segundo as denúncias,
que precisam ser apuradas, de “casa de massagem”.
É preciso que não haja qualquer tipo ou cheiro
de impunidade, para que possamos dizer que existe
um Estado – e não o Estado opressor. Que esse Estado, que esteve ausente da realidade e do sofrimento
dessa população, possa se fazer presente por meio de
políticas públicas intersetoriais que valorizem a dignidade humana, que esse Estado não se torne presente
como um dos maiores violadores dos direitos de uma
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população que já é vitimada, porque foi empurrada
pelo desamor, pela drogadição e pela exclusão social
para as ruas e precisa, portanto, de políticas públicas
que possam assegurar os seus direitos.
Sr. Presidente, queremos discutir essas denúncias
que surgem de crianças e adolescentes em situação
de rua no Distrito Federal, que apontam para o fato de
que, nas madrugadas, enquanto dormimos, existe muita
dor sendo construída por uma relação absolutamente
autoritária e de desumanização real de segmentos da
população que deveriam estar sendo protegidos pela
sociedade, pelo Estado e pelas famílias, que são as
crianças e adolescentes. Esse é um tema que será
discutido na CPI que tenho a honra de presidir.
Além disso, queremos discutir o impacto da Copa
no turismo sexual. Queremos discutir os impactos que
podem vir com os grandes eventos que serão abrigados por este País – a exploração sexual de crianças
e adolescentes -, porque queremos preparar o Brasil
para a Copa. E preparar o Brasil para a Copa não é
apenas construir aeroportos para acolher os milhares de turistas que virão de todo o mundo. Preparar
o Brasil para a Copa não é apenas construir estádios
milionários. Preparar o Brasil para a Copa não é apenas assegurar a infraestrutura necessária para que
possamos realizar a contento esse evento. Preparar
o Brasil para a Copa é proteger os direitos da nossa
população, proteger a condição humana de crianças
e adolescentes, é impedir que eles sejam vítimas do
turismo sexual e da exploração sexual comercial. Isso,
sim, significa preparar este País para a Copa. Que o
rastro que ficar da Copa seja um rastro de cidadania
e de dignidade humana, não o rastro de dor, atingindo
as nossas crianças e nossos adolescentes.
Queremos, na CPI da Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes, discutir a Copa, para que
não tenhamos um impacto de destruição ou de ferimento de direitos das crianças e adolescentes. É o
que o País exige de nós, é o que a dignidade humana
exige de nós, numa discussão absolutamente central
neste momento. Central neste momento é considerar
que valores de solidariedade e de fraternidade, que
vivenciamos neste período de quaresma e que vamos vivenciar de forma absolutamente concreta na
Páscoa e durante toda esta semana, sejam parte da
nossa sociedade.
Não podemos mais permitir com naturalidade que
haja 88 homicídios no Distrito Federal em apenas um
mês. Não podemos mais permitir que moradores de
rua sejam queimados ou assassinados. Não podemos
mais permitir tantos casos, de acordo com denúncias,
de crianças e adolescentes estuprados por agentes
públicos aqui na nossa cidade. Que todos os seres
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humanos sejam vistos como ser humano igual em direitos, que possamos ver no outro um semelhante em
direitos. Que possamos ver no outro um ser humano
na sua globalidade, na sua profundidade.
Não basta apenas tirar o Brasil da fome. Não
temos fome só de pão, mas também de vida e de justiça. Temos fome de beleza neste País. Isso precisa
ser contemplado, dando centralidade às discussões
relativas à defesa dos direitos humanos na nossa cidade e no nosso País.
Encerro, Sr. Presidente, desejando feliz Páscoa
a todos. Que possamos vivenciar a vida, compartilhá-la e dizer, enfim, que somos uma democracia, porque
todos temos vida em abundância.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Muito obrigado, Deputada Erika Kokay. Quero parabenizá-la,
primeiro, pelo pronunciamento. Fiz questão de dar um
tempo maior a V.Exa., que fala de sinais de morte e de
vida. Fala não apenas como lamentação, mas também
com a esperança de que é possível mudar.
A Páscoa representa a mudança de vida, o colocar-se totalmente como pessoa que quer viver de forma
digna e com toda a liberdade, mas que também pretende ajudar aqueles que ainda não vivem essa plenitude.
V.Exa. citou uma série de situações que precisamos enfrentar.
Em segundo lugar, parabenizo V.Exa. por ter sido
escolhida para presidir a CPI. Com certeza, devemos
não apenas ouvir essas pessoas, mas também fazer
diligências nos locais, porque, muitas vezes, por trás
da hipocrisia e do farisaísmo de muitos, inclusive com
a complacência e a conivência de setores do próprio
Executivo, do Legislativo e do Judiciário, em nome do
desenvolvimento, ocorrem a exploração do chamado
turismo sexual.
O Ministério do Turismo encaminhou uma relação de diversos sites que oferecem noites com duas
meninas para aquele que vier ao Brasil. Quando se
contrata o serviço, já está condicionada essa situação.
Quero também desejar a todos os Parlamentares
e aos servidores desta Casa uma feliz Páscoa.
Como V.Exa. disse, Deputada Erika Kokay, o
Cristo veio para que “todos tenham vida, e vida em
abundância”. E Ele deu o testemunho disso, porque
a prova maior do amor Dele para conosco foi doar a
Sua vida pelos irmãos.
Devemos aprender a partilhar, a perdoar, a buscar a construção de uma sociedade onde reine a paz,
a justiça, a bondade, eliminando sinais de violência,
de guerras, de divisões.
Feliz Páscoa para todos. É o que nós desejamos
nesta quarta-feira que é conhecida, em alguns lugares,
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como Quarta-Feira do Fogaréu, quando são realizadas
as procissões do fogo, que representa a entrega de
Cristo para ser crucificado.
Para nós, nesta quarta-feira, buscar a presença
Dele é fazer com que este mundo seja iluminado, as
trevas desapareçam e que possam reinar entre nós os
sinais de luz. É o que todos nós queremos.
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS À
MESA PARA PUBLICAÇÃO
O SR. PASTOR MARCO FELICIANO (PSC-SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, uso desta tribuna para parabenizar
a Rede Bandeirantes de Comunicação pela comemoração dos 39 anos do programa Pulo do Gato, da
Rádio Bandeirantes, de São Paulo – verdadeiro recorde, pois está no ar durante todos esses longos anos
e apresentado pelo mesmo jornalista, o competente
José Paulo de Andrade.
A seriedade com que é apresentado é a meu ver
o segredo do seu sucesso. E são programas como esse
que fazem com que se mantenha a força do rádio, pois,
no horário das 05h30min, quando nos preparamos para
a jornada diária, só é possível nos informar por meio
do rádio. Esse programa, que se renova a cada dia e
que conta com o carisma de seu titular, o radialista
José Paulo, com sua voz inconfundível, abrilhanta o
jornalismo radiofônico.
Parabenizo, portanto, todos os participantes da
produção e da apresentação do programa Pulo do Gato,
na pessoa do Presidente do Grupo Bandeirantes, Dr.
João Jorge Saad, que tão brilhante e competentemente
tem conduzido esse sólido conglomerado de comunicação, sendo respeitado e admirado por pessoas de
todos os segmentos sociais de nosso Brasil.
Muito obrigado.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PR-PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, Pernambuco está no mapa da vanguarda internacional em melhoramento genético animal
e vegetal e no banco de plantas e sementes geneticamente selecionadas, chamadas de germoplasmas.
Os exemplos mais ilustrativos são as pesquisas
desenvolvidas pelo Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (CETENE), órgão do Ministério da
Ciência e Tecnologia, e pelo Instituto Agronômico de
Pernambuco (IPA), órgão da Secretaria de Agricultura
e Reforma Agrária de Pernambuco, sem falar na EMBRAPA de Petrolina, que desenvolve pesquisas das
mais avançadas sobre milho, feijão, soja, algodão,
manga, uva, etc.
O CETENE produz variedades da cana-de-açúcar
geneticamente avançadas, imunes a pragas e com
maior teor de sacarose. Com reconhecido conceito
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nos meios científicos e na comunidade internacional,
o IPA desenvolve intercâmbio na área de agropecuária
e recursos hídricos.
Em retribuição a visita feita por técnicos do IPA
àquele país em outubro do ano passado, missão de
especialistas do Paquistão esteve recentemente em
Pernambuco para conhecer nossas experiências bem-sucedidas na produção de etanol, algodão selecionado
e sementes geneticamente modificadas. A missão foi
articulada pelo Ministério das Relações Exteriores –
Itamaraty, com vistas à assinatura de acordos bilaterais
entre o Brasil e o Paquistão focados em extensão rural
e na assistência à agricultura familiar.
Com uma população de 180 milhões de habitantes, 60% dos quais morando em áreas rurais e vivendo basicamente da agricultura familiar, o Paquistão
também vem em busca de tecnologias para o melhor
aproveitamento d’água. A liderança do Brasil na América Latina e a relação amistosa na comunidade internacional são fatores positivos para a construção de
parcerias tecnológicas, reconhecem os especialistas.
O clima do Paquistão também é semelhante ao nosso.
Os técnicos do Paquistão ressaltaram a vanguarda tecnológica do Brasil na produção de cana-de-açúcar, dispondo de uma cadeia produtiva com várias
ramificações. Nem a China continental nem a Índia
alcançaram tal nível tecnológico nessa área.
As experiências exitosas do IPA também são consideradas proveitosas na transferência de tecnologias
e manejos adequados para os pequenos agricultores
familiares do Paquistão, responsáveis pela maior parte
da produção agrícola do país. Os paquistaneses revelaram especial interesse em conhecer as técnicas de
agricultura irrigada aplicadas no Vale do São Francisco,
sertão de Pernambuco.
Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior dão conta de que o Brasil exportou
para o Paquistão, no ano passado, bens no valor de
177,1 milhões de dólares, enquanto as importações
somaram 79,7 milhões de dólares. O carvão mineral
foi o principal produto exportado pelos paquistaneses
para o Brasil.
O potencial de trocas comerciais entre os dois
países é estimado como sendo até seis vezes maior,
segundo os analistas. Nessa perspectiva é que se inserem os acordos bilaterais de comércio e intercâmbio tecnológico.
Conhecedor do trabalho meritório do IPA, entusiasta das pesquisas de melhoramento genético vegetal e também na condição de Presidente do Conselho
de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica, saúdo, com
otimismo, o intercâmbio em gestação entre o Brasil e o
Paquistão na área agropecuária e de recursos hídricos.
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Muito obrigado.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, gostaria de declarar aqui meu apoio às
medidas provisórias que se referem ao Plano Nacional
dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Viver sem
Limite, lançado pela Presidenta Dilma Rousseff. O objetivo do Plano Viver sem Limite é promover a inclusão
social e a autonomia da pessoa com deficiência. De
acordo com o Governo Federal, serão R$7,6 bilhões
aplicados até 2014.
Segundo o IBGE, 23% da população brasileira
tem algum tipo de deficiência. É um percentual significativo e a maioria desses cidadãos é pobre.
A Medida Provisória nº 549, de 2011, reduz a
zero as alíquotas de contribuições sociais incidentes
sobre a importação e a comercialização de produtos
como próteses oculares, scanners equipados com
sintetizador de voz, impressoras e máquinas Braille.
A relatoria analisa também emendas que ampliam a
lista de produtos, incluindo, por exemplo, softwares de
leitores de tela, outros tipos de prótese, cadeiras de
rodas motorizadas etc.
A Medida Provisória nº 550, de 2011, prevê uma
linha de crédito para compra de produtos de tecnologia assistiva destinados a pessoas com deficiência.
Apoio também a emenda apresentada pelo Deputado Romário, do PSB do Rio de Janeiro, que estende
a linha de crédito especial para vítimas de acidentes
que passam a depender de cadeiras de rodas.
Todas essas medidas são importantes para o
processo de inclusão. O acesso à tecnologia assistiva é fator indispensável para a inclusão das pessoas
com deficiência.
Recentemente, houve grandes avanços nessa
temática com uma das mudanças aprovadas na Lei
Geral da Copa que reserva 1% dos ingressos para
venda às pessoas com deficiência.
No Brasil, a maior parte das pessoas com deficiência física, auditiva, visual e mental está alijada do
mercado de trabalho. Precisamos mudar esse cenário.
Acredito que o Plano Viver Sem Limite é um marco na
história das iniciativas governamentais de inclusão.
O SR. MIRIQUINHO BATISTA (PT-PA. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, membros da Mesa e demais presentes a
este plenário, boa tarde! Boa tarde aos que nos assistem pela tevê ou pela Internet e a todos aqueles que
nos escutam.
Quero informar que apresentei ao nosso Ministro
do Esporte, Aldo Rebelo, a Indicação nº 2.728, de 2012,
que sugere a inscrição, nas placas comemorativas de
inauguração dos estádios de futebol, dos nomes dos
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trabalhadores da construção civil que contribuíram para
sua edificação ou reforma.
Uma importante questão social se refere à separação entre o trabalho e o produto do trabalho. Em uma
sociedade cujos fundamentos econômicos pressupõem
a venda da força do trabalho como elemento básico da
produção e de geração do valor, uma ruptura se estabelece entre o trabalhador e o fruto de seu trabalho.
Como regra geral, o trabalhador não se apropria do
produto a que se empenhou, empregando seu tempo,
fruto do seu trabalho.
Em alguns segmentos da atividade econômica,
esta separação é particularmente perceptível, É o caso
da construção civil, na qual a larga maioria dos trabalhadores contribui para edificação de prédios destinados à propriedade ou uso de outros, normalmente de
camadas economicamente superiores.
Esta situação se reproduz na construção de grandes obras destinadas ao público, como os estádios de
futebol, ora em fase de preparação para a Copa do
Mundo de 2016. Nos marcos comemorativos de sua
inauguração, normalmente se encontram os nomes das
autoridades gestoras, das empresas construtoras e dos
engenheiros responsáveis. Nenhuma alusão, porém,
se faz a todo o contingente de trabalhadores que deu
materialidade aos planos e projetos arquitetônicos.
A referida Indicação tem por objetivo sugerir ao
Ministério do Esporte que, acompanhando o andamento
dessas obras monumentais, recomende às entidades
mantenedoras dos estádios, novos e renovados, que
inscrevam, nas placas alusivas aos eventos construtivos, os nomes de todos os que contribuíram para sua
realização, desde o engenheiro de obras até o responsável pelo mais simples trabalho manual.
Se a homenagem aqui proposta não resolve o
dilema da separação entre trabalhador e fruto do trabalho, ao menos assegura o reconhecimento público
ao esforço coletivo de inúmeros brasileiros cuja participação é essencial para o bem‑estar da sociedade.
Sr. Presidente, peço seja dada publicidade a este
registro no jornal impresso, no rádio, no site da Câmara
e principalmente no programa A Voz do Brasil.
Era o que tinha a dizer.
O SR. SABINO CASTELO BRANCO (PTB-AM.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, quero comunicar a esta Casa que o
Governo Federal adotou um novo modelo migratório
com relação ao ingresso de cidadãos espanhóis em
território brasileiro, que passou a ser adotado a partir
do dia 2 de abril, semelhante ao modelo adotado na
Espanha quanto ao ingresso de brasileiros naquele país.
O Embaixador Gonzalo de Benito, Secretário espanhol de Assuntos Externos, manifestou-se contrário
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a qualquer alteração no tratamento dado à estrada de
espanhóis no Brasil – uma demonstração cabal de que
as restrições são realmente desnecessárias.
Enquanto isso, milhares de brasileiros foram impedidos de entrar em território espanhol, mesmo estando com a documentação legal.
A resolução desse problema ou a adoção de uma
medida que ressaltasse o valor do brasileiro diante do
tratamento discriminatório sofrido na Europa, principalmente na Espanha, é uma bandeira que empenho
desde que cheguei a esta Casa, há mais de 4 anos.
Nesse ínterim, milhares de brasileiros foram barrados e humilhados nos aeroportos espanhóis, antes de serem mandados de volta ao Brasil. Apelei à
Comissão de Relações Exteriores, ao Governo e ao
Itamaraty. Sei que todos fizeram grandes esforços em
busca de soluções.
A representação diplomática espanhola, contudo,
ignorou as manifestações do Ministério das Relações
Exteriores, negando as evidências incontestáveis. Os
Deputados membros da Comissão de Relações Exteriores também se empenharam, buscando solucionar
esses problemas – em vão.
Os abusos só se agravaram. Centenas de brasileiros que agiram de forma correta e apresentaram a
documentação exigida foram barrados e despachados
de volta. A lista xenofóbica envolve palestrantes e artistas com agenda acertada e documentação em dia.
Turistas regiamente documentados e pessoas em
trânsito também foram deportadas sem a observância
de um mínimo de critério, enquanto viajantes de outros
países, nas mesmas condições, foram aceitos.
Relembro o caso de estudantes que deveriam
defender teses de mestrado em Portugal e que foram
barrados por ocasião da conexão em Madri. A representação diplomática espanhola no Brasil apenas
desconversou.
Em apenas um ano e meio, o número de brasileiros barrados já no Aeroporto de Barajas, em Madri,
aumentou 20 vezes. Só em fevereiro de 2008, foram
452 os brasileiros impedidos de entrar naquele país.
Do total de viajantes barrados de entrar na União
Europeia em 2010, 12% eram de nacionalidade brasileira. Somente a Espanha respondeu por 30% dos
casos. Ou seja, a situação piorava cada vez mais.
A disputa no mercado de trabalho da Comunidade Europeia, permeada pela discriminação contra
imigrantes tachados pejorativamente de subdesenvolvidos, parece ter consolidado uma hostilidade que se
mostra crescente e que precisava ser enfrentada com
firmeza e galhardia pelo Governo brasileiro, como de
fato acontece agora.
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Esgotados todos os recursos diplomáticos, o Brasil finalmente adotou o princípio da reciprocidade com
relação à entrada de espanhóis em nosso País. Não
há nenhum resquício de revanchismo, mas igualdade
de tratamento, em vigor desde 2 de abril de 2012, segundo expressa a Polícia Federal:
“O controle migratório passará a exigir
dos turistas espanhóis para ingresso em território nacional, além das previsões legais
ordinárias, a apresentação da seguinte documentação:
a) bilhete aéreo de volta (a data do retorno deve estar marcada);
b) comprovação de meios econômicos
suficientes para manutenção durante o período de permanência no Brasil, no caso a
quantia mínima de R$170 para ingressar em
território brasileiro;
c) em caso de hospedagem em hotel: a
apresentação de documento comprobatório
de reserva;
d) em caso de hospedagem em residência: carta‑convite de um particular residente
na cidade brasileira de destino informando o
vínculo existente, o prazo de estada do turista
espanhol, com assinatura do declarante autenticada em cartório (brasileiro), acompanhada
de comprovante de residência emitido em nome
do declarante. Essa carta-convite poderá ser ao
turista espanhol que comprovar a estada em
imóvel de sua propriedade no Brasil por meio
de cópia da escritura ou do registro do imóvel
em seu nome ou documento equivalente.
Os Policiais Federais que atuam no controle migratório já foram devidamente orientados sobre as novas medidas e adotarão as
exigências a partir do dia 2 de abril, em todas
as fronteiras do País.”
Além do tratamento igualitário, medidas complementares precisam ser tomadas pelo Itamaraty. Uma
delas é providenciar o aprimoramento do atendimento
consular no exterior. O Ministro da Defesa, Embaixador
Celso Amorim, então Ministro das Relações Exteriores,
confirmou o que é sentido por brasileiros que precisam
de atendimento consular no exterior: “Nossa ação consular está muito aquém do necessário”, disse S.Exa.,
que prometeu tomar medidas urgentes, como a abertura de novos consulados. Até mesmo uma secretaria
foi criada para cuidar quase que exclusivamente dos
problemas de imigrantes brasileiros. Esperamos ver
os resultados na prática.
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Por outro lado, considerando o estreitamento
das relações econômicas entre Brasil e Espanha e o
princípio internacional da reciprocidade de tratamento,
a questão mostra-se realmente melindrosa e envolve
aspectos de natureza diversa. Por isso, devemos manifestar total apoio à Presidente Dilma Rousseff por
sua coragem. Entretanto, acredito que as reações serão positivas, pois um povo que não se valoriza não
merece atenção.
Era o que tínhamos a dizer.
Muito obrigado.
O SR. WALTER FELDMAN (PSDB-SP. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o Brasil está deixando de ser o país do
futuro, um país em desenvolvimento. Hoje já somos
considerados um país desenvolvido, embora saibamos
que ainda há muito há fazer para garantir as conquistas desde o Plano Real.
Os dois grandes eventos que vamos sediar vão
ser primordiais para crescermos economicamente e na
área social. A Copa do Mundo e as Olimpíadas são os
dois maiores eventos do mundo. Será um teste que nos
proporcionará o resultado de que somos capazes ou
não de realizar os grandes eventos com competência.
Provar que podemos realizar eventos como esses
significa muita coisa. Mostraremos ao mundo se realmente somos uma nação séria ou não. Ainda iremos
nos qualificar para disputar grandes eventos mundiais,
um dos negócios mais lucrativos da década. Apenas
50 eventos mundiais nos próximos 10 anos vão gerar
mais de 200 bilhões de dólares de lucro. Além disso,
vão gerar outros tantos bilhões de negócios paralelos
que são fechados durante os eventos. Isso significa
investimentos vultosos.
Todo mundo ganha – o governo, os empresários, a
cidade, a população como um todo – com a geração de
milhares de empregos e a melhoria de qualidade de vida
que os investimentos trazem para as cidades e o país.
Essa transformação que poderia acontecer no
Brasil corre o risco de não acontecer na medida em que
esperamos que temos condições de fazer. Infelizmente,
a direção dos eventos está sendo desenrolada por interesses e apoios políticos inconfessáveis, quando na
verdade deveria reformar e reconstruir o nosso País,
ofertando melhores oportunidades a todos os brasileiros.
Acompanhando a desenvoltura dos Jogos Olímpicos de Londres, pude perceber a distância que ainda separa o chamado Primeiro Mundo de nós. Ainda
temos muitas deficiências que devemos e podemos
superar se tivermos o cuidado de aprender os acertos
e os erros dos outros.
Ainda temos, por exemplo, grande deficiência no
setor de serviços. Estamos engatinhando na capacida-
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de de receber bem o turista. Países menores do que
o Brasil e com atrações pequenas diante das belezas
que temos a oferecer são mais visitados e faturam bilhões de dólares a mais. São inúmeros exemplos, mas
não vou me estender aqui.
Podemos reverter esse quadro com algumas alterações no rumo tomado até agora. Em primeiro lugar, devemos concentrar o investimento na educação
e a qualificação profissional deve ser o alicerce para
melhorar o desempenho nas diversas áreas.
Outra mudança é essencial para o Brasil se integrar melhor com o mundo. Temos que adotar a língua
inglesa como a segunda língua do nosso País. Estamos nos tornando um país de presença e importância
internacional e já não é possível sermos monoglotas.
Isso não nos diminui, pelo contrário; a riqueza da nossa
língua é única e o inglês é uma língua fácil de aprender
para os padrões sofisticados da língua portuguesa.
Outra peculiaridade que temos é a generosidade
e alegria encantadora do povo brasileiro, que não se
encontra igual no mundo. Portanto, só nos resta nos
comunicarmos melhor com o mundo. Para isso, a língua
inglesa deve ser inclusa na grade escolar e praticada
por professores e alunos nas salas de aula do Brasil.
Também precisamos nos ater para a preparação
dos atletas que representarão o Brasil nos grandes
eventos esportivos mundiais. Eles são descobertos
e orientados por professores de educação física que
fazem de tudo para dar o treinamento apropriado a
eles. Independentemente de esses jovens se tornarem, amanhã, atletas, com certeza eles serão cidadãos
melhores e mais conscientes.
Ainda falta muita infraestrutura para a prática de
esportes no Brasil. Falta também um melhor reconhecimento do professor de educação física. E há tantos
outros erros que devemos e precisamos corrigir.
Em primeiro lugar, precisamos valorizar o professor, que é aquele que é capaz de educar e não deve
haver diferenças por área de ensino.
Fico triste quando vejo os professores deixarem
as salas de aula para exigir um mínimo de condições
de trabalho e dignidade, como acorreu na recente paralisação nacional de 3 dias. Isso não deveria acontecer. O professor é o profissional que deveria ser o
mais valorizado e respeitado de nossa sociedade e
não precisava estar passando por isso.
Muita coisa precisa ser mudada. As estruturas e
o material didático precisam ser modernizados. Necessitamos oferecer uma educação de qualidade de um
canto ao outro, recuperando o ensino público no Brasil.
Não adianta distribuir computador aos alunos,
como se cogita agora, se os salários continuam ruins. O
piso salarial de R$1.451,00 por 40 horas trabalhadas é
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uma vergonha! Quem pode sustentar uma família com
esse salário? E como exigir deles melhor preparação
e disposição para enfrentar escolas sem segurança e
com alunos agressivos?
O pior é que muitos Estados não pagam o mínimo estabelecido. Do pouco que é feito pela educação,
quase nada é cumprido e fiscalizado. Ao dormirmos,
não merecemos ouvir a historinha do Governo do faz
de conta que acontece... Sonhamos todos com reconhecimentos de cientistas brasileiros, com o ensino
exemplar. E para isso acontecer precisa haver uma
avalanche de investimentos na educação.
Os que conseguem ter um preparo melhor deixam o País e nunca mais voltam a trabalhar aqui – uma
pena, um desperdício. Os que ficam sofrem com as
condições desfavoráveis e não são reconhecidos pelo
sacrifício que fazem em prol da sociedade.
Os professores precisam ser reconhecidos pelo
Governo, assim, não precisariam trabalhar três turnos
para manter a família e pagar o ensino particular dos
próprios filhos, pois os nossos mestres reconhecem
que o ensino público no Brasil está sucateado.
Um país que é considerado emergente e busca
ser respeitado não pode deixar de investir na educação. Não tem lógica. Assim, nunca vamos chegar a lugar nenhum. Vamos perder tudo o que conquistamos
até agora se não investirmos pra valer na educação.
Da ciência e da tecnologia, então, nem se fala.
O fiasco do Brasil nessas áreas é resultado da falta
de investimento na educação, salvo poucas áreas
– pouquíssimas – que conseguiram superar as dificuldades.
Lanço aqui um desafio aos nobres colegas: vamos destinar 10% do PIB brasileiro à educação, pois
os índices de educação no País são alarmantes, se
comparados a outros países.
Países que perderam tudo na guerra, como Japão
e Alemanha, se levantaram por causa da educação, e
não só por causa dos incentivos. Quantos incentivos
“de fora” nós recebemos, foram desperdiçados e sumiram pelo ralo da corrupção?
Já está mais do que comprovado que a transformação de uma sociedade se dá através da qualidade
na educação.
O brasileiro está cada vez mais exigente, mas o
Governo não cresceu junto com o povo, ainda pensa
em apenas continuar com distribuição de renda ao
maior número possível de pessoas. Sou totalmente
a favor da distribuição de renda, mas precisamos ir
além, avançar mais.
O brasileiro quer oportunidade, crescimento, lazer, e não apenas ser tratado como um indigente. A
liberdade de escolha na profissionalização deve ser
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proporcionada a todos os brasileiros. As oportunidades
precisam ser oferecidas a todos. Quem quiser ir mais
além, terá opção de ir em frente.
Com tantas dificuldades enfrentadas pelo professor, está claro que o cidadão que exerce essa
profissão no Brasil a escolheu porque acredita na
transformação da sociedade. Multiplicar e qualificar o
conhecimento hoje significa diminuir os grandes problemas enfrentados por todas as famílias brasileiras.
Menos drogas! Menos violência! Menos problemas
de saúde! Menos diferenças sociais! Educação é a
palavra da mudança!
Só nos resta saber se o Governo vai trabalhar
para a tal transformação ou continuar a gestão do faz
de conta que tudo acontece.
Portanto, senhores, vamos à ação. Vamos trabalhar para destinar 10% do PIB para a educação. Só
uma verdadeira educação vai garantir prosperidade e
felicidade a nossa Nação.
Obrigado.
O SR. DIMAS FABIANO (PP-MG. Pronuncia o
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ontem, dia 3 de abril, o Governo lançou um
megapacote de medidas para estimular e proteger o
setor produtivo do País e, assim, estimular a nossa
economia interna.
Percebo, Sr. Presidente, que a liberação desses
incentivos é uma resposta do Governo Federal à crise
mundial e à desaceleração econômica no Brasil, mais
intensa do que esperávamos.
Entre as ações anunciadas, estão inseridas uma
série de desonerações, aumento e barateamento do
crédito para investimentos, redução da burocracia e
injeção de recursos do BNDES, entre outras. Juntas,
tais medidas vão injetar na indústria brasileira R$60,4
bilhões de reais apenas neste ano. Dessa forma, o
Brasil terá os estímulos necessários para seguir na
trajetória do crescimento.
Vários segmentos da indústria classificaram até o
momento o pacote como um bom passo inicial. Entretanto, é consenso que o Governo deve preocupar-se
cada vez mais com o câmbio, a taxa de juros e a carga tributária incidente sobre a indústria no Brasil, que
ainda continuará alta, penalizando a indústria mesmo
com este plano de incentivos.
De qualquer forma, no geral, podemos considerar positiva a atenção que o Governo decidiu destinar
ao setor industrial, sinalizando que a Presidente Dilma
Rousseff reconhece a necessidade da construção de
novas políticas para o fortalecimento da competitividade da indústria brasileira. É um bom começo.
Muito obrigado.
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VIII – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – COMPARECEM MAIS OS SRS.:
RORAIMA
Jhonatan de Jesus PRB
Paulo Cesar Quartiero DEM
Total de RORAIMA 2
AMAPÁ
Dalva Figueiredo PT
Evandro Milhomen PCdoB PsbPcdob
Janete Capiberibe PSB PsbPcdob
Luiz Carlos PSDB
Total de AMAPÁ 4
PARÁ
Arnaldo Jordy PPS PvPps
Asdrubal Bentes PMDB
Beto Faro PT
Cláudio Puty PT
Dudimar Paxiúba PSDB
Giovanni Queiroz PDT
Josué Bengtson PTB
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Miriquinho Batista PT
Wandenkolk Gonçalves PSDB
Zé Geraldo PT
Zequinha Marinho PSC
Total de PARÁ 12
AMAZONAS
Carlos Souza PSD
Francisco Praciano PT
Henrique Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Pauderney Avelino DEM
Rebecca Garcia PP
Sabino Castelo Branco PTB
Total de AMAZONAS 6
RONDÔNIA
Carlos Magno PP
Marcos Rogério PDT
Marinha Raupp PMDB
Mauro Nazif PSB PsbPcdob
Moreira Mendes PSD
Natan Donadon PMDB
Nilton Capixaba PTB
Padre Ton PT
Total de RONDÔNIA 8
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ACRE
Flaviano Melo PMDB
Henrique Afonso PV PvPps
Perpétua Almeida PCdoB PsbPcdob
Sibá Machado PT
Taumaturgo Lima PT
Total de ACRE 5
TOCANTINS
Ângelo Agnolin PDT
César Halum PSD
Júnior Coimbra PMDB
Lázaro Botelho PP
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM
Total de TOCANTINS 5
MARANHÃO
Carlos Brandão PSDB
Cleber Verde PRB
Costa Ferreira PSC
Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Domingos Dutra PT
Edivaldo Holanda Junior PTC PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Nice Lobão PSD
Pedro Novais PMDB
Pinto Itamaraty PSDB
Sarney Filho PV PvPps
Waldir Maranhão PP
Total de MARANHÃO 12
CEARÁ
André Figueiredo PDT
Ariosto Holanda PSB PsbPcdob
Chico Lopes PCdoB PsbPcdob
Eudes Xavier PT
Gera Arruda PMDB
Gorete Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
José Guimarães PT
Mauro Benevides PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de CEARÁ 10
PIAUÍ
Assis Carvalho PT
Iracema Portella PP
Jesus Rodrigues PT
Marllos Sampaio PMDB
Nazareno Fonteles PT
Osmar Júnior PCdoB PsbPcdob
Total de PIAUÍ 6
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RIO GRANDE DO NORTE
Felipe Maia DEM
João Maia PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rogério Marinho PSDB
Total de RIO GRANDE DO NORTE 3
PARAÍBA
Armando Abílio PTB
Benjamin Maranhão PMDB
Damião Feliciano PDT
Efraim Filho DEM
Hugo Motta PMDB
Leonardo Gadelha PSC
Luiz Couto PT
Manoel Junior PMDB
Romero Rodrigues PSDB
Wellington Roberto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Wilson Filho PMDB
Total de PARAÍBA 11
PERNAMBUCO
Augusto Coutinho DEM
Carlos Eduardo Cadoca PSC
Fernando Coelho Filho PSB PsbPcdob
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB PsbPcdob
Inocêncio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Mendonça Filho DEM
Pastor Eurico PSB PsbPcdob
Paulo Rubem Santiago PDT
Pedro Eugênio PT
Raul Henry PMDB
Roberto Teixeira PP
Sergio Guerra PSDB
Severino Ninho PSB PsbPcdob
Vilalba PRB
Wolney Queiroz PDT
Total de PERNAMBUCO 16
ALAGOAS
Givaldo Carimbão PSB PsbPcdob
Joaquim Beltrão PMDB
Renan Filho PMDB
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rui Palmeira PSDB
Total de ALAGOAS 5
SERGIPE
Almeida Lima PPS PvPps
Andre Moura PSC
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Márcio Macêdo PT
Mendonça Prado DEM
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Valadares Filho PSB PsbPcdob
Total de SERGIPE 6
BAHIA
Acelino Popó PRB
Afonso Florence PT
Antonio Brito PTB
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM
Antonio Imbassahy PSDB
Claudio Cajado DEM
Daniel Almeida PCdoB PsbPcdob
Fábio Souto DEM
Felix Mendonça Júnior PDT
Fernando Torres PSD
Geraldo Simões PT
Jânio Natal PRP PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Carlos Bacelar PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Leão PP
José Carlos Araújo PSD
José Nunes PSD
José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Josias Gomes PT
Jutahy Junior PSDB
Lucio Vieira Lima PMDB
Luiz Alberto PT
Márcio Marinho PRB
Marcos Medrado PDT
Mário Negromonte PP
Oziel Oliveira PDT
Paulo Magalhães PSD
Roberto Britto PP
Sérgio Brito PSD
Valmir Assunção PT
Waldenor Pereira PT
Zezéu Ribeiro PT
Total de BAHIA 31
MINAS GERAIS
Ademir Camilo PSD
Antônio Andrade PMDB
Bonifácio de Andrada PSDB
Diego Andrade PSD
Dimas Fabiano PP
Domingos Sávio PSDB
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Eduardo Barbosa PSDB
Eros Biondini PTB
Fábio Ramalho PV PvPps
Gabriel Guimarães PT
Geraldo Thadeu PSD
Gilmar Machado PT
Jaime Martins PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Jairo Ataide DEM
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Jô Moraes PCdoB PsbPcdob
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Júlio Delgado PSB PsbPcdob
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luiz Fernando Faria PP
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Montes PSD
Mário de Oliveira PSC
Miguel Corrêa PT
Odair Cunha PT
Padre João PT
Paulo Abi-Ackel PSDB
Reginaldo Lopes PT
Rodrigo de Castro PSDB
Saraiva Felipe PMDB
Toninho Pinheiro PP
Vitor Penido DEM
Walter Tosta PSD
Weliton Prado PT
Zé Silva PDT
Total de MINAS GERAIS 35
ESPÍRITO SANTO
Audifax PSB PsbPcdob
Cesar Colnago PSDB
Dr. Jorge Silva PDT
Lauriete PSC
Lelo Coimbra PMDB
Manato PDT
Paulo Foletto PSB PsbPcdob
Rose de Freitas PMDB
Total de ESPÍRITO SANTO 8
RIO DE JANEIRO
Alessandro Molon PT
Alfredo Sirkis PV PvPps
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Benedita da Silva PT
Chico Alencar PSOL
Chico D`Angelo PT
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Carlos Alberto PMN
Edson Santos PT
Eduardo Cunha PMDB
Felipe Bornier PSD
Glauber Braga PSB PsbPcdob
Hugo Leal PSC
Jair Bolsonaro PP
Jandira Feghali PCdoB PsbPcdob
Jean Wyllys PSOL
Leonardo Picciani PMDB
Liliam Sá PSD
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Luiz Sérgio PT
Marcelo Matos PDT
Miro Teixeira PDT
Neilton Mulim PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Otavio Leite PSDB
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Romário PSB PsbPcdob
Vitor Paulo PRB
Washington Reis PMDB
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de RIO DE JANEIRO 29
SÃO PAULO
Alexandre Leite DEM
Antonio Bulhões PRB
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Bruna Furlan PSDB
Carlinhos Almeida PT
Carlos Sampaio PSDB
Delegado Protógenes PCdoB PsbPcdob
Devanir Ribeiro PT
Dr. Ubiali PSB PsbPcdob
Duarte Nogueira PSDB
Edinho Araújo PMDB
Eli Correa Filho DEM
Emanuel Fernandes PSDB
Gabriel Chalita PMDB
Guilherme Campos PSD
Ivan Valente PSOL
Janete Rocha Pietá PT
Jefferson Campos PSD
João Dado PDT
Jonas Donizette PSB PsbPcdob
Jorge Tadeu Mudalen DEM
José De Filippi PT
José Mentor PT
Keiko Ota PSB PsbPcdob
Luiz Fernando Machado PSDB
Luiza Erundina PSB PsbPcdob
Marcelo Aguiar PSD
Milton Monti PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Missionário José Olimpio PP
Nelson Marquezelli PTB
Otoniel Lima PRB
Pastor Marco Feliciano PSC
Paulo Teixeira PT
Penna PV PvPps
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PSD
Roberto de Lucena PV PvPps
Roberto Freire PPS PvPps
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Roberto Santiago PSD
Salvador Zimbaldi PDT
Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Vanderlei Siraque PT
Vaz de Lima PSDB
Vicente Candido PT
Walter Feldman PSDB
William Dib PSDB
Total de SÃO PAULO 48
MATO GROSSO
Eliene Lima PSD
Homero Pereira PSD
Júlio Campos DEM
Nilson Leitão PSDB
Valtenir Pereira PSB PsbPcdob
Wellington Fagundes PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de MATO GROSSO 6
DISTRITO FEDERAL
Augusto Carvalho PPS PvPps
Erika Kokay PT
Izalci PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luiz Pitiman PMDB
Policarpo PT
Reguffe PDT
Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de DISTRITO FEDERAL 7
GOIÁS
Flávia Morais PDT
Íris de Araújo PMDB
Leonardo Vilela PSDB
Magda Mofatto PTB
Marina Santanna PT
Pedro Chaves PMDB
Ronaldo Caiado DEM
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PMDB
Total de GOIÁS 10
MATO GROSSO DO SUL
Antônio Carlos Biffi PT
Fabio Trad PMDB
Geraldo Resende PMDB
Mandetta DEM
Marçal Filho PMDB
Reinaldo Azambuja PSDB
Total de MATO GROSSO DO SUL 6
PARANÁ
Abelardo Lupion DEM
Alex Canziani PTB
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André Zacharow PMDB
Angelo Vanhoni PT
Cida Borghetti PP
Dr. Rosinha PT
Eduardo Sciarra PSD
Fernando Francischini PSDB
Giacobo PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Hermes Parcianello PMDB
João Arruda PMDB
Leopoldo Meyer PSB PsbPcdob
Luiz Carlos Setim DEM
Luiz Nishimori PSDB
Nelson Meurer PP
Osmar Serraglio PMDB
Ratinho Junior PSC
Reinhold Stephanes PSD
Rosane Ferreira PV PvPps
Rubens Bueno PPS PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Takayama PSC
Zeca Dirceu PT
Total de PARANÁ 23
SANTA CATARINA
Carmen Zanotto PPS PvPps
Décio Lima PT
Edinho Bez PMDB
Esperidião Amin PP
João Pizzolatti PP
Jorginho Mello PSDB
Mauro Mariani PMDB
Onofre Santo Agostini PSD
Valdir Colatto PMDB
Total de SANTA CATARINA 9
RIO GRANDE DO SUL
Afonso Hamm PP
Jeronimo Goergen PP
José Otávio Germano PP
José Stédile PSB PsbPcdob
Luis Carlos Heinze PP
Marco Maia PT
Paulo Ferreira PT
Paulo Pimenta PT
Ronaldo Nogueira PTB
Total de RIO GRANDE DO SUL 9
DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:
Partido Bloco
RORAIMA
Berinho Bantim PSDB
Edio Lopes PMDB
Francisco Araújo PSD
Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
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Raul Lima PSD
Teresa Surita PMDB
Total de RORAIMA 6
AMAPÁ
Davi Alcolumbre DEM
Fátima Pelaes PMDB
Sebastião Bala Rocha PDT
Vinicius Gurgel PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de AMAPÁ 4
PARÁ
Elcione Barbalho PMDB
José Priante PMDB
Lira Maia DEM
Wladimir Costa PMDB
Zenaldo Coutinho PSDB
Total de PARÁ 5
AMAZONAS
Átila Lins PSD
Silas Câmara PSD
Total de AMAZONAS 2
ACRE
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José Airton PT
José Linhares PP
Manoel Salviano PSD
Mário Feitoza PMDB
Total de CEARÁ 12
PIAUÍ
Hugo Napoleão PSD
Júlio Cesar PSD
Marcelo Castro PMDB
Paes Landim PTB
Total de PIAUÍ 4
RIO GRANDE DO NORTE
Fábio Faria PSD
Fátima Bezerra PT
Henrique Eduardo Alves PMDB
Paulo Wagner PV PvPps
Sandra Rosado PSB PsbPcdob
Total de RIO GRANDE DO NORTE 5
PARAÍBA
Ruy Carneiro PSDB
Total de PARAÍBA 1
PERNAMBUCO

Antônia Lúcia PSC
Gladson Cameli PP
Marcio Bittar PSDB
Total de ACRE 3
TOCANTINS
Eduardo Gomes PSDB
Irajá Abreu PSD
Laurez Moreira PSB PsbPcdob
Total de TOCANTINS 3
MARANHÃO
Alberto Filho PMDB
Francisco Escórcio PMDB
Hélio Santos PSD
Professor Setimo PMDB
Simplício Araújo PPS PvPps
Zé Vieira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de MARANHÃO 6
CEARÁ
Aníbal Gomes PMDB
Antonio Balhmann PSB PsbPcdob
Arnon Bezerra PTB
Artur Bruno PT
Danilo Forte PMDB
Domingos Neto PSB PsbPcdob
Genecias Noronha PMDB
João Ananias PCdoB PsbPcdob

Anderson Ferreira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Bruno Araújo PSDB
Eduardo da Fonte PP
João Paulo Lima PT
Jorge Corte Real PTB
José Augusto Maia PTB
José Chaves PTB
Luciana Santos PCdoB PsbPcdob
Silvio Costa PTB
Total de PERNAMBUCO 9
ALAGOAS
Arthur Lira PP
Celia Rocha PTB
João Lyra PSD
Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de ALAGOAS 4
SERGIPE
Heleno Silva PRB
Rogério Carvalho PT
Total de SERGIPE 2
BAHIA
Alice Portugal PCdoB PsbPcdob
Amauri Teixeira PT
Arthur Oliveira Maia PMDB
Edson Pimenta PSD
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Erivelton Santana PSC
Luiz Argôlo PP
Maurício Trindade PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Nelson Pellegrino PT
Total de BAHIA 8
MINAS GERAIS
Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Antônio Roberto PV PvPps
Aracely de Paula PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Carlaile Pedrosa PSDB
Eduardo Azeredo PSDB
George Hilton PRB
João Bittar DEM
João Magalhães PMDB
Lael Varella DEM
Leonardo Monteiro PT
Leonardo Quintão PMDB
Luis Tibé PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Marcus Pestana PSDB
Mauro Lopes PMDB
Newton Cardoso PMDB
Paulo Piau PMDB
Renzo Braz PP
Total de MINAS GERAIS 18
ESPÍRITO SANTO
Iriny Lopes PT
Sueli Vidigal PDT
Total de ESPÍRITO SANTO 2

Alberto Mourão PSDB
Aline Corrêa PP
Arnaldo Jardim PPS PvPps
Beto Mansur PP
Cândido Vaccarezza PT
Carlos Zarattini PT
Dimas Ramalho PPS PvPps
Eleuses Paiva PSD
Guilherme Mussi PSD
Jilmar Tatto PT
João Paulo Cunha PT
Junji Abe PSD
Mara Gabrilli PSDB
Newton Lima PT
Paulo Freire PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Maluf PP
Paulo Pereira da Silva PDT
Ricardo Tripoli PSDB
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Vanderlei Macris PSDB
Vicentinho PT
Total de SÃO PAULO 22
MATO GROSSO
Carlos Bezerra PMDB
Pedro Henry PP
Total de MATO GROSSO 2
DISTRITO FEDERAL
Jaqueline Roriz PMN
Total de DISTRITO FEDERAL 1
GOIÁS

RIO DE JANEIRO
Adrian PMDB
Alexandre Santos PMDB
Andreia Zito PSDB
Arolde de Oliveira PSD
Aureo PRTB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Brizola Neto PDT
Deley PSC
Dr. Paulo César PSD
Edson Ezequiel PMDB
Fernando Jordão PMDB
Filipe Pereira PSC
Francisco Floriano PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Nelson Bornier PMDB
Rodrigo Maia DEM
Simão Sessim PP
Stepan Nercessian PPS PvPps
Walney Rocha PTB
Total de RIO DE JANEIRO 17
SÃO PAULO
Abelardo Camarinha PSB PsbPcdob
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Armando Vergílio PSD
Carlos Alberto Leréia PSDB
Heuler Cruvinel PSD
João Campos PSDB
Jovair Arantes PTB
Leandro Vilela PMDB
Roberto Balestra PP
Total de GOIÁS 7
MATO GROSSO DO SUL
Giroto PMDB
Vander Loubet PT
Total de MATO GROSSO DO SUL 2
PARANÁ
Alfredo Kaefer PSDB
André Vargas PT
Assis do Couto PT
Dilceu Sperafico PP
Edmar Arruda PSC
Nelson Padovani PSC
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Odílio Balbinotti PMDB
Total de PARANÁ 7
SANTA CATARINA
Celso Maldaner PMDB
Jorge Boeira PSD
Luci Choinacki PT
Marco Tebaldi PSDB
Pedro Uczai PT
Rogério Peninha Mendonça PMDB
Ronaldo Benedet PMDB
Total de SANTA CATARINA 7
RIO GRANDE DO SUL
Alceu Moreira PMDB
Alexandre Roso PSB PsbPcdob
Assis Melo PCdoB PsbPcdob
Bohn Gass PT
Danrlei De Deus Hinterholz PSD
Darcísio Perondi PMDB
Eliseu Padilha PMDB
Enio Bacci PDT
Fernando Marroni PT
Giovani Cherini PDT
Henrique Fontana PT
Luiz Noé PSB PsbPcdob
Manuela D`ávila PCdoB PsbPcdob
Marcon PT
Nelson Marchezan Junior PSDB
Onyx Lorenzoni DEM
Osmar Terra PMDB
Renato Molling PP
Ronaldo Zulke PT
Sérgio Moraes PTB
Vieira da Cunha PDT
Vilson Covatti PP
Total de RIO GRANDE DO SUL 22
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Encerro a
sessão, convocando para segunda‑feira, dia 9 de abril,
às 14 horas, sessão ordinária de debates.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS OU RECURSOS
EMENDAS
II – RECURSOS
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Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art.
58, § 1° do RICD).
3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE – ART. 164, § 2º, DO RICD
(SUJEITO A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, APÓS
OUVIDA A CCJC, NOS TERMOS DO ART. 164, §§ 2º
e 3º DO RICD)
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (Art.
164, § 2º, do RICD).
PROJETO DE LEI
Nº 6.608/2009 (Senado Federal – Valdir Raupp) –
Regulamenta a profissão de taxista e dá outras providências.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11/4/2012
No. 7.366/2010 (Marcelo Itagiba) – Regulamenta a
profissão de taxista transformando os motoristas auxiliares de veículos de aluguel a taxímetro em empregados ou em permissionários autônomos de veículos
de aluguel a taxímetro, e dá outras providências.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11/4/2012
Nº 7.748/2010 (Senado Federal – Francisco Dornelles) – Altera a Lei nº 7.291, de 19 de dezembro de
1984, para alterar a base de cálculo da contribuição
à Comissão Coordenadora da Criação do Cavalo Nacional (CCCCN).
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13/4/2012
Nº 1.568/2011 (Senado Federal – Eunício Oliveira) – Regulamenta a profissão de taxista e dá outras
providências
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11/4/2012
REQUERIMENTO
Nº 2.81/2012 (Vaz de Lima) – Requer seja realizada
audiência pública com a presença do Senhor Ministro
de Estado da Fazenda para prestar esclarecimentos
a cerca de fatos noticiados pela imprensa nacional e
que revelam a prática de ações irregulares em órgãos
públicos que lhe são subordinados.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13/4/2012

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE COMISSÃO – ART. 24, II, DO RICD

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE EXPEDIENTE DO MÊS DE ABRIL DE 2012

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, c/c o art.
132, § 2º (PARECERES FAVORÁVEIS), ou com o art.
133 (PARECERES CONTRÁRIOS), todos do RICD.

Dia 9, 2ª-feira
15:00 MARINHA RAUPP (PMDB – RO)
15:25 VALMIR ASSUNÇÃO (PT – BA)
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15:50 ANDREIA ZITO (PSDB – RJ)
16:15 LELO COIMBRA (PMDB – ES)
16:40 ROSANE FERREIRA (PV – PR)
Dia 10, 3ª-feira
15:00 JEAN WYLLYS (PSOL – RJ)
15:25 WOLNEY QUEIROZ (PDT – PE)
Dia 11, 4ª-feira
15:00 RONALDO CAIADO (DEM – GO)
15:25 NELSON MEURER (PP – PR)
Dia 12, 5ª-feira
15:00 LINCOLN PORTELA (PR – MG)
15:25 FELIPE BORNIER (PSD – RJ)
Dia 13, 6ª-feira
10:00 JANDIRA FEGHALI (PCdoB – RJ)
10:25 RONALDO ZULKE (PT – RS)
10:50 JOSÉ HUMBERTO (PHS – MG)
11:15 MARCOS MEDRADO (PDT – BA)
11:40 ROBERTO TEIXEIRA (PP – PE)
Dia 16, 2ª-feira
15:00 ALICE PORTUGAL (PCdoB – BA)
15:25 HEULER CRUVINEL (PSD – GO)
15:50 ALEXANDRE SANTOS (PMDB – RJ)
16:15 LAUREZ MOREIRA (PSB – TO)
16:40 JOÃO LEÃO (PP – BA)
Dia 17, 3ª-feira
15:00 HENRIQUE FONTANA (PT – RS)
15:25 MAURO MARIANI (PMDB – SC)
Dia 18, 4ª-feira
15:00 MENDONÇA PRADO (DEM – SE)
15:25 MARCOS ROGÉRIO (PDT – RO)
Dia 19, 5ª-feira
15:00 ARTUR BRUNO (PT – CE)
15:25 ROBERTO FREIRE (PPS – SP)
Dia 20, 6ª-feira
10:00 ARTHUR LIRA (PP – AL)
10:25 CABO JULIANO RABELO (PSB – MT)
10:50 FRANCISCO PRACIANO (PT – AM)
11:15 WELITON PRADO (PT – MG)
11:40 MAURÍCIO TRINDADE (PR – BA)
Dia 23, 2ª-feira
15:00 ANDRE MOURA (PSC – SE)
15:25 JOÃO CAMPOS (PSDB – GO)
15:50 GLADSON CAMELI (PP – AC)
16:15 NILSON LEITÃO (PSDB – MT)
16:40 RUBENS OTONI (PT – GO)
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Dia 24, 3ª-feira
15:00 JÂNIO NATAL (PRP – BA)
15:25 PAULO PIMENTA (PT – RS)
Dia 25, 4ª-feira
15:00 JOAQUIM BELTRÃO (PMDB – AL)
15:25 OSMAR SERRAGLIO (PMDB – PR)
Dia 26, 5ª-feira
15:00 DILCEU SPERAFICO (PP – PR)
15:25 EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG)
Dia 27, 6ª-feira
10:00 GIVALDO CARIMBÃO (PSB – AL)
10:25 PEDRO NOVAIS (PMDB – MA)
10:50 ALESSANDRO MOLON (PT – RJ)
11:15 REGUFFE (PDT – DF)
11:40 WALDENOR PEREIRA (PT – BA)
Dia 30, 2ª-feira
15:00 ROBERTO BRITTO (PP – BA)
15:25 DR. ALUIZIO (PV – RJ)
15:50 EDSON SANTOS (PT – RJ)
16:15 PAULO WAGNER (PV – RN)
16:40 CARLOS SOUZA (PSD – AM)
ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES
I – COMISSÕES PERMANENTES
COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
REUNIÃO
LOCAL: Rio Verde – GO – Anel Viário Paulo Campos, km 7
HORÁRIO: 14h
A – Outro Evento:
ENCONTRO DA COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO
RURAL
Tema:
“Debater a conjuntura atual do agronegócio e da pecuária no país, analisando as novas tecnologias produtivas
e as ações governamentais em prol do setor, durante a
11ª edição da feira de tecnoloria rural do Centro-Oeste
brasileiro – TECNOSHOW COMIGO 2012”.
Convidados:
Deputados da Comissão de Agricultura;
Deputados do Estado de Goiás;
Senadores do Estado de Goiás;
Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
Governador do Estado de Goiás;
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Deputados Estaduais de Goiás;
Secretário de Agricultura do Estado de Goiás;
Federação da Agricultura do Estado de Goiás;
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Goiás;
Sindicato Rural de Rio Verde/GO; e
Entidades Representativas do Setor Rural
Autor do Requerimento nº 177/2012:
Deputado Heuler Cruvinel – PSD/GO

PROJETO DE LEI Nº 6.926/10 – do Sr. Ronaldo Caiado – que “dispõe sobre reserva de recurso do Fundo
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste –
FCO para o desenvolvimento da Microrregião do Entorno do Distrito Federal”.
RELATOR: Deputado PAULO CESAR QUARTIERO.

AVISOS

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ
(DIA 10/04/2012)

DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-04-12
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 6.477/09 – do Sr. Beto Faro – que
“altera o art. 2º da Lei nº 4.132, de 10 de setembro de
1962, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado GIOVANNI QUEIROZ.
PROJETO DE LEI Nº 3.366/12 – do Sr. Beto Faro – que
“inclui os §§ 1º e 2º, ao art. 14, da Lei nº 11.947, de 16
de junho de 2009, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado BOHN GASS.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-04-12
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 1.974/11 – do Sr. Lucio Vieira
Lima – que “altera o inciso I, do art. 3º, da Lei nº 10.823,
de 19 de dezembro de 2003”
RELATOR: Deputado LUIS CARLOS HEINZE.
COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-04-12
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
E DE CIDADANIA

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 1.159/99 – do Sr. Lincoln Portela
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de comprovação
da propriedade ou o devido termo de responsabilidade
de quem põe objetos empenhados na Caixa Econômica Federal – CEF”.
RELATOR: Deputado HENRIQUE OLIVEIRA.
PROJETO DE LEI Nº 5.295/09 – da Sra. Dalva Figueiredo – que “altera a redação do § 4º, do art. 476 do
Código de Processo Penal, a fim de possiblitar que
durante os debates no Tribunal do Júri, a defesa possa
fazer uso da Tréplica, independentemente da utilização
ou não do tempo destinado à Réplica, pela acusação”.
RELATOR: Deputado FABIO TRAD.
B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 3.811/00 – do Poder Executivo
– (MSC 1793/2000) – que “altera a Lei nº 5.889, de 8
de junho de 1973, que “Estatui normas reguladoras do
trabalho rural e dá outras providências””.
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO.
PROJETO DE LEI Nº 6.739/06 – do Sr. Marco Maia
– que “”Altera e revoga dispositivos da Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT, a fim de que os dias de
greve não sejam descontados do período de férias do
empregado””.
PROJETO DE LEI Nº 2.441/07 – do Sr. Celso Maldaner – que “altera a Lei nº 11.428, de 22 de dezembro
de 2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da
vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica e dá outras providências”. (Apensados: PL 2751/2008 e PL
2995/2008)
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI.
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PROJETO DE LEI Nº 851/11 – do Sr. Geraldo Simões
– que “dispõe sobre a incorporação do cacau como
matéria prima nos produtos que especifica”. (Apensado: PL 1533/2011)
RELATOR: Deputado ARTHUR OLIVEIRA MAIA.

do Trabalho, para possibilitar a homologação de acordo
extrajudicial firmado pelos interessados”.
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO.

PROJETO DE LEI Nº 1.794/11 – do Sr. Danilo Forte
– que “inclui no Calendário Turístico Nacional a “Caminhada com Maria”, realizada no dia 15 de agosto de
cada ano, do Santuário de Nossa Senhora da Assunção na Barra do Ceará até a Catedral Metropolitana
de Fortaleza”.
RELATOR: Deputado ARTHUR OLIVEIRA MAIA.

PROJETO DE LEI Nº 4.607/04 – do Sr. Eduardo Sciarra – que “altera a redação do art. 120 da Lei nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro, para dispor sobre o registro dos veículos utilizados em trabalhos agrícolas, de construção
e de pavimentação viária”. (Apensados: PL 2698/2007
e PL 6931/2010)
RELATOR: Deputado ALCEU MOREIRA.

PROJETO DE LEI Nº 2.182/11 – do Sr. Homero Pereira – que “altera a Lei nº 9.972, de 2000, que institui a
classificação de produtos vegetais, subprodutos e resíduos de valor econômico, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ALCEU MOREIRA.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 2.988/08 – do Sr. Chico Lopes –
que “acrescenta parágrafo ao art. 4º da Lei nº 9.099, de
26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados
Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado VICENTE CANDIDO.
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-04-12
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 7.135/10 – do Sr. Hugo Leal –
que “altera a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, que
‘’dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB), para estipular que a
devolução dos autos pelo advogado dentro do prazo
determinado na intimação publicada no Diário Oficial
não constitui a infração disciplinar”.
RELATOR: Deputado FABIO TRAD.
PROJETO DE LEI Nº 1.153/11 – do Sr. Sandro Mabel
– que “acrescenta dispositivos à CLT (Decreto-Lei nº
5.452, de 01 de maio de 1943), dispondo sobre o procedimento conjunto de jurisdição voluntária na Justiça

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI Nº 6.103/05 – do Senado Federal
– Luiz Pontes – (PLS 217/2001) – que “dispõe sobre
a construção de prédio para funcionamento de creche
e pré-escola em assentamentos rurais”.
RELATOR: Deputado ALCEU MOREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 7.371/06 – do Senado Federal
– Juvêncio da Fonseca – (PLS 21/2006) – que “altera
a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, para dispor
sobre a divulgação das campanhas nacionais de vacinação pelas emissoras de rádio e televisão”.
RELATOR: Deputado ALCEU MOREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 6.543/09 – do Senado Federal
– Sibá Machado – (PLS 15/2008) – que “altera a Lei
nº 8.723, de 28 de outubro de 1993, que dispõe sobre
a redução de emissão de poluentes por veículos automotores e dá outras providências, para tornar obrigatória a divulgação da composição e da quantidade
de poluentes emitidos pelos veículos comercializados
no País”. (Apensado: PL 3533/2008 (Apensados: PL
5063/2009 e PL 5890/2009))
RELATOR: Deputado ALCEU MOREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 7.278/10 – do Senado Federal
– Eduardo Azeredo – (PLS 23/2010) – que “denomina “Avenida de Integração Prefeito Olavo de Matos” o
trecho da BR-259 que liga os Municípios de Curvelo
e Inimutaba, no Estado de Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA.
PROJETO DE LEI Nº 18/11 – dos Srs. Maurício Rands
e Weliton Prado – que “fomenta ações de reflorestamento em assentamentos rurais, áreas degradadas
ou desapropriadas pelo poder público, e dá outras
providências”.
RELATOR: Deputado PAULO TEIXEIRA.
PROJETO DE LEI Nº 364/11 – do Sr. William Dib – que
“altera o Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969,
que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de
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Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do
Distrito Federal, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado CABO JULIANO RABELO.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

PROJETO DE LEI Nº 2.134/11 – do Poder Executivo –
que “dispõe sobre a criação de cargos efetivos, cargos
de direção e funções gratificadas no âmbito do Ministério da Educação, destinados às Instituições Federais
de Ensino, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA.

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ
(DIA 10/04/2012)

PROJETO DE LEI Nº 2.188/11 – do Sr. Rogério Carvalho – que “altera a Lei nº 11. 771, de 17 de setembro de 2008, que dispõe sobre a Política Nacional de
Turismo, para estabelecer a transparência e ampla
publicidade do Cadastro das Empresas de Turismo
e perda do acesso às linhas de crédito oficiais e ao
Fundo Geral do Turismo – FUNGETUR para os casos
de infração aos direitos do consumidor e à legislação
ambiental”.
RELATOR: Deputado MÁRCIO MACÊDO.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 223/11 – do Sr. Sandes Júnior
– que “acresce o inciso XV ao art. 30 da Lei nº 8.935,
de 18 de novembro de 1994”.
RELATOR: Deputado HENRIQUE OLIVEIRA.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-04-12
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 2.843/11 – do Poder Executivo
– (AV 842/2011) – que “altera a Lei nº 11.279, de 9 de
fevereiro de 2006, que dispõe sobre o ensino na Marinha, no que se refere aos requisitos para ingresso
nas carreiras da Marinha”.
RELATOR: Deputado PAULO TEIXEIRA.
PROJETO DE LEI Nº 2.844/11 – do Poder Executivo –
que “dispõe sobre os requisitos para ingresso nos cursos de formação de militares de carreira do Exército”.
RELATOR: Deputado PAULO TEIXEIRA.

AVISOS

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 333/11 – do Sr. Hugo Leal – que
“altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre o atendimento ao usuário nos órgãos ou entidades
executivos de trânsito”.
RELATOR: Deputado DR. CARLOS ALBERTO.
PROJETO DE LEI Nº 373/11 – da Sra. Manuela D’ávila
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de as embalagens de medicamentos conterem tampa de segurança”.
RELATOR: Deputado CHICO LOPES.
PROJETO DE LEI Nº 2.470/11 – do Sr. Ricardo Izar
– que “regulamenta o direito à informação quanto ao
uso de animais vivos na obtenção de produtos e substâncias”.
RELATOR: Deputado ELI CORREA FILHO.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 64/11 – do Sr. Otavio Leite – que
“disciplina o procedimento que deverá ser executado
pelo fabricante do veículo que necessite 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”.
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR.
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-04-12
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Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 2.400/11 – do Sr. Carlos Bezerra
– que “dispõe sobre a posse e a comercialização de
gás de pimenta e similares e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado JOSÉ AUGUSTO MAIA.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-04-12
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 2.771/11 – do Sr. Eliseu Padilha
– que “altera a Lei nº 9.019, de 30 de março de 1995,
que dispõe sobre a aplicação dos direitos previstos no
Acordo Antidumping e no Acordo de Subsídios e Direitos Compensatório, e dá outras providências, para
dispor sobre produtos de empresas subsidiadas”
RELATOR: Deputado ESPERIDIÃO AMIN.
PROJETO DE LEI Nº 3.259/12 – do Sr. Carlos Sampaio
– que “dispõe sobre o descarte dos filtros de cigarro e
demais componentes de qualquer produto fumígero,
derivado ou não do tabaco, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado DAMIÃO FELICIANO.
PROJETO DE LEI Nº 3.340/12 – do Sr. Marco Tebaldi – que “dispõe sobre a criação do Programa “Novos
Empreendedores” e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado WELLINGTON FAGUNDES.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-04-12
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 2.781/11 – do Senado FederalSérgio Zambiasi – (PLS 130/2009) – que “dispõe sobre
a criação de Zona de Processamento de Exportação
(ZPE) no Município de São Borja, no Estado do Rio
Grande do Sul”. (Apensado: PL 2262/2011)
RELATOR: Deputado RONALDO ZULKE.
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-04-12
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 1.354/11 – do Sr. Daniel Almeida
– que “dispõe sobre a criação da Universidade Federal
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do Extremo Sul da Bahia – UFESB, no Estado da Bahia
e dá outras providências”. (Apensado: PL 2207/2011)
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL.
PROJETO DE LEI Nº 1.901/11 – do Sr. Adrian – que
“denomina-se “Aeroporto de Macaé / Rio de Janeiro
– Benedito Lacerda” o aeroporto da cidade de Macaé,
Estado do Rio de Janeiro”.
RELATOR: Deputado STEPAN NERCESSIAN.
PROJETO DE LEI Nº 2.206/11 – do Poder Executivo –
que “dispõe sobre a criação da Universidade Federal
do Sul e Sudeste do Pará – UNIFESSPA, por desmembramento da Universidade Federal do Pará – UFPA, e
dá outras providências”.
RELATOR: Deputado MIRIQUINHO BATISTA.
PROJETO DE LEI Nº 2.469/11 – do Sr. Nelson Bornier –
que “dá a denominação de Rodovia Luiz Henrique Rezende Novaes à BR-465/RJ, no Estado do Rio de Janeiro”.
RELATOR: Deputado BIFFI.
PROJETO DE LEI Nº 2.907/11 – do Sr. Onofre Santo Agostini – que “confere ao Município de Abelardo
Luz, no Estado de Santa Catarina, o título de Capital
Nacional da Semente de Soja”.
RELATOR: Deputado JORGINHO MELLO.
PROJETO DE LEI Nº 3.015/11 – do Sr. Artur Bruno
– que “institui o dia 7 de abril como Dia Nacional de
Combate ao Bullying e à Violência na Escola”.
RELATOR: Deputado JEAN WYLLYS.
PROJETO DE LEI Nº 3.085/12 – do Senado Federal
– José Sarney – (PLS 198/2010) – que “altera a Lei
nº 10.994, de 14 de dezembro de 2004, para conferir
à Biblioteca Nacional de Brasília e às bibliotecas públicas estaduais e do Distrito Federal a condição de
depositárias legais de publicações”.
RELATOR: Deputado IZALCI.
PROJETO DE LEI Nº 3.088/12 – do Senado Federal
– Paulo Bauer – (PLS 415/2011) – que “dispõe sobre
critérios e diretrizes a serem observados no âmbito dos
programas federais de seleção, aquisição e distribuição
de material didático-escolar para a educação básica”.
(Apensado: PL 2460/2011)
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI.
PROJETO DE LEI Nº 3.192/12 – da Sra. Luci Choinacki – que “institui 2013 como o Ano Nacional do Esporte Feminino”.
RELATOR: Deputado ACELINO POPÓ.
PROJETO DE LEI Nº 3.199/12 – do Sr. João Paulo
Lima – que “”Institui o Programa de Apoio e Incentivo
a Novos Escritores Brasileiros (PAINEB) e dá outras
providências.””
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI.
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PROJETO DE LEI Nº 3.210/12 – do Sr. Pastor Marco
Feliciano – que “confere ao Município de Orlândia, no
Estado de São Paulo, o título de “Capital Nacional do
Futsal””.
RELATOR: Deputado DR. UBIALI.
PROJETO DE LEI Nº 3.291/12 – do Senado Federal- Flexa Ribeiro – (PLS 153/2010) – que “denomina
“Eclusas Senador Gabriel Filho” as eclusas da Usina
Hidrelétrica de Tucuruì, no Estado do Pará”.
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-04-12
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 3.238/08 – do Senado Federal –
Sérgio Zambiasi – (PLS 604/2007) – que “altera a Lei
nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, para incluir, no
art. 18, § 3º, alínea “c”, a doação e patrocínio para a
música regional”. (Apensado: PL 2948/2008)
RELATOR: Deputado OZIEL OLIVEIRA.
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-04-12
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 1.992/11 – da Sra. Bruna Furlan
– que “dispõe sobre a obrigação de os cinemas realizarem a higienização dos óculos especiais utilizados
para visualização de filmes em três dimensões”.
RELATOR: Deputado WILLIAM DIB.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-04-12
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 1.331/03 – do Sr. Chico Alencar
– que “dispõe sobre mensagens educativas em anúncios que sugerem a prática sexual”.
RELATOR: Deputado VITOR PAULO.
PROJETO DE LEI Nº 2.612/07 – do Sr. Pepe Vargas
– que “introduz o Código de Ética da programação
televisiva e dá outras providências”. (Apensados: PL
4220/2008 e PL 2803/2011)
RELATOR: Deputado VITOR PAULO.
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PROJETO DE LEI Nº 4.569/08 – do Senado Federal
– Marcelo Crivella – (PLS 417/2007) – que “”Altera a
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências, para obrigar entidades a terem, em
seus quadros, pessoal capacitado para reconhecer
e reportar maus-tratos de crianças e adolescentes””.
(Apensados: PL 6362/2009 e PL 800/2011)
RELATOR: Deputado VITOR PAULO.
PROJETO DE LEI Nº 1.219/11 – do Senado Federal
– Antonio Carlos Júnior – (PLS 32/2010) – que “acrescenta § 4º ao art. 72 da Lei nº 8.213, de 24 de julho
de 1991, para dispor sobre o pagamento de salário-maternidade em caso de micro e pequenas empresas
com 10 (dez) ou menos empregados”. (Apensado: PL
125/2011)
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.
PROJETO DE LEI Nº 2.263/11 – da Sra. Luiza Erundina – que “dispõe sobre o acesso à população de baixa
renda a “kit” contendo escova de dente, creme dental
fluoretado e fio dental”.
RELATOR: Deputado WILLIAM DIB.
PROJETO DE LEI Nº 2.299/11 – do Sr. Bonifácio de
Andrada – que “estende o salário maternidade para
180 (cento e oitenta) dias”.
RELATOR: Deputado WILLIAM DIB.
PROJETO DE LEI Nº 2.345/11 – do Sr. Mauro Nazif –
que “altera a Lei nº 4.119, de 27 de agosto de 1962,
para dispor sobre a jornada de trabalho dos psicólogos”.
RELATOR: Deputado ELEUSES PAIVA.
PROJETO DE LEI Nº 2.759/11 – do Sr. Edson Pimenta
– que “altera o Estatuto do Idoso em relação à prioridade na tramitação dos processos judiciais”.
RELATOR: Deputado WILLIAM DIB.
PROJETO DE LEI Nº 3.195/12 – do Sr. Júlio Campos
– que “acrescenta dispositivos à Lei n.º 8.842, de 4 de
janeiro de 1994, que “dispõe sobre a política nacional
do idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências””.
RELATOR: Deputado VITOR PAULO.
COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ
(DIA 10/04/2012)
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 3.700/04 – do Sr. Arnaldo Faria
de Sá – que “dispõe sobre a instituição no Brasil, do
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conceito de férias partilhadas na forma que específica
e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO BALA ROCHA.
PROJETO DE LEI Nº 2.681/11 – do Senado Federal –
Pedro Simon – (PLS 163/2010) – que “altera o § 2º do
art. 195 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, para dispor sobre a perícia judicial em caso de
arguição de insalubridade ou periculosidade”.
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO BALA ROCHA.
PROJETO DE LEI Nº 2.703/11 – do Sr. Zoinho – que
“dispõe sobre a movimentação da conta vinculada do
trabalhador no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para a construção de imóvel para moradia própria”.
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO BALA ROCHA.
PROJETO DE LEI Nº 2.795/11 – do Sr. Carlos Bezerra
– que “altera a redação do caput do art. 844 da Consolidação das Leis do Trabalho para estabelecer o prazo
de quinze minutos de tolerância para o comparecimento
das partes à audiência de instrução e julgamento na
Justiça do Trabalho”.
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO BALA ROCHA.
PROJETO DE LEI Nº 2.845/11 – do Sr. Manato – que
“modifica o parágrafo único do art. 1º e acrescenta os
arts. 2º, 3º, 4º e 5º à Lei nº 12.506, de 11 de outubro
de 2011, que dispõe sobre o aviso prévio e dá outras
providências”.
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO BALA ROCHA.
PROJETO DE LEI Nº 2.972/11 – do Sr. Aguinaldo Ribeiro – que “acrescenta o art. 20 da Lei nº 8.036, de
11 de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, a fim de permitir a movimentação da conta vinculada do trabalhador no FGTS
para o pagamento de plano de previdência privada”.
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO BALA ROCHA.
PROJETO DE LEI Nº 3.289/12 – do Sr. Marçal Filho – que “acrescenta os §§ 3º, 4º e 5º ao art. 136 da
Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, para dispor
sobre a unificação do período de férias de casais que
trabalham em empresas diferentes”.
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO BALA ROCHA.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 371/11 – da Sra. Manuela D’ávila
– que “prevê punição e mecanismos de fiscalização
contra a desigualdade salarial entre homens e mulheres”. (Apensado: PL 1123/2011)
RELATOR: Deputado ASSIS MELO.
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PROJETO DE LEI Nº 892/11 – do Sr. Antonio Bulhões
– que “acrescenta inciso VII ao art. 1º da Lei n.º 9.265,
de 12 de fevereiro de 1996, que regulamenta o inciso
LXXVII do art. 5º da Constituição, dispondo sobre a
gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania, para tornar gratuita a emissão de certidão
negativa para pessoas desempregadas ou para fins
de obtenção de emprego”.
RELATOR: Deputado SABINO CASTELO BRANCO.
PROJETO DE LEI Nº 1.590/11 – do Sr. Roberto Santiago – que “acrescenta a Seção XIII-A ao Capítulo I do
Título III da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, para dispor sobre jornada especial de trabalho
para os coletores de lixo”.
RELATOR: Deputado ASSIS MELO.
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-04-12
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 2.865/11 – do Senado Federal
– Marcelo Crivella – (PLS 193/2003) – que “altera o
caput do art. 193 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, para considerar perigosas as atividades de transporte de passageiros e mercadorias
e os serviços comunitários de rua, regulamentados
pela Lei nº 12.009, de 29 de julho de 2009, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado MÁRCIO MARINHO.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 7.582/10 – do Senado Federal
– Pedro Simon – (PLS 332/2005) – que “acrescenta §
3º ao art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
para estabelecer responsabilidade solidária a terceiros
contratados pela Administração”.
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-04-12
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 7.085/10 – dos Srs. Edmilson Valentim e Roberto Santiago – que “altera a Lei nº 11.901
de 12 de janeiro de 2009”. (Apensado: PL 7234/2010)
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO.
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PROJETO DE LEI Nº 359/11 – do Sr. Julio Lopes –
que “dispõe sobre a obrigatoriedade da Administração
Pública integrante dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário e das fundações instituídas ou mantidas
pelo Poder Público exigir que os produtos, processos,
sistemas construtivos, componentes e serviços de
Construção Civil ao serem adquiridos, estejam em
estrita observância ao estabelecido no âmbito do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial- Sinmetro”.
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA.
PROJETO DE LEI Nº 502/11 – do Sr. Geraldo Simões – que “dispõe sobre a adaptação de contratos
de arrendamento de terminais e áreas portuárias, celebrados antes da Lei nº 8.630, de 1993, e dá outras
providências”.
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES.
PROJETO DE LEI Nº 2.514/11 – do Sr. Ângelo Agnolin – que “altera a Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995,
dispondo sobre a prorrogação das concessões de serviços públicos de energia elétrica”.
RELATOR: Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO.
PROJETO DE LEI Nº 2.524/11 – do Sr. Manato – que
“regulamenta a profissão de leiloeiro público oficial”.
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS.
PROJETO DE LEI Nº 2.525/11 – do Sr. Manato – que
“dispõe sobre reserva de vagas em concursos públicos”.
RELATOR: Deputado POLICARPO.
PROJETO DE LEI Nº 2.533/11 – do Sr. Giovani Cherini – que “dispõe sobre o Exercício da Profissão de
Filósofo e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO.
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COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ
(DIA 10/04/2012)
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 6.908/10 – do Sr. Ratinho Junior – que “acrescenta dispositivo à Lei nº 10.671, de
15 de maio de 2003, que dispõe sobre o Estatuto de
Defesa do Torcedor”.
RELATOR: Deputado RENAN FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 3.401/12 – do Senado FederalEduardo Amorim – (PLS 521/2011) – que “altera a Lei
nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, que dispõe
sobre a Política Nacional de Turismo, para ncluir na
composição do Sistema Nacional de Turismo os representantes dos Municípios pertencentes ao rol das
Regiões Turísticas do Brasil, conforme definido pelo
Programa de Regionalização do Turismo do Ministério do Turismo”.
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ.
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ
(DIA 10/04/2012)
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 2.593/11 – do Sr. Onofre Santo
Agostini – que “altera a delimitação da Reserva Particular do Patrimônio Natural Emílio Einsfeld Filho em
Santa Catarina e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO.

PROJETO DE LEI Nº 2.454/07 – do Sr. Dr. Paulo César – que “autoriza o Porto de Forno, no Município
de Arraial do Cabo, a ser importador e exportador de
biocombustíveis”.
RELATOR: Deputado EDSON EZEQUIEL.

PROJETO DE LEI Nº 2.746/11 – do Sr. Carlos Bezerra
– que “altera a redação do parágrafo único do art. 456
da Consolidação das Leis do Trabalho, para dispor que
o empregado está obrigado a desempenhar apenas a
função para a qual foi contratado, salvo cláusula contratual expressa em contrário”.
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA.

PROJETO DE LEI Nº 5.758/09 – da Sra. Gorete Pereira – que “dispõe sobre a utilização de equipamento
de segurança em todos os táxis de cidades com mais
de 200 mil habitantes”.
RELATOR: Deputado VANDERLEI MACRIS.

PROJETO DE LEI Nº 3.347/12 – da Sra. Erika Kokay
– que “altera dispositivos das Leis nº 8.036, de 11 de
maio de 1990 e nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995;
e revoga dispositivos das Leis nº 5.859, de 11 de dezembro de 1972, e nº 8.036, de 11 de maio de 1990”.
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS.

PROJETO DE LEI Nº 608/11 – do Sr. Roberto de Lucena – que “institui o direito a passe livre, em transporte
público, a acompanhantes de crianças matriculadas
em educação infantil”.
RELATOR: Deputado MAURO LOPES.
PROJETO DE LEI Nº 2.408/11 – do Sr. Bernardo
Santana de Vasconcellos – que “altera a Lei nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de
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Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a obrigatoriedade de emissão de Boletins Informativos em caso de
interdição das rodovias federais”.
RELATOR: Deputado LÚCIO VALE.
PROJETO DE LEI Nº 2.490/11 – do Sr. Ronaldo Zulke
– que “denomina “Ponte Presidente João Goulart” a ponte sobre o rio Gravataí, que ligará as cidade de Porto
Alegre e Canoas, pela BR 448, no Rio Grande do Sul”.
RELATOR: Deputado JOSE STÉDILE.
PROJETO DE LEI Nº 2.556/11 – do Sr. Paulo Piau –
que “denomina “Viaduto Maria Floripes Alves Machado” o viaduto a ser construído no quilômetro 21,8 da
BR-050 no trevo de acesso ao município de Cascalho
Rico, Estado de Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado ZÉ SILVA.
PROJETO DE LEI Nº 2.578/11 – do Sr. Valtenir Pereira – que “inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional
de Viação, o trecho rodoviário que especifica”.
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PROJETO DE LEI Nº 2.751/11 – do Sr. Leonardo Vilela – que “denomina “Viaduto Hugo Vargas Batista
Machado” o viaduto localizado no entroncamento entre
a BR-153 e a GO-413, no Município de Piracanjuba,
Estado de Goiás”.
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES.
PROJETO DE LEI Nº 2.821/11 – do Sr. Ronaldo Zulke
– que “inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional
de Viação, o trecho rodoviário que especifica”.
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PROJETO DE LEI Nº 2.841/11 – do Sr. Valtenir Pereira – que “inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional
de Viação, o trecho rodoviário que especifica”.
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PROJETO DE LEI Nº 2.842/11 – do Sr. Valtenir Pereira – que “inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional
de Viação, o trecho rodoviário que especifica”.
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PROJETO DE LEI Nº 2.953/11 – do Sr. Zequinha Marinho – que “inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional
de Viação, o trecho rodoviário que especifica”.
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PROJETO DE LEI Nº 2.954/11 – do Sr. Zequinha Marinho – que “inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional
de Viação, o trecho rodoviário que especifica”.
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
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PROJETO DE LEI Nº 2.964/11 – do Sr. Gilmar Machado – que “denomina “Viaduto Antonio Sene Trebeschi”
o viaduto a ser instalado no quilômetro 38,7km da BR050, no perímetro urbano do município de Araguari,
Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado LEONARDO QUINTÃO.
PROJETO DE LEI Nº 3.008/11 – do Sr. Aguinaldo Ribeiro – que “denomina ESCRITOR JOSÉ LINS DO RÊGO,
ao trecho da Rodovia BR-230, entre os Municípios de
João Pessoa e Campina Grande, estado da Paraíba”.
RELATOR: Deputado JOSÉ CHAVES.
PROJETO DE LEI Nº 3.022/11 – do Sr. Eduardo Azeredo – que “denomina “Rodovia Dalton Canabrava” o
trecho da BR-259 que liga os Municípios de Inimutaba
e Serro, em Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado RENZO BRAZ.
PROJETO DE LEI Nº 3.023/11 – do Sr. Pedro Uczai –
que “denomina Marcelino Chiarello a Rodovia BR-282,
trecho de acesso a Chapecó”
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ.
PROJETO DE LEI Nº 3.102/12 – do Sr. Luis Carlos
Heinze – que “denomina “Rodovia José Pereira Alvarez”
o trecho da BR-287, entre as cidades de São Borja e
Santiago, e “Rodovia José Francisco Gorski” na extensão da BR-287, entre as cidades de Santiago e Santa
Maria, no estado do Rio Grande do Sul”.
RELATOR: Deputado JOSE STÉDILE.
PROJETO DE LEI Nº 3.116/12 – do Sr. João Arruda
– que “denomina “Rodovia Waldemar Cesco” o trecho
da rodovia BR-153, entre as cidades de Ibaiti e Jacarezinho, no Estado do Paraná”.
RELATOR: Deputado LEOPOLDO MEYER.
PROJETO DE LEI Nº 3.117/12 – do Sr. João Arruda –
que “dá a denominação de Aeroporto Internacional de
São José dos Pinhais – Pres. Afonso Pena, ao Aeroporto Internacional Afonso Pena, no Estado do Paraná”
RELATOR: Deputado ANDRE VARGAS.
PROJETO DE LEI Nº 3.119/12 – da Sra. Sandra Rosado – que “altera o art. 232 da Lei n° 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro, para dispor sobre a apresentação de documentos de porte obrigatório”.
RELATOR: Deputado ZEZÉU RIBEIRO.
PROJETO DE LEI Nº 3.120/12 – do Sr. Marcus Pestana – que “inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional
de Viação, o trecho rodoviário que especifica”.
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PROJETO DE LEI Nº 3.127/12 – do Sr. Onyx Lorenzoni – que “denomina “Ponte da Legalidade” a ponte
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a ser construída sobre o Lago Guaíba, ligando o local
denominado Saco da Alemoa à Rua Dona Teodora, no
bairro Humaitá, na cidade de Porto Alegre, capital do
Estado do Rio Grande do Sul”.
RELATOR: Deputado JOSE STÉDILE.
PROJETO DE LEI Nº 3.132/12 – do Sr. Nelson Padovani
– que “denomina “Rodovia Moacir Micheletto” o trecho
da BR 163 entre os municípios de Guaíra a Marechal
Cândido Rondon, no Estado do Paraná”.
RELATOR: Deputado ANDRE VARGAS.
PROJETO DE LEI Nº 3.324/12 – do Sr. Jesus Rodrigues – que “acrescenta o § 4º ao art. 77-B da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, estabelecendo
restrições à propaganda de veículos automotivos,
proibindo a utilização de som, imagem e/ou qualquer
outro meio sobre aqueles que irão vê-lo ou ouvi-lo
em anúncios que demonstrem qualquer infração as
normas de trânsitos brasileiras previstas no CTB, que
induza atividades criminosas, ilegais e/ou violentas
no trânsito, favorecendo, enaltecendo ou estimulando
tais atividades”.
RELATOR: Deputado EDINHO ARAÚJO.
PROJETO DE LEI Nº 3.338/12 – do Sr. Claudio Cajado
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade da existência,
nos aeroportos brasileiros administrados pela Infraero,
de detectores de metal dos tipos pórtico e manual”.
RELATOR: Deputado JOSE STÉDILE.
PROJETO DE LEI Nº 3.381/12 – do Sr. Paulo Piau –
que “denomina “Rodovia Deputado José Felippe da
Silva” o trecho da BR-146 que liga os Municípios de
Guaxupé e Passos, em Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado LEONARDO QUINTÃO.
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-04-12
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 1.806/07 – do Sr. Cláudio Magrão – que “dispõe sobre equipamentos de segurança para veículos novos”. (Apensados: PL 2354/2007,
PL 3739/2008, PL 3792/2008, PL 4797/2009, PL
4802/2009, PL 4851/2009 e PL 2881/2011)
RELATOR: Deputado NELSON BORNIER.
PROJETO DE LEI Nº 4.952/09 – do Sr. Nelson Bornier – que “”Institui o Programa Segurança no Trânsito”
nas escolas das redes pública e privada e dá outras
providências”.
RELATOR: Deputado HUGO LEAL.
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PROJETO DE LEI Nº 5.125/09 – do Sr. Jefferson Campos – que “acrescenta dispositivo ao art. 105 do Código de Trânsito Brasileiro, para incluir, entre os equipamentos obrigatórios dos veículos, dispositivo antiesmagamento nas janelas cujo vidro é acionado por
circuito elétrico”.
RELATOR: Deputado HUGO LEAL.
PROJETO DE LEI Nº 6.857/10 – do Sr. Carlos Zarattini
– que “altera os arts. 7º, 21, 54, 231, 257, 280 e 320 da
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de
Trânsito Brasileiro – CTB”. (Apensado: PL 2877/2011)
RELATOR: Deputado HUGO LEAL.
PROJETO DE LEI Nº 7.471/10 – do Sr. Carlos Bezerra – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para
dispor sobre a infração de dirigir utilizando aparelho
de comunicação móvel ou correlato”. (Apensado: PL
1952/2011)
RELATOR: Deputado MAURO LOPES.
PROJETO DE LEI Nº 7.678/10 – do Sr. Pepe Vargas –
que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor
sobre o limite de velocidade das caminhonetes em vias
não sinalizadas”.
RELATOR: Deputado HUGO LEAL.
PROJETO DE LEI Nº 7.909/10 – do Sr. Moreira Mendes
– que “altera o Código de Trânsito Brasileiro, para incluir
a obrigatoriedade da instalação de bicicletários junto
aos logradouros públicos”. (Apensado: PL 2583/2011)
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PROJETO DE LEI Nº 2.629/11 – do Sr. Fábio Faria –
que “obriga a inclusão de ciclovias quando do projeto
e da execução de obras rodoviárias federais”.
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PROJETO DE LEI Nº 2.755/11 – do Sr. Henrique Eduardo Alves – que “dá a denominação de Aeroporto Internacional do Rio Grande do Norte/São Gonçalo do
Amarante – Ministro Aluizio Alves, ao Aeroporto de
São Gonçalo do Amarante, no Estado do Rio Grande
do Norte” (Apensado: PL 2815/2011)
RELATOR: Deputado FÁBIO RAMALHO.
PROJETO DE LEI Nº 2.828/11 – do Sr. Alceu Moreira – que “altera o art. 140 da Lei nº 9.503, de 1997”.
(Apensado: PL 3191/2012)
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ.
PROJETO DE LEI Nº 2.858/11 – do Sr. Bohn Gass –
que “acrescenta artigo à Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, para isentar do pagamento de pedágio
os condutores que tenham residência permanente ou
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exerçam atividades profissionais no mesmo Município
onde funcione praça para a arrecadação dessa tarifa”.
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PROJETO DE LEI Nº 2.906/11 – do Sr. Onofre Santo
Agostini – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que “Institui o Código Trânsito Brasileiro””.
RELATOR: Deputado HUGO LEAL.
PROJETO DE LEI Nº 2.911/11 – do Sr. Luciano Castro – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para
estabelecer a reciclagem obrigatória dos profissionais
que trabalham com a formação de condutores”.
RELATOR: Deputado HUGO LEAL.
PROJETO DE LEI Nº 2.951/11 – do Sr. Sebastião Bala
Rocha – que “denomina “Rodovia Landri de Oliveira
Cambraia”, o trecho da rodovia BR-156, entre as cidades de Macapá e Oiapoque, no Estado do Amapá”
RELATOR: Deputado LÁZARO BOTELHO.
PROJETO DE LEI Nº 3.152/12 – do Sr. Edinho Araújo – que “acrescenta dispositivos ao art. 280 da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro”.
RELATOR: Deputado MAURO LOPES.
PROJETO DE LEI Nº 3.312/12 – do Sr. Alceu Moreira
– que “altera a Lei nº 9.503, de 1997, que instituiu o
Código de Trânsito Brasileiro, para desobrigar as máquinas agrícolas do registro e licenciamento anual”.
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ.
PROJETO DE LEI Nº 3.342/12 – do Sr. Aelton Freitas
– que “denomina “Viaduto Wilson Franco Filho” o viaduto localizado no km 805 da BR-262, na cidade de
Uberaba, Estado de Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA
A PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI Nº 1572, DE 2011,
DO SR. VICENTE CANDIDO,
QUE “INSTITUI O CÓDIGO COMERCIAL”
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (20 SESSÕES)
DECURSO: 6ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-04-12
Projetos de Lei (Art. 205, §4º)
PROJETO DE LEI Nº 1.572/11 – do Sr. Vicente Candido – que “institui o Código Comercial”.
RELATOR GERAL: Deputado PAES LANDIM.
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III – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES
ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA
ÀS COMISSÕES
EM 04/04/2012:
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania:
PROJETO DE LEI Nº 3.364/2012
PROJETO DE LEI Nº 3.407/2012
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio:
PROJETO DE LEI Nº 3.405/2012
PROJETO DE LEI Nº 3.463/2012
Comissão de Finanças e Tributação:
PROJETO DE LEI Nº 3.395/2012
Comissão de Seguridade Social e Família:
PROJETO DE LEI Nº 3.383/2012
PROJETO DE LEI Nº 3.397/2012
PROJETO DE LEI Nº 3.417/2012
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público:
PROJETO DE LEI Nº 3.419/2012
(Encerra-se a sessão às 18 horas e 49
minutos.)
PROPOSIÇÕES APRESENTADAS
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 157, DE 2012
(Da Sra. Dalva Figueiredo e outros)
Acrescenta novo § 7º ao art. 14 da
Constituição Federal, para oficializar o processo de transição governamental no período que antecede a renúncia do titular do
cargo eletivo nas hipóteses do § 6º, do art.
14, bem como em função do término do
mandato e preparação da posse no novo
governo.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, nos termos do art. 60 da Constituição Federal,
promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. 1º. A presente Emenda Constitucional oficializa o processo de transição governamental no período que antecede a renúncia do titular do cargo eletivo
nas hipóteses do §6º, do art. 14 da Constituição, bem
como em função do término do mandato e preparação
da posse no novo governo.
Art. 2º. Inclua-se o seguinte §7º, ao artigo 14 da
Constituição Federal, renumerando-se o atual §7º e
os demais parágrafos deste artigo:
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“§7º Os titulares dos cargos de que trata o parágrafo anterior, ao exercerem a opção da renúncia para
concorrer a outros cargos eletivos, deverão ter constituído previamente, sob a coordenação do vice ou de
quem lhes houver de substituir, processo de transição
de governo até no máximo quarenta e cinco dias antes
do período final para a renúncia e, no caso de término
do mandato, logo após a proclamação do resultado da
eleição respectiva até a posse do novo titular do cargo”
Art. 3º. A Lei regulamentará, no âmbito da União,
dos Estados, Distrito Federal e Municípios, no prazo de
180 dias da data de sua publicação, o disposto na presente Emenda, observando-se os seguintes princípios,
além daqueles estabelecidos no art. 37 da Constituição:
“I – colaboração entre o governo atual
e o seguinte;
II – transparência da gestão pública;
III – planejamento da ação governamental;
IV – continuidade dos serviços prestados
à sociedade;
V – supremacia do interesse público; e
VI – boa-fé e executoriedade dos atos
administrativos.”
Art. 4º. Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O Brasil vivencia um momento democrático especial, com instituições sólidas, Poderes independentes e harmônicos, respeito aos direitos e garantias
fundamentais e crescente participação dos cidadãos
e da sociedade civil nas discussões políticas, sociais
e econômicas da Nação.
Com efeito, um dos momentos mais solenes da
democracia, excluído o regular processo eleitoral de
per si, ocorre com a transição pacífica de um governo para outro, promovendo-se a alternância do Poder
Governamental.
Ocorre que, salvo algumas exceções verificadas
no âmbito do Poder Executivo Federal e em alguns
Estados da Federação, no processo de transição de
um governo para outro, seja em função da renúncia
do titular para concorrer a outro cargo eletivo, seja ao
final do governo, com a eleição de um adversário, o
que se verifica, de forma anti-democrática, é a grande
dificuldade enfrentada pelos vices ou quem os houver
de substituí-los e pelos novos titulares, de acesso à
realidade social e econômica em que receberão as
novas atribuições governamentais.
Em outras palavras, além de não facilitarem a
transição para a nova gestão, os gestores que saem,
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seja pela renúncia ou encerramento do mandato eletivo,
em frontal contrariedade com o espírito democrático
e em menoscabo com o interesse maior da cidadania
e do povo brasileiro, criam toda sorte de dificuldades
para o novo governo. No caso específico daqueles que
assumem durante os últimos meses do mandato, as
informações prévias acerca da situação do governo
são fundamentais, até mesmo para evitar futura responsabilição junto ao Poder Judiciário, em decorrência da assunção de problemas e irregularidades para
as quais não tiveram tempo para conhecer ou corrigir.
A presente proposta de emenda constitucional
oficializa o processo de transição governamental que
hoje, salvo as exceções democráticas, está à mercê da boa vontade dos que deixam a titularidade do
cargo, estabelecendo para tanto que no caso do §6º
da Constituição Federal, deverá haver uma transição
com início mínimo 45 dias antes do prazo fatal para a
renúncia de que trata o texto constitucional e, no caso
de final de mandato, com início logo após a proclamação do resultado da eleição respectiva até a posse do
novo titular do cargo.
É com esse espírito que apresento essa proposta
de emenda constitucional que tem o único objetivo de
aperfeiçoar o processo democrático nacional.
Sala das Sessões, 4 de abril de 2012. – Dalva
Figueiredo, Deputada Federal PT/AP.
Proposição: PEC 0157/12
Autor da Proposição: DALVA FIGUEIREDO E OUTROS
Data de Apresentação: 04/04/2012
Ementa: Acrescenta novo § 7º ao art. 14 da Constituição Federal, para oficializar o processo de transição
governamental no período que antecede a renúncia
do titular do cargo eletivo nas hipóteses do § 6º, do
art. 14, bem como em função do término do mandato
e preparação da posse no novo governo.
Possui Assinaturas Suficientes: SIM
Totais de Assinaturas:
Confirmadas 173
Não Conferem 007
Fora do Exercício 006
Repetidas 016
Ilegíveis 000
Retiradas 000
Total 202
Assinaturas Confirmadas
1 ADEMIR CAMILO PSD MG
2 AELTON FREITAS PR MG
3 ALBERTO FILHO PMDB MA
4 ALBERTO MOURÃO PSDB SP
5 ALEX CANZIANI PTB PR

10486 Quinta-feira 5

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

6 ALEXANDRE LEITE DEM SP
7 ALEXANDRE ROSO PSB RS
8 ALICE PORTUGAL PCdoB BA
9 ALMEIDA LIMA PPS SE
10 AMAURI TEIXEIRA PT BA
11 ANDERSON FERREIRA PR PE
12 ANDRÉ FIGUEIREDO PDT CE
13 ANDRE MOURA PSC SE
14 ANTÔNIO ANDRADE PMDB MG
15 ANTONIO BULHÕES PRB SP
16 ANTÔNIO ROBERTO PV MG
17 ARIOSTO HOLANDA PSB CE
18 ARNON BEZERRA PTB CE
19 ARTHUR LIRA PP AL
20 ASDRUBAL BENTES PMDB PA
21 ASSIS DO COUTO PT PR
22 AUREO PRTB RJ
23 BENJAMIN MARANHÃO PMDB PB
24 BERINHO BANTIM PSDB RR
25 BERNARDO SANTANA DE VASCONCELL PR MG
26 BIFFI PT MS
27 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG
28 CARLAILE PEDROSA PSDB MG
29 CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB GO
30 CARLOS EDUARDO CADOCA PSC PE
31 CARLOS ZARATTINI PT SP
32 CELSO MALDANER PMDB SC
33 CHICO D’ANGELO PT RJ
34 CHICO LOPES PCdoB CE
35 CLÁUDIO PUTY PT PA
36 CLEBER VERDE PRB MA
37 DALVA FIGUEIREDO PT AP
38 DAMIÃO FELICIANO PDT PB
39 DANIEL ALMEIDA PCdoB BA
40 DAVI ALVES SILVA JÚNIOR PR MA
41 DÉCIO LIMA PT SC
42 DEVANIR RIBEIRO PT SP
43 DOMINGOS DUTRA PT MA
44 DR. JORGE SILVA PDT ES
45 DR. PAULO CÉSAR PSD RJ
46 EDINHO BEZ PMDB SC
47 EDIO LOPES PMDB RR
48 EDSON SANTOS PT RJ
49 EDUARDO CUNHA PMDB RJ
50 EDUARDO DA FONTE PP PE
51 EDUARDO SCIARRA PSD PR
52 ELISEU PADILHA PMDB RS
53 ENIO BACCI PDT RS
54 EUDES XAVIER PT CE
55 FÁBIO FARIA PSD RN
56 FABIO TRAD PMDB MS
57 FELIPE BORNIER PSD RJ
58 FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR PDT BA
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59 FERNANDO COELHO FILHO PSB PE
60 FERNANDO FERRO PT PE
61 FERNANDO MARRONI PT RS
62 FILIPE PEREIRA PSC RJ
63 GABRIEL GUIMARÃES PT MG
64 GENECIAS NORONHA PMDB CE
65 GERALDO SIMÕES PT BA
66 GIVALDO CARIMBÃO PSB AL
67 GLADSON CAMELI PP AC
68 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
69 GUILHERME MUSSI PSD SP
70 HENRIQUE OLIVEIRA PR AM
71 HOMERO PEREIRA PSD MT
72 JAIRO ATAÍDE DEM MG
73 JANETE ROCHA PIETÁ PT SP
74 JEFFERSON CAMPOS PSD SP
75 JERÔNIMO GOERGEN PP RS
76 JESUS RODRIGUES PT PI
77 JOÃO DADO PDT SP
78 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG
79 JOÃO PAULO LIMA PT PE
80 JOAQUIM BELTRÃO PMDB AL
81 JOSÉ HUMBERTO PHS MG
82 JOSÉ OTÁVIO GERMANO PP RS
83 JOSÉ PRIANTE PMDB PA
84 JOSUÉ BENGTSON PTB PA
85 JÚLIO CESAR PSD PI
86 JÚLIO DELGADO PSB MG
87 LÁZARO BOTELHO PP TO
88 LEANDRO VILELA PMDB GO
89 LELO COIMBRA PMDB ES
90 LEONARDO MONTEIRO PT MG
91 LEONARDO PICCIANI PMDB RJ
92 LEONARDO QUINTÃO PMDB MG
93 LILIAM SÁ PSD RJ
94 LIRA MAIA DEM PA
95 LUCIANO CASTRO PR RR
96 LUIZ FERNANDO FARIA PP MG
97 LUIZ FERNANDO MACHADO PSDB SP
98 LUIZ NISHIMORI PSDB PR
99 LUIZ NOÉ PSB RS
100 MANATO PDT ES
101 MANOEL JUNIOR PMDB PB
102 MARCELO CASTRO PMDB PI
103 MARCOS MEDRADO PDT BA
104 MÁRIO DE OLIVEIRA PSC MG
105 MIGUEL CORRÊA PT MG
106 MILTON MONTI PR SP
107 NATAN DONADON PMDB RO
108 NEILTON MULIM PR RJ
109 NELSON BORNIER PMDB RJ
110 NELSON MARQUEZELLI PTB SP
111 NELSON MEURER PP PR
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112 NELSON PELLEGRINO PT BA
113 NEWTON CARDOSO PMDB MG
114 NILTON CAPIXABA PTB RO
115 ODAIR CUNHA PT MG
116 ONOFRE SANTO AGOSTINI PSD SC
117 OSMAR JÚNIOR PCdoB PI
118 OSMAR SERRAGLIO PMDB PR
119 OTAVIO LEITE PSDB RJ
120 OTONIEL LIMA PRB SP
121 OZIEL OLIVEIRA PDT BA
122 PAULO CESAR QUARTIERO DEM RR
123 PAULO FEIJÓ PR RJ
124 PAULO FOLETTO PSB ES
125 PAULO FREIRE PR SP
126 PAULO PEREIRA DA SILVA PDT SP
127 PAULO PIAU PMDB MG
128 PAULO RUBEM SANTIAGO PDT PE
129 PAULO WAGNER PV RN
130 PEDRO CHAVES PMDB GO
131 PEDRO NOVAIS PMDB MA
132 PINTO ITAMARATY PSDB MA
133 POLICARPO PT DF
134 RATINHO JUNIOR PSC PR
135 RAUL HENRY PMDB PE
136 REBECCA GARCIA PP AM
137 RENAN FILHO PMDB AL
138 RENATO MOLLING PP RS
139 RICARDO BERZOINI PT SP
140 RICARDO IZAR PSD SP
141 RICARDO TRIPOLI PSDB SP
142 ROBERTO BALESTRA PP GO
143 ROBERTO SANTIAGO PSD SP
144 RODRIGO DE CASTRO PSDB MG
145 RUBENS OTONI PT GO
146 RUY CARNEIRO PSDB PB
147 SABINO CASTELO BRANCO PTB AM
148 SALVADOR ZIMBALDI PDT SP
149 SANDES JÚNIOR PP GO
150 SANDRO MABEL PMDB GO
151 SARNEY FILHO PV MA
152 SEBASTIÃO BALA ROCHA PDT AP
153 SÉRGIO MORAES PTB RS
154 SIBÁ MACHADO PT AC
155 STEPAN NERCESSIAN PPS RJ
156 TAKAYAMA PSC PR
157 VALADARES FILHO PSB SE
158 VALMIR ASSUNÇÃO PT BA
159 VALTENIR PEREIRA PSB MT
160 VANDERLEI MACRIS PSDB SP
161 VANDERLEI SIRAQUE PT SP
162 VICENTE CANDIDO PT SP
163 VICENTINHO PT SP
164 VIEIRA DA CUNHA PDT RS
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165 VILSON COVATTI PP RS
166 VINICIUS GURGEL PR AP
167 WASHINGTON REIS PMDB RJ
168 WELITON PRADO PT MG
169 WOLNEY QUEIROZ PDT PE
170 ZÉ GERALDO PT PA
171 ZENALDO COUTINHO PSDB PA
172 ZEQUINHA MARINHO PSC PA
173 ZOINHO PR RJ
PROJETO DE LEI Nº 3.624, DE 2012
(Do Sr. Afonso Hamm)
Altera o Decreto-Lei nº 791, de 27 de
agosto de 1969, para isentar os veículos
transportando pessoas com deficiência
do pagamento de pedágio nas rodovias
federais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera o Decreto-Lei nº 791, de
27 de agosto de 1969, para isentar os veículos transportando pessoas com deficiência do pagamento de
pedágio nas rodovias federais.
Art. 2º O § 2º do art. 1º do Decreto-Lei nº 791, de
1969, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º....................................................
...............................................................
“§ 2º Ficam isentos do pagamento de pedágio os veículos oficiais e do Corpo Diplomático, bem como aqueles transportando pessoa
com deficiência, seja condutor ou passageiro.
...................................................... (NR)”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor após decorridos
noventa dias de sua publicação oficial.
Justificação
O crescimento de muitas cidades alcançou antigas áreas suburbanas, nas quais foram implantadas
as rodovias federais, de tal modo que, atualmente,
seus trajetos interligam áreas urbanas consolidadas.
Assim, tornou-se comum, a partir do processo
de conurbação de áreas urbanas contínuas, nas quais
não existe apropriação visual de limites políticos, que
a população se desloque cotidianamente entre municípios vizinhos, para trabalhar, estudar ou buscar serviços especializados.
A demanda por tratamentos de saúde, a inserção
no mercado de trabalho e a busca de oportunidades
na educação induzem os deslocamentos diários das
pessoas com deficiência, muitos dos quais realizados
em rodovias federais concedidas à iniciativa privada,
que cobram pelo uso da via.
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O valor do pedágio pago frequentemente pesa
no orçamento doméstico, sobretudo para as pessoas
com deficiência, premidas pelos custos do atendimento
contínuo de suas necessidades.
Ao isentar o veículo que esteja transportando
pessoa com deficiência, seja condutor ou passageiro, do pagamento de pedágio nas rodovias federais,
este projeto de lei estabelece um apoio significativo
à categoria.
Pelo alcance social da medida, contamos com o
apoio dos nossos Pares para sua aprovação.
Sala das Sessões, 4 de abril de 2012. – Deputado Afonso Hamm.
PROJETO DE LEI Nº 3.625, DE 2012
(Do Sr. Rogério Carvalho)
Dispõe sobre o controle social na repartição, na transferência e na aplicação dos
recursos da compensação financeira pela
exploração de petróleo, gás natural, recursos hídricos e minerais. Altera as Leis nºs
7.990, de 28 de dezembro de 1989, 9.478, de
6 de agosto de 1997, 9.427, de 26 de dezembro de 1996 e 9.984, de 17 de junho de 2000.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Esta Lei altera as Leis nºs 7.990, de 28
de dezembro de 1989, 9.478, de 6 de agosto de 1997,
9.427, de 26 de dezembro de 1996 e 9.984, de 17 de
junho de 2000, com o objetivo de dispor sobre o controle social e os procedimentos para transparência na
gestão dos recursos da compensação financeira pela
exploração de petróleo, gás natural, recursos hídricos
para fins de energia elétrica e minerais, de que trata o
art. 20, §1º da Constituição de 1988.
Art. 2º. O controle social previsto nesta Lei consiste em ação permanente e voluntária, exercida por
cidadãos e entidades legalmente organizadas e com
legitimidade para os representar, por meio de conselho social que visa à supervisão popular plena do uso
dos recursos oriundos da compensação financeira pela
participação no resultado da exploração de petróleo ou
gás natural, de recursos hídricos para fins de geração
de energia elétrica e de outros minerais, especialmente
quanto à obediência aos princípios da vinculação de
receitas às atividades fins da compensação financeira, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade
e da publicidade.
Parágrafo Único. Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, o controle social também supervisionará se a Administração Pública observa os princípios da
eficiência e da economicidade, inclusive a adoção de
mecanismos de gestão operacional que maximizem a
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utilização dos recursos, de forma a otimizar a aplicação
dos recursos e diminuir as despesas administrativas.
Art. 3º. O conselho de que trata esta Lei será instituído com base em normas de cada esfera de governo,
que deverá incluir representantes dos Poderes Executivo e Legislativo, além de cidadãos e representantes
da sociedade civil, observando as seguintes diretrizes:
I – composição plural e paritária entre
Estado e sociedade civil;
II – natureza deliberativa e consultiva;
III – não pagamento de qualquer espécie
de remuneração pela participação no colegiado, seja em reunião ordinária ou extraordinária;
IV – disponibilidade de local, equipamentos, infraestrutura material e humana para o
desempenho do controle social, mediante encargo do Poder Público.
§1º. Todos os dados e informações necessárias ao pleno exercício do controle social sobre ingresso e aplicação dos recursos
de que trata o caput serão disponibilizados,
bimestralmente, pelo Poder Executivo federal,
estadual ou municipal, aos respectivos conselhos instituídos.
§2º. Os conselhos previstos nesta Lei
confeccionarão relatório anual de suas atividades, que será encaminhado ao órgão de
controle externo pertinente pela autoridade
competente, juntamente com a prestação de
contas do recebimento e utilização dos recursos de que se trata.
§3º. O descumprimento de quaisquer das
disposições previstas neste artigo sujeitará o
agente responsável às sanções civis, administrativas e penais cabíveis, inclusive as previstas
no art. 315 do Código Penal e no art. 10, IX e
XI da Lei nº 8.429, de 1992 e no art. 1º, III, IV
e V do Decreto-Lei nº 201, de 1967.
Art. 4º. Para a transparência, controle e fiscalização dos recursos das compensações financeiras de
que trata esta Lei, aplica-se o disposto no Capítulo IX,
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal), com a redação dada
pela Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009.
Art. 5º. A Lei 7.990, de 28 de dezembro de 1989,
passa a viger acrescido do seguinte artigo 9º-A:
Art. 9º-A. A União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios instituirão conselhos para o acompanhamento e o controle social do processo de repartição,
transferência, e aplicação dos recursos das participações de que trata o art. 1º desta Lei. (NR)
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Art. 6º. A Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990,
passa a viger acrescido do seguinte artigo 2º-A:
Art. 2º-A. A União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios instituirão conselhos para o acompanhamento e o controle social do processo de repartição,
transferência, e aplicação dos recursos das participações de que trata o art. 2º desta Lei. (NR)
Art. 7º. A Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997,
passa a viger acrescido do seguinte artigo 50-A:
Art. 50-A. A União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios instituirão conselhos para o acompanhamento e o controle social do processo de repartição, transferência, e aplicação dos recursos das participações de que tratam os incisos II e III, do art. 45,
desta Lei. (NR)
Art. 8º. A Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998,
passa a viger acrescido do seguinte artigo 17-A:
Art. 17-A. A União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios instituirão conselhos para o acompanhamento e o controle social do processo de repartição,
transferência, e aplicação dos recursos das participações de que trata o art. 17 desta Lei. (NR)
Art. 8º. Esta Lei entra em vigor cento e oitenta
dias da data de sua publicação.
Justificação
O presente Projeto pretende criar conselhos em
cada um dos níveis de governo para acompanhamento
e o controle social sobre os recursos dos royalties (obtidos pelas unidades federativas a título de participação
no resultado da exploração de petróleo, gás natural,
recursos hídricos e de outros minerais retirados dos
respectivos territórios) ou participação especial (compensação financeira extraordinária a ser paga pelas
concessionárias de exploração e produção de petróleo ou gás natural, quando houver grande volume de
produção ou rentabilidade).
Hodiernamente há certo nevoeiro sobre a aplicação dos royalties, bem como questionamentos sobre a
escolha dos usos e aplicações desses recursos. É bom
lembrar que esse tipo de recurso se apresenta como
mecanismo de compensação da atividade potencialmente poluidora. É certo, ainda, que mesmo quando
parcelas dos royalties estão vinculadas às entidades
do Poder Público (e isso ocorre para a União, sendo
silente a legislação sobre destinação dos recursos para
os Estados e os Municípios), faz-se uso de conceitos
amplos, possibilitando a interpretação aberta dos critérios de alocação desses recursos.
Ora, quanto maior a possibilidade de os cidadãos
poderem discernir se os governantes estão agindo em
função do interesse da coletividade, mais accountable é um governo.
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Então, a Proposta é tornar o Estado responsável
através do controle social. Trata-se de medida bastante
oportuna e conveniente para o Estado, visto que isso
contribui para a governabilidade, inclusive permite a
relegitimação política e social por meio da incorporação dos cidadãos aos negócios públicos.
Os conselhos permitirão estabelecer uma comunicação direta entre o Estado e a sociedade civil,
fortalecendo a participação democrática da população
na formulação e implementação dos recursos oriundos
da compensação financeira.
Logo, nossa proposta está convicta de que quanto mais se envolvam os cidadãos no debate público e
se criarem canais de participação social, mais o setor
público verá sua capacidade de ação ampliada. Portanto, para além da transparência que se expressa na
possibilidade de acesso do cidadão à informação governamental, este Projeto instrumentaliza a moderna
gestão de governar com.
Portanto, tornou-se necessário acréscimo às Leis
nºs 7.990, de 1989; 8.001, de 1990; 9.478, de 1997;
e 9.648, de 1998, que, respectivamente, disciplinam
a matéria em questão relativamente às regras gerais
dos royalties, aos minerais, petróleo, gás natural, entre outros, e recursos hídricos para fins de produção
de energia elétrica. Registre-se, a propósito, que há
diversas outras legislações que dispõem sobre o assunto (v.g. Lei 9.427, de 1996 e Lei nº 9.984, de 2000),
tornando-se importante se pensar em uma consolidação do assunto.
Por outro lado, recorde-se aqui que a Constituição Federal estimula a participação da cidadania e
da sociedade no controle da Administração Pública.
Assim, por exemplo, o § 2º do seu art. 74 preceitua
que qualquer cidadão, partido político, associação ou
sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União (ou perante outras Cortes
de contas, cf. art. 75).
A propósito, um dos artigos mais importantes da
Constituição Federal, o art. 5º, no seu inciso XXXIII,
estabelece que todos têm direito de receber dos órgãos
públicos informações de seu interesse particular, ou
de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da
sociedade e do Estado.
Cabe aqui, ainda, fazer referência ao art. 1º do
Estatuto Magno que estatui o pluralismo político como
um dos fundamentos da República Federativa do Brasil,
pluralismo esse que pode e deve ser entendido também como a parceria (para usar termo corrente) entre
o Estado e a sociedade civil na busca do bem comum.
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Cumpre, igualmente, por pertinente, aludir ao
princípio da publicidade dos negócios públicos (e.g.
art. 37, caput, da CF).
Dessa forma, como nosso Projeto estabelece a
participação da sociedade e da cidadania no acompanhamento da repartição, transferência e aplicação de
recursos públicos, ele tem pleno respaldo na Constituição Federal.
Por fim, imperativo registrar aqui importantes
precedentes que vão ao encontro da nossa Proposta, como por exemplo, Conselho de Alimentação Escolar, Conselho de Controle Social do Bolsa Família,
Conselho do FUNDEF (atual FUNDEB), Conselho de
Assistência Social, entre outros.
Conto com apoio dos meus Pares para a criação
desse novo instrumento de transparência, ética e controle social na gestão pública.
Sala das Sessões, 4 de abril de 2012. – Deputado Rogério Carvalho, PT/SE.
PROJETO DE LEI Nº 3.626, DE 2012
(Do Sr. Inocêncio Oliveira)
Estabelece a obrigatoriedade do motociclista circular pelo centro da faixa de
trânsito.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os condutores de motocicletas devem
circular pelo centro da faixa de rolamento do trânsito,
sendo vedado ao condutor de motocicletas, motonetas e ciclomotores a passagem entre veículos de filas
adjacentes ou entre a calçada e veículos de fila adjacente a ela.
Art. 2º Os ciclomotores devem ser conduzidos
pela direita da pista de rolamento, preferencialmente no centro da faixa mais à direita, sempre que não
houver faixa própria a eles destinada, proibida a sua
circulação sobre as calçadas das vias urbanas.
§ 1º. Quando uma via comportar duas ou mais
faixas de trânsito e a da direita for destinada ao uso
exclusivo de outro tipo de veículo, os ciclomotores deverão circular pela faixa adjacente à da direita.
§ 2º O descumprimento da norma acarretará as
sanções estabelecidas nas normas regulamentadoras
e no Código de Trânsito Brasileiro, que definirão os valores e a forma de aplicação das penas.
Art. 3º Serão realizadas atividades de conscientização e de educação sobre segurança no trânsito e
prevenção dos riscos.
Art. 4º Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias
após sua publicação.
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Justificação
Situação encontrada em inúmeras cidades brasileiras é a tomada do chamado “corredor” pelos motociclistas, havendo a circulação entre os carros. O
problema em tal situação é a constante violência que
acompanha o uso do espaço entre os veículos, entre
as faixas de trânsito, com espelhos retrovisores arrancados, chutes na porta e muitos sustos. Todavia, nem
sempre é apenas este o resultado verificado.
Constata-se que do total de socorridos em hospitais, que, aliás, já se encontram congestionados por
outros pacientes, 71% dos condutores de motocicleta
ou de seus passageiros sofreram lesões graves, número este 10 vezes superior ao verificado nos acidentes
envolvendo automóveis.
Além do mais, o uso, ou melhor, a disputa do espaço entre as faixas pelos motociclistas subtraiu dos
demais condutores e dos pedestres a segurança de
circulação na cidade, posto que nos constantes impactos envolvendo a motocicleta ocupantes de veículos, os
vulneráveis pedestres, além dos próprios motociclistas
sofrem acidentes que deixam sequelas pelo resto da
vida, quando não perdem a vida.
Consideramos que uma lei de alcance nacional
seria extremamente benéfica para proteger a segurança do trânsito e a vida dos motociclistas, pelo que,
com base no que foi exposto, visando a redução dos
acidentes envolvendo motocicletas, bem como a preservação da vida e da integridade física dos condutores
e pedestres é que são traçadas estas linhas.
Assim sendo, apresentamos este projeto de lei,
contando com o apoio dos ilustres pares para aprová-lo nesta Casa. Temos a certeza de que esta iniciativa,
embora simples, será extremamente favorável para o
nosso país.
Sala das Sessões, 4 de abril de 2012. – Inocêncio oliveira, Deputado Federal.
PROJETO DE LEI Nº 3.627, DE 2012
(Do Sr. Inocêncio Oliveira)
Fixa a obrigatoriedade do uso de equipamentos de segurança pelos motociclistas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica estabelecida a obrigatoriedade de
utilização pelos motociclistas de equipamentos de segurança, a exemplo de capacete, cotoveleira, joelheira
e botas, nos termos de regulamentação a ser expedida
pelo CONTRAN.
Parágrafo único. A obrigatoriedade estabelecida
no caput é estendida aos passageiros transportados nas
motocicletas, seja o transporte gratuito ou remunerado.
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Art. 2º Os infratores estão sujeitos à pena de
multa, da seguinte forma:
I – A 1ª infração será considerada de
natureza média;
II – Em caso de reincidência, considerar-se-á infração grave.
§ 1º A pontuação obtida com as infrações em questão serão consideradas para
os efeitos legais, exigindo ainda do infrator a
realização de curso de segurança no trânsito
voltado para os motociclistas.
§ 2º As normas regulamentadoras e o Código de Trânsito Brasileiro definirão os valores
e a forma de aplicação das penas.
Art. 3º Serão realizadas atividades de conscientização e de educação sobre a utilização dos equipamentos de segurança e prevenção dos riscos.
Art. 4º Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias
após sua publicação.
Justificação
A prática do motociclismo seguro requer atenção
e dedicação de todos, não estando nenhum motociclista isento de um acidente, pois condições adversas
de pilotagem, técnica inadequada, falha de condução,
desatenção, não cumprimento de regulamentações,
problemas de ruas e estradas, condições de saúde e
certos exageros, onde a dinâmica do equilíbrio e resistência, ao ser colocada a prova, torna-se um jogo
desigual entre a vida e a morte.
No ano de 2010, no Estado de Pernambuco, as
mortes provocadas por acidentes de moto sofreram um
aumento de 26,7% nas rodovias federais que cortam
Pernambuco, segundo levantamento feito pela Polícia
Rodoviária Federal em Recife, Pernambuco, comparando os números registrados em 2008 e 2009. O que mais
preocupa é que durante a Operação Fim de Ano, que
durou 24 dias, a PRF constatou que 40% das vítimas
fatais de acidentes nas BRs no estado eram pessoas
que viajavam de moto.
Desde tal época, o fenômeno já vinha sendo tratado como problema de saúde pública pelo Governo do
Estado, após a constatação do aumento na incidência
desses desastres, através da pesquisa “Perfil da Mortalidade de Acidente de Motos em Pernambuco”. O
Departamento de Estradas de Rodagem (DER) lançou
uma cartilha para orientar motociclistas, principalmente
no interior, onde a incidência de mortos em acidentes
com esse tipo de veículo chega a ser até dez vezes
maior do que na capital.
O estudo indicou que as motos compõem a segunda maior frota de veículos registrados no Detran
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(29,3%), mas em 63% dos municípios pernambucanos, elas já são mais numerosas do que os carros.
De acordo ainda com o estudo, os mortos são jovens
(68%), do sexo masculino (83,4%) e negros (78,1%).
O levantamento mostrou, ainda, que em 2006 o risco
de morrer nesse tipo de acidente já era quatro vezes
maior do que 1998, período em que o número de internações provocadas pelo mesmo motivo duplicou.
No Hospital da Restauração, a maior emergência
de Recife, o registro de casos subiu 200% entre 1998
e 2009, sendo que no ano de 2010, foram atendidos
2.951 feridos em colisões com motos. Em Calumbi – a
411 quilômetros de Recife – a proporção de óbitos é
bem maior do que na região metropolitana, segundo
revelou um estudo que vem sendo feito pela Fiocruz.
No pequeno município, há registro de 11,67 mortes
para cada grupo de 100 mil habitantes. Em suas estradas poeirentas, os motociclistas são semianalfabetos,
não usam capacete, não conhecem as leis do trânsito
e circulam sem habilitação.
Através destas avaliações, proponho o estabelecimento da obrigatoriedade de utilização pelos motociclistas, e eventuais passageiros, de equipamentos de
segurança, impondo penalidade em caso do descumprimento das regras de proteção, nos termos a serem
definidos pela regulamentação.
Algumas iniciativas neste sentido foram apresentadas no Brasil. Consideramos que uma lei de alcance
nacional seria extremamente benéfica para proteger a
segurança do trânsito e a vida dos motociclistas. Assim
sendo, apresentamos este projeto de lei, contando com
o apoio dos ilustres pares para aprová-lo nesta Casa.
Temos a certeza de que esta iniciativa, embora simples, será extremamente favorável para o nosso país.
Sala das Sessões, 4 de abril de 2012. – Inocêncio Oliveira, Deputado Federal.
PROJETO DE LEI Nº 3.628, DE 2012
(Do Sr. Reinaldo Azambuja)
Acrescenta dispositivo à Lei nº 9.096,
de 19 de setembro de 1995, que “Dispõe
sobre partidos políticos, regulamenta os
arts. 17 e 14, § 3º, inciso V, da Constituição
Federal.”
Art. 1º A Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995,
que “Dispõe sobre partidos políticos, regulamenta os
arts. 17 e 14, § 3º, inciso V, da Constituição Federal”,
passa a vigorar acrescida do art. 18-A, com a seguinte redação:
Art. 18-A. Os partidos deverão exigir dos interessados em concorrer a cargos eletivos certidões judiciais provando não estar, os mesmos, incursos nas
cominações das alíneas “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “j”,
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“k”, “l”, “m”, “n”, “o”, “p” e “q” do art. 1º, inciso I, da Lei
Complementar nº 64/90, introduzidas pela Lei Complementar nº 135/10.
Justificação
A inserção do dispositivo que impõe aos partidos políticos a exigência de que dos interessados em
concorrer a cargos eletivos exibam certidões judiciais
provando não estar, os mesmos, incursos nas cominações das alíneas “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “j”, “k”, “l”,
“m”, “n”, “o”, “p” e “q” do art. 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 64/90, introduzidas pela Lei Complementar nº 135/10, decorre de obviedade cristalina, já que
tem o objetivo de impedir que os partidos passem por
constrangimentos futuros, ou seja, quando do pedido
de registro das candidaturas; bem como, os próprios
interessados.
Nada mais consentâneo com o desiderato da
ficha limpa do que o cuidado que os partidos devam
despender no momento de elaborar sua lista de candidatos, demonstrando, desde logo, o devido acatamento
às normas legais das inelegibilidades.
Pela relevância da matéria, é esperado o apoio
de todos os nobres parlamentares.
Sala das Sessões, 4 de abril de 2012. – Reinaldo
Azambuja, Deputado Federal, PSDB/MS.
PROJETO DE LEI Nº 3.629, DE 2012
(Do Sr. Otavio Leite)
Altera a Lei nº 10.457, de 14 de maio de
2002, substituindo a expressão “Dia do Bacharel em Turismo” por “Dia Nacional do Turismólogo e dos Profissionais do Turismo”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.º – O artigo 1.º da Lei n.º 10.457, de 14
de maio de 2002, passará a vigorar com a seguinte
redação;
“Art 1.º Fica instituído o “Dia Nacional do
Turismólogo e dos Profissionais do Turismo”, a
ser comemorado, anualmente, em todo o território nacional, no dia 27 de setembro.”
Art. 2.º – Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
No mundo contemporâneo, não há quem possa
negar a importância do Turismo como fator de desenvolvimento econômico, social e cultural para qualquer
País. Nos últimos anos o turismo tem sido um dos
setores de serviços que mais tem crescido no Brasil,
promovendo avanços e se consolidando como um
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efetivo instrumento de geração de empregos e distribuição de renda.
A sanção da Lei n.º 12.591, de 18 de janeiro de
2012, reconheceu a profissão de Turismólogo e disciplinou o seu exercício. Por essa razão, nada mais certo
do que promover a adequação da expressão na Lei n.º
10.457, de 14 de maio de 2002, a fim de reconhecer e
prestigiar tão distinta categoria profissional.
Cabe ainda ressaltar que a alteração abrangerá
não apenas os Bacharéis em Turismos – Os Turismólogos – mas também todos os profissionais envolvidos
no setor do turismo. E também, mencionar que a presente proposta é proveniente de sugestão da ABBTUR
– Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais
do Turismo, entidade criada em 1987, que vem, de há
muito, lutando pelos profissionais do turismo no Brasil.
Pelo exposto, conto com o valioso apoio dos nobres pares para aprovação do presente Projeto de Lei.
Sala das sessões, 4 de abril de 2012. – Deputado
Otavio Leite, PSDB/RJ.
PROJETO DE LEI Nº 3.630, DE 2012
(Do Sr. Miriquinho Batista)
Dispõe sobre normas para a disponibilização de Serviço de Atendimento ao
Consumidor – SAC gratuito por telefone
por fornecedores de produtos e serviços
regulados pelo Poder Público federal, por
instituições financeiras, por seguradoras e
por demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre normas para a disponibilização de Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC gratuito por telefone por fornecedores
de produtos e serviços regulados pelo Poder Público
federal, por instituições financeiras, por seguradoras
e por demais instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil.
Art. 2º Para fins desta Lei, define-se Serviço de
Atendimento ao Consumidor – SAC como o serviço
de atendimento por telefone que tenha por finalidade
receber, analisar e resolver as demandas dos consumidores, que deve ser obrigatoriamente ofertado por
fornecedores de produtos e serviços regulados pelo
Poder Público federal, por instituições financeiras, por
seguradoras e por demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil, nos termos
desta Lei e demais regulações.
Art. 3º O Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC deverá ser ofertado por fornecedores de
produtos e serviços regulados pelo Poder Público federal, por instituições financeiras, por seguradoras e
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por demais instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil de maneira gratuita, não podendo gerar qualquer ônus para o usuário, tanto em
chamadas realizadas de estações fixas quanto as realizadas em estações móveis, de qualquer localidade
dentro do território nacional, e deverá também atender
às seguintes regras:
I – O SAC deverá estar disponível ininterruptamente, durante vinte e quatro horas
por dia e sete dias por semana;
II – O SAC deverá ofertar, no primeiro
menu, as opções de atendimento personalizado, de atendimento automático, de registro
de reclamação, de cancelamento de contratos
de prestação de serviço, e de reclamação por
produto defeituoso;
III – o tempo de espera do consumidor
para o início de um atendimento deverá ser
de, no máximo, um minuto, e o tempo total
para se completar o seu atendimento deverá
ser de, no máximo, dez minutos.
Art. 4º O descumprimento do disposto nesta Lei
sujeitará o infrator ao pagamento de multa, no valor
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que serão revertidos ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos de
que tratam os arts. 13 e 20 da Lei nº 7.347, de 24 de
julho de 1985.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Justificação
O Brasil conta hoje com uma das mais avançadas legislações de defesa do consumidor do mundo.
Graças ao Código de Defesa do Consumidor, aprovado com a Lei nº 8.078, de 1990, e a diversas outras
legislações que se seguiram, o consumidor brasileiro
conta hoje com um razoável cabedal de instrumentos
que lhe protege contra práticas abusivas, infelizmente
comuns nas relações de consumo. Contudo, nos parece evidente que atualizações constantes precisam
ser feitas nesse aparato legal que rege as relações de
consumo no País, de modo a adequá-lo à evolução natural das relações entre fornecedores e consumidores.
Dentre essas atualizações necessárias, merece destaque a regulamentação das regras sobre os
serviços de atendimento ao consumidor por telefone,
popularmente conhecidos como call centers. Nos últimos anos, essa ferramenta tem sido cada vez mais
utilizada, o que levou o Poder Público a estipular diversas novas regras sobre o tema, de modo a garantir
o pleno atendimento do interesse público. Também as
empresas têm grande interesse em investir nesse tipo
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de ferramenta, já que é uma forma menos dispendiosa
de manter contato com os seus clientes sobre os mais
variados serviços.
Nesse sentido, apresentamos o presente projeto de lei, que tem como objetivo estabelecer algumas
normas básicas a serem obrigatoriamente seguidas
na oferta de SACs por algumas empresas, a saber:
fornecedores de produtos e serviços regulados pelo
Poder Público federal, instituições financeiras, seguradoras, e demais instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil. Neste rol de instituições
estão inseridas diversas entidades que prestam serviços ou ofertam produtos fundamentais à população
ou que, por algum motivo, apresentam características
especiais que os tornam sensíveis e passíveis de um
acompanhamento especial do Poder Público.
As novas regras que propomos têm como finalidade principal tornar a oferta do SAC obrigatória pelas
instituições que elencamos anteriormente, vinte e quatro horas por dia e sete dias por semana. Além disso,
estabelecemos que o SAC deverá ofertar, no primeiro
menu, as opções de atendimento personalizado, de
atendimento automático, de registro de reclamação,
de cancelamento de contratos de prestação de serviço, e de reclamação por produto defeituoso. Com
isso, tornamos o acesso às principais demandas do
consumidor mais ágil e fácil, além de garantir uma
forma direta e rápida de se acessar atendimento personalizado, impedindo assim as longas jornadas por
meio de menus eletrônicos nem sempre amigáveis ao
usuário. Finalmente, propomos um quesito fundamental de qualidade, de modo a garantir que as ligações
destinadas ao SAC sejam atendidas em no máximo
um minuto e que tais atendimentos sejam completados
em no máximo dez minutos.
É, portanto, com a certeza da conveniência e
oportunidade do presente Projeto de Lei, que irá contribuir sobremaneira para a modernização das relações
de consumo no Brasil, que conclamo o apoio dos nobres pares na sua aprovação.
Sala das Sessões, 4 de abril de 2012. – Deputado Federal Miriquinho Batista.
PROJETO DE LEI Nº 3.631, DE 2012
(Do Sr. Damião Feliciano)
Dispõe sobre o financiamento imobiliário, com recursos do Fundo Nacional de
Segurança Pública , em atenção aos policiais militares.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre o financiamento
imobiliário, com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, em atenção aos policiais militares.

10494 Quinta-feira 5

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Art. 2º. Acrescentem-se os seguintes inciso IV
e §6º, ao art. 4º, da Lei nº. 10.201, de 14 de fevereiro
de 2001:
“Art. 4º ...................................................
...............................................................
VI – programas de financiamento habitacional para policiais militares.
...............................................................
§6º É obrigatória a existência de dispositivo que permita a quitação do saldo devedor
do financiamento habitacional, de que trata o
inciso VI deste artigo, quando do falecimento
do policial militar em serviço” (NR)
Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O crescimento da violência no País é uma realidade. Mesmo pequenos municípios vêm lidando com uma
série de delitos que, até pouco tempo, não ocorriam.
Nesse contexto, os policiais militares são integrantes
de uma das profissões mais expostas aos criminosos
pois, sem recursos para providenciarem moradias fora
das áreas de risco, são forçados a estabelecer suas
residências até mesmo em favelas.
Devido aos baixos salários recebidos pelos policiais militares, observa-se que há um grande problema
de moradia e muito pouco acesso ao crédito imobiliário por parte desses profissionais. Nossa proposta
vem ao encontro dessa necessidade, mormente nos
círculos das praças.
Nessa proposta, os recursos do Fundo nacional
de Segurança Pública passam a ter a possibilidade de
serem utilizados em projetos de financiamento habitacional em prol de policiais militares. Além disso, estabelecemos que, nesses financiamentos, deva existir um
mecanismo que permita a quitação do saldo devedor,
se ocorrer a morte do policial em serviço.
Na certeza de que a nossa iniciativa se constitui
em aperfeiçoamento oportuno e relevante para o ordenamento jurídico federal, esperamos poder contar
com o valioso apoio dos nobres Pares em favor de sua
aprovação nesta Casa.
Sala das Sessões, 4 de abril de 2012. – Deputado Damião Feliciano.
PROJETO DE LEI Nº 3.632, DE 2012
(Do Sr. Rubens Bueno)
Denomina o trecho da rodovia BR-272
compreendido entre as cidades de Campo
Morão e Barbosa Ferraz, no Estado do Pa-
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raná, de “Rodovia DOUTOR MILTON LUIZ
PEREIRA”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Denomina-se “Rodovia DOUTOR MILTON
LUIZ PEREIRA”, o trecho da BR-272, situada entre
as cidades de Campo Mourão e Barbosa Ferraz, no
Estado do Paraná.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Campo Mourão: “o Município modelo do Estado
do Paraná”. Esse foi mais um legado do Doutor Milton
Luiz Pereira pelas realizações administrativas e desenvolvimento social e econômico experimentado durante
seu mandato de prefeito (1963 a 1967).
Entre as inovadoras realizações Pereira trabalhou junto com outras lideranças para abrir a estrada
que liga a cidade de Campo Mourão a Barbosa Ferraz no Estado do Paraná, hoje parte integrante da BR
272, exatamente o trecho que proponho esta singela
homenagem.
Após o termino do seu mandato dedicou-se aos
estudos. Bacharel em direito pela Universidade Federal do Paraná buscou aprimorar seus conhecimentos
jurídicos. Foi quando iniciou sua vida na magistratura
brasileira.
Em 1968, tornou-se Juiz Federal Substituto, daí
sua carreira foi só ascensão: Juiz Federal Titular da 1ª
Vara da Seção Judiciária do Paraná, Juiz Efetivo do
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná; Presidente do
Tribunal Regional Federal da 3ª Região e Ministro do
Superior Tribunal de Justiça, vindo a ser o Coordenador-Geral da Justiça Federal entre 2001 e 2002. Em 2003,
se aposentou do cargo de Ministro do STJ.
Também investiu na academia, sendo docente
da Universidade Federal do Paraná e das Faculdades
de Direito de Curitiba e de Umuarama.
Seus princípios republicanos, sua vida ilibada,
sua intelectualidade e seu notório saber jurídico lhe
renderam ao longo desses anos inúmeros títulos, condecorações, diplomas, medalhas e placas. Cidadão
Honorário de Campo Mourão, de Curitiba e do Estado do Paraná.
Morto em 16 de fevereiro de 2012, este cidadão
modelo já recebeu diversas homenagens póstumas
pelo país a fora a exemplo do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, que escolheu colocar o nome de
Milton Pereira em sua sede.
A Câmara Municipal de Campo Mourão aprovou
Requerimento de iniciativa do vereador e ex-prefeito
José Pochapski, que sugere ao Legislativo Federal,
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por intermédio do meu mandato, apresentar esta proposição.
Em sua justificativa o vereador afirma: “Dr. Milton
é credor e merecedor de todas as homenagens dos
poderes constituídos”. Faço essas as minhas palavras.
Assim, a proposta de apor o nome deste ilustre
homem ao trecho da Rodovia BR-272 que interliga as
cidades paranaenses de Campo Mourão e Barbosa
Ferraz é uma homenagem meritória e incontestável.
Pelo exposto conto com o apoio dos nobres pares
para a aprovação do presente Projeto de Lei.
Sala das Sessões, 4 de abril de 2012. – Deputado Rubens Bueno, PPS/PR.
PROJETO DE LEI Nº 3.633, DE 2012
(Do Sr. Ratinho Junior)
Dispõe sobre a obrigatoriedade de
fornecimento de roupas adequadas e protetores para a cabeça pelas Empresas Públicas e Privadas aos empregados que, em
horário laboral, mantiverem-se expostos à
radiação solar e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituída a obrigatoriedade de fornecimento de roupas adequadas e protetores para
a cabeça, pelas Empresas Públicas e Privadas, aos
empregados que, em horário laboral, mantiverem-se
expostos à radiação solar.
§ 1º Roupa adequada é aquela que protege integralmente o corpo, conforme orientação do Ministério
da Saúde.
§ 2º Entende-se como protetor para a cabeça o
equipamento ou veste que recobre a cabeça impedindo a exposição à radiação solar.
§ 3º Para efeitos desta Lei, entende-se por exposição à radiação solar todo o trabalhador que se
mantiver ao ar livre por um tempo maior ou igual a 30
(trinta) minutos ao longo da jornada diária de trabalho.
Art. 2 º – A fiscalização da presente Lei estará a
cargo do Ministério do Trabalho por meio de suas Delegacias Regionais.
Art. 3º – O Poder Executivo regulamentará esta
Lei no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias a
partir de sua publicação.
Art. 4º Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias
após a data da sua publicação.
Justificação
Segundo o INCA – Instituto Nacional de Câncer,
o câncer de pele é o câncer mais frequente no Brasil
e corresponde a 25% de todos os tumores malignos
registrados no país. Entre os tumores de pele, o tipo
não-melanoma é o de maior incidência.
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A estimativa de novos casos no Brasil, apenas
para o ano de 2012 é de 134.170 ocorrências, sendo
62.680 homens e 71.490 mulheres. São números impressionantes e que precisam ser enfrentados com
vigor pelas autoridades públicas e conscientização de
empregadores e empregados.
O câncer de pele é mais comum em pessoas
com mais de 40 anos, mas pode atingir também jovens que ficam expostos à radiação solar e qualquer
pessoa portadora de doenças cutâneas. Pessoas de
pele clara, sensível à ação dos raios solares, ou com
doenças cutâneas prévias são as principais vítimas.
A pele, o maior órgão do corpo humano, é heterogênea, dessa forma o câncer de pele não-melanoma
pode apresentar tumores de diferentes linhagens. Os
mais frequentes são carcinoma basocelular, responsável por 70% dos diagnósticos, e o carcinoma epidermoide, representando 25% dos casos.
A prevenção está associada à pouca exposição
ao sol, especialmente das 10h às 16h, e à utilização
de filtros solares com fator de proteção 15 ou mais,
além de chapéus, bonés, guarda-sol e óculos escuros.
Entretanto, a realidade de grande número de trabalhadores brasileiros impede que todos esses cuidados sejam tomados. São milhões de empregados em
constante exposição ao sol nas lavouras, nas praças
urbanas, na construção civil, nos serviços de entrega
e diversos outros segmentos.
O Projeto de Lei que ora propomos tem o objetivo
de proteger nossos trabalhadores e aplicar medidas
preventivas que serão eficazes economicamente para
todo o sistema de saúde, além de preservar o bem
mais precioso que existe: a saúde de cada um de nós.
Nobres Colegas Parlamentares, diante da importância da matéria, conto o apoio de todos na tramitação
e aprovação deste Projeto de Lei.
Sala das Sessões, 4 de abril de 2012. – Deputado Ratinho Junior, PSC/PR.
PROJETO DE LEI Nº 3.634, DE 2012
(Do Sr. Luiz Pitiman)
Altera o parágrafo único do art. 36 da
Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966, que
“Regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo,
e dá outras providências”, a fim de excluir
a expressão “proveniente da arrecadação
de multas”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Parágrafo Único do art. 36 da Lei nº
5.194 de 24 de dezembro de 1966, passa a vigorar
com a seguinte redação:
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“Art. 36...................................................
...............................................................
Parágrafo Único Os conselhos Regionais
poderão destinar parte de sua renda líquida,
a medidas que objetivem o aperfeiçoamento
técnico e cultural do engenheiro, do arquiteto
e do engenheiro-agrônomo” (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, regulamentou o exercício das profissões de engenheiro,
arquiteto e engenheiro-agrônomo. Entre as regras, a lei
prevê recursos para a capacitação dos profissionais,
limitando, porém, àqueles decorrentes da arrecadação de multas.
A proposição que ora apresentamos objetiva ampliar as possibilidades de investimento em capacitação, ao rever essa limitação. Para tanto, tem-se como
necessária retirar do texto da lei a expressão “proveniente da arrecadação de multas”, conforme dispõe
atualmente o parágrafo único do art. 36.
Manter esta limitação, estamos impedindo os
conselhos regionais de utilizar outros recursos, que já
compõem sua arrecadação, na capacitação de seus
profissionais.
A parcela referente à arrecadação de multas é
insignificante e insuficiente para atender iniciativas
que busquem o aperfeiçoamento técnico e cultural,
no tocante a educação continuada, como cursos de
aperfeiçoamento, especialização, pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado do engenheiro, do
arquiteto e do engenheiro-agrônomo.
Ante o exposto, pedimos o apoio dos Ilustres Pares para a aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Sessões, 4 de abril de 2012. – Deputado Luiz Pitiman.
PROJETO DE LEI Nº 3.635, DE 2012
(Do Sr. Andre Moura)
Concede anistia aos policiais e bombeiros militares do Estado de Sergipe punidos por participar de movimentos reivindicatórios.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedida anistia aos policiais e bombeiros militares do Estado de Sergipe que participaram
de movimentos reivindicatórios por melhorias de vencimentos e de condições de trabalho ocorridos entre
o dia 1º de janeiro de 1997 e a publicação desta Lei.
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Art. 2º A anistia de que trata esta Lei abrange os
crimes definidos no Decreto- Lei nº 1.001, de 21 de
outubro de 1969, e as infrações disciplinares conexas,
não incluindo os crimes definidos no Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940, bem como nas leis
penais especiais.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Esta proposição tem o objetivo de proteger os
policiais e bombeiros militares do Estado de Sergipe,
que vêm sofrendo com a perseguição do poder Executivo por estarem organizados através das Associações , o que é permitido por lei e que vem trabalhando
numa pauta positiva em prol dos interesses daqueles
cidadãos que compõem a Instituição da Polícia Militar.
É alarmante a Segurança Pública do Estado de
Sergipe, que de acordo com dados disponibilizados
pela própria PM/SE conta com apenas 400 policiais
militares para garantirem a segurança do interior sergipano, efetivo que cuida de uma população com mais
de um milhão de pessoas.
O Governo Estadual vem repreendendo o direito
legítimo de liberdade de expressão concedido a todos
os brasileiros, militares ou civis. A corporação não luta
por aumento e sim pelas garantias aos direitos já prescritos na Constituição do Brasil.
E justificando classifico alguns dos direitos que
não vem sendo obedecidos no Estado de Sergipe,
como:
Definição da carga horária em 36 horas;
Aprovação da Lei de Fixação de Efetivo e Lei de
Organização Básica (LOB);
Gratificação de habilitação de Curso até 40%
do soldo;
Nível superior;
Gratificação de 1/3 aos 25 anos de serviço;
Adicional noturno;
Aposentadoria da Policial ou Bombeiro Feminina
facultativa aos 25 anos de efetivo serviço;
Aposentadoria do policial ou bombeiro compulsória aos 30 anos de efetivo serviço;
Alteração na legislação para que os militares
possam ser promovidos ou aposentados mesmo respondendo processos;
Alteração na legislação para que os militares
possam exercer o cumulativo com a função o cargo
de professor;
E pagamento da indenização da licença especial
com base no salário bruto do militar.
Tramita nesta Casa proposição que visa anistiar
os policiais e bombeiros militares restringindo aos do
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Estado de Sergipe pelo qual fui eleito e passa pela
mesma situação que os Estados dispostos nesta matéria. Desta forma, visando corrigir, bem como aperfeiçoar esta proposição é que apresento e conto com o
apoio dos nobres pares para aprovação desta matéria.
Sala das Sessões, 4 de abril de 2012. – Deputado André Moura, PSC – SE.
INDICAÇÃO Nº 2.781, DE 2012
(Do Sr. Henrique Afonso)
Sugere a adoção de providências no
sentido de instalar um ponto de conexão ao
Programa Gesac na Comunidade de Santa
Luzia, localizada no Ramal do Mineiro – BR
364, no município de Cruzeiro do Sul, no
Estado do Acre.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado das
Comunicações:
O Programa Gesac foi criado em 2002 com o
objetivo de oferecer oportunidades de inclusão digital
aos moradores das localidades mais carentes e remotas deste País. Durante todos esses anos, o programa
tem se notabilizado pela sua política de privilegiar as
comunidades em condição de grande vulnerabilidade
econômica e social, sobretudo em regiões de difícil
acesso.
Embora reconheçamos o esforço que vem sendo
empreendido pelo Ministério para massificar o acesso
às telecomunicações, muitas localidades brasileiras
ainda não foram contempladas com a instalação de um
ponto de conexão ao Gesac. A carência de recursos
de comunicação é especialmente crítica no Acre, onde
as populações ribeirinhas padecem com o isolamento
dos centros urbanos do estado.
Esse é o caso da Comunidade de Santa Luzia,
no município de Cruzeiro do Sul, no Acre. A falta de
infraestrutura básica tem criado enormes dificuldades
para os moradores da localidade, em todas as esferas
da vida social. Na área de saúde, não há ambulância e
faltam médicos, leitos e medicamentos essenciais. No
setor de segurança pública, a proliferação do tráfico
de drogas tem levado à desestruturação familiar e ao
aumento da violência e da criminalidade. A situação
do saneamento básico é ainda mais crítica, pois até
mesmo a água que os habitantes consomem provém
de um igarapé poluído. Todos esses problemas são
amplificados pela oferta deficiente de serviços de telecomunicações na localidade.
Para enfrentar essa dura realidade, elaboramos
a presente Indicação com o objetivo de sugerir ao Poder Executivo a adoção de providências no sentido de
instalar um ponto de conexão ao Programa Gesac na
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Comunidade de Santa Luzia. Além de reduzir o isolamento da comunidade, a medida permitirá amenizar as
péssimas condições de vida a que estão submetidos
os moradores do local. Ademais, a iniciativa proposta
contribuirá para democratizar o acesso à informação
na localidade, concorrendo, assim, para minorar as
desigualdades sociais no estado do Acre.
Na convicção de que V. Exa. dispensará a necessária atenção para a sugestão proposta, submetemos
a presente Indicação à sua elevada consideração.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2012. – Deputado Henrique Afonso.
INDICAÇÃO Nº 2.782, DE 2012
(Do Sr. Miriquinho Batista)
Sugere ao Ministério das Cidades a
implementação de piso tátil nas cidades
brasileiras.
Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
As questões relacionadas com o desenvolvimento
urbano sustentável tornam-se a cada dia mais importantes, uma vez que a população mundial aumenta e
concentra-se nas cidades. A solução para os problemas
de transporte e infraestrutura urbana, resíduos, energia e água, preocupam os governos e a sociedade. A
temática é apaixonante e complexa, gerando debates
acalorados e cobranças das comunidades, bem como
desafiando urbanistas, acadêmicos e técnicos de alto
nível. Entre os temas de maior destaque nos últimos
anos encontra-se a questão da mobilidade urbana.
Recentemente a edição nº 248, de março de 2012,
da Revista Galileu publicou interessante reportagem
sobre pesquisa desenvolvida pela doutoranda em planejamento urbano e ciência cognitiva, Cláudia Polska,
na Universidade do Colorado, nos Estados Unidos. A
proposta da pesquisadora consiste em descobrir como
nossa mente fabrica seus mapas internos e, a partir
daí, planejar as cidades. Para tanto, ela usa os chamados mapas cognitivos – representações mentais que
fazemos de espaços por onde circulamos – que foram
elaborados, em 1959, por Kevin Lynch, em seu livro
“A imagem da cidade”. O método de Lynch consistia
em pedir às pessoas que desenhassem um trajeto que
percorriam diariamente, marcando ruas e pontos de
referência, apenas com base na lembrança que tinham
do percurso. De acordo com ele, quanto mais registros
a pessoa tivesse na memória, mais navegável a cidade
em estudo demonstrava ser.
A pesquisadora Cláudia Polska, que é deficiente
visual desde criança, propôs a elaboração desses mapas cognitivos a pessoas que, como ela, não conseguem enxergar, usando exaustivamente seus mapas
mentais para se deslocar. Segundo ela, as informações
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coletadas ajudariam a desenhar cidades muito mais
inclusivas não apenas para os cegos, uma vez que as
melhorias destinadas a pessoas com problemas de mobilidade seriam benéficas a toda a população. Seriam
cidades com ruas estreitas e calçadas desobstruídas,
sem grandes espaços vazios que provocassem um
“vácuo” na orientação.
Devido à interessante abordagem dada ao problema da mobilidade urbana para deficientes visuais,
sugerimos que esse Ministério das Cidades desenvolva ações para orientar os municípios na adoção de
medidas que facilitem o deslocamento dos deficientes
visuais, como, por exemplo, a implementação do piso
tátil. Esses pisos orientam e direcionam pessoas com
problemas de visão, por meio de trilhas que dão precisão e segurança aos movimentos.
A associação de medidas como essa à desobstrução de calçadas deve ser estimulada, ao menos
nos centros das cidades, para viabilizar a mobilidade
do maior número possível de pessoas. As ruas e avenidas dos centros das cidades são pontos nevrálgicos
para a locomoção dos indivíduos, sendo fundamentais
para que a população possa cumprir seus compromissos cotidianos.
Assim, sugerimos que esse Ministério forneça
respaldo técnico e elabore diretrizes gerais para que os
municípios, a quem cabe legislar sobre assuntos locais
(inciso I do art. 30 da Constituição Federal), possam
implementar as calcadas táteis, tornando o espaço
urbano facilmente transitável por todos.
Sala das Sessões, 4 de abril de 2012. – Deputado Miriquinho Batista.
INDICAÇÃO Nº 2.783, DE 2012
(Do Sr. Miriquinho Batista)
Sugere ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), por
intermédio do Ministério da Cultura, o registro do CARIMBÓ como bem de natureza
imaterial integrante do patrimônio cultural
brasileiro.
Excelentíssima Senhora Ministra da Cultura, Ana
de Hollanda :
A Constituição Federal de 1988 estabeleceu significativo avanço no que concerne à ampliação do conceito de Patrimônio Cultural. Sensível aos reclamos da
sociedade civil, os constituintes incorporaram ao texto
constitucional o art. 216, que assim reza:
“Constituem patrimônio cultural brasileiro
os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação e
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à memória dos diferentes grupos formadores
da sociedade nos quais se incluem:
I – as formas de expressão;
II – os modos de criar, fazer e viver;
III- as criações científicas, artísticas e
tecnológicas;
IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais;
V – os conjuntos urbanos e sítios de valor
histórico, paisagístico, artístico, arqueológico,
paleontológico, ecológico e científico.”
Uma das principais características da cultura
brasileira é sua diversidade, expressa nas múltiplas
manifestações artísticas, dentre as quais se destacam
as nossas músicas e danças folclóricas. Pois bem, Senhora Ministra, nesta oportunidade queremos destacar
o CARIMBÓ como uma das mais originais e genuínas
celebrações populares do País.
Em uma breve caracterização, pode-se dizer que
o Carimbó, mais do que um gênero musical ou uma
dança folclórica do Pará, é uma das manifestações
mais representativas da cultura amazônica. Segundo
os pesquisadores, as contribuições da cultura indígena
e da cultura negra africana no Pará formaram as raízes
do ritmo, que já teria mais de 200 anos de história. Segundo a documentação disponível, o jesuíta Frei João
Daniel, em 1767, já escrevia sobre o ritmo cantado e
dançado pelos índios Tupinambás, em torno ao som
de um tambor de madeira oca recoberto com pele de
animal: o curimbó, que deu origem ao nome atual
da música e dança. Os primeiros registros apontam
também outros elementos característicos da originalidade desta manifestação cultural indígena, como uso
de maracás e flauta no acompanhamento da música,
e na dança executada com os pés se arrastando e a
postura arqueada. Entretanto, a semelhança com o
batuque africano e a dança rebolada, juntamente com
as histórias antigas transmitidas por comunidades do
interior do Pará, sugerem que a origem do Carimbó
remonta também às comunidades de negros vindos do
Maranhão ou fugitivos de fazendas da região.
Levando em consideração os diversos aportes
culturais que contribuíram para o surgimento e o desenvolvimento do Carimbó, o ritmo se apresenta hoje
como importante elemento no processo de formação
da identidade cultural brasileira, com as particularidades da Amazônia. A forma de dançar, os instrumentos
que acompanham os curimbós e as vestimentas dos
grupos que dançam o Carimbó podem variar de acordo
com a região do Estado em que o ritmo está presente.
As letras cantadas, no entanto, são sempre compostas
por versos curtos, que falam do dia a dia do pescador
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e do lavrador, dos seus trabalhos, dos seus amores,
da sua preocupação com o meio ambiente.
A transmissão oral nas famílias, nas comunidades e os modos de vida tradicionais mantidos no
interior do Pará são os principais responsáveis pela
sobrevivência e resistência do chamado Carimbó de
raiz, aquele que guarda as características originais
do ritmo. Não se pode, no entanto, esquecer o papel
fundamental na criação, evolução e preservação deste bem cultural, desempenhado por seus artistas mais
notáveis, os grandes compositores, músicos e difusores
do Carimbó a quem se concede o título de ‘Mestres’, a
exemplo de Mestre Lucindo (Lucindo Rebelo da Costa,
de Marapanim, no litoral paraense).
Senhora Ministra, muitos somos os que entendem
que o reconhecimento nacional do Carimbó, gênero
musical tradicional mais conhecido do Pará e um dos
principais da região Norte, cuja manifestação ocorre
há mais de dois séculos em quase todas as regiões
do Estado, se impõe como elemento fundamental da
identidade cultural de nosso povo. Resultado da formação histórica e cultural das populações da Amazônia,
sua perenidade e resistência devem-se, sobretudo, a
processos de transmissão oral e a modos de vida tradicionais preservados pelas comunidades do litoral e
do interior paroara.
Em busca de articular as ações dos cidadãos
paraenses e amazônidas interessados em promover
o reconhecimento do Carimbó como bem imaterial
integrante da cultura nacional, foi criada a campanha
“Carimbó Patrimônio Cultural Brasileiro”. Iniciativa
que busca envolver e mobilizar a sociedade em torno
da valorização e do reconhecimento do Carimbó como
expressão importante da cultura brasileira, a Campanha dá continuidade a processo organizado a partir
das discussões promovidas no Festival de Carimbó
de Santarém Novo, a partir de 2005. Organizada por
grupos de Carimbó e entidades culturais de vários municípios, esta Campanha hoje integra processo iniciado
pela Irmandade de Carimbo de São Benedito junto ao
IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional –, no sentido de registrar o Carimbó paraense
como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil.
O Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (SECULT) e suas fundações, em especial a Fundação Curro Velho, apoiam o
movimento, afirmando compromisso com as diretrizes
da 1ª Conferência Estadual de Cultura, que aprovou
moção de apoio ao processo de registro do carimbó
como patrimônio cultural brasileiro. Como parte fundamental desse processo, a Campanha promove desde
então atividades de mobilização e sensibilização da
sociedade em torno do Carimbó, realizando seminá-
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rios, oficinas, encontros de mestres, rodas de Carimbó
e outras ações em todo o território nacional, buscando estabelecer alianças e parcerias com instituições
públicas, organizações culturais, empresas, pesquisadores e produtores culturais que compartilhem do
mesmo objetivo.
Dessa forma, a ideia de registrar o Carimbó como
Patrimônio Imaterial do Brasil emergiu do diálogo estabelecido entre a Irmandade de Carimbó de São Benedito, da cidade de Santarém Novo, e o IPHAN Regional
PA/AP, em dezembro de 2005, quando da realização
do 4º Festival de Carimbó de Santarém Novo, evento
que desde 2002 vinha promovendo a valorização do
Carimbó na região do nordeste paraense. Na ocasião,
o IPHAN apresentou à Irmandade e aos demais grupos o Programa Nacional de Patrimônio Imaterial, e
as etapas do processo de registro.
Abriu-se, então a possibilidade concreta de tornar
o Carimbó patrimônio imaterial da cultura brasileira.
Assumindo essa proposta, a Irmandade os grupos de
Carimbó organizaram então a Campanha “Carimbó
Patrimônio Cultural Brasileiro” em dezembro de 2006
e iniciaram a formalização do pedido de registro junto
ao IPHAN, em fevereiro de 2008. Este pedido oficial
incluiu um pequeno dossiê sobre o Carimbó e as manifestações a ele associadas, redigido pela Irmandade
de Carimbó de São Benedito e subscrito pela Prefeitura
Municipal de Santarém Novo, pelas associações culturais Raízes da Terra, Japiim e Uirapuru (estas três,
do município de Marapanim, PA).
Assim sendo, para a comunidade paraense e
amazônida, “o registro do Carimbó como bem cultural
de natureza imaterial significará um importante passo
para garantir sua preservação e seu reconhecimento
como patrimônio de nossa cultura, elemento essencial e
definidor de nossa identidade. O registro se faz necessário diante do acelerado processo de desagregação
social e homogeneização cultural que atinge a região
amazônica, onde as culturas nativas e tradicionais vêm
sendo velozmente atropeladas pelos produtos culturais da modernidade, o que ameaça a diversidade e
as identidades próprias dos povos da região”.
Senhora Ministra: ao encaminhar esta Indicação
Parlamentar, solicitamos que o Ministério da Cultura
(MinC), por meio do Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (IPHAN), realize os estudos e as
pesquisas pertinentes para a inclusão do CARIMBÓ
no “Livro das Formas de Expressão”, registrando este
ritmo musical e dança folclórica como bem de natureza imaterial integrante do Patrimônio Cultural
de nosso País.
Sala das Sessões, 4 de abril de 2012. – Deputado Miriquinho Batista.
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INDICAÇÃO Nº 2.784, DE 2012
(Do Sr. Miriquinho Batista)
Sugere a elaboração de Resolução ou Ato da
Mesa visando instituir uma bolsa de estudo a ser concedida aos servidores ocupantes de cargos efetivos, em
comissão e de secretários parlamentares que comprovem estar cursando o primeiro curso de nível superior.
Douta Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.
Considerando que a República Federativa do Brasil, regida pela Constituição Federal de 1988, constitui-se num Estado Democrático de Direito, que tem dentre
seus fundamentos o oferecimento de condições plenas
de cidadania e dignidade humana a todos os brasileiros.
Considerando que, para alcançar os objetivos
propostos, evidencia-se indispensável que o Estado
seja exemplo para toda a sociedade brasileira, inclusive quanto às condições de tratamento dignas e justas
que devem ser oferecidas ao seu quadro de servidores
para o seu desempenho profissional.
Considerando, ainda, que não há como se contestar, nos tempos atuais, a importância do capital
humano para todas as instituições, resultante decisivamente do grau e da solidez do ensino oferecido aos
trabalhadores, entendemos, tendo em vista o disposto
no art. 15, XVII e XVIII, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, sugerir à Douta Mesa Diretora
a elaboração de Resolução ou Ato da Mesa visando
instituir uma bolsa de estudo no valor de quatrocentos
reais a ser concedida aos servidores desta Casa ocupantes de cargos efetivos, em comissão e de secretários parlamentares que comprovem estar cursando
o primeiro curso de nível superior, para a consecução
de seu aperfeiçoamento profissional.
É o que temos a sugerir à douta Mesa Diretora,
com o escopo de contribuir para o aprimoramento dos
trabalhos da Câmara dos Deputados.
Sala das Sessões, 4 de abril de 2012. – Miriquinho Batista, Deputado Federal – PT/PA.
INDICAÇÃO Nº 2.785, DE 2012
(Do Sr. João Dado)
Requer o envio de Indicação ao Poder
Executivo, no sentido de que seja instituída
uma Universidade Federal em São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
Dirigimo-nos a V.Exª para expor e reivindicar o
seguinte:
O Ministério da Educação vem promovendo uma
salutar política de expansão das instituições federais
de ensino superior, como registram as mensagens de
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2011 e 2012 da Presidente Dilma Rousseff ao Congresso Nacional, documentos que destacam o papel
destas instituições na diminuição das desigualdades
sociais e regionais;
São José do Rio Preto, município localizado a
noroeste do estado de São Paulo tem mais de 400 mil
habitantes. O�������������������������������������
município conta ainda com uma importante tradição cultural, que vai desde o seu artesanato
até o teatro, a música e o esporte;
Segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, São José do Rio Preto ocupa a 18ª colocação no
ranking das mais promissoras cidades brasileiras para
se construir uma carreira profissional;
A microrregião de São José do Rio Preto possui
29 municípios e mais de 700 mil habitantes. O município
conta com campus da Unesp, mas não com instituição
federal de ensino superior, o que seria plenamente
justificável por sua importância como polo regional.
Posto isto, sugerimos ao Poder Executivo, por
meio da presente Indicação, sejam adotadas as providências cabíveis visando à instituição de uma Universidade Federal em São José do Rio Preto, Estado
de São Paulo.
Sugerimos, ainda, respeitosamente, que o Ministério da Educação que encaminhe a este parlamentar
e à Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos
Deputados–CEC, expedientes referentes a todas as
etapas do encaminhamento da presente Indicação
– eventuais estudos, cronogramas e atos de gestão,
referentes à sua adoção.
Sala das Sessões, 4 de abril de 2012. – Deputado João Dado.
INDICAÇÃO Nº 2.786, DE 2012
(Do Sr. João Dado)
Requer o envio de Indicação ao Ministério da Justiça, relativa à necessidade
de maiores investimentos na Polícia Rodoviária Federal para melhorar a segurança
nas estradas.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça:
O País vem passando por um aumento considerável da criminalidade nas estradas. Por um lado, o Governo Federal vem investindo importantes recursos na
conservação e construção de rodovias com o objetivo
de incrementar a infraestrutura brasileira; por outro, os
criminosos se aproveitam dessa melhora e do aumento
do tráfego de passageiros e de cargas para roubá-los.
Propomos, portanto, a realização de investimentos
na Polícia Rodoviária Federal. Temos a compreensão
de que o contingente de policiais é bem reduzido, principalmente se for considerado que a malha rodoviária
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submetida à jurisdição desses poucos servidores assume a proporção continental de nosso país.
As rodovias federais têm se tornado corredores
para o tráfico de drogas ilícitas, mercadorias e carros
roubados, o que reforça a necessidade da priorização da disponibilidade de meios para que os policiais
rodoviários federais possam cumprir a sua missão
constitucional.
É necessário ressaltar que, apesar do elevado
déficit em seus meios, temos percebido o grande esforço realizado pela Polícia
Rodoviária Federal para realizar o policiamento
ostensivo na extensa malha viária federal.
Recentemente, um grupo de pessoas que viajava
de ônibus pela BR 153, na região compreendida entre
Frutal e Prata, no Estado de Minas Gerais, foi assaltado. Essas pessoas tiveram seu dinheiro, celulares,
equipamentos eletrônicos e até roupas levadas pelos
criminosos. Esse é um exemplo das diversas e inaceitáveis violências que ocorrem nas rodovias brasileiras
e para o que solicitamos a atenção de V.Exa.
Para que a Polícia Rodoviária Federal possa
continuar cumprindo as suas missões, sugiro que seja
estudada a possibilidade de, no curto prazo, acrescentar os seguintes meios à operação da PRF na região
noroeste de Minas Gerais:
novas viaturas, pois a frota atualmente
disponível é das mais antigas que essa força
policial possui no País;
armas longas, do tipo fuzil automático
calibre 5,56 mm, ou 7,62 mm, uma vez que a
região serve de corredor para o tráfico de drogas, mercadorias, carros roubados e assaltos
a coletivos, cujos criminosos, não raras vezes,
utilizam armas mais pesadas do que as disponíveis para a força policial;
instalação de uma base de Divisão de
Operações Aéreas que tenha condições de
operar, pelo menos, duas aeronaves de asa
rotativa, sendo uma para atender operações
de policiamento e outra para operações de
resgate;
aumento real do quadro de efetivo de
pessoal em 100 (cem) policiais.
Em face do exposto, solicito a V. Exa:
que mande estudar a possibilidade da
realização do completamento do efetivo policial segundo os quadros
de dotação de pessoal vigentes e o aumento real, em 100 (cem) policiais, dos quadros hoje previstos;
que seja realizada a distribuição de viaturas, armamento, munição e a instalação da
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base da Divisão de Operações Aéreas conforme anteriormente solicitado, que são as necessidades mais prementes do policiamento
rodoviário na região noroeste de Minas Gerais.
Sala das Sessões, 4 de abril de 2012. – Deputado João Dado.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.987, DE 2012
(Do Sr. César Halum)
Solicita informações ao Ministro do
Desenvolvimento Agrário sobre a situação
dos Projetos de Assentado do Programa
Nacional de Reforma Agrária e Terra Legal.
Senhor Ministro,
Requeiro a V. Exa. com base no art. 50, da Constituição Federal, e na forma dos artigos 115 e 116 do
Regimento Interno, informações no sentido de esclarecer a esta Casa quanto aos processos de titulação
dos agricultores assentados pelo Programa de Nacional de Reforma Agrária e pelo Programa “Terra Legal”,
informando o seguinte:
1) Relação dos assentamentos rurais que
ainda continuam aguardando a sua emancipação, incluindo os investimentos em infraestrutura e na produção que ainda estão pendentes,
indicando as razões.
2) Relação das famílias assentadas pelo
programa de reforma agrária que ainda não
receberam o título definitivo de propriedade,
indicando as razões.
3) Estimativa de recursos orçamentários
necessários à implantação dos assentamentos
em vias de emancipação, incluindo a regularização ambiental.
4) Relação dos beneficiários do programa
“Terra Legal” que foram cadastradas e aguardam a emissão do título definitivo e as razões
ou pendências;
5) Levantamento dos recursos orçamentários necessários para atender aos programas
de apoio e assistência técnica dos agricultores
beneficiários da reforma agrária.
6) Levantamento dos recursos orçamentários necessários para dar prosseguimento e
agilidade ao Programa “Terra Legal”.
7) Breve levantamento e diagnóstico dos
obstáculos de ordem administrativa à titulação
dos agricultores beneficiados pelos mencionados programas de reforma agrária e “Terra
Legal”.
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Justificação
A regularização fundiária é um instrumento importantíssimo da política urbana e rural. Ela objetiva
ordenar e desenvolver as funções sociais das cidades
e das propriedades rurais, garantindo ao cidadão o direito a terra e à moradia.
Desde 2007, venho chamando a atenção dos
órgãos responsáveis pela regularização fundiária no
Tocantins e no Brasil, mostrando os enormes prejuízos causados a economia do Estado, das famílias
dos detentores de terra (posseiros) e do combate ao
desmatamento. Muitos discursos foram feitos, novos
programas criados, como o Terra Legal, vinculado ao
Ministério do Desenvolvimento Agrário, no entanto,
quase nada foi feito.
Não cabe agora discutir a importância, vantagens
e benefícios da titularização de terras na Amazônia,
pois, este debate e estas informações estão “caindo
de maduras”, o que quero agora é analisar os resultados destes órgãos e seus programas de regularização fundiária.
O programa Terra Legal, foi criado pelo Governo
Federal há quase 3 anos com o objetivo de combater o
conflito agrário e o desmatamento na Amazônia, onde
foi feita a promessa de emitir 100 mil títulos de terra,
sendo 10 mil destes no Tocantins. Passado este tempo todo, se confirmou a emissão de aproximadamente
600 títulos em toda Amazônia, sendo 28 no Tocantins.
Isto é desmoralizante para o MDA, que gastou dinheiro
publico com salários de servidores, diárias, veículos,
instalações, custeios em geral e ter apresentando até
agora um resultado tão insignificante.
Famílias que detém a posse de áreas de terra há
mais de 20 e até 30 anos, são impedidas de ter acesso
ao crédito rural, ao controle ambiental de sua propriedade, a novas tecnologias, a assistência técnica, enfim, são obrigadas a perder as oportunidades de seu
desenvolvimento pessoal quanto do desenvolvimento
da região, por falta da “escritura” da sua área. Estamos
perdendo muito tempo!
Viemos ao mundo para construir, por isto mesmo
não quero apenas “criticar” e vou sugerir:
1 – Que a titulação de áreas arrecadadas
e matriculadas pela união, retorne ao Incra, que
apesar de muitas vezes também ser lento, era
bem melhor que o Terra Legal.
2 – Que a união, através do MDA, realize
convênios com os órgãos estaduais do setor,
no caso do Tocantins, o Itertins, para otimizar
o tempo na emissão destes títulos.
Neste sentido, faz-se necessário o presente pedido de informações ao Ministro do Desenvolvimento
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Agrário, visto que compete à sua Pasta a execução da
política fundiária.
Sala das Sessões, 4 de abril de 2012. – Deputado César Halum, PSD/TO.
REQUERIMENTO Nº 4.845, DE 2012
(Sra. Dep. Lilian Sá)
Requer a retirada de tramitação do
PDC 406/11 que “Susta os efeitos da Resolução nº 2, de 2011, da Empresa Brasil
de Comunicação, que “dispõe sobre os
programas de cunho religioso nos veículos da EBC””.
Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex.ª, nos termos do art. 104 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada de tramitação do PDC 406/11, de minha autoria,
que “Susta os efeitos da Resolução nº 2, de 2011, da
Empresa Brasil de Comunicação, que “dispõe sobre os
programas de cunho religioso nos veículos da EBC””
Sala das Sessões, 4 de abril de 2012. – Deputada Lilian Sá, PSD/RJ.
REQUERIMENTO Nº 4.846, DE 2012
(Do Sr. Afonso Hamm)
Solicita a inclusão em Ordem do Dia
do Projeto de Lei nº 7699/2006, que Institui
o Estatuto do Portador de Deficiência e dá
outras providências.
Senhor Presidente,
Na forma do artigo 114, XIV, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, venho perante Vossa Excelência, requerer com urgência a inclusão em
Ordem do Dia do Projeto de Lei nº 7699/2006, que
Institui o Estatuto do Portador de Deficiência e dá outras providências.
A proposição é importante, pois condensa em
um único texto as linhas gerais de decretos do Poder
Executivo e de leis em vigor sobre deficiência física e
traz avanços. Destaco pontos como a escola inclusiva
tipificação de crimes contra a pessoa com deficiência,
prioridade na tramitação de processos judiciais; preferência para acompanhamento na área de saúde na
própria residência, criação de programas específicos
de educação profissionalizante, criação de entidades
privadas para promover a colocação de pessoas com
deficiência no mercado de trabalho e acessibilidade
em todos os meios de transporte público.
Sala das Sessões, 4 de abril 2012. – Deputado
afonso hamm – PP/RS.
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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 Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável – CMADS no rol de Comissões
Permanentes que devem se manifestar sobre o mérito da proposição.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos dos
art. 139, II, a, do RICD, combinado com o art. 53, I, a
revisão do despacho inicial aposto ao Projeto de Decreto Legislativo nº 543/2012, de autoria do Senhor
Giovanni Queiroz, para que seja incluída a Comissão
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
– CMADS no rol de Comissões Permanentes que devem se manifestar sobre o mérito da proposição em
tela, visto que a mesma contém matéria notadamente
relacionada ao campo temático da aludida Comissão,
conforme justificativa abaixo apresentada.
Justificação
A presente proposição objetiva sustar os efeitos
do Decreto nº 6.961, de 17 de setembro de 2009, que
aprovou o zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar e determina ao Conselho Monetário Nacional
o estabelecimento de normas para as operações de
financiamento ao setor sucroalcooleiro, nos termos do
referido zoneamento.
Conforme se depreende do disposto no Decreto que se pretende sustar, o objetivo geral do
zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar para
a produção de etanol e açúcar é fornecer subsídios
técnicos para formulação de políticas públicas visando a sua expansão e produção sustentável no
território brasileiro.
Ora, a produção sustentável pressupõe a observância a tecnologias e cuidados que permitam satisfazer
as necessidades da geração atual, sem comprometer
a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as
suas próprias necessidades, ou seja, passa, necessariamente pelo uso racional dos recursos ambientais
e preservação das espécies e dos habitats naturais.
Neste contexto, o zoneamento, além de identificar
cerca de 64 milhões de hectares, aproximadamente
7,5% do território nacional, aptos a receber a expansão do cultivo da cana, sem prejuízo ambiental ou à
produção de alimentos, proíbe o plantio da cana-de-açúcar na Amazônia, no Pantanal e na Bacia do
Alto Rio Paraguai, entre outras áreas de exclusão.
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As exclusões do zoneamento que equivalem
a proibições de cultivo e instalação de usinas totalizam dez áreas. A exclusão do plantio nos biomas
Amazônia e Pantanal e na Bacia do Alto Rio Paraguai
impede o cultivo de cana-de-açúcar na totalidade dos
Estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia
e Roraima e em partes dos estados de Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins.
Além disso, veda o corte de vegetação nativa
para expansão do plantio de cana e não permite a
expansão em terras com declividade superior a 12%,
pois, nas áreas novas a colheita é mecanizada e sem
queima. Também proíbe o plantio em áreas: ainda com
cobertura vegetal nativa, nas de proteção ambiental,
nas terras indígenas, em remanescentes florestais e
áreas de reflorestamento; em dunas, mangues e escarpas e afloramentos de rochas; nas áreas urbanas;
e em áreas de mineração.
Ressalta-se que, com o argumento central de que
o Decreto 6.961, de 17 de setembro de 2009, “colide
frontalmente com normas constitucionais” e de que o
mesmo “exorbita das prerrogativas constitucionais do
Poder Executivo, afrontando o Estado Democrático de
Direito e o princípio da legalidade”, o ilustre autor, Deputado Giovanni Queiroz, propõe o PDC nº 543/2012,
com o intuito de sustar o referido decreto.
Portanto, do ponto de vista do mérito, a proposta
é extremamente perigosa, uma vez que, se aprovada,
poderá incentivar o plantio da cana-de-açúcar nas áreas antes excluídas, as quais se caracterizam por sua
fragilidade ambiental, devendo, assim, ser apreciada
pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável – CMADS. Do ponto de vista das competências emanadas pelo inciso XIII do artigo 32 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, verifica-se, claramente, que a Comissão de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável, no que diz respeito
ao mérito da matéria, deveria ter feito parte do rol das
Comissões definidas no despacho da Mesa Diretora
da Câmara dos Deputados, de 06 de março de 2012.
Isso porque, a proposição em tela, nos seus diversos
artigos apresenta um rebatimento direto nas alíneas
“a”, “b” e “c” do inciso XIII do art.32 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que trata das competências da CMADS.
Assim, à luz de todo o exposto, solicitamos, com
a devida vênia, a revisão do despacho inicial aposto
ao presente Projeto de Decreto Legislativo, no sentido
de incluir a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, no rol daquelas que devem se
manifestar sobre o mérito da proposição.
Sala das Sessões, 4 de abril de 2012. – Deputado Sarney Filho, Líder do PV.
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REQUERIMENTO Nº 4.848, DE 2012
(Do Sr. César Halum)
Requer a inclusão na Ordem do Dia
do Plenário, do Projeto de Lei 7291 de 2006.
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 114, inciso XIV, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
Vossa Excelência à inclusão na Ordem do Projeto
de Lei 7291 de 2006, que “dispõe sobre o registro dos
circos perante o Poder Público Federal e o emprego de
animais da fauna silvestre brasileira e exótica na atividade circense”. Esta solicitação se da pela relevante
importância da matéria.
Sala das Sessões, 4 de abril de 2012. – Deputado César Halum, PSD/TO.
REQUERIMENTO Nº 4.849, DE 2012
(Do Sr. Vaz de Lima)
Requer, nos termos do art. 141, do
RICD, a revisão do despacho exarado na
proposição PL 7979/2010, do Poder Executivo.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, a revisão do despacho exarado no Projeto
de Lei nº 7979/2010, de autoria do Poder Executivo,
que “altera o Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho
de 1941, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública”, para que seja incluída a Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público,
na relação de Comissões determinadas a deliberar
sobre o mérito.
Justificação
Conforme previsto no art. 32, inciso XVIII, o, do
Regimento Interno, à Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público compete, dentre outros,
manifestar-se sobre matérias referentes a direito administrativo em geral. A natureza do assunto tratado pelo
Projeto de Lei nº 7979/2010 está inserido no escopo do
direito administrativo. O mérito da proposição, a desapropriação por utilidade pública, está intrinsecamente
vinculada ao direito administrativo.
Pelo exposto, considerando a competência das
Comissões, estabelecida pelo Regimento, e o mérito
da proposição em questão, é indispensável que a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público
se manifeste sobre a matéria.– Deputado Vaz de Lima.
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REQUERIMENTO Nº 4.850, DE 2012
(Da Comissão de Direitos Humanos e Minorias)
Sr. Presidente,
Requeiro, com base nos artigos 139, II, a; 53, I; 32,
VIII e 141 do RICD, seja distribuído a esta Comissão de
Direitos Humanos e Minorias o PL nº 3.331/2012 – que
“acresce o art. 135-A ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 – Código Penal, para tipificar o crime
de condicionar atendimento médico-hospitalar emergencial a qualquer garantia e dá outras providências”,
para que a matéria seja examinada, quanto ao mérito.
Justificação
No início de março, a imprensa noticiou que o
Poder Executivo enviaria a esta Casa Projeto de Lei,
que “classifica como crime a exigência, por hospitais
particulares, de cheque caução ou nota promissória
antes da realização de atendimento de emergência”.
Consultando as proposições sobre a matéria em
tramitação nesta Casa, observamos que o Projeto de
Lei nº 3331/2012, que trata sobre o tema acima mencionado, aguarda, na Seção de Registros de Controle
de Análise da Secretaria Geral da Mesa, despacho de
Vossa Excelência.
Face ao exposto, considerando-se que a matéria
em questão está relacionada com o campo temático
desta Comissão de Direitos Humanos e Minorias, solicitamos a Vossa Excelência que o referido Projeto de
Lei seja distribuído a esta Comissão.
Sala das Sessões, 4 de abril de 2012. – Deputado Domingos Dutra, Presidente.
REQUERIMENTO Nº 4.851, DE 2012
(Do Sr. Wellington Roberto)
Requer a inclusão na Ordem do Dia
da PEC nº 54/1999, que acrescenta artigo
ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, dispondo que o pessoal em
exercício que não tenha sido admitido por
concurso público, estável ou não, passe a
integrar quadro temporário em extinção à
medida que vagarem os respectivos cargos
ou empregos.
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 114, inciso XIV, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a Vossa Excelência a inclusão na Ordem do Dia da
Proposta de Emenda à Constituição nº 54/1999, que
acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, dispondo que o pessoal em exercício
que não tenha sido admitido por concurso público, estável ou não, passe a integrar quadro temporário em
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extinção à medida que vagarem os respectivos cargos
ou empregos.
Justificação
A referida matéria é de extrema relevância, pois
sua aprovação permitirá que cerca de 600 mil funcionários vinculados ao Poder Público, contratados antes
de 1988, em todo o país, não sofram ameaças de demissão, pois terão sua situação funcional regularizada
definitivamente, sem onerar os cofres públicos, já que
prestam serviços em seus respectivos órgãos
Por isso, pela razão acima exposta e relevância
do assunto, que requeiro a esta Presidência a inclusão da referida Proposta de Emenda á Constituição
na Ordem do Dia do Plenário.
Sala de Sessões, 4 de abril de 2012. – Deputado
Wellington Roberto, PR/PB.
REQUERIMENTO Nº 4.852, DE 2012
(Do Sr. Dr. Ubiali)
Requer a revisão do despacho aposto ao Projeto de Lei nº 731/2011, de modo
que a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio se manifeste.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o reexame
do despacho inicial referente ao Projeto PL 731/2011,
de autoria do Deputado Wilson Filho PMDB/PB, que
“Acresce o inciso XIV, ao art. 39 da Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, para fins de considerar abusiva a prática do
fornecedor oferecer promoção para captação de novos consumidores, sem estendê-la àqueles com os
quais já mantém contrato de relação de consumo.”,
para que esse projeto seja, também, distribuído à Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e
Comércio – CDEIC.
Justificação
É necessário avaliar os efeitos econômicos em
relação empregado-empregador afetando o mercado
de trabalho, cuja evolução e dinâmica requerem flexibilidade.
Tem sido prática comum que as empresas, principalmente as prestadoras de serviços de telefonia,
televisão paga e de cartões de crédito, façam sucessivos lançamentos de pacotes promocionais no afã
de captar novos consumidores para os seus produtos.
Entretanto, tais promoções normalmente são vedadas
a consumidores antigos, com os quais essas mesmas
empresas já mantém contrato de relação de consumo,
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e que são, em última análise, aqueles que sustentam
o seu próprio funcionamento.
Não me parece justa essa prática, vez que, se
uma empresa tem condição de oferecer vantagens para
os postulantes aos seus serviços, muito mais deveria
ter para aqueles que já os usufruem.
A Comissão de Desenvolvimento, Indústria e
Comércio – CDEIC poderá avaliar os efeitos econômicos da proposição, a qual, se transformada em lei,
incidirá, inclusive, sobre as micro, pequenas e médias
empresas que necessitam manter a competitividade
de seus produtos e serviços, de modo a preservarem
os empregos que oferecem.
Ante a competência regimental da CDEIC para
analisar projetos que disponham sobre a ordem econômica nacional (art. 32, inciso VI, alínea “b” do RICD); a
atividade industrial (art. art. 32, inciso VI, alínea “c” do
RICD); a atividade econômica em regime empresarial
(art. art. 32, inciso VI, alínea “g” do RICD) e o tratamento preferencial para microempresas e empresas
de pequeno porte (art. art. 32, inciso VI, alínea “j” do
RICD) é que considero prudente o reexame do despacho inicial da proposição.
Sala das Sessões, 4 de abril de 2012. – Deputado Dr. Ubiali.
REQUERIMENTO Nº 4.853, DE 2012
(Do Sr. Dr. Ubiali)
Requer a revisão do despacho aposto
ao Projeto de Lei nº 6.523/2009, de modo
que a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio se manifeste.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o reexame do despacho inicial referente aos Projetos PL
6.523/2009 , de autoria do Deputado João Dado PDT/
SP – Obriga os fornecedores de bens e serviços a fixar
data e turno para a entrega dos produtos ou realização
dos serviços aos consumidores, e dá outras providências, para que esse projeto seja, também, distribuído à
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria
e Comércio – CDEIC.
Justificação
Tem sido prática comum que as empresas, principalmente as prestadoras de serviços de telefonia,
televisão paga e de cartões de crédito, façam sucessivos lançamentos de pacotes promocionais no afã
de captar novos consumidores para os seus produtos.
Entretanto, tais promoções normalmente são
vedadas a consumidores antigos, com os quais essas
mesmas empresas já mantém contrato de relação de
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consumo, e que são, em última análise, aqueles que
sustentam o seu próprio funcionamento.
Não me parece justa essa prática, vez que, se
uma empresa tem condição de oferecer vantagens para
os postulantes aos seus serviços, muito mais deveria
ter para aqueles que já os usufruem.
A Comissão de Desenvolvimento, Indústria e Comércio – CDEIC poderá avaliar os efeitos econômicos
das proposições, as quais, se transformada em lei, incidirá, inclusive, sobre as micro, pequenas e médias
empresas que necessitam manter a competitividade
de seus produtos e serviços, de modo a preservarem
os empregos que oferecem.
Ante a competência regimental da CDEIC para
analisar projetos que disponham sobre a ordem econômica nacional (art. 32, inciso VI, alínea “b” do RICD); a
atividade industrial (art. art. 32, inciso VI, alínea “c” do
RICD); a atividade econômica em regime empresarial
(art. art. 32, inciso VI, alínea “g” do RICD) e o tratamento preferencial para microempresas e empresas
de pequeno porte (art. art. 32, inciso VI, alínea “j” do
RICD) é que considero prudente o reexame do despacho inicial da proposição.
Sala das Sessões, 4 de abril de 2012. – Deputado Dr. Ubiali.
REQUERIMENTO Nº 4.854, DE 2012
(Do Sr. Sandro Mabel)
Requer a revisão do despacho de distribuição do Projeto de Lei n.º 6.523, de 2009,
para incluir a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio no rol
de Comissões Permanentes que devem se
manifestar sobre o mérito da proposição.
Senhor Presidente,
Requeiro a V.Exa., nos termos dos arts. 32, inciso
V, alíneas “a” e “b”, e 139, inciso II, alínea “a”, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a revisão do
despacho de distribuição do Projeto de Lei n.º 6.523,
de 2009, para que a Comissão de Desenvolvimento
Econômico, Indústria e Comércio seja incluída no rol
das Comissões Permanentes que devem se manifestar
sobre o mérito, tendo em vista que o teor da referida
proposição diz respeito ao campo temático da CDEIC,
podendo afetar a área de produção industrial.
Justificação
O Projeto de Lei n.º 6.523, de 2009, de autoria
do Deputado João Dado, “obriga os fornecedores de
bens e serviços a fixar data e turno para a entrega dos
produtos ou realização dos serviços aos consumidores,
e dá outras providências”.
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Por tratar de matéria que envolve a logística de
entrega de produtos pelos fornecedores de bens e
serviços, o projeto de lei em epígrafe deve ser discutido e votado em Comissão apta a discutir e delinear
os efeitos que tal determinação acarretará no sistema
de indústria e comércio brasileiro, representado pela
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria
e Comércio.
Sala de Sessões, 4 de abril de 2012. – Deputado
Sandro Mabel, Deputado Federal – PMDB/GO.
REQUERIMENTO N° 4.855, DE 2012
(Do Senhor Carlos Magno)
Requer a inclusão da PEC 556 de 2002,
Concedendo aos seringueiros (soldado da
borracha) os mesmos direitos concedidos
aos ex-combatentes: aposentadoria especial, pensão especial, dentre outros, na
Pauta da Ordem do dia.
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 114, inciso XIV, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
Vossa Excelência a inclusão na pauta da Ordem do Dia
da PEC nº 556 de 2002, Concedendo aos seringueiros
(soldado da borracha) os mesmos direitos concedidos
aos ex-combatentes: aposentadoria especial, pensão
especial, dentre outros. A matéria é de suma importância e requer atenção especial dessa casa para regulamentação proposta.
Sala das Sessões, 4 de abril de 2012. – Carlos
Magno, Deputado Federal – PP/RO.
REQUERIMENTO Nº 4.856, DE 2012
(Do Senhor Gabriel Guimarães)
Requer seja instituída Comissão Externa para acompanhar as investigações dos
assassinatos de 3 (três) líderes do Movimento de Libertação dos Sem Terra – MLST
ocorridos no dia 24 de março de 2012 na
rodovia estadual MGC – 455 em Miraporanga, distrito de Uberlândia – MG, no Triângulo Mineiro.
Senhor Presidente:
Requeremos, nos termos do artigo 38, do Regimento Interno, a criação Comissão Externa da Câmara
dos Deputados com finalidade de acompanhar, as
investigações dos assassinatos de 3 (três) líderes
do Movimento de Libertação dos Sem Terra – MLST
ocorridos no dia 24 de março de 2012 na rodovia
estadual MGC – 455 em Miraporanga, distrito de
Uberlândia – MG, no Triângulo Mineiro.
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Justificação
Já faz algum tempo que movimentos sociais do
campo, pastorais e organizações da sociedade civil
vêm denunciando a violência no campo, bem como
a real necessidade de uma apuração cada vez mais
firme dos fatos a ela inerentes.
Como foi noticiado na imprensa brasileira há
alguns dias, chocou o país a informação do triplo homicídio, a princípio sem que os reais motivos fossem
desvendados, ocorrido nas proximidades do Município
de Uberlândia – MG, onde foram assassinados de forma brutal três assentados pela Superintendência do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
– INCRA em Minas Gerais.
As vítimas foram o Sr. Milton Santos Nunes da
Silva, 51 anos, a Sra. Clestina Leonor Sales Nunes,
47 anos e o Sr. Valdir Dias Ferreira, 39 anos, sendo
eles coordenadores do Movimento de Libertação dos
Sem Terra – MLST, do acampamento 21 de Agosto,
na fazenda São José do Cravo, em Prata, também no
Triângulo Mineiro.
Desta forma, diante do exposto, faz-se mister
que a Câmara dos Deputados acompanhe de perto
o andamento das investigações, bem como a apuração dos fatos, para que este crime não fique impune,
a exemplo do que ocorreu com os Fiscais do Trabalho
que foram brutalmente assassinados em Unaí – MG
e que, até hoje, não teve os seus responsáveis julgados e condenados.
Sala das Sessões, 4 de abril de 2012. – Gabriel
Guimarães, Deputado Federal (PT/MG).
REQUERIMENTO Nº 4.857, DE 2012
(Do Sr. Zé Silva)
Requer o desapensamento do Projeto
de Lei nº 3.236 de 2012 do Projeto de Lei nº
3.237 de 2012.
Senhor Presidente:
Requeiro à Vossa Excelência, com fundamento
no art. 142, contrario senso, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, o desapensamento do Projeto
de Lei nº 3.236 de 2012, do Projeto de Lei nº 3.237, de
2012, ambos de minha autoria , solicitado pelo nobre
Deputado Paes Landim.
Justificação
O artigo 142 do Regimento Interno desta Casa
estabelece que estando em curso duas ou mais proposições, da mesma espécie, que regulem matéria
idêntica ou correlata, é justo promover a tramitação
conjunta. Como o próprio artigo 142 assenta, a tramitação conjunta existirá quando as matérias tratadas
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são correlatas, o que não acontece com os Projetos
de Lei números 3.236 e 3.237 de 2012, pois, apesar
de tratarem de modificações dentro da mesma Lei,
versam sobre matérias distintas.
O projeto de Lei 3.236 trata sobre a retirada do
condicionamento à adesão de todos os beneficiários
da associação para promover a individualização dos
contratos sob o amparo do Fundo de Terras, por outro
lado, o segundo Projeto de Lei, o de número 3.237, trata sobre os custos do processo de desmembramento
das áreas atreladas aos empreendimentos vinculados
ao Fundo de Terras e da Reforma Agrária – Banco da
Terra. Como observado, os projetos tratam de matérias distintas, e pela importância do tema, devem ser
apuradas de forma separadas, para que esta Comissão exerça, de forma plena, a sua função de avaliação
técnica dos Projetos de Lei.
Sala das Sessões, 4 de abril de 2012. – Deputado Zé Silva, PDT/MG.
REQUERIMENTO Nº 4.858, DE 2012
(Do Sr. André Moura)
Solicita a inclusão na Ordem do Dia o
Projeto de Lei Complementar nº 339/2006
que “Altera o artigo 1º, II, ‘d’ da Lei Complementar nº 64 de 18 de maio de 1990, para
disciplinar a remuneração dos servidores
públicos, no período de afastamento para
fins eleitorais”.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, a inclusão na Ordem do Dia da Câmara
dos Deputados o Projeto de Lei nº Complementar nº
339/2006 que “Altera o artigo 1º, II, ‘d’ da Lei Complementar nº 64 de 18 de maio de 1990, para disciplinar
a remuneração dos servidores públicos, no período de
afastamento para fins eleitorais”.
Sala das Sessões, 4 de abril de 2012. – Deputado André Moura, PSC/SE.
REQUERIMENTO Nº 4.859, DE 2012
(Do Sr. Vicente Cândido)
Solicita o apensamento do Projeto de
Lei nº 3.148 de 2012, que “Altera o art. 26
da Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997,
e acresce inciso ao art. 3º da Lei nº 10.169,
de 29 de dezembro de 2000” ao PL 6.792, de
2006, que “Altera o caput e o inciso II do art.
22 da Lei nº 9.492, de 1997, dispondo sobre
informações exigidas para registro, intimação e emissão do instrumento de protesto.”
Senhor Presidente,
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Requeiro, nos termos do art. 142 e da alínea “b”
do inciso II do art. 143 do Regimento Interno desta
Casa, o apensamento do Projeto de Lei nº 3.148, de
2012, de autoria do deputado Jorge Silva, que “Altera
o art. 26 da Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997,
e acresce inciso ao art. 3º da Lei nº 10.169, de 29 de
dezembro de 2000” ao PL 6.792, de 2006, de autoria
do deputado Celso Russomanno que “Altera o caput e
o inciso II do art. 22 da Lei nº 9.492, de 1997, dispondo
sobre informações exigidas para registro, intimação e
emissão do instrumento de protesto”, por tratarem de
matéria correlata.
Justificação
O apensamento solicitado enquadra-se nas disposições expressas na alínea “b”, do art. 143 e no art.
142, ambos do RICD, que preveem as regras de apensamento de uma matéria a outra – de tramitação mais
antiga – que tratem de temas análogos e conexos.
Ambas as proposições trazem alteração à Lei nº
9.492, de 10 de setembro de 1997, no que se refere
à cobrança de emolumentos para o cancelamento de
registro de protesto de título ou documento de dívida e informações exigidas para registro, intimação e
emissão do instrumento de protesto, motivo pelo qual
acreditamos ser mais prudente e segura a apreciação
de ambas as proposições conjuntamente, de modo a
proporcionar um debate mais completo e consistente
a este respeito.
Sala das Sessões, 4 de abril de 2012. – Deputado Vicente Cândido.
REQUERIMENTO Nº 4.860, DE 2012
(Do Sr. Vicente Cândido)
Solicita o apensamento do Projeto
de Lei nº 3.298 de 2012, que “Altera o art.
980-A da Lei 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Código Civil), que trata da Empresa
Individual de Responsabilidade Limitada”
ao PL 2.468 de 2011, que “Altera o art. 980A da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil), inserido pela Lei 12.441, de
11 de junho de 2011, que institui a empresa
individual de responsabilidade limitada”.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 142 e da alínea “b”
do inciso II do art. 143 do Regimento Interno desta
Casa, o apensamento do Projeto de Lei nº 3.298, de
2012, de autoria do deputado Marcos Montes, que
“Altera o art. 980-A da Lei 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Código Civil), que trata da Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada” ao PL 2.468, de 2011, de
autoria do deputado Carlos Bezerra que “Altera o art.
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980-A da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código
Civil), inserido pela Lei 12.441, de 11 de junho de 2011,
que institui a empresa individual de responsabilidade
limitada”, por tratarem de matéria correlata.
Justificação
O apensamento solicitado enquadra-se nas disposições expressas na alínea “b”, do art. 143 e no art.
142, ambos do RICD, que preveem as regras de apensamento de uma matéria a outra – de tramitação mais
antiga – que tratem de temas análogos e conexos.
Saliente-se, por oportuno, que o PL 3.298/2012 ainda está pendente de pronunciamento na Comissão de
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, não
havendo óbice ao deferimento do ora requerido em virtude do que dispõe o parágrafo único do art. 142, do RICD.
Ambas as proposições trazem alteração à Lei nº
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), no que
se refere às empresas individuais de responsabilidade
limitada, motivo pelo qual acreditamos ser mais prudente e segura a apreciação de ambas as proposições
conjuntamente, de modo a proporcionar um debate
mais completo e consistente a este respeito.
Sala das Sessões, 4 de abril de 2012. – Deputado Vicente Cândido
DESPACHOS DO PRESIDENTE
Ofícios nº 1.431/R/2012 (MI nº 3.667/
DF), nº 1.441/R/2012 (MI nº 3.657/DF), e nº
1.484/R/2012 (MI nº 3.609/DF), do Supremo Tribunal Federal. Comunicação das decisões nos
referidos Mandados de Injunção. Publique-se.
Em: 4-4-12. – Marco Maia, Presidente.
Ofícios nº 1.471/R/2012 (MI nº 3.622/
DF), nº 1.732/R/2012 (MI nº 3.411/DF), nº
1.851/R/2012 (MI nº 3.371/DF), nº 1.862/R12012
(MI nº 3.203/DF), nº 1.870/R/2012 (MI nº 3.567/
DF), nº 1.875/R12012 (MI nº 4.046/DF), nº
1.878/R/2012 (MI nº 3.666/DF), nº 1.881/R/2012
(MI nº 3.246/DF), e nº 1.884/R/2012 (MI nº
3.235./DF), do Supremo Tribunal Federal. Comunicação das decisões nos referidos Mandados de Injunção.Publique-se.
Em: 4-4-12. – Marco Maia, Presidente.
Of. SGP nº 1.072/12, do Sr. Deputado
Barros Munhoz, Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de São Paulo. Relatório
Final da Comissão Parlamentar Inquérito do
Ensino Superior Privado.
Encaminhe-se à Comissão de Educação
e Cultura. Publique-se. Oficie-se.
Em: 4-4-12. – Marco Maia, Presidente.
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Ref. Pres. Of. 23/12 – Dep. Antônio Andrade (Pres. da CFT) – comunica declaração
de prejudicialidade do PL 7748/10, do Senado
Federal. Publique-se.
Em: 4-4-12. – Marco Maia, Presidente.
Ref. Of. 99/2012/CFFC-P – Dep. Edmar
Moreira (Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle) – comunica que declarou a prejudicialidade do REQ n. 281/2012,
de autoria do Dep. Vaz de Lima. Publique-se.
Em: 4-4-12. – Marco Maia, Presidente.
Questão de Ordem nº 165/2012, do Senhor Deputado Eduardo Cunha, que indaga
sobre os procedimentos de discussão e votação de ata em Comissão, solicitando ainda a
declaração de nulidade da reunião da Comissão de Reforma Política, ocorrida no dia 28
de março de 2012.
Em: 4-4-12. – Marco Maia, Presidente.
Ao Senhor Presidente da Comissão de
Reforma Política, para se manifestar no prazo
de 3 (três) sessões. Publique-se.
Em: 4-4-12. – Marco Maia, Presidente.
CARTA/MEC/GM/nº 2, do Exmº Sr. Aloizio Mercadante, Ministro de Estado da Educação. Atenção especial ao Projeto de Lei nº
2.203/2011.
Encaminhe-se à Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público – CTASP.
Publique-se. Oficie-se.
Em: 4-4-12. – Marco Maia, Presidente.
REQUERIMENTO Nº 4.291, DE 2012
(Do Sr. Jair Bolsonaro)
Requer sejam anexadas ao RECURSO Nº 111/2012, apresentado em 6 de fevereiro de 2012, mais 02 (duas) folhas de
assinaturas.
(Indefiro o Requerimento de Inclusão
de Assinaturas ao Recurso nº 111/2012, nos
Termos do Art. 102, § 4º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Publique-se.
Oficie-se.)
REQUERIMENTO Nº 4.616, DE 2012
(Do Sr. Romero Rodrigues)
Requer a retirada de tramitação do
Requerimento nº 4448/2012, apresentado
em 29/02/2012
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(Defiro, nos Termos do Art. 104, C.C. O
Art. 114, Inciso V, Ambos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a Retirada do
Requerimento nº 4.448/2012. Publique-se.)
REQUERIMENTO Nº 4.743, DE 2012
(Do Sr. Sandes Júnior)
Solicita a retirada do Projeto de Lei nº
207/2011, que “Cria o Cadastro Nacional de
Veículos Roubados.”
(Indefiro o Requerimento n. 4743, de
2012, eis que o Projeto de Lei nº 207, de 2011,
que se Pretende Retirar de Tramitação, já foi
Objeto de Arquivamento Fundado no Art. 133
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Publique-se. Oficie-se.)
REQUERIMENTO Nº 4.744, DE 2012
(Do Sr. Sandes Júnior)
Solicita a retirada do Projeto de Lei
nº 211/2011, que “Dá nova redação ao art.
1.361, §1.º, da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro
de 2002, que institui o Código Civil”
(Defiro a Retirada do Projeto de Lei nº
211, de 2011, nos Termos do Art. 104 C.C. O
Art. 114, VII, do RICD. Publique-se.)
REQUERIMENTO Nº 4.745, DE 2012
(Do Sr. Sandes Júnior)
Solicita a retirada do Projeto de Lei nº
216/2011, que “Dispõe sobre a prescrição
nos crimes de lavagem ou ocultação de
bens, Direitos e valores”
(Submeta-se ao Plenário, nos Termos do
Art. 104, § 1º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Publique-se. Oficie-se.)
REQUERIMENTO Nº 4.764, DE 2012
(Do Sr. José Nunes)
Votos de pesar pelo falecimento de
José Borges Ribeiro, ocorrido em 26 de
março de 2012
(Publique-se. Oficie-se. Arquive-se.)
REQUERIMENTO Nº 4.765, DE 2012
(Do Sr. José Nunes)
Votos de congratulações ao Município
de OURIÇANGAS, Estado da Bahia, pelos
seus 50 anos de emancipação política, ocorrida em 27 de março de 2012
(Publique-se. Oficie-se. Arquive-se.)
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REQUERIMENTO Nº 4.772, DE 2012
(Do Sr. Artur Bruno)
Votos de congratulações ao Desembargador Ernani Barreira Porto, pelo recebimento da Medalha da Abolição a mais
alta comenda concedida pelo Governo do
Estado do Ceará.
(Publique-se. Oficie-se. Arquive-se.)
REQUERIMENTO Nº 4.775, DE 2012
(Do Sr. Ronaldo Caiado)
Solicita a retirada da Questão de Ordem nº 159, da 54ª Legislatura
(Defiro. Publique-se.)
REQUERIMENTO Nº 4.801, DE 2012
(Da Comissão de Finanças e Tributação)
Estabelece tratamento diferenciado,
em relação à incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI, a estabelecimentos industriais, ou estabelecimentos
equiparados a industriais, de cujas operações resultem produtos reciclados que
contenham resíduos sólidos.
(Defiro, nos Termos do Art. 106 do RICD.
Publique-se.)
REQUERIMENTO Nº 4.804, DE 2012
(Da Comissão de Educação e Cultura)
Reconstituição do PL 1176/2011
(Defiro, nos Termos do Art. 106 do RICD.
Publique-se.)
REQUERIMENTO Nº 4.809, DE 2012
(Do Sr. Lourival Mendes)
Requer nos termos do art. 117, inciso
XIX do Regimento Interno, Voto de Louvor
em homenagem ao Ex-Embaixador de Israel no Brasil, GIORA BECHER
(Publique-se. Oficie-se. Arquive-se.)
REQUERIMENTO Nº 4.815, DE 2012
(Do Sr. Alex Canziani)
Requer Voto de Pesar Pelo falecimento do Vereador Renato Lemes, de Londrina,
Paraná.
(Publique-se. Oficie-se. Arquive-se.)
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COMISSÕES
ATAS
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
E DE CIDADANIA
54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da Oitava Reunião Ordinária, realizada em
03 de abril de 2012.
Às quinze horas e um minuto do dia três 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 presença dos
Senhores Deputados Ricardo Berzoini – Presidente;
Alessandro Molon, Fabio Trad e Luiz Carlos – Vice-Presidentes; Andre Moura, Anthony Garotinho, Antonio Bulhões, Arnaldo Faria de Sá, Asdrubal Bentes,
Bonifácio de Andrada, Cabo Juliano Rabelo, Danilo
Forte, Delegado Protógenes, Dr. Grilo, Dr. Ubiali, Eduardo Cunha, Esperidião Amin, Evandro Milhomen, Fábio Ramalho, Felipe Maia, Félix Mendonça Júnior,
Henrique Oliveira, Jerônimo Goergen, Jorginho Mello,
Leonardo Picciani, Luiz Couto, Luiz Pitiman, Marçal
Filho, Mauro Benevides, Mendonça Prado, Nelson Pellegrino, Odair Cunha, Onofre Santo Agostini, Paulo
Magalhães, Paulo Teixeira, Roberto Freire e Ronaldo
Fonseca – Titulares; Cida Borghetti, Daniel Almeida,
Décio Lima, Dr. Carlos Alberto, Efraim Filho, Eli Correa
Filho, Gonzaga Patriota, Hugo Leal, João Dado, Júnior
Coimbra, Laercio Oliveira, Liliam Sá, Lourival Mendes,
Marcelo Aguiar, Márcio Macêdo, Marcos Rogério, Roberto Teixeira, Romero Rodrigues, Rosane Ferreira e
Sandro Alex – Suplentes. Deixaram de comparecer os
Deputados Alceu Moreira, Armando Vergílio, Arthur
Oliveira Maia, Bruna Furlan, Cândido Vaccarezza, Carlos Bezerra, Eliseu Padilha, Francisco Araújo, João
Campos, João Paulo Cunha, João Paulo Lima, José
Mentor, José Nunes, Jutahy Junior, Marcos Medrado,
Maurício Quintella Lessa, Mendonça Filho, Onyx Lorenzoni, Osmar Serraglio, Paes Landim, Pastor Marco
Feliciano, Paulo Maluf, Sandra Rosado, Vicente Arruda,
Vicente Candido, Vieira da Cunha, Vilson Covatti e
Zenaldo Coutinho. O Presidente declarou abertos os
trabalhos e submeteu à apreciação as Atas da sexta
reunião ordinária realizada em vinte e oito de março,
e da sétima reunião ordinária realizada em vinte e nove
de março. O Deputado Luiz Couto requereu dispensa
da leitura da Ata. Em votação, a Ata foi aprovada. ORDEM DO DIA: Foi solicitada inversão de pauta para
apreciação dos itens duzentos e vinte e sete, duzentos
e vinte e seis, duzentos e trinta e nove, cento e quarenta e sete, duzentos e sessenta e um, cento e trinta

Abril de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

e oito, dois, duzentos e vinte e oito, cento e cinquenta
e quatro, duzentos e vinte e nove e duzentos e trinta
e dois.. Foram os requerimentos aprovados pelo plenário da Comissão. Mantendo o acordo firmado com
os membros da Comissão, a apreciação dos itens da
pauta foi realizada em bloco. Primeiro bloco Redações
Finais de PDC’s de renovação ou de outorga de serviços de radiodifusão, itens três a cento e vinte e um
da pauta. Segundo bloco: Redações Finais de projetos
de lei apresentados conclusivamente nas Comissões,
itens cento e vinte e dois a cento e vinte e seis da pauta. Terceiro bloco: acordos internacionais, item cento
e vinte e sete da pauta e, quarto bloco: PDC’s de concessão ou de renovação de serviços de radiodifusão,
itens cento e cinquenta e cinco a duzentos e quatorze
da pauta. 1 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.027/08 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 700/2008) – que “aprova o ato que autoriza a
Associação Beneficente Vida Plena a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Garça, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 2 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.189/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 802/2008) – que “aprova o ato que outorga permissão à Rádio São Francisco de Borja Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município de São Borja, Estado
do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado ELISEU
PADILHA. 3 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.362/08 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 551/2008) – que “aprova o ato que autoriza a
Associação Cultural de Difusão Comunitária Livre FM
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade do Núcleo Bandeirante, no Distrito Federal”.
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 4 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.479/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1215/2006)
– que “aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Atual Guairacá de Mandaguari Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média no Município de Mandaguari, Estado do Paraná”.
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 5 – REDAÇÃO
FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.590/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática – (TVR 915/2008) – que
“aprova o ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária Paula Freitas – ARCOFREITAS a executar, pelo
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prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Paula Freitas, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado
ELISEU PADILHA. 6 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.718/09 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 1318/2009) – que “aprova o ato
que autoriza a ASSOCIAÇÃO CULTURAL RÁDIO COMUNIDADE FM – RADIOCOM a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no Município de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 7 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.839/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1441/2009) – que “aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Difusora Resplendor Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada, no Município de Resplendor, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 8 – REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.892/09
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 1469/2009) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação Passofundense de Radiodifusão Comunitária a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Passo Fundo,
Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado
ELISEU PADILHA. 9 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.950/09 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 1516/2009) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação do Movimento de Radiodifusão Alternativa de Horizontina a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no Município de Horizontina,
Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado
ELISEU PADILHA. 10 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.954/09 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 1533/2009) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Beneficente
Cultural Encantadense a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Encantado, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 11 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.006/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1573/2009) – que “aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão
de Dezesseis de Novembro – RS a executar, pelo pra-
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zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária no Município de Dezesseis
de Novembro, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 12 – REDAÇÃO
FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 2.014/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática – (TVR 1553/2009) – que
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
Rádio Momento FM a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Osório, Estado do Rio
Grande do Sul”. RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 13 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.175/09 – da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática –
(TVR 1764/2009) – que “aprova o ato que autoriza a
Associação Cultural de Radiodifusão Comunitária a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Piraí do Sul, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 14 – REDAÇÃO
FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 2.198/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática – (TVR 1908/2009) – que
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
Princesa da Lagoa a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Pelotas, Estado do Rio
Grande do Sul”. RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 15 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.258/09 – da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática –
(TVR 1803/2009) – que “aprova o ato que autoriza a
Associação Cerrograndense de Cultura e Comunicação
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Cerro Grande, Estado do Rio Grande do
Sul”. RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 16 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.293/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1922/2009)
– que “aprova o ato que autoriza a Centro Comunitário
Nossa Senhora de Fátima a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 17 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.297/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1935/2009) – que “aprova o ato que
autoriza a Associação Rádio Comunitária de Getúlio
Vargas – RS a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
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munitária no Município de Getúlio Vargas, Estado do
Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado ELISEU
PADILHA. 18 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.339/09 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 1897/2009) – que “aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária e Cultural de Douradina a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Douradina, Estado do Paraná”. RELATOR:
Deputado ELISEU PADILHA. 19 – REDAÇÃO FINAL
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
2.341/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1909/2009) – que
“aprova o ato que autoriza a Associação dos Moradores do Jardim Olidel e Adjacências a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Alumínio, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado
ELISEU PADILHA. 20 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.660/10 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 1867/2009) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação Rádio Comunitária Nova
Visão a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de Igrejinha, Estado do Rio Grande do
Sul”. RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 21 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.677/10 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2179/2010)
– que “aprova o ato que outorga permissão à S.R.S.
Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município
de São João Batista, Estado de Santa Catarina”. RELATOR: Deputado JOÃO PAULO LIMA. 22 – REDAÇÃO
FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 2.743/10 – da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática – (TVR 2219/2010) – que
“aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Metrópole de Crissiumal Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, no Município de Crissiumal, Estado do Rio Grande do Sul”.
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO LIMA. 23 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.754/10 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2302/2010)
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão da Colônia Triunfo a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR:
Deputado JOÃO PAULO LIMA. 24 – REDAÇÃO FINAL
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DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
2.756/10 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2307/2010) – que
“aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Comunitária Paraty a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de São Bernardo do Campo,
Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado JOÃO
PAULO LIMA. 25 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.788/10 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2215/2010) – que “aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Sociedade
Difusora a Voz de Bagé Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, no Município de
Bagé, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado JOÃO PAULO LIMA. 26 – REDAÇÃO FINAL
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
2.854/10 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2194/2010) – que
“aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Difusora de Cambé Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, no Município
de Cambé, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado
JOÃO PAULO LIMA. 27 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.860/10 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 2278/2010) – que “aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio FM Norte
Pioneira Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada, no Município de Jacarezinho, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado
JOÃO PAULO LIMA. 28 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.884/10 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 2342/2010) – que “aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Televisão Icaraí
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens, no Município de Maringá, Estado do Paraná”.
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO LIMA. 29 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.888/10 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2352/2010)
– que “aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Educadora de Laranjeiras do Sul Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, no Município de Laranjeiras do Sul, Estado do
Paraná”. RELATOR: Deputado JOÃO PAULO LIMA. 30
– REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 2.890/10 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2361/2010) – que “aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Paranavaí Ltda para explorar
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serviço de radiodifusão sonora em onda média, no
Município de Paranavaí, Estado do Paraná”. RELATOR:
Deputado JOÃO PAULO LIMA. 31 – REDAÇÃO FINAL
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
2.900/10 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2417/2010) – que
“aprova o ato que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária Porto de Cachoeira de Santa Leopoldina a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Santa Leopoldina, Estado do
Espírito Santo”. RELATOR: Deputado JOÃO PAULO
LIMA. 32 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.901/10 – da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática –
(TVR 2434/2010) – que “aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Cultural Bom Jesus do Sul a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Bom Jesus do Sul, Estado do Paraná”.
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO LIMA. 33 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.919/10 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2280/2010)
– que “aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Paranaíba Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Itumbiara, Estado de Goiás”. RELATOR:
Deputado JOÃO PAULO LIMA. 34 – REDAÇÃO FINAL
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
2.930/10 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2406/2010) – que
“aprova o ato que autoriza a Associação Cultural e
Educacional de Caldas Novas a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no Município de Caldas Novas, Estado de Goiás”. RELATOR: Deputado JOÃO
PAULO LIMA. 35 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.931/10 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2408/2010) – que “aprova o ato que
autoriza a Associação de Difusão Comunitária Central
de Santiago a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Santiago, Estado do Rio
Grande do Sul”. RELATOR: Deputado JOÃO PAULO
LIMA. 36 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.934/10 – da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática –
(TVR 2412/2010) – que “aprova o ato que autoriza a
ABRAQUA – Associação Brasileira de Qualificação e
Ensino Pró-Rádio a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
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comunitária no Município de São Paulo, Estado de São
Paulo”. RELATOR: Deputado JOÃO PAULO LIMA. 37
– REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 2.935/10 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2418/2010) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária e Cultural Zona Sul Liberdade FM
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Pato Branco, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado JOÃO PAULO LIMA. 38 – REDAÇÃO
FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 2.942/10 – da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática – (TVR 2438/2010) – que
“aprova o ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária Nova Pinhais a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Pinhais, Estado
do Paraná”. RELATOR: Deputado JOÃO PAULO LIMA.
39 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 2.947/10 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2456/2010) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de
Campinaçú a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Campinaçú, Estado de Goiás”. RELATOR: Deputado JOÃO PAULO LIMA. 40 –
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.961/10 – da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2500/2010) – que “aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Verdes Campos Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, no Município de Cascavel, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado JOÃO PAULO LIMA. 41
– REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 2.963/10 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2504/2010) – que “aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Panema Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Andirá, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado JOÃO PAULO LIMA. 42 – REDAÇÃO
FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 2.986/10 – da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática – (TVR 2561/2010) – que
“aprova o ato que outorga permissão ao Sistema Conquista de Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Santo Antônio do Leverger, Estado de Mato
Grosso”. RELATOR: Deputado JOÃO PAULO LIMA. 43
– REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
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LEGISLATIVO Nº 3.007/10 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2429/2010) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária Clube FM a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Buriti do Tocantins, Estado de Tocantins”. RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 44 – REDAÇÃO FINAL
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
3.013/10 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2495/2010) – que
“aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Rádio Barretos Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município
de Colina, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 45 – REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.014/10
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 2497/2010) – que “aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Sociedade
Difusora a Voz de Bagé Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 46 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.023/10 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2571/2010)
– que “aprova o ato que outorga permissão ao Sistema
Gois de Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de São José do Rio Claro, Estado de Mato
Grosso”. RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES.
47 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 3.039/10 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
971/2006) – que “aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Eldorado Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo”. RELATOR:
Deputado PAULO MAGALHÃES. 48 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
3.042/10 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1433/2009) – que
“aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Rede Comunitária de Comunicação de Pelotas Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Pelotas, Estado
do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado PAULO
MAGALHÃES. 49 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.052/10 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2273/2010) – que “aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Transamérica
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FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada, no Município de Ponta Porã,
Estado de Mato Grosso do Sul”. RELATOR: Deputado
PAULO MAGALHÃES. 50- REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.056/10 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 2357/2010) – que “aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Voz de
Itabaiana Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, no Município de Itabaiana,
Estado de Sergipe”. RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 51 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.057/10 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 2359/2010) – que “aprova o ato que renova a
concessão outorgada ao Sistema de Comunicação
Itália Viva S.A para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, no Município de Flores da
Cunha, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 52 – REDAÇÃO FINAL
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
3.059/10 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2364/2010) – que
“aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Guaçú de Toledo Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, no Município de
Toledo, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 53 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.062/10 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 2371/2010) – que “aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Telecomunicações Campos Dourados Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, no Município de
Cascavel, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado
PAULO MAGALHÃES. 54 – REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.066/10
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 2414/2010) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação de Radiodifusão e Cultura
de Aurora a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Aurora do Tocantins, Estado
do Tocantins”. RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 55 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.069/10 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 2431/2010) – que “aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária de Amigos de Bairros a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Alto Paraguai, Estado de Mato Grosso”.
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 56 – RE-
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DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.081/10 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2485/2010)
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Cafelandense a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Cafelândia, Estado de
São Paulo”. RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES.
57 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 3.084/10 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2507/2010) – que “aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Comunicação FM Stéreo Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Bauru, Estado de
São Paulo”. RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES.
58 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 3.088/10 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2518/2010) – que “aprova o ato que renova a permissão outorgada à FM Studio 96 Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada,
no Município de Curitiba, Estado do Paraná”. RELATOR:
Deputado PAULO MAGALHÃES. 59 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
3.092/10 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2525/2010) – que
“aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Rádio Musical FM S/C Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Jacareí, Estado de São Paulo”. RELATOR:
Deputado PAULO MAGALHÃES. 60 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
3.093/10 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2526/2010) – que
“aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Rádio Integração Sul Ltda para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Santana do Livramento, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES.
61 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 3.094/10 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2530/2010) – que “aprova o ato que renova a permissão outorgada à Antena Um Radiodifusão Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, na cidade de Brasília, Distrito Federal”. RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 62 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.106/10 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2575/2010)
– que “aprova o ato que outorga permissão à Televisão
Guararapes Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
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sonora em frequência modulada, no Município de Cerro Azul, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 63 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 65/11 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 1802/2009) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária Pampeana do Bairro Martinica a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Viamão, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 64 – REDAÇÃO FINAL
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 70/11
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 2207/2010) – que “aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Cultura
de Gravataí Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, no Município de Gravataí, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 65 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 72/11 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 2257/2010) – que “aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Cultura de
Arvorezinha Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada, no Município de Arvorezinha, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR:
Deputado ZENALDO COUTINHO. 66 – REDAÇÃO
FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 74/11 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2329/2010) – que
“aprova o ato que autoriza a Associação Centro de
Comunicação Alternativa de Acrelândia a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Acrelândia, Estado do Acre”. RELATOR: Deputado
ZENALDO COUTINHO. 67 – REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 75/11 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 2355/2010) – que “aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Brasília
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Brasília, Distrito Federal”.
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 68 –
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 79/11 – da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2442/2010) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária e Beneficente de Mães Nossa Senhora da Conceição a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Biritinga, Estado
da Bahia”. RELATOR: Deputado ZENALDO COUTI-
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NHO. 69 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 115/11 – da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática –
(TVR 2657/2011) – que “aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio e Jornais do Ceará S.A.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, no Município de Fortaleza, Estado do Ceará”.
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 70 –
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 117/11 – da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2663/2011) – que “aprova o ato que renova a concessão outorgada à Sociedade de Radiodifusão Padre
Eduardo Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, no Município de Terra Rica,
Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado ZENALDO
COUTINHO. 71 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 124/11 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2680/2011) – que “aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Difusora Guarapuava Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, no Município de Guarapuava, Estado
do Paraná”. RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 72 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 131/11 – da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática –
(TVR 2691/2011) – que “aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Itapuã de Pato Branco
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, no Município de Pato Branco, Estado do
Paraná”. RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO.
73 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 138/11 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2711/2011) – que “aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Graúna Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Cornélio Procópio, Estado do
Paraná”. RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO.
74 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 139/11 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2713/2011) – que “aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Liberdade de Sergipe FM Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Aracaju, Estado
de Sergipe”. RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 75 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 140/11 – da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Co76municação e Informática
– (TVR 2714/2011) – que “aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio FM de Serra Branca
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Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, no Município de Serra Branca,
Estado da Paraíba”. RELATOR: Deputado ZENALDO
COUTINHO. 76 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 147/11 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2801/2011) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária e Cultural de Comunicação do Chuí a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Chuí, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 77 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 150/11 – da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática –
(TVR 2805/2011) – que “aprova o ato que autoriza a
Associação Amigos da Cultura – AMIC a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Orós,
Estado do Ceará”. RELATOR: Deputado ZENALDO
COUTINHO. 78 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 162/11 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2819/2011) – que “aprova o ato que autoriza a Associação do Desenvolvimento Artístico e
Cultural de Baraúna a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Baraúna, Estado
da Paraíba”. RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 79 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 166/11 – da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática –
(TVR 2832/2011) – que “aprova o ato que autoriza a
Associação Cultural de Difusão Comunitária Amigos
da Terra de Paulo Frontin a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Paulo Frontin,
Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado ZENALDO
COUTINHO. 80 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 190/11 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2871/2011) – que “aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Caiuá Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, no Município de Paranavaí, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO.
81 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 195/11 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2880/2011) – que “aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio FM Clube Um Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, no Município de Tupanciretã, Estado do Rio
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Grande do Sul”. RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 82 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 202/11 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 2895/2011) – que “aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio Club de Palmas Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Palmas, Estado
do Paraná”. RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 83
– REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 209/11 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2908/2011) – que “aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Comercial de Presidente Prudente Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Presidente Prudente, Estado de São Paulo”. RELATOR:
Deputado EFRAIM FILHO. 84 – REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 236/11
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 1636/2009) – que “aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Fundação Aldeia
SOS de Goioerê para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, no Município de Goioerê, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO.
85 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 245/11 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2668/2011) – que “aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, no Município de Tupanciretã, Estado do Rio
Grande do Sul”. RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO.
86 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 246/11 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2671/2011) – que “aprova o ato que renova a concessão outorgada à Fundação Educacional Dom Pedro
Felipak para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, no Município de Wenceslau Braz, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO.
87 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 259/11 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2802/2011) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Nossa Senhora do Carmo de Oscar Bressane a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Oscar Bressane, Estado de
São Paulo”. RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 88
– REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 263/11 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
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2825/2011) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Sãojoanense Cultural e Educacional de Radiodifusão a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de São João Nepomuceno,
Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado EFRAIM
FILHO. 89 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 265/11 – da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática –
(TVR 2841/2011) – que “aprova o ato que autoriza a
Associação dos Moradores da Comunidade de Marianópolis – AMCM a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Marianópolis do Tocantins,
Estado do Tocantins”. RELATOR: Deputado EFRAIM
FILHO. 90 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 277/11 – da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática –
(TVR 2897/2011) – que “aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio Minuano de Alegrete
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, no Município de Alegrete, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado EFRAIM
FILHO. 91 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 278/11 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 2899/2011) – que “aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio e Televisão Bandeirantes
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, no Município de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado
EFRAIM FILHO. 92 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 279/11 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2901/2011) – que “aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Transamérica
de Curitiba Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada, no Município de Curitiba, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado EFRAIM
FILHO. 93 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 280/11 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 2907/2011) – que “aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio Palmeira FM Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, no Município de Palmeira dos Índios, Estado de Alagoas”. RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO.
94 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 287/11 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2931/2011) – que “aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Marconi FM Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modu-
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lada, no Município de Açailândia, Estado do Maranhão”.
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 95 – REDAÇÃO
FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 289/11 – da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática – (TVR 2935/2011) – que
“aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Fundação Aperipê de Sergipe para executar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada, com
fins exclusivamente educativos, no Município de Aracaju, Estado de Sergipe”. RELATOR: Deputado EFRAIM
FILHO. 96 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 294/11 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 2659/2011) – que “aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Pérola do Turi Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, no Município de Santa Helena, Estado do Maranhão”. RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 97 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 304/11 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1074/2006)
– que “aprova o ato que renova a permissão outorgada à FM Corisco Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município
de Boituva, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 98 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 307/11 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 2911/2011) – que “aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Empresa Jornalística Noroeste Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município
de Santa Rosa, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 99 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
308/11 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2916/2011) – que
“aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Fundação Nossa Senhora da Penha do Espírito Santo para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, no Município de Vitória, Estado
do Espírito Santo”. RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 100 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 318/11 – da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática –
(TVR 2843/2011) – que “aprova o ato que autoriza a
Associação dos Agropecuaristas Santa Clara a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Itacuruba, Estado de Pernambuco”. RELATOR:
Deputado EFRAIM FILHO. 101 – REDAÇÃO FINAL
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 326/11
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
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e Informática – (TVR 2054/2009) – que “aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rede Central de
Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, em Brasília,
Distrito Federal”. RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO.
102 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 341/11 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2709/2011) – que “aprova o ato que renova a concessão outorgada à Sistema Cumbica de Radiodifusão
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, no Município de Guarulhos, Estado de
São Paulo”. RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 103 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 343/11 – da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática –
(TVR 2644/2011) – que “aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Clube de Jacareí Ltda
para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias, no Município de Jacareí, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 104
– REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 347/11 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2922/2011) – que “aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Marumby Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Campo Largo, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 105
– REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 358/11 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2581/2010) – que “aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Cidade FM de Palhoça Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Joinville (Pirabeiraba), Estado
de Santa Catarina”. RELATOR: Deputado GONZAGA
PATRIOTA. 106 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 363/11 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2729/2011) – que “aprova o ato que outorga permissão à Sistema Itaunense de Radiodifusão
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, no Município de Alto Rio Doce,
Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 107 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 373/11 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 2568/2010) – que “aprova o ato
que outorga permissão à Radiodifusão Assisense Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de São Francisco de
Assis, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: De-
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putado GONZAGA PATRIOTA. 108 – REDAÇÃO FINAL
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 430/11
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 2781/2011) – que “aprova o ato
que outorga permissão à Sociedade Montesionense
de Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município
de São João Nepomuceno, Estado de Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 109 –
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 433/11 – da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2789/2011) – que “aprova o ato que outorga permissão
à Rede Ello Brasil de Comunicação Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Mirangaba, Estado da Bahia”.
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 110 –
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 435/11 – da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2787/2011) – que “aprova o ato que outorga permissão
à Milano FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de
Telêmaco Borba, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 111 – REDAÇÃO FINAL
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 460/11
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 2924/2011) – que “aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Cidade de
Itu Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada, no Município de Itu, Estado
de São Paulo”. RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 112 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 461/11 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 2938/2011) – que “aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Fundação Universidade do
Estado de Santa Catarina para executar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada, com fins
exclusivamente educativos, no Município de Joinville,
Estado de Santa Catarina”. RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 113 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 464/11 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 2675/2011) – que “aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Astorga
Broadcasting Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, no Município de Astorga,
Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado GONZAGA
PATRIOTA. 114 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 480/11 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2660/2011) – que “aprova o ato que reno-
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va a concessão outorgada à Rádio Difusora de Araçatuba Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, no Município de Araçatuba, Estado
de São Paulo”. RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 115 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 482/11 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 2703/2011) – que “aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Jornal de Assis Chateaubriand Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, no Município de Assis Chateaubriand, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado
GONZAGA PATRIOTA. 116 – REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 483/11
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 2719/2011) – que “aprova o ato
que outorga permissão à Empresa de Comunicação
Princesa do Vale Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município
de São Pedro do Sul, Estado do Rio Grande do Sul”.
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 117 –
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 484/11 – da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2770/2011) – que “aprova o ato que outorga permissão
à Natureza FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município
de Buritizal, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 118 – REDAÇÃO FINAL
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 485/11
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 2775/2011) – que “aprova o ato
que outorga permissão à Rádio Quiguay Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, no Município de Palmas, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 119
– REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 489/11 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2869/2011) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação Cultural de Salwanópolis a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Santa Maria das Barreiras, Estado do Pará”. RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. Presidente anunciou a votação em bloco das
Redações Finais dos Projetos de Decreto Legislativo
de radiodifusão. Em votação, foram aprovadas, com
abstenção do Deputado Esperidião Amin. 120 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.564/04 –
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – (OF 1192/2004)
– que “dispõe sobre a criação de cargos no quadro de
pessoal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e
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dá outras providências”. RELATOR: Deputado VICENTE CANDIDO. 121 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO
DE LEI Nº 3.044/08 – do Sr. Sandes Júnior – que “dispõe sobre a universalização das bibliotecas escolares
e determina outras providências”. (Apensado: PL
4536/2008) RELATOR: Deputado VICENTE CANDIDO.
122 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº
4.268/08 – do Sr. Sandes Júnior – que “torna obrigatório a faixa de pedestres em frente às escolas públicas
e privadas de todo o território nacional”. RELATOR:
Deputado VICENTE CANDIDO. 123 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.273/09 – do Senado
Federal – Pedro Simon – que “dá nova redação ao art.
3º da Lei nº 10.029, de 20 de outubro de 2000, que
estabelece normas gerais para a prestação voluntária
de serviços administrativos e de serviços auxiliares de
saúde e de defesa civil nas Polícias Militares e nos
Corpos de Bombeiros Militares e dá outras providências”. RELATOR: Deputado VICENTE CANDIDO. 124
– REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 6.564/09
– do Sr. Marco Maia – que “amplia a legitimidade ativa
do art. 14 da Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, que
define os crimes de responsabilidades e regula o respectivo processo de julgamento”. RELATOR: Deputado
VICENTE CANDIDO. Presidente anunciou a votação
em bloco das Redações Finais dos Projetos de Lei
conclusivos. Em votação, foram aprovadas. 125 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 540/11 – da
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional e Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional – (MSC 409/2011) – que “aprova o texto do
Acordo entre a República Federativa do Brasil e a União
Europeia sobre Isenção de Vistos de Curta Duração
para Portadores de Passaportes Comuns, assinado
em Bruxelas, em 8 de novembro de 2010”. RELATOR:
Deputado ARTHUR OLIVEIRA MAIA. PARECER: pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e,
no mérito, pela aprovação. O Presidente anunciou a
discussão e a votação em bloco do Projeto de Decreto Legislativo de Acordo Internacional. Não houve oradores inscritos para a discussão. Em votação, foi aprovado o Parecer. 126 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 851/03 – da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
154/2000) – que “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”. RELATOR: Deputado
PAES LANDIM. PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa. 127 – PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.304/08 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 944/2008) – que “aprova o ato que autoriza a
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Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe –
ACCG a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Guadalupe, Estado do Piauí”.
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. PARECER: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
128 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
1.470/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1204/2009) – que
“aprova o ato que autoriza a Associação de Comunicação Comunitária Rosalina da Silveira a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Florínea, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado
JOSÉ MENTOR. PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa. 129 – PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.684/09 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 1309/2009) – que “aprova o ato que autoriza
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”. RELATOR:
Deputado JOSÉ MENTOR. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 130 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.959/09
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 1545/2009) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária com Ações
Participantes a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Jucas, Estado do Ceará”.
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 131 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 2.153/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática – (TVR 1647/2009) – que
“aprova o ato que outorga permissão à Rede Paraibana de Radiodifusão, Sons e Imagens Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Santa Helena, Estado da
Paraíba”. RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 132 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.190/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1919/2009)
– que “aprova o ato que autoriza 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”. RELATOR: Deputado VICENTE
ARRUDA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 133- PROJETO DE DE-
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CRETO LEGISLATIVO Nº 2.298/09 – da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática –
(TVR 1938/2009) – que “aprova o ato que autoriza 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”. RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa. 134 – PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.361/09 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 1618/2009) – que “aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Fundação Educacional União
da Serra para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, no Município de Marau, Estado do
Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 135- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.365/09 – da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática –
(TVR 1670/2009) – que “aprova o ato que outorga
permissão à Transmissão de Rádio e Televisão do
Nordeste Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada, no Município de João
Pessoa, Estado da Paraíba”. RELATOR: Deputado
EFRAIM FILHO. PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa. 136 – PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.367/09 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 1677/2009) – que “aprova o ato que outorga
permissão à Rede Tamandaré de Rádio e Televisão
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, no Município de Umbuzeiro, Estado da Paraíba”. RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. 137 – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 2.421/10 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
1969/2009) – que “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, Estado do Rio
Grande do Sul”. RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa. 138 – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 2.467/10 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2044/2009) – que “aprova o ato que renova 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”. RELATOR: Deputado EDUARDO
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CUNHA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 139 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.540/10 – da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática –
(TVR 2097/2010) – que “aprova o ato que outorga
concessão à Mello e Bruno Comunicação e Participações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias no Município de Paramoti, Estado
do Ceará”. RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. 140 – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 2.724/10 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2123/2010) – que “aprova o ato que renova 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”. RELATOR:
Deputado VICENTE ARRUDA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 141
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.769/10
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 1990/2009) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação de Desenvolvimento Social
e Comunicação 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”.
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 142 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 2.886/10 – da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática – (TVR 2350/2010) – que
“aprova o ato que renova 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”. RELATORA: Deputada ROSANE FERREIRA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 143 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.957/10
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 2490/2010) – que “aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Mirante do
Maranhão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada, no Município de Imperatriz, Estado do Maranhão”. RELATOR: Deputado
LOURIVAL MENDES. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 144 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.985/10 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 2560/2010) – que “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,
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Estado de Roraima”. RELATOR: Deputado FRANCISCO ARAÚJO. PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa. 145 – PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.987/10 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 2565/2010) – que “aprova o ato que outorga
permissão à Sociedade Rádio Vanguarda Limitada
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Barão de Melgaço,
Estado de Mato Grosso”. RELATOR: Deputado CARLOS BEZERRA. PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa. 146 – PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.988/10 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 2567/2010) – que “aprova o ato que outorga
permissão à Lamoglia Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Campos dos Goytacazes,
Estado do Rio de Janeiro”. RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 147 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.016/10 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 2506/2010) – que “aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Jornal FM
Fernandopólis Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município
de Fernandopólis, Estado de São Paulo”. RELATOR:
Deputado JOSÉ MENTOR. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 148 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.029/10
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 2594/2010) – que “aprova o ato
que outorga permissão à Bonito Comunicação Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Bela Vista, Estado
de Mato Grosso do Sul “. RELATOR: Deputado FABIO
TRAD. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 149 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.040/10 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
1012/2006) – que “aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Cultura de Astorga S/C Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Astorga, Estado
do Paraná”. RELATORA: Deputada CIDA BORGHETTI. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. 150 – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 3.045/10 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2137/2010) – que “aprova o ato que renova a concessão outorgada à Fundação Nossa Senhora Aparecida
para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas
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médias, no Município de Fernandópolis, Estado de São
Paulo”. RELATOR: Deputado JOSÉ MENTOR. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa. 151 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.054/10 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2348/2010)
– que “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”. RELATOR: Deputado JOSÉ MENTOR. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 152 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.063/10 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 2394/2010) – que “aprova o ato
que autoriza 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”. RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa. 153 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.079/10 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2477/2010)
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Recreativa da Melhor Idade (ARMI) a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no Município de Serra dos
Aimorés, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado FÁBIO RAMALHO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 154 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 33/11 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 2451/2010) – que “aprova o ato
que autoriza 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”.
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 155 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 34/11 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2452/2010) – que
“aprova o ato que autoriza 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”. RELATORA:
Deputada SANDRA ROSADO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 156
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 38/11
– da Co157issão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2596/2010) – que “aprova o
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ato que outorga permissão à Rede Brasileira de Esportes Comunicação Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Orizona, Estado de Goiás”. RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 157 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 78/11 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 2433/2010) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Educativa de
Radiodifusão de Breves a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Breves, Estado
do Pará”. RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa. 158 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 87/11 – da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática – (TVR 2491/2010) – que
“aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Rádio Sul Capixaba FM de Guaçuí Ltda para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Guaçuí, Estado do Espírito Santo”. RELATOR: Deputado CESAR COLNAGO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa. 159 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 113/11 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2655/2011)
– que “aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Capixaba Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, no Município de
Vitória, Estado do Espírito Santo”. RELATOR: Deputado CESAR COLNAGO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 160 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 141/11 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 2715/2011) – que “aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Fundação Mater
ET Magistra de Londrina para explorar, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, no Município de
Londrina, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado
JOSÉ MENTOR. PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa. 161 – PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 177/11 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 2851/2011) – que “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”.
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. 162 – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 268/11 – da Comissão de Ciência
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e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2848/2011) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Cultural e Lazer de Floresta a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Central de Minas, no Estado de Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado FÁBIO RAMALHO. PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 163- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 331/11 – da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática – (TVR 2891/2011) – que
“aprova o ato que renova 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”.
RELATOR: Deputado ANTHONY GAROTINHO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 164 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 346/11 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2919/2011)
– que “aprova o ato que renova 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”.
RELATOR: Deputado JOSÉ MENTOR. PARECER: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
165 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
357/11 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2576/2010) – que
“aprova o ato que outorga permissão à Sociedade Vale
de Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Piçarras, Estado de Santa Catarina”. RELATOR: Deputado DÉCIO LIMA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 166
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 361/11
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 2615/2011) – que “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”. RELATOR: Deputado CESAR COLNAGO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. 167 – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 386/11 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2725/2011) – que “aprova o ato que outorga permissão
à Ibiaçá Comunicações Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Ibiaçá, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. PARECER: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
168 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
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390/11 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2730/2011) – que
“aprova o ato que outorga permissão à Buritis Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada, no Município de Boa
Vista, Estado de Roraima”. RELATOR: Deputado FRANCISCO ARAÚJO. PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa. 169 – PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 392/11 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 2732/2011) – que “aprova o ato que outorga
permissão à Cristo Rei Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, no Município de Mimoso do Sul, Estado do
Espírito Santo”. RELATOR: Deputado CESAR COLNAGO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 170 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 405/11 – da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática –
(TVR 2749/2011) – que “aprova o ato que outorga
permissão ao Sistema de Comunicação Osvaldo Cruz
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, no Município de Bastos, Estado
de São Paulo”. RELATOR: Deputado JOSÉ MENTOR.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. 171 – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 414/11 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2759/2011) – que “aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Campos Floridos Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada, no
Município de Arapoti, Estado do Paraná”. RELATOR:
Deputado DILCEU SPERAFICO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 172
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 416/11
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 2762/2011) – que “aprova o ato
que outorga permissão à 102 FM LTDA. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Bueno Brandão, Estado de Minas
Gerais”. RELATOR: Deputado FÁBIO RAMALHO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 173 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 422/11 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2768/2011)
– que “aprova o ato que outorga permissão à A. L.
Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município
de Amélia Rodrigues, Estado da Bahia”. RELATOR:
Deputado MARCOS MEDRADO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 174
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 427/11
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
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e Informática – (TVR 2776/2011) – que “aprova o ato
que outorga permissão à Fabiane Comunicações Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Verê, Estado do
Paraná”. RELATOR: Deputado DILCEU SPERAFICO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. 175 – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 429/11 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2780/2011) – que “aprova o ato que outorga permissão
à Xaraés Comunicações Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada, no
Município de Jales, Estado de São Paulo”. RELATOR:
Deputado JOSÉ MENTOR. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 176 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 446/11
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 1853/2009) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação Cultural Jardim Represa a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de São Bernardo do Campo, Estado de São
Paulo”. RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. 177- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 448/11 – da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2610/2011) – que “aprova o ato que outorga 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”. RELATOR: Deputado CARLOS BEZERRA. PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 178 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 469/11 – da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática – (TVR 2849/2011) – que
“aprova o ato que autoriza 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”. RELATOR: Deputado
FÁBIO RAMALHO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 179 – PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 486/11 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2826/2011) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Sardoaense – Comunitária, Social
e Cultural Santo Antônio a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Sardoá, Estado
de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado FÁBIO RAMALHO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa. 180 – PROJETO DE DECRETO

Quinta-feira 5

10525

LEGISLATIVO Nº 491/11 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2945/2011) – que “aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Porto Brasil FM Estereo Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Porto Seguro, Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado ARTHUR OLIVEIRA MAIA. PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa. 181 – PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 504/11 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 2614/2011) – que “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”. RELATORA: Deputada BRUNA FURLAN. PARECER: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
182 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
507/11 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 2753/2011) – que
“aprova o ato que outorga permissão à Empresa de
Comunicação Correio Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Princesa Isabel, Estado da Paraíba”. RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 183
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 516/11
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 2914/2011) – que “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”. RELATOR:
Deputado MARCOS ROGÉRIO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 184PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 532/11
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 2733/2011) – que “aprova o ato
que outorga permissão à Rádio Tropical FM Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, no Município de Coroados, Estado de São
Paulo”. RELATOR: Deputado ANTONIO BULHÕES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. 185 – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 538/11 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
2905/2011) – que “aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Continental de Curitiba Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Curitiba, Estado
do Paraná”. RELATORA: Deputada CIDA BORGHETTI. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
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técnica legislativa. O Presidente anunciou a discussão
e a votação em bloco dos Projetos de Decreto Legislativo de Radiodifusão, exceto o item 205 – PDC Nº
446/11. Não houve oradores inscritos para a discussão.
Em votação, foram aprovados os Pareceres, com abstenção do Deputado Esperidião Amin. O Deputado
Esperidião Amin justificou sua abstenção nas votações
dos PDC’s pelo fato de não receberem os processos
completos, não tendo, desta forma, segurança para a
votação. Assumiu a Presidência o Deputado Luiz Carlos. 186 – REQUERIMENTO Nº 67/12 – do Sr. Ricardo
Berzoini – que “patrocínio da CCJC a evento produzido pela Frente Parlamentar Mista para o Aperfeiçoamento da Justiça Brasileira e da Associação dos Magistrados Brasileiros”. Usou da palavra o autor do Requerimento, Deputado Ricardo Berzoini. Discutiu a
matéria o Deputado Esperidião Amin. Em votação, foi
aprovado o requerimento. Os Deputados Anthony Garotinho e Luiz Couto solicitaram verificação de votação.
O Presidente procedeu à chamada nominal: Votaram
sim os Deputados Alessandro Molon, Luiz Couto, Paulo Teixieira, Ricardo Berzoini, Danilo Forte, Fabio Trad,
Bonifácio de Andrada, Luiz Carlos, Esperidião Amin,
Asdrúbal Bentes, Felipe Maia, Mendonça Prado, Henrique Oliveira, Dr. Ubiali, Arnaldo Faria de Sá, Onofre
Santo Agostini, Evandro Milhomen, Dr. Grilo, Décio
Lima, Romero Rodrigues, Roberto Teixeira, Eli Correa
Filho, Laércio Oliveira, Marcos Rogério, Rosane Ferreira e Daniel Lima. Votaram não os Deputados Anthony Garotinho e Ronaldo Fonseca. Encerrada a votação, o Senhor Presidente proclamou o resultado:
foram computados vinte e oito votos, sendo vinte e seis
favoráveis e dois contrários. Não havendo quórum regimental para deliberação, o Senhor Presidente encerrou a reunião às quinze horas e vinte e seis minutos,
antes convocando reunião ordinária, para a próxima
quarta-feira, quatro de abril, às dez horas, para apreciar os itens da pauta já divulgada. O Presidente informou também que manteria as inversões de pauta solicitadas. E, para constar, eu, Rejane Salete Marques,
lavrei a presente Ata, que, por ter sido lida e aprovada,
será assinada pelo Presidente, Deputado Ricardo Berzoini, e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Ata da Quadragésima Terceira Reunião Ordinária de Audiência Pública, realizada em 10 de
novembro de 2011.
Às dez horas e trinta e sete minutos do dia dez
de novembro de dois mil e onze, reuniu-se ordinariamente a Comissão de Educação e Cultura, no Anexo II, Plenário 10 da Câmara dos Deputados, com a
presença dos Deputados titulares: Alice Portugal e
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Artur Bruno – Vice-Presidentes; Izalci, Paulo Rubem
Santiago, Professora Dorinha Seabra Rezende, Tiririca
e Waldenor Pereira. Deixaram de comparecer os Deputados titulares: Fátima Bezerra – Presidenta; Alex Canziani, Antônio Roberto, Biffi, Costa Ferreira, Dr. Ubiali,
Gabriel Chalita, Gastão Vieira, Joaquim Beltrão, Lelo
Coimbra, Luiz Carlos Setim, Luiz Noé, Mara Gabrilli,
Nazareno Fonteles, Nice Lobão, Paulo Freire, Paulo
Pimenta, Pinto Itamaraty, Pedro Uczai, Professor Setimo, Raul Henry, Reginaldo Lopes, Rogério Marinho,
Stepan Nercessian e Waldir Maranhão. ABERTURA:
A Deputada Alice Portugal 3ª Vice-Presidente (PCdoB/
BA), no exercício da Presidência, conforme dispõe o
caput do art. 40 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, declarou aberta a reunião de audiência
pública convocada para debater sobre a produção nacional de documentários (curta-metragens). Atendendo
ao requerimento nº 89/2011, da Deputada Alice Portugal, aprovado em reunião realizada em 10/08/2011. A
Presidente em exercício, tendo em vista as ausências
dos convidados: Orlando Senna, Cineasta; e Vladimir
Carvalho, Cineasta e Documentarista; convidou a Senhora Solange Lima – Presidente da ABN Nacional –
Associação Brasileira dos Documentaristas e Curta-Metragistas, para compor a Mesa. A Presidente em
exercício anunciou a existência da lista de inscrição
para o debate e informou que para o melhor ordenamento dos trabalhos, observado o disposto no art. 51
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, adotaria os seguintes critérios: a expositora teria o prazo
de vinte minutos para sua alocução, prorrogáveis por
mais cinco minutos, só podendo ser aparteada durante
a prorrogação; somente após a participante terminar
sua exposição, passaria ao debate com os senhores
deputados; o autor do requerimento teria dez minutos
para fazer seus comentários e eventuais interpelações
à palestrante; os demais deputados inscritos para o
debate teriam o tempo de, no máximo, três minutos
para suas intervenções; a expositora teria igualmente três minutos para responder as interpelações que
lhe fosse dirigida; seriam autorizadas para o debate,
inscrições com os seguintes critérios de preferência:
autor do requerimento; membros da Comissão de Educação e Cultura; e outros parlamentares. Em seguida,
a Presidente teceu alguns comentários acerca do tema
em discussão e transferiu a palavra à Senhora Solange Lima – Presidente da ABN Nacional – Associação
Brasileira dos Documentaristas e Curta-Metragistas.
A palestrante cumprimentou os parlamentares e autoridades presentes, e iniciou a sua narrativa fazendo
a leitura de uma carta do Senhor Orlando Sena, em
que louva a iniciativa da Associação Brasileira de Documentaristas e da Comissão de Educação e Cultura
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da Câmara dos Deputados, representada pela Deputada Alice Portugal, em promover uma audiência
pública para tratar da oficialização do Dia Nacional
do Documentarista. Ao término da leitura da carta, a
expositora apresentou as suas reflexões sobre tema,
enaltecendo grandes nomes do cinema nacional e as
obras de grande relevância, ressaltou, ainda, a necessidade de se fortalecer o documentário como expressão
audiovisual que mais avança na relação com as novas
tecnologias da comunicação e a que mais contribui
para o desenvolvimento da linguagem cinematográfica. Concluiu a sua exposição, defendendo a democratização da atividade e o fortalecimento de seu papel
na sociedade. Dando continuidade, a Presidente em
exercício concedeu a palavra ao Senhor André Leão –
Cineasta Documentarista Brasiliense, esse acentuou
a iniciativa da criação do dia do Documentarista, que
segundo seu entendimento evidenciava o olhar e o posicionamento do diretor-autor, além de permitir o uso
de novas linguagens e a democratização de exibição
através dos diversos meios de multimídia. Em seguida,
o Deputado Artur Bruno (PT/CE) fez uso da palavra
para apresentar as suas considerações sobre o tema
em discussão e se dispôs a realizar reunião de audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado do
Ceará para discutir sobre as medidas de valorização
do documentário nacional. A presidente em exercício
destacou o valor da temática e a justa homenagem à
produção cinematográfica como expressão de cultura;
encerrou a lista de inscrição para o debate; agradeceu
a presença de todos, em especial da convidada; e concedeu a palavra a essa para as suas considerações
finais. A palestrante fez uso da palavra para agradecer
a presença de todos, e em particular aos senhores
parlamentares. ENCERRAMENTO: Não havendo mais
oradores inscritos, a Deputada Alice Portugal, no exercício da Presidência, encerrou a reunião às onze horas
e trinta minutos, tendo antes comunicado ao Plenário
que haveria as seguintes reuniões: Reunião ordinária
deliberativa, 16 de novembro, às 10 horas, no plenário 10, para tratar dos assuntos constantes da pauta
nº 44/2011; e Reunião ordinária de audiência pública,
17 de novembro, às 10h, no plenário 10, para debater
a “veiculação de publicidade comercial em programação de emissoras de televisão educativa”, objeto do PL
1.311/2011, do Deputado Rogério Peninha Mendonça,
atendendo ao Requerimento nº 92/2011, do Deputado
Rui Costa. O inteiro teor da reunião foi gravado, passando os arquivos de áudio e vídeo a integrar o acervo
documental dessa reunião para posterior degravação
mediante solicitação escrita. E, para constar, eu, Jairo
Luis Brod, Secretário desta Comissão de Educação
e Cultura, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida
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e aprovada será assinada pela Presidenta Deputada
Fátima Bezerra, e publicada no Diário da Câmara dos
Deputados.
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 5ª Reunião Ordinária Audiência Pública, realizada em 27 de março de 2012.
Às quatorze horas e quarenta e seis minutos do
dia vinte e sete de março de dois mil e doze, reuniu-se
a Comissão de Seguridade Social e Família, no Anexo
II, Plenário 07 da Câmara dos Deputados, com a presença dos Senhores Deputados Mandetta – Presidente;
Fábio Souto e Antonio Brito – Vice-Presidentes; Benedita da Silva, Carmen Zanotto, Chico D’Angelo, Cida
Borghetti, Dr. Jorge Silva, Eduardo Barbosa, Eleuses
Paiva, Geraldo Resende, Keiko Ota, Marcus Pestana
e Sueli Vidigal – Titulares; Assis Carvalho, Danilo Forte, Dr. Rosinha, Erika Kokay, Geraldo Thadeu, Pastor
Eurico, Roberto de Lucena, Rosane Ferreira e Toninho
Pinheiro – Suplentes. Compareceu também o Deputado Alessandro Molon, como não-membro. Deixaram
de comparecer os Deputados Alexandre Roso, Amauri
Teixeira, Angelo Vanhoni, Celia Rocha, Darcísio Perondi,
Dr. Paulo César, Jandira Feghali, Jhonatan de Jesus,
João Ananias, José Linhares, Lael Varella, Maurício
Trindade, Nazareno Fonteles, Neilton Mulim, Osmar
Terra, Rogério Carvalho, Rosinha da Adefal, Saraiva
Felipe, Simplício Araújo, Teresa Surita, Walter Tosta e
William Dib. Justificou a ausência a Senhora Deputada
Célia Rocha. ABERTURA: Havendo número regimental, o Senhor Presidente Deputado Mandetta declarou abertos os trabalhos e comunicou que a presente
reunião fora convocada nos termos do Requerimento
nº 158, de 2012, de autoria do Senhor Deputado Antonio Brito, aprovado por esta Comissão, para “Dar
visibilidade à tuberculose como problema de saúde
pública no Brasil”, tendo como convidados os Senhores Carlos Basília, Secretário Executivo do FORUM
ONGs Tuberculose, Rio de Janeiro/RJ; Carlos Alberto
Ebeling Duarte, Vice-Presidente do Grupo de Apoio a
Prevenção da AIDS no Rio Grande do Sul; Germano
Gerhardt Filho, Presidente da Fundação Ataulpho de
Paiva, Rio de Janeiro/RJ; e Jarbas Barbosa, Secretário
de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Senhor Deputado
Antonio Brito, no exercício da Presidência, solicitou aos
convidados que tomassem assento à Mesa e comunicou aos membros da Comissão que cada convidado
teria o prazo de quinze minutos para fazer sua exposição prorrogáveis a juízo da Presidência, não podendo
ser aparteados e que os Deputados inscritos para in-
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terpelar os convidados poderiam fazê-lo estritamente
sobre o assunto da exposição facultadas as réplicas
e as tréplicas, pelo prazo de três minutos, não sendo
permitido ao orador interpelar quaisquer presentes. Em
seguida, o Senhor Presidente passou a palavra aos
convidados para que fizessem as suas exposições. Ato
contínuo, pela ordem de inscrição, manifestaram-se os
Senhores (as) Deputados (as) João Ananias, Benedita
da Silva, Alessandro Molon e Chico D’Angelo. Após os
esclarecimentos solicitados, os convidados fizeram
as suas considerações finais. ENCERRAMENTO: Às
dezesseis horas e quarenta e nove minutos o Senhor
Deputado Antonio Brito, no exercício da Presidência,
encerrou a presente reunião antes convocando os membros da Comissão para Reunião Ordinária a realizar-se na próxima quarta-feira, dia vinte e oito de março,
às nove horas, neste mesmo Plenário, para tratar dos
itens da pauta. O inteiro teor desta reunião foi gravado
passando o arquivo de áudio a integrar o respectivo
acervo documental para degravação, mediante solicitação. E, para constar, eu, Lin Israel Costa dos Santos,
lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada,
será assinada pelo Presidente, Deputado Mandetta, e
publicada no Diário da Câmara dos Deputados
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 6ª Reunião Ordinária, realizada em 28
de março de 2012.
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia
vinte e oito de março de dois mil e doze, reuniu-se a
Comissão de Seguridade Social e Família, no Anexo II,
Plenário 07 da Câmara dos Deputados, com a presença dos Senhores Deputados Mandetta – Presidente;
Fábio Souto, Lael Varella e Antonio Brito – Vice-Presidentes; Amauri Teixeira, Angelo Vanhoni, Benedita da
Silva, Carmen Zanotto, Chico D’Angelo, Cida Borghetti, Darcísio Perondi, Dr. Jorge Silva, Dr. Paulo César,
Eduardo Barbosa, Eleuses Paiva, Geraldo Resende,
Jandira Feghali, Jhonatan de Jesus, João Ananias, Keiko Ota, Marcus Pestana, Maurício Trindade, Neilton
Mulim, Osmar Terra, Rogério Carvalho, Rosinha da
Adefal, Saraiva Felipe, Simplício Araújo, Teresa Surita
e William Dib – Titulares; Arnaldo Faria de Sá, Assis
Carvalho, Bruna Furlan, Danilo Forte, Dr. Aluizio, Dr.
Rosinha, Elcione Barbalho, Erika Kokay, Geraldo Thadeu, Gorete Pereira, Jô Moraes, João Campos, Manato, Mara Gabrilli, Pastor Eurico, Pastor Marco Feliciano,
Paulo Rubem Santiago, Roberto Britto, Roberto de Lucena, Ronaldo Caiado, Rosane Ferreira, Toninho Pinheiro e Walney Rocha – Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados Alexandre Roso, Celia Rocha,
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José Linhares, Nazareno Fonteles, Sueli Vidigal e Walter Tosta. Justificaram a ausência os Senhores Deputados Nazareno Fonteles e Célia Rocha. ABERTURA:
Havendo número regimental, o Senhor Presidente Deputado Mandetta declarou abertos os trabalhos e colocou à apreciação as Atas da terceira e quarta reuniões,
realizadas no dia vinte e um de março de dois mil e
doze. Em votação, as Atas foram aprovadas. EXPEDIENTE: O Senhor Presidente declarou prejudicado o
Projeto de Lei nº 7.110, de 2010, que “Dispõe sobre as
condições para a promoção, proteção e recuperação
da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências”, nos
termos do artigo 163, incisos I, por ter sido promulgada
a Lei nº 12.466, de 2011, que trata do mesmo assunto.
Em seguida acusou o recebimento da cópia do Aviso n
º 201, de vinte e dois de março de dois mil e doze, da
Casa Civil da Presidência da República, que remete o
Aviso nº 113, de oito de março de dois mil e doze, do
Ministério da Saúde, em resposta à indicação nº 1824,
de 2011, de autoria desta Comissão, em que sugere a
concessão de fraldas descartáveis aos portadores de
deficiência, informou que “a coordenação do Programa
Farmácia Popular do Brasil está analisando a possibilidade de incluir novos grupos nas vendas de fraldas, e
para isso estão sendo feitos estudos de viabilidade e
definição do perfil dos pacientes a serem atendidos. Em
seguida informou o recebimento do Acórdão proferido
nos autos do processo do TCU nº 014.479/2011-4,
acompanhado do Relatório e Voto que apreciou Auditoria Operacional destinada a avaliar as ações relativas
à Regulação Assistencial do Sistema Único de Saúde
– SUS. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Senhor
Presidente passou à apreciação dos Requerimentos
sobre a Mesa: 1 – REQUERIMENTO – do Sr. Roberto
de Lucena – que “Solicita a preferência para apreciação
do Projeto de Lei Nº 6.146/2009”. O REQUERIMENTO
FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. 2 – REQUERIMENTO – do Sr. Dr. Paulo César – que “Solicita a
inversão de pauta para apreciação do Projeto de Lei Nº
6.146/2009”. O REQUERIMENTO FOI APROVADO
POR UNANIMIDADE. 3 – REQUERIMENTO – da Sr.ª
Cida Borghetti – que “Solicita a inversão de pauta para
apreciação do Projeto de Lei Nº 1.336/2011”. O REQUERIMENTO FOI APROVADO POR UNANIMIDADE.
4 – REQUERIMENTO – do Sr. Eduardo Barbosa – que
“Solicita a inversão de pauta para apreciação do Projeto de Lei Nº 267/2011”. O REQUERIMENTO FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. 5 – REQUERIMENTO – do
Sr. João Campos – que “Requer a retirada de pauta do
Projeto de Lei Nº 2.574/2007”. O REQUERIMENTO FOI
APROVADO POR UNANIMIDADE. 6 – REQUERIMENTO – do Sr. Amauri Teixeira – que “Requer a retirada de
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pauta do Projeto de Lei Nº 22/2007”. O REQUERIMENTO FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. 7 – REQUERIMENTO – do Sr. Rogério Carvalho – que “Requer
a retirada de pauta do Projeto de Lei Nº 440/2011”. O
REQUERIMENTO FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. 8 – REQUERIMENTO – do Sr. Pastor Marco
Feliciano – que “Requer a retirada de pauta do Projeto
de Lei Nº 440/2011”. O REQUERIMENTO FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. 9 – REQUERIMENTO –
da Sr.ª Jô Moraes – que “Requer a retirada de pauta do
Projeto de Lei Nº 1.362/2011”. O REQUERIMENTO FOI
APROVADO POR UNANIMIDADE. 10 – REQUERIMENTO – da Sr.ª Keiko Ota – que “Requer a retirada
de pauta do Projeto de Lei Nº 1.823/2011”. O REQUERIMENTO FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Em
seguida o Senhor Presidente Deputado Mandetta passou à ORDEM DO DIA: 1 – REQUERIMENTO Nº 184/12
– do Sr. Geraldo Resende – que “requer a realização
de Audiência Pública para debater Situação da Saúde
Indígena no Brasil”. O REQUERIMENTO FOI APROVADO, EM CONJUNTO COM O REQUERIMENTO
Nº190/12, POR UNANIMIDADE. 2 – REQUERIMENTO
Nº 185/12 – do Sr. Geraldo Resende – (PL 6820/2010)
– que “requer a realização de Audiência Pública para
debater o Projeto de Lei nº 6.820/2010, que Altera a Lei
nº 6.259,de 30 de outubro de 1975, para garantir o oferecimento de vacinação antipapilomavírus humano
(HPV) à população”. O REQUERIMENTO FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. 3 – REQUERIMENTO Nº
189/12 – do Sr. Eleuses Paiva – (PL 3338/2008) – que
“requer a realização de Audiência Pública para discutir
o Projeto de Lei nº 3.338, de 2008, que visa fixar a carga horária de psicólogos e dá outras providências”. O
REQUERIMENTO FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. 4 – REQUERIMENTO Nº 190/12 – do Sr. Amauri Teixeira – que “requer a realização de audiência pública para debater Situação da Saúde Indígena no Brasil”. O REQUERIMENTO FOI APROVADO, EM CONJUNTO COM O REQUERIMENTO Nº190/12, POR
UNANIMIDADE. 5 – REQUERIMENTO Nº 191/12 – do
Sr. Amauri Teixeira – que “requer a realização de audiência pública para debater a Estruturação da Rede de
Oncologia e o Tratamento dos Pacientes usuários dos
serviços oncológicos”. Os Deputados Carmen Zanotto, Dr. Aluízio, Arnaldo Faria de Sá e Geraldo Resende subscreveram o requerimento. O REQUERIMENTO FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. 6 – PROJETO DE LEI Nº 2.574/07 – da Comissão de Legislação
Participativa – (SUG 24/2007) – que “cria Centros de
Saúde nos estabelecimentos prisionais com mais de
100 presos e prevê atendimento em ambulatório na
própria unidade prisional por profissionais de saúde nas
prisões com até 100 detentos”. RELATOR: Deputado
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JOÃO CAMPOS. PARECER: pela aprovação. Vista conjunta aos Deputados Amauri Teixeira e Eleuses Paiva,
em 21/03/2012. O Deputado Amauri Teixeira apresentou
voto em separado em 27/03/2012. RETIRADO DE PAUTA A REQUERIMENTO DO DEPUTADO JOÃO CAMPOS. 7 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº
52/11 – do Sr. Amauri Teixeira – que “altera a Lei de
Responsabilidade Fiscal, para proibir a limitação de
empenho de dotações com seguridade social”. RELATOR: Deputado DANILO FORTE. PARECER: pela aprovação. Manifestaram-se os Senhores Deputados Danilo Forte, Amauri Teixeira e Antonio Brito. EM VOTAÇÃO,
APROVADO O PARECER POR UNANIMIDADE. 8 –
PROJETO DE LEI Nº 5.218/09 – do Sr. Paulo Pimenta
– que “dispõe sobre a reserva de percentual de cargos
e empregos, na Administração Pública Federal, a serem
providos por pessoas portadoras de deficiência, nos
termos do art. 37, VIII, da Constituição”. (Apensados:
PL 1196/2011, PL 1113/2011, PL 2265/2011 e PL
2485/2011) RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA. PARECER: pela aprovação deste, e do PL 2485/2011,
apensado, com substitutivo, pela aprovação parcial do
PL 1113/2011, apensado, e pela rejeição do PL
1196/2011, e do PL 2265/2011, apensados. Manifestaram-se os Senhores Deputados Eduardo Barbosa,
Mandetta, Antonio Brito, Mara Gabrilli, Cida Borghetti,
Jonathan de Jesus e Carmen Zanotto. EM VOTAÇÃO,
APROVADO O PARECER POR UNANIMIDADE. 9 –
PROJETO DE LEI Nº 440/11 – do Sr. Ratinho Junior
– que “acrescenta o § 8º ao art. 28 da Lei nº 11.343, de
23 de agosto de 2006, que institui o Sistema Nacional
de Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad; prescreve
medidas para prevenção do uso indevido, atenção e
reinserção social de usuários e dependentes de drogas;
estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá
outras providências”. RELATOR: Deputado PASTOR
MARCO FELICIANO. PARECER: pela aprovação, com
substitutivo. RETIRADO DE PAUTA A REQUERIMENTO DO DEPUTADO ROGÉRIO CARVALHO. 10 – PROJETO DE LEI Nº 451/11 – do Sr. Thiago Peixoto – que
“institui o Programa Nacional de Apoio à Assistência
Social – PRONAS e dá outras providências”. RELATOR:
Deputado DR. JORGE SILVA. PARECER: pela rejeição.
VISTA AO DEPUTADO WILLIAM DIB. 11 – PROJETO
DE LEI Nº 1.836/07 – do Senado Federal – Cícero Lucena – (PLS 28/2007) – que “altera o § 1º do art. 19-I
da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, incluído
pela Lei nº 10.424, de 15 de abril de 2002, para acrescentar ao Sistema Único de Saúde – SUS o fornecimento de medicamentos de uso continuado não sujeitos
a controle especial, entre outros, necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio”. (Apensados:
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PL 3054/2008 e PL 960/2011 (Apensado: PL 3383/2012))
RELATOR: Deputado DARCÍSIO PERONDI. PARECER:
pela rejeição deste, do PL 3054/2008, e do PL 960/2011,
apensados. Vista ao Deputado Walter Tosta, em
19/10/2011. O Deputado Walter Tosta apresentou voto
em separado em 26/10/2011. RETIRADO DE PAUTA
PELO RELATOR. 12 – PROJETO DE LEI Nº 6.812/10
– do Senado Federal – Expedito Júnior – (PLS 49/2008)
– que “altera o inciso II do § 2º do art. 77 da Lei nº 8.213,
de 24 de julho de 1991, para estender o direito à pensão
por morte aos filhos e dependentes até os 24 anos de
idade, quando estudantes, e dá outras providências”.
(Apensados: PL 2483/2007 e PL 366/2011) RELATOR:
Deputado JHONATAN DE JESUS. PARECER: pela
aprovação deste e do PL 366/2011, apensado, com
substitutivo e pela rejeição do PL 2483/2007. VISTA AO
DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI. 13 – PROJETO DE
LEI Nº 1.336/11 – do Senado Federal – Tasso Jereissati – (PLS 310/2006) – que “altera os arts. 62, 66 e 67
da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), o art. 12 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de
1997, o art. 1º da Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935 e
o art. 29 da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009,
para dispor sobre a finalidade das fundações, o prazo
para manifestação do Ministério Público sobre suas alterações estatutárias, a remuneração dos seus dirigentes, e dá outras providências”. (Apensado: PL 1624/2011)
RELATORA: Deputada CIDA BORGHETTI. PARECER:
pela aprovação deste, e pela rejeição do PL 1624/2011,
apensado. Vista ao Deputado Pastor Eurico, em
07/12/2011. Manifestaram-se os Senhores Deputados
Cida Borghetti e Marcus Pestana. EM VOTAÇÃO, APROVADO O PARECER POR UNANIMIDADE. 14 – PROJETO DE LEI Nº 1.014/03 – do Sr. Ricardo Izar – que
“dispõe sobre a identificação e os padrões de qualidade
da água adicionada de sais e envasamento para comercialização”. RELATOR: Deputado DARCÍSIO PERONDI. PARECER: pela aprovação das Emendas do
Senado Federal ao PL 1014/2003 VISTA AO DEPUTADO AMAURI TEIXEIRA. 15 – PROJETO DE LEI Nº
22/07 – do Sr. Dr. Rosinha – que “estabelece o Código
Nacional de Direitos dos Usuários das Ações e dos
Serviços de Saúde e dá outras providências”. RELATOR:
Deputado AMAURI TEIXEIRA. PARECER: pela aprovação deste, com as modificações presentes nas três
emendas aprovadas na Comissão de Defesa do Consumidor e as nove emendas apresentadas em anexo.
RETIRADO DE PAUTA PELO RELATOR. 16 – PROJETO DE LEI Nº 6.146/09 – do Sr. Arlindo Chinaglia –
que “acrescenta dispositivo à Lei nº 6.932, de 7 de julho
de 1981, a fim de assegurar gratificação natalina aos
médicos-residentes”. (Apensados: PL 7055/2010 e PL
7328/2010) RELATOR: Deputado DR. PAULO CÉSAR.
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PARECER: pela aprovação deste, do PL 7055/2010, e
do PL 7328/2010, apensados, com substitutivo. Manifestaram-se os Senhores Deputados Dr. Paulo César,
Amauri Teixeira, Osmar Terra, João Ananias, Jandira
Feghali, Eleuses Paiva, Geraldo Resende, Carmen Zanotto, Rogério Carvalho, Jonathan de Jesus, Jô Moraes,
Lael Varela, Darcísio Perondi e Dr. Jorge Silva. EM VOTAÇÃO, APROVADO O PARECER POR UNANIMIDADE, COM ALTERAÇÃO. 17 – PROJETO DE LEI Nº
6.232/09 – do Sr. Marco Maia – que “dispõe sobre a
redução da jornada de trabalho como fator de prevenção de doenças ocupacionais nas indústrias de alimentação”. RELATOR: Deputado ROGÉRIO CARVALHO.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. VISTA AO
DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI. 18 – 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”. RELATOR: Deputado MANDETTA. PARECER: pela aprovação. Manifestaram-se os Senhores
Deputados Mandetta, Eduardo Barbosa, Jô Moraes,
William Dib e Rosane Ferreira. EM VOTAÇÃO, APROVADO O PARECER POR UNANIMIDADE. 19 – PROJETO DE LEI Nº 1.362/11 – do Sr. Assis Melo – que
“altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 8.213, de 24
de julho de 1991, para instituir, no âmbito do Regime
Geral de Previdência Social, o auxílio-temporário a ser
concedido a mulheres em situação de violência doméstica e familiar”. RELATORA: Deputada JÔ MORAES.
PARECER: pela aprovação. RETIRADO DE PAUTA
PELA RELATORA. 20 – PROJETO DE LEI Nº 1.823/11
– da Sra. Sandra Rosado – que “assegura à mulher, na
condição de chefe de família o direito de aquisição de
terras públicas”. RELATOR: Deputado DR. JORGE SILVA. PARECER: pela rejeição. RETIRADO DE PAUTA A
REQUERIMENTO DA DEPUTADA KEIKO OTA. ENCERRAMENTO: Às doze horas e cinquenta minutos,
o Senhor Presidente Deputado Mandetta encerrou os
trabalhos da Comissão antes convocando os membros
da Comissão para Reunião Ordinária de Audiência Pública a realizar-se na próxima quinta-feira, dia vinte e
nove de março de dois mil e doze, às nove horas e trinta minutos, neste mesmo Plenário, para “Debater questões relacionadas à regulamentação da Emenda Constitucional sessenta e três, que trata da criação do Piso
Salarial Nacional e as diretrizes do Plano de Carreira
dos profissionais Agentes Comunitários de Saúde e
Agentes de Combate às Endemias”. O inteiro teor desta reunião foi gravado passando o arquivo de áudio a
integrar o respectivo acervo documental, para degravação mediante solicitação. E, para constar, eu, Lin Israel
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Costa dos Santos, lavrei a presente Ata, que por ter sido
lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado Mandetta, e publicada no Diário da Câmara dos
Deputados.
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 7ª Reunião Ordinária Audiência Pública, realizada em 29 de março de 2012.
Às dez horas e quatorze minutos do dia vinte e
nove de março de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão de Seguridade Social e Família, no Anexo II, Plenário 07 da Câmara dos Deputados, com a presença
dos Senhores Deputados Mandetta – Presidente; Fábio
Souto – Vice-Presidente; Amauri Teixeira, Benedita da
Silva, Carmen Zanotto, Cida Borghetti, Dr. Jorge Silva,
Eleuses Paiva, Geraldo Resende, João Ananias, Marcus Pestana e Simplício Araújo – Titulares; Erika Kokay,
Geraldo Thadeu, João Campos, Pastor Eurico, Pastor
Marco Feliciano, Paulo Rubem Santiago, Roberto de
Lucena e Rosane Ferreira – Suplentes. Compareceram
também os Deputados Fátima Bezerra, Flávia Morais,
Raimundo Gomes de Matos e Romero Rodrigues, como
não-membros. Deixaram de comparecer os Deputados
Alexandre Roso, Angelo Vanhoni, Antonio Brito, Celia
Rocha, Chico D’Angelo, Darcísio Perondi, Dr. Paulo
César, Eduardo Barbosa, Jandira Feghali, Jhonatan de
Jesus, José Linhares, Keiko Ota, Lael Varella, Maurício
Trindade, Nazareno Fonteles, Neilton Mulim, Osmar Terra, Rogério Carvalho, Rosinha da Adefal, Saraiva Felipe, Sueli Vidigal, Teresa Surita, Walter Tosta e William
Dib. Justificaram a ausência os Deputados Celia Rocha
e Nazareno Fonteles. ABERTURA: Havendo número
regimental, o Senhor Presidente Deputado Mandetta
declarou abertos os trabalhos e comunicou que esta
reunião fora convocada nos termos do Requerimento nº 156, de 2012, de autoria dos Senhores Deputados João Campos, Eleuses Paiva, Geraldo Resende,
Amauri Teixeira, Rogério Carvalho, Roberto de Lucena,
Arnaldo Faria de Sá, Benedita da Silva, Simplício Araújo, Willian Dib, Paulo Rubem Santiago e Pastor Marco
Feliciano, aprovado por esta Comissão, para “Debater
questões relacionadas à regulamentação da Emenda
Constitucional 63, que trata da criação do Piso Salarial
Nacional e as diretrizes do Plano de Carreira dos profissionais Agentes Comunitários de Saúde e Agentes
de Combate às Endemias”, tendo como convidados os
Senhores Raimundo Gomes de Matos, Deputado Federal e Presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos
Deputados; Benjamin Maranhão, Deputado Federal e
Ruth Brilhante, Presidente da Confederação Nacional
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dos Agentes Comunitários de Saúde. Dando andamento
aos trabalhos, o Senhor Presidente Mandetta passou
a presidência dos trabalhos ao Deputado Raimundo
Gomes de Matos e este solicitou aos convidados que
tomassem assento à Mesa. O Presidente Raimundo
Gomes de Matos, em exercício, comunicou aos membros da Comissão que cada convidado teria o prazo de
quinze minutos para fazer sua exposição prorrogáveis
a juízo da Presidência, não podendo ser aparteados
e que os Deputados inscritos para interpelar os convidados poderiam fazê-lo estritamente sobre o assunto
da exposição facultadas as réplicas e as tréplicas, pelo
mesmo prazo, não sendo permitido ao orador interpelar
quaisquer presentes. Em seguida, passou a palavra aos
convidados para que fizessem as suas exposições. Ato
contínuo, pela ordem de inscrição, manifestaram-se os
Deputados Geraldo Resende, João Campos, Paulo
Rubem Santiago, Carmen Zanotto, Rosane Ferreira,
Pastor Eurico, Marcus Pestana, Érika Kokay, Simplício
Araújo, Amauri Teixeira e Dr.ª Elaine. Na sequência, após
os esclarecimentos solicitados, os convidados fizeram
as suas considerações finais. ENCERRAMENTO: Às
onze horas e quarenta e dois minutos, o Senhor Deputado Raimundo Gomes de Matos, no exercício da Presidência, declarou encerrada a presente reunião antes
convocando os membros da Comissão para Reunião
Ordinária de Audiência Pública a realizar-se na próxima
terça-feira, dia três de abril, às quatorze horas e trinta
minutos, neste mesmo Plenário, para “Discutir sobre o
direito à Comunicação, à Informação, e o universo da
surdez, bem como sobre as soluções em acessibilidade necessárias a plena inclusão social da pessoa com
deficiência auditiva usuárias da língua portuguesa”. O
inteiro teor desta reunião foi gravado passando o arquivo de áudio a integrar o respectivo acervo documental
para degravação mediante solicitação. E, para constar,
eu, Lin Israel Costa dos Santos, lavrei a presente Ata,
que por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo
Presidente, Deputado Mandetta, e publicada no Diário
da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 8ª Reunião Ordinária Audiência Pública, realizada em 3 de abril de 2012.
Às quatorze horas e cinquenta e nove minutos
do dia três de abril de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão de Seguridade Social e Família, no Anexo II,
Plenário 07 da Câmara dos Deputados, com a presença
dos Senhores Deputados Mandetta – Presidente; Fábio Souto e Antonio Brito – Vice-Presidentes; Carmen
Zanotto, Cida Borghetti, Eduardo Barbosa, Keiko Ota,

10532 Quinta-feira 5

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Rosinha da Adefal e Sueli Vidigal – Titulares; Arnaldo
Faria de Sá, Assis Carvalho, Danilo Forte, Erika Kokay,
Pastor Eurico, Roberto de Lucena, Rosane Ferreira e
Toninho Pinheiro – Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados Alexandre Roso, Amauri Teixeira,
Angelo Vanhoni, Benedita da Silva, Celia Rocha, Chico
D’Angelo, Darcísio Perondi, Dr. Jorge Silva, Dr. Paulo
César, Eleuses Paiva, Geraldo Resende, Jandira Feghali, Jhonatan de Jesus, João Ananias, José Linhares,
Lael Varella, Marcus Pestana, Maurício Trindade, Nazareno Fonteles, Neilton Mulim, Osmar Terra, Rogério
Carvalho, Saraiva Felipe, Simplício Araújo, Teresa Surita, Walter Tosta e William Dib. ABERTURA: Havendo
número regimental, o Senhor Presidente Deputado
Mandetta declarou abertos os trabalhos e comunicou
aos membros da Comissão que a presente reunião
fora convocada nos termos do Requerimento nº 174,
de 2012, de autoria dos (as) Senhores Deputados (as)
Rosinha da Adefal e Arnaldo Faria de Sá, aprovado
por esta Comissão para “Discutir sobre o direito à comunicação, à informação, e o universo da surdez, bem
como sobre as soluções em acessibilidade necessárias à plena inclusão social da pessoa com deficiência
auditiva usuárias da língua portuguesa”, tendo como
convidadas as Senhoras Eugênia Augusta Gonzaga
Fávero, Procuradora da República no Estado de São
Paulo; Anahi Guedes, Membro do Grupo de Pesquisa
em Acessibilidade e Tecnologias e do Laboratório de
Experimentação Remota da Universidade Federal de
Santa Catarina; Sônia Ramires de Almeida, Socióloga,
ativida e articulista do Blog Surdos Usuários da Língua
Portuguesa; e o Senhor Antônio José Ferreira, Secretário Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa
com Deficiência da Secretaria de Direitos Humanos
da Presidência da República. Dando andamento aos
trabalhos, o Senhor Presidente passou a Presidência dos trabalhos à Senhora Deputado Rosinha da
Adefal, proponente do Requerimento. Em seguida, a
Senhora Deputada solicitou aos convidados que tomassem assento à Mesa e comunicou aos membros
da Comissão que cada convidado (a) teria o prazo de
quinze minutos para fazer sua exposição prorrogáveis
a juízo da Presidência, não podendo ser aparteados e
que os Deputados inscritos para interpelar os convidados poderiam fazê-lo estritamente sobre o assunto da
exposição facultadas as réplicas e as tréplicas, pelo
prazo de três minutos, não sendo permitido ao orador
interpelar quaisquer presentes. Em seguida, a Senhora Presidente passou a palavra aos convidados para
que fizessem as suas exposições. Ato contínuo, pela
ordem de inscrição, manifestaram-se os Senhores (as)
Deputados (as) Arnaldo Faria de Sá, Carmen Zanotto e
Assis Carvalho. Após os esclarecimentos solicitados,
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os convidados fizeram as suas considerações finais.
ENCERRAMENTO: Às dezessete horas e três minutos
a Senhora Deputada Rosinha da Adefal, no exercício
da Presidência declarou encerrada a presente reunião
antes convocando os membros da Comissão para
Reunião Ordinária a realizar-se na próxima quarta-feira, dia quatro de abril, às nove horas, neste mesmo Plenário, para tratar dos itens da pauta. O inteiro
teor desta reunião foi gravado passando o arquivo de
áudio a integrar o respectivo acervo documental para
degravação, mediante solicitação. E, para constar, eu,
Lin Israel Costa dos Santos, lavrei a presente Ata, que
por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado Mandetta, e publicada no Diário da
Câmara dos Deputados.

DESIGNAÇÕES
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
DESIGNAÇÃO DE RELATOR
Faço, nesta data, a(s) seguinte(s)
designação(ões) de relatoria:
Ao Deputado Augusto Coutinho
PROJETO DE LEI Nº 2.313/2011 – do Sr. Marllos
Sampaio – que “dispõe sobre obrigatoriedade de reconhecimento de firma e entrega de segunda via ao
cliente em contratos de natureza financeira”.
Ao Deputado Chico Lopes
PROJETO DE LEI Nº 373/2011 – da Sra. Manuela D’ávila – que “dispõe sobre a obrigatoriedade
de as embalagens de medicamentos conterem tampa
de segurança”.
Ao Deputado Dr. Carlos Alberto
PROJETO DE LEI Nº 333/2011 – do Sr. Hugo
Leal – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para
dispor sobre o atendimento ao usuário nos órgãos ou
entidades executivos de trânsito”.
Ao Deputado Eli Correa Filho
PROJETO DE LEI Nº 2.470/2011 – do Sr. Ricardo
Izar – que “regulamenta o direito à informação quanto
ao uso de animais vivos na obtenção de produtos e
substâncias”.
À Deputada Lauriete
PROJETO DE LEI Nº 767/2011 – do Sr. Lincoln
Portela – que “obriga a inscrição de mensagem nos rótulos dos alimentos ofertados ao consumidor alertando
sobre a existência de ingredientes suínos”.
Ao Deputado Nelson Marchezan Junior
EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO PROJETO DE LEI Nº 768-D/2003 – do Sr. Luiz Bittencourt
– que “modifica a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997
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( Lei Geral de Telecomunicações), obrigando as operadoras de telefonia fixa comutada a divulgar a legislação de defesa do consumidor nas listas telefônicas
de distribuição obrigatória”.
Ao Deputado Reguffe
PROJETO DE LEI Nº 691/2011 – do Sr. Weliton
Prado – que “obriga aeroportos, shoppings, centros
e empreendimentos comerciais e supermercados de
grande porte, a disponibilizarem uma sala para a instalação dos postos do Procon”.
Ao Deputado Roberto Teixeira
PROJETO DE LEI Nº 3.769/2004 – do Sr. Celso Russomanno – que “altera o art. 32 da Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990”. (Apensados: PL
4061/2004, PL 226/2011 e PL 1049/2011 (Apensado:
PL 1107/2011))
Ao Deputado Wolney Queiroz
PROJETO DE LEI Nº 198/2011 – do Sr. Sandes
Júnior – que “dispõe sobre as sacolas oferecidas gratuitamente pelo fornecedor ao consumidor final para
embalagem ou reembalagem de produtos e dá outras
providências”.
Sala da Comissão, 4 de abril de 2012. – Deputado José Chaves, 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 3.192/12 – da Sra. Luci
Choinacki – que “institui 2013 como o Ano Nacional
do Esporte Feminino”.
Ao Deputado Alex Canziani
PROJETO DE LEI Nº 3.088/12 – do Senado Federal – Paulo Bauer – (PLS 415/2011) – que “dispõe
sobre critérios e diretrizes a serem observados no
âmbito dos programas federais de seleção, aquisição
e distribuição de material didático-escolar para a educação básica”. (Apensado: PL 2460/2011)
À Deputada Alice Portugal
PROJETO DE LEI Nº 1.354/11 – do Sr. Daniel
Almeida – que “dispõe sobre a criação da Universidade Federal do Extremo Sul da Bahia – UFESB, no
Estado da Bahia e dá outras providências”. (Apensado: PL 2207/2011)
PROJETO DE LEI Nº 1.791/11 – do Sr. Romero
Rodrigues – que “declara o “Encontro para a Consciência Cristã”, realizado na cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba, Patrimônio Cultural Imaterial
do Brasil”.
Ao Deputado Antônio Roberto
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PROJETO DE LEI Nº 757/11 – da Sra. Jandira
Feghali – que “institui o Cultura Viva – Programa Nacional de Cultura, Educação e Cidadania, estabelece
normas para seu funcionamento, e dá outras providências”. (Apensado: PL 1378/2011)
Ao Deputado Biffi
PROJETO DE LEI Nº 2.469/11 – do Sr. Nelson
Bornier – que “dá a denominação de Rodovia Luiz
Henrique Rezende Novaes à BR-465/RJ, no Estado
do Rio de Janeiro”.
Ao Deputado Bonifácio de Andrada
PROJETO DE LEI Nº 4.132/08 – da Comissão
de Legislação Participativa – (SUG 28/2007) – que
“institui o dia 7 de fevereiro como o Dia Nacional da
Vítima de Crime”.
Ao Deputado Chico Alencar
PROJETO DE LEI Nº 477/11 – do Sr. Hugo Leal
– que “dispõe sobre o cumprimento do horário de início anunciado para apresentações ofertadas ao público em geral”.
Ao Deputado Dr. Ubiali
PROJETO DE LEI Nº 3.210/12 – do Sr. Pastor
Marco Feliciano – que “confere ao Município de Orlândia, no Estado de São Paulo, o título de “Capital
Nacional do Futsal””.
Ao Deputado Eduardo Barbosa
PROJETO DE LEI Nº 7.706/10 – do Sr. Onyx Lorenzoni – que “cria o Dia Nacional da Marca”.
Ao Deputado Eliseu Padilha
PROJETO DE LEI Nº 1.406/11 – do Senado Federal – Lídice da Mata – (PLS 66/2011) – que “denomina “Engenheiro Vasco Filho” o trecho da BR-324 que
liga os Municípios de Salvador e Feira de Santana, no
Estado da Bahia”.
À Deputada Fátima Bezerra
PROJETO DE LEI Nº 1.273/11 – do Sr. Cleber
Verde – que “estabelece o período das férias escolares no ano de 2014, em que o Brasil sediará a Copa
do Mundo FIFA de Futebol”.
Ao Deputado Gilmar Machado
PROJETO DE LEI Nº 1.212/03 – do Sr. Luiz Bittencourt – que “dispõe sobre o tratamento preferencial aos idosos, portadores de deficiência e gestantes
em eventos culturais, artístico, desportivo e similares”.
Ao Deputado Henrique Afonso
PROJETO DE LEI Nº 1.858/11 – do Sr. Pedro
Uczai – que “confere ao município de Anchieta, no
Estado de Santa Catarina, o título de Capital Nacional
da Produção de Sementes Crioulas”.
Ao Deputado Izalci
PROJETO DE LEI Nº 3.085/12 – do Senado Federal – José Sarney – (PLS 198/2010) – que “altera a
Lei nº 10.994, de 14 de dezembro de 2004, para con-
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ferir à Biblioteca Nacional de Brasília e às bibliotecas
públicas estaduais e do Distrito Federal a condição de
depositárias legais de publicações”.
À Deputada Jandira Feghali
PROJETO DE LEI Nº 3.199/12 – do Sr. João
Paulo Lima – que “”Institui o Programa de Apoio e Incentivo a Novos Escritores Brasileiros (PAINEB) e dá
outras providências.””
Ao Deputado Jean Wyllys
PROJETO DE LEI Nº 3.015/11 – do Sr. Artur
Bruno – que “institui o dia 7 de abril como Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola”.
Ao Deputado Joaquim Beltrão
PROJETO DE LEI Nº 695/11 – do Sr. Andre Moura – que “dispõe sobre a criação de Escola Técnica
Federal de Japaratuba / SE”.
Ao Deputado Jorginho Mello
PROJETO DE LEI Nº 2.907/11 – do Sr. Onofre
Santo Agostini – que “confere ao Município de Abelardo
Luz, no Estado de Santa Catarina, o título de Capital
Nacional da Semente de Soja”.
Ao Deputado José Linhares
PROJETO DE LEI Nº 3.291/12 – do Senado Federal- Flexa Ribeiro – (PLS 153/2010) – que “denomina
“Eclusas Senador Gabriel Filho” as eclusas da Usina
Hidrelétrica de Tucuruì, no Estado do Pará”.
À Deputada Keiko Ota
PROJETO DE LEI Nº 4.768/09 – do Sr. Arnaldo
Faria de Sá – que “institui o Dia Nacional da Indústria
Farmacêutica”.
Ao Deputado Luiz Carlos Setim
PROJETO DE LEI Nº 1.900/11 – do Sr. Luiz
Nishimori – que “confere ao Município de Santa Fé,
Estado do Paraná, o título de “Capital da Fotografia””.
Ao Deputado Luiz Noé
PROJETO DE LEI Nº 6.955/10 – do Sr. Vicentinho
– que “institui o Dia 24 de junho, como o dia Nacional
da Agricultura Familiar”.
À Deputada Mara Gabrilli
PROJETO DE LEI Nº 759/11 – do Sr. Padre Ton
– que “acrescenta o inciso X e XI no art. 1º da Lei nº
8.313 de 1991”.
Ao Deputado Miriquinho Batista
PROJETO DE LEI Nº 2.206/11 – do Poder Executivo – que “dispõe sobre a criação da Universidade
Federal do Sul e Sudeste do Pará – UNIFESSPA, por
desmembramento da Universidade Federal do Pará –
UFPA, e dá outras providências”.
Ao Deputado Newton Lima
PROJETO DE LEI Nº 3.961/04 – do Senado
Federal – Eduardo Azeredo – (PLS 287/2003) – que
“permite a utilização dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para pagamento
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de parcelas de anuidade escolar do trabalhador ou
de seus filhos dependentes, de até 24 (vinte e quatro)
anos de idade”. (Apensados: PL 2752/2003 (Apensados: PL 2979/2004 e PL 2765/2003 (Apensado:
PL 3286/2004)), PL 4454/2004, PL 4897/2005, PL
5371/2005, PL 6382/2005, PL 6436/2005, PL 6580/2006,
PL 6961/2006, PL 7312/2006, PL 7595/2006, PL
110/2007, PL 253/2007, PL 1447/2007, PL 7010/2010,
PL 912/2011, PL 1987/2011 e PL 2422/2011)
Ao Deputado Pedro Uczai
PROJETO DE LEI Nº 1.311/11 – do Sr. Rogério
Peninha Mendonça – que “altera a redação do parágrafo único do art. 13 do Decreto-Lei nº 236, de 28
de fevereiro de 1967, para autorizar a veiculação de
publicidade comercial na programação das emissoras
de televisão educativa, limitada a 15% do tempo total
destinado à programação dessas emissoras”.
Ao Deputado Rogério Marinho
PROJETO DE LEI Nº 6.060/09 – do Sr. Vicentinho – que “estabelece mecanismos de incentivo para
a produção, publicação e distribuição de revista em
quadrinhos nacionais”.
Ao Deputado Stepan Nercessian
PROJETO DE LEI Nº 1.901/11 – do Sr. Adrian
– que “denomina-se “Aeroporto de Macaé / Rio de Janeiro – Benedito Lacerda” o aeroporto da cidade de
Macaé, Estado do Rio de Janeiro”.
Ao Deputado Waldenor Pereira
PROJETO DE LEI Nº 6.106/02 – do Sr. Luiz Alberto – que “denonima “Aeroporto Internacional de
Salvador – Dois de Julho” o aeroporto da Cidade de
Salvador, Estado da Bahia”. (Apensados: PL 297/2003
e PL 620/2003 (Apensado: PL 1601/2007))
Ao Deputado Waldir Maranhão
PROJETO DE LEI Nº 2.921/08 – da Sra. Rebecca
Garcia – que “altera a Lei nº 11.096, de 13 de janeiro
de 2005, que institui o Programa Universidade para
Todos – PROUNI, para instituir hipótese de concessão
de bolsas de estudo para indivíduos com idade igual
ou superior a 60 anos”.
Sala da Comissão, 3 de abril de 2012. – Newton
Lima, Presidente.

PARECERES
PROJETO DE LEI Nº 1.409-B, DE 2007
(Do Sr. Beto Faro)
Altera o art. 1º da Medida Provisória
nº 2.199-14, de 24 de agosto de 2001, e dá
outras providências; tendo pareceres: da
Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional, pela
aprovação (relator: DEP. LINDOMAR GAR-

Abril de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

ÇON); e da Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, pela aprovação (relator: DEP. IRAJÁ ABREU).
Despacho: Às Comissões de Amazônia,
Integração Nacional e de Desenvolvimento
Regional; Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável; Finanças e Tributação (Mérito e
Art. 54, RICD); e Constituição e Justiça e de
Cidadania (Art. 54 RICD)
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
Publicação do Parecer da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
I – Relatório
Encontra-se nesta Comissão, para análise do
mérito, o Projeto de Lei nº 1.409, de 2007, de autoria
do ilustre Deputado Beto Faro, que propõe o acréscimo de parágrafo ao art. 1º à Medida Provisória nº
2.199-14, de 2001, que “altera a legislação do imposto
sobre a renda no que se refere aos incentivos fiscais
de isenção e de redução, define diretrizes para os incentivos fiscais de aplicação de parcela do imposto
sobre a renda nos Fundos de Investimentos Regionais,
e dá outras providências”. O dispositivo acrescentado
pela proposição à MP estipula, para pessoas jurídicas
com projetos envolvendo atividades tipificadas como
bens ambientais, redução de 85% do imposto sobre
a renda e adicionais, calculados com base no lucro
da exploração.
A proposição define como bens ambientais para
efeitos de aplicação do benefício:
as atividades incentivadas que observem métodos e processos de produção não poluentes do solo,
da água e do ar e que não ameacem a biodiversidade;
os bens cujas utilizações finais gerem efeitos
benéficos ao meio ambiente ou à saúde humana; e
as atividades produtivas que respeitem as relações de trabalho e outros direitos sociais compatíveis
com os direitos dos trabalhadores.
Não foram apresentadas emendas ao projeto no
prazo regimental.
A proposição foi aprovada na Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional e, após a manifestação desta Comissão, será
examinado, ainda, pelas Comissões de Finanças e
Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania.
É o relatório.
II – Voto do Relator
O projeto de lei sob análise pretende modificar
a Medida Provisória nº 2.199, de 2001, para que as
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pessoas jurídicas com projetos envolvendo atividades
tipificadas como bens ambientais tenham direito à redução de 85% do imposto sobre a renda e adicionais,
calculados com base no lucro da exploração. A redução
concedida a projetos localizados nas áreas de atuação
da Sudam e da Sudene é de 75% (setenta e cinco por
cento) desse imposto.
O projeto propõe, assim, uma maior redução do
imposto para projetos que não poluam, não ameacem
a biodiversidade, gerem “efeitos benéficos ao meio ambiente ou à saúde humana” e respeitem “as relações
de trabalho e outros direitos sociais compatíveis com
os direitos dos trabalhadores”. Ou seja, a proposição
busca beneficiar empreendimentos que observem o
estrito cumprimento de dispositivos ambientais. O objetivo do autor é a criação de mais estímulos tributários
para os empreendimentos diferenciados em termos de
respeito ao meio ambiente e aos direitos sociais dos
trabalhadores.
Embora a política de concessão de incentivos
fiscais para empreendimentos na Amazônia seja responsabilizada como um dos fatores que mais contribuíram para aumento do desmatamento florestal ocorrido na região nas últimas décadas, as Regiões Norte
e Nordeste, bem como as outras áreas beneficiadas,
ainda necessitam de mecanismos e instrumentos para
dinamizar sua economia.
A pobreza, a falta de empregos e oportunidades
e as desigualdades de renda são, igualmente, causas
do aumento da pressão exercida sobre o meio ambiente e resultam em diversas formas de degradação
ambiental. Por outro lado, a atual política de concessão de benefícios fiscais estimula o desmatamento e
contribui para o esgotamento dos recursos naturais,
o que pode gerar mais pobreza e desequilíbrios. Nesse sentido, a proposição em pauta procura encontrar
uma solução para a questão do impacto ambiental da
política regional de incentivos fiscais.
Acreditamos que a concessão de uma maior
redução tributária para os empreendimentos cujos
métodos e processos de produção sejam menos
agressivos à biodiversidade, gerando baixo impacto
ao ambiente e à saúde humana, possa minimizar os
eventuais efeitos nocivos provocados pela política
de atração de recursos às regiões economicamente
mais atrasadas do País.
Pelo exposto, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.409, de 2007, quanto ao mérito dessa Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável.
Sala da Comissão, 23 de setembro de 2011. –
Deputado Irajá Abreu, Relator.
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III – Parecer da Comissão
A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, em reunião extraordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 1.409/2007,
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Irajá Abreu.
O Deputado Penna apresentou voto em separado.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sarney Filho – Presidente, Arnaldo Jordy, Augusto
Carvalho, Giovani Cherini, Leonardo Monteiro, Marcio
Bittar, Marina Santanna, Penna, Rebecca Garcia, Vilalba, Bernardo Santana de Vasconcellos, Fernando
Ferro, Lauriete, Leandro Vilela, Lira Maia, Marco Tebaldi e Paes Landim.
Sala da Comissão, em 21 de março de 2012.–
Deputado Sarney Filho, Presidente.
VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO PENNA
O Projeto de Lei altera a redação da Medida Provisória 2.199-14/01, que concede incentivos fiscais a
projetos de desenvolvimento nas áreas da SUDAM e
da SUDENE. A proposta em pauta aumenta o incentivo, de 75% para 85% do imposto sobre a renda e
adicionais, calculados com base no lucro da exploração, para pessoas jurídicas com projetos envolvendo
atividades tipificadas como bens ambientais. O projeto
tipifica essas atividades como sendo aquelas que não
poluam, não ameacem a biodiversidade, gerem “efeitos benéficos ao meio ambiente ou à saúde humana”
e respeitem “as relações de trabalho e outros direitos
sociais compatíveis com os direitos dos trabalhadores”.
Embora as boas intenções do nobre parlamentar, buscando incentivar atividades de baixo impacto,
consideramos temerário aumentar os incentivos para
empreendimentos na região amazônica. Em especial,
destacamos o fato de que os projetos são analisados
pelas superintendências de desenvolvimento, que naturalmente priorizam aspectos financeiros e econômicos.
Mesmo exigindo cumprimento das legislações ambientais e trabalhistas, as superintendências não são especializadas na análise de sustentabilidade ambiental.
É de se temer que o aumento do benefício fiscal
estimule a ação de pessoas inescrupulosas com falsas
alegações de benefícios ao meio ambiente.
Assim, o projeto de lei em análise não diminuirá,
a nosso ver, o ritmo de desmatamento da Amazônia,
nem as ameaças à biodiversidade das regiões amazônica e nordeste, tendo, ao contrário, o efeito de tornar
aquelas regiões mais vulneráveis à ação predatória.
Lembramos que existe, em fase final de tramitação nessa Casa, o PL 5.974/05, de autoria do Senado
Federal, que institui incentivos fiscais que beneficiarão
projetos ambientais implementados por ONGs e doações ao Fundo Nacional do Meio Ambiente – FNMA.
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Sendo assim, pelas razões acima expostas, apresento esse voto em separado, contrário ao parecer
do nobre relator, pela rejeição do PL 1.409, de 2007.
Sala da Comissão, 17 de novembro de 2011. –
Deputado Penna, PV/SP.
PROJETO DE LEI Nº 6.543-B, DE 2009
(Do Senado Federal)
PLS Nº 15/08
OFÍCIO Nº 2.882/09 – SF
Altera a Lei nº 8.723, de 28 de outubro
de 1993, que dispõe sobre a redução de
emissão de poluentes por veículos automotores e dá outras providências, para tornar
obrigatória a divulgação da composição e
da quantidade de poluentes emitidos pelos
veículos comercializados no País; tendo
pareceres: da Comissão de Viação e Transportes, pela aprovação deste e pela rejeição dos de nºs 3.533/08, 5.063/09 e 5.890/09,
apensados (relatora: DEP. LILIAM SÁ); e da
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pela aprovação deste, e
pela rejeição dos de nºs 5.063/09, 5.890/09 e
3.533/08, apensados (relator: DEP. PENNA).
Despacho: Às Comissões de Viação e
Transportes; Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Constituição e Justiça e de
Cidadania (Art. 54 RICD)
Apensem-se a este o PL Nº 3.533/2008
e apensados.
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
Publicação do Parecer da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
I – Relatório
O Projeto de Lei (PL) 6.543/2009, de autoria
do ilustre ex-Senador e atual Deputado Federal Sibá
Machado, já aprovado naquela Casa Legislativa e ora
submetido ao exame desta Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS), pretende tornar obrigatória a divulgação da composição
e da quantidade de poluentes emitidos pelos veículos
comercializados no País. Com esse objetivo, ele dá
nova redação ao § 2º do art. 13 da Lei 8.723/1993 e
acrescenta um novo § 3º ao mesmo artigo da citada lei.
No caso do § 2º do art. 13, ele acrescenta, à
obrigação originalmente prevista (de os fabricantes de
veículos automotores divulgarem aos consumidores as
especificações de uso, segurança e manutenção dos
veículos em circulação), a de também divulgarem informações relativas à composição qualitativa e quan-
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titativa das emissões veiculares. Já no caso do novo
§ 3º do mesmo artigo, determina que as concessionárias mantenham disponível ficha técnica, para consulta pelos consumidores, com as informações sobre
a composição e a quantidade dos poluentes emitidos
pelos veículos comercializados. O PL dá um prazo de
90 dias para que os fabricantes de veículos automotores e as concessionárias se adaptem à nova regra.
Na Justificação, o nobre Autor lembra que a lei
alvo de sua proposição veio consolidar e impulsionar o
Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos
Automotores (Proconve), criado pelo Conselho Nacional
do Meio Ambiente (Conama) em 1986, com a fixação
de limites máximos de emissão de poluentes, que vem
garantindo a redução dessas emissões ao longo dos
anos. Assim, o projeto proposto busca complementar
essa iniciativa, ao reservar à esfera do consumidor, pela
exigência da disponibilização de informações sobre as
emissões veiculares, um papel decisivo na escolha de
veículos mais eficientes e menos poluidores.
Ao projeto principal encontra-se apensado o PL
3.533/2008, do nobre Deputado José Paulo Tóffano, ao qual também se encontram apensados o PL
5.063/2009, do ilustre Deputado Elismar Prado, e o
PL 5.890/2009, do ilustre Deputado (hoje Senador)
Rodrigo Rollemberg.
O PL 3.533/2008 acrescenta dispositivo ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB), determinando que os
veículos automotores sejam identificados com a inscrição “Este veículo emite gases que contribuem com o
aumento do efeito estufa”. Já o PL 5.063/2009 altera a
Lei 8.723/1993, obrigando à afixação no veículo de etiqueta com níveis de emissões de poluentes. Por fim, o
PL 5.890/2009 institui, no âmbito do Sistema Brasileiro
de Avaliação da Conformidade (SBAC), a Etiqueta de
Eficiência Energética e Emissão de Gases Poluentes
(EGP), para os veículos automotivos de carga ou passageiros fabricados e/ou montados no Brasil.
Proposições em regime de tramitação ordinária,
sujeitas à apreciação conclusiva pelas comissões, nos
termos do art. 24, II, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD), foram elas distribuídas, inicialmente, à Comissão de Viação e Transportes (CVT)
desta Casa, onde, em 06/06/2011, a proposição principal foi aprovada, tendo as apensadas sido rejeitadas,
por versarem sobre a mesma matéria, mas de forma
menos abrangente.
Cabe agora a esta CMADS a análise das proposições quanto ao mérito ambiental. Aberto o prazo
de cinco sessões para o oferecimento de emendas,
entre 04 e 16/08/2011, transcorreu ele in albis, sem a
apresentação de emendas.
É o relatório.
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II – Voto do Relator
É de conhecimento geral que a poluição atmosférica gerada pelos veículos automotores nas cidades
brasileiras é responsável por inúmeras doenças respiratórias, incluindo mortes. Além do enorme tempo
despendido em locomoção nos grandes centros urbanos e dos acidentes de trânsito, os brasileiros estão
adoecendo e morrendo, muitas vezes sem saber a
causa, em decorrência das emissões de substâncias
poluentes pelos veículos em trânsito.
Na cidade de São Paulo, por exemplo, estudo
realizado pelo Laboratório de Poluição Atmosférica da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(USP), conforme reportagem publicada na Folha de S.
Paulo em 05/03/2009, revelou que, além da perda diária, de forma indireta, de cerca de vinte vidas humanas,
são gastos R$334 milhões com 13,1 mil internações por
ano devido a doenças decorrentes da poluição, sendo
que os cofres públicos arcam com 25% desse custo.
Desta forma, há um prejuízo no mínimo triplo resultante do quadro atual: desperdício de tempo na locomoção, danos à saúde humana e prejuízos aos cofres
públicos. O pior de tudo é que não se vislumbra uma
solução imediata para esses problemas, cuja redução
significativa só virá, no longo prazo, com a priorização
do transporte de massa em detrimento do individual,
a viabilização da utilização segura de meios de transporte que não consumam energia além da humana,
como a bicicleta, e a substituição das fontes fósseis por
renováveis, como os biocombustíveis e a eletricidade.
Enquanto não se consegue viabilizar essa nova
concepção de locomoção urbana, é necessário oferecer opções para que o consumidor individual possa
atuar como cidadão no momento da compra de seu
veículo. O PL 6.543/2009, ora em análise, contribui
para isso, de maneira simples e com custo reduzido,
ao tornar obrigatória a divulgação da composição e
da quantidade de poluentes emitidos pelos veículos
comercializados no País. Com a sua transformação
em lei, o consumidor disporá de novas informações,
além das tradicionalmente divulgadas, que possam
subsidiar a sua escolha.
Os outros três projetos de lei apensados têm
objetivo semelhante, mas as formas previstas para
alcançá-lo talvez não sejam tão eficientes quanto a
do projeto principal.
Ante o exposto, sou pela aprovação do Projeto
de Lei nº 6.543, de 2009, e pela rejeição dos Projetos de Lei 3.533, de 2008, 5.063, de 2009, e 5.890,
de 2009.
Sala da Comissão, 20 de dezembro de 2011. –
Deputado Penna, Relator.
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III – Parecer da Comissão
A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, em reunião extraordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o PL 6543/2009, e rejeitou o
PL 5063/2009, o PL 5890/2009, e o PL 3533/2008,
apensados, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Penna.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sarney Filho – Presidente, Arnaldo Jordy, Augusto
Carvalho, Giovani Cherini, Leonardo Monteiro, Marcio
Bittar, Marina Santanna, Penna, Rebecca Garcia, Vilalba, Bernardo Santana de Vasconcellos, Fernando
Ferro, Lauriete, Leandro Vilela, Lira Maia, Marco Tebaldi e Paes Landim.
Sala da Comissão, 21 de março de 2012. – Deputado Sarney Filho, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 282-A, DE 2011
(Do Sr. Thiago Peixoto)
Dispõe sobre a suspensão e cassação
da eficácia da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda – CNPJ/MF de estabelecimentos
que distribuam, adquiram, comercializem,
transportem ou estoquem madeiras extraídas ilegalmente das florestas brasileiras e
dá outras providências; tendo parecer da
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pela rejeição (relator:
DEP. FERNANDO FERRO).
Despacho: Às Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art.
54 RICD).
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
Publicação do Parecer da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
I – Relatório
O Projeto de Lei nº 282, de 2011, visa suspender
a eficácia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
(CNPJ), por cento e oitenta dias, do estabelecimento
que adquirir, distribuir, transportar, estocar, vender ou
revender madeira extraída ilegalmente das florestas
brasileiras.
O autor justifica a proposição argumentando que
a madeira extraída ilegalmente é comercializada em
todo o País, causando danos ambientais irreparáveis
e lesando a Receita Federal. A suspensão do CNPJ
será mais eficaz no combate a essa atividade ilegal,
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tendo em vista que as multas e demais punições têm-se revelado insuficientes.
Submetido à apreciação desta Comissão, o Projeto de Lei em epígrafe não recebeu emendas, no prazo regimental.
II – Voto do Relator
O comércio ilegal de madeira é um dos mais
graves problemas ambientais do País, pois estimula
o desmatamento, a perda de biodiversidade e a degradação dos biomas. As atividades ilegais têm início
no ambiente remoto da floresta, com a extração total ou seletiva de madeira sem autorização do órgão
ambiental, passa pelo transporte com documentação
falsificada e termina nos grandes centros, onde ocorre o comércio da madeira beneficiada para diversos
aproveitamentos industriais. Acabar com o comércio
ilegal enfrenta problemas decorrentes da fragilidade
das instituições públicas ambientais, especialmente
dos órgãos responsáveis pela fiscalização, pela aplicação e cobrança das multas e punição dos que praticam atividades ilícitas.
No entanto, em que pese a nobre intenção do
autor do Projeto de Lei nº 282/2011, a proposta de
suspender o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
(CNPJ), no Ministério da Fazenda, de estabelecimento que adquirir, distribuir, transportar, estocar, vender
ou revender madeira extraída ilegalmente apresenta
alguns óbices explanados a seguir.
O controle da extração de madeira já está devidamente regulada no ordenamento jurídico em vigor.
A extração florestal, seja pela supressão total da vegetação, seja pela exploração seletiva, é disciplinada
pela Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 (Código
Florestal):
Art. 19. A exploração de florestas e formações
sucessoras, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá de prévia aprovação pelo
órgão estadual competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente – SISNAMA, bem como da adoção de
técnicas de condução, exploração, reposição florestal
e manejo compatíveis com os variados ecossistemas
que a cobertura arbórea forme.
Assim, a extração de madeira depende de autorização do órgão estadual de meio ambiente. Em casos específicos, mencionados no art. 19, §§ 2º e 3º do
Código Florestal, a autorização é dada pelos órgãos
federal ou municipais.
Esse artigo é regulamentado pelo Decreto nº
5.975, de 30 de novembro de 2006, que “regulamenta os arts. 12, parte final, 15, 16, 19, 20 e 21 da Lei nº
4.771, de 15 de setembro de 1965, o art. 4º, inciso III,
da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, o art. 2º da
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Lei nº 10.650, de 16 de abril de 2003, altera e acrescenta dispositivos aos Decretos nºs 3.179, de 21 de
setembro de 1999, e 3.420, de 20 de abril de 2000, e
dá outras providências”. Diz o Decreto:
Art. 2º A exploração de florestas e formações sucessoras sob o regime de manejo florestal sustentável,
tanto de domínio público como de domínio privado,
dependerá de prévia aprovação do Plano de Manejo
Florestal Sustentável – PMFS pelo órgão competente
do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA,
nos termos do art. 19 da Lei n° 4.771, de 1965.
....................................................................................
Art. 10. A exploração de florestas e formações
sucessoras que implique a supressão a corte raso de
vegetação arbórea natural somente será permitida mediante autorização de supressão para o uso alternativo
do solo expedida pelo órgão competente do SISNAMA.
§ 1º Entende-se por uso alternativo do solo a
substituição de florestas e formações sucessoras por
outras coberturas do solo, tais como projetos de assentamento para reforma agrária, agropecuários, industriais, de geração e transmissão de energia, de
mineração e de transporte.
....................................................................................
Art. 11. As empresas que utilizarem matéria-prima florestal são obrigadas a se suprir de recursos
oriundos de:
I – manejo florestal, realizado por meio de PMFS
devidamente aprovado;
II – supressão da vegetação natural, devidamente autorizada;
III – florestas plantadas; e
IV – outras fontes de biomassa florestal, definidas
em normas específicas do órgão ambiental competente.
Parágrafo único. As fontes de matéria-prima florestal utilizadas, observado o disposto no caput, deverão ser informadas anualmente ao órgão competente.
....................................................................................
Art. 20. O transporte e armazenamento de produtos e subprodutos florestais de origem nativa no
território nacional deverão estar acompanhados de
documento válido para todo o tempo da viagem ou do
armazenamento.
§ 1º O documento para o transporte e o armazenamento de produtos e subprodutos florestais de
origem nativa, de que trata o caput, é a licença gerada por sistema eletrônico, com as informações sobre
a procedência desses produtos, conforme resolução
do CONAMA.
§ 2º O modelo do documento a ser expedido
pelo órgão ambiental competente para o transporte
será previamente cadastrado pelo Poder Público fe-
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deral e conterá obrigatoriamente campo que indique
sua validade.
§ 3º Para fins de fiscalização ambiental pela União
e nos termos de resolução do CONAMA, o Ministério
do Meio Ambiente e o IBAMA manterão sistema eletrônico que integrará nacionalmente as informações
constantes dos documentos para transporte de produtos e subprodutos florestais de origem nativa.
§ 4º As informações constantes do sistema de
que trata o § 3º são de interesse da União, devendo
ser comunicado qualquer tipo de fraude ao Departamento de Polícia Federal para apuração.
Art. 21. O órgão competente para autorizar o
PMFS ou a supressão de florestas e formações sucessoras para o uso alternativo do solo, nos termos
do art. 19 da Lei nº 4.771, de 1965, emitirá a licença
para o transporte e armazenamento de produto e subproduto florestal de origem nativa por solicitação do
detentor da autorização ou do adquirente de produtos
ou subprodutos.
Verifica-se que o transporte e o armazenamento
de produtos florestais dependem de licença do órgão
ambiental, gerada por sistema eletrônico, com as informações sobre a procedência desses produtos. As
empresas que utilizam matéria-prima florestal devem
exigir essa licença do transportador, como forma de
certificar-se de que estão adquirindo madeira de origem legalizada.
Comercializar ou usar madeira para fins industriais sem exigir essa licença constitui crime previsto na
Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que “dispõe
sobre as sanções penais e administrativas derivadas
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e
dá outras providências”:
Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais
ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença
do vendedor, outorgada pela autoridade competente,
e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:
Pena – detenção, de seis meses a um ano, e
multa.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem
vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou
guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de
origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo
da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.
Assim, a legislação ambiental já estabelece as
punições a quem comercializa ou adquire madeira extraída ilegalmente. A proposição em epígrafe intenta
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acrescentar mais uma penalidade – a suspensão do
CNPJ. Ocorre, entretanto, que tal medida dificultará o
controle da ilegalidade, e não o contrário, pois poderá
inviabilizar a imputação de penalidades da pessoa jurídica e, principalmente, a cobrança de multas, impostos pendentes e a busca do ressarcimento dos danos
associados às infrações cometidas por ela.
Entendemos que a solução para os problemas
identificados pelo nobre autor da proposição não depende da definição de mais punições, mas da implantação
efetiva do Sistema Nacional do Meio Ambiente, com
suporte adequado aos órgãos ambientais, a vigilância
da cadeia produtiva de madeira e a punição exemplar
dos que cometem ilegalidades.
Por esses motivos, somos pela rejeição do Projeto de Lei nº 282/2011.
Sala da Comissão, 15 de março de 2012. – Deputado Fernando Ferro, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em reunião ordinária realizada hoje,
rejeitou o Projeto de Lei nº 282/2011, nos termos do
Parecer do Relator, Deputado Fernando Ferro.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sarney Filho – Presidente, Arnaldo Jordy e Rebecca Garcia – Vice-Presidentes, Augusto Carvalho,
Felipe Bornier, Giovani Cherini, Givaldo Carimbão, Irajá Abreu, Leonardo Monteiro, Márcio Macêdo, Ricardo
Tripoli, Vilalba, Alfredo Sirkis, Antonio Carlos Mendes
Thame, Fernando Ferro, Lauriete, Paes Landim e Valdir Colatto.
Sala da Comissão, 21 de março de 2012. – Deputado Sarney Filho, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 1.058-A, DE 2011
(Do Sr. Dr. Ubiali)
Dispõe sobre a guarda dos animais de
estimação nos casos de dissolução litigiosa
da sociedade e do vínculo conjugal entre
seus possuidores, e dá outras providências; tendo parecer da Comissão de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
pela aprovação, com substitutivo (relator:
DEP. RICARDO TRIPOLI).
Despacho: Às Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Constituição e Justiça e de Cidadania (Mérito e Art.
54, RICD)
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
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Publicação do Parecer da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
I – Relatório
O Projeto de Lei nº 1.058, de 2011, tem por fim
disciplinar a guarda dos animais de estimação nos casos de dissolução litigiosa da sociedade e do vínculo
conjugal entre seus possuidores. Pelo art. 3º da proposta e para fins desta lei, são considerados animais
de estimação “todos aqueles pertencentes às espécies
da fauna silvestre, exótica, doméstica ou domesticada,
mantidos em cativeiro pelo homem, para entretenimento
próprio ou de terceiros, capazes de estabelecerem o
convívio e a coabitação por questões de companheirismo, afetividade, lazer, segurança, terapia e demais
casos em que o juiz entender cabíveis, sem o propósito de abate”.
Nos casos de separação judicial ou divórcio, quando não houver acordo entre as partes quanto à guarda
dos animais, o eminente autor da proposta atribui esta
a quem revelar ser o seu legítimo proprietário ou, na
falta deste, a quem demonstrar maior capacidade para
o exercício da posse responsável.
Para o deferimento da guarda do animal de estimação, o juiz observará as seguintes condições:
ambiente adequado para a morada do animal; disponibilidade de tempo, condições de trato, de zelo e de
sustento; grau de afinidade e afetividade entre o animal
e a parte; e demais condições que o juiz considerar
imprescindíveis para a sobrevivência do animal.
A guarda classifica-se em unilateral e compartilhada. Na primeira, concedida ao legítimo proprietário, a
parte que não permanecer com o animal poderá visitá-lo
e tê-lo em sua companhia, podendo, ainda, fiscalizar
o exercício da posse da outra parte. Se o juiz verificar
que o animal de estimação não deve permanecer sob
a guarda de nenhum de seus detentores, deferi-la-á
à pessoa que revelar compatibilidade com a natureza
da medida, consideradas as relações de afinidade e
afetividade dos familiares, bem como o local destinado
para sua sobrevivência.
Nenhuma das partes poderá, sem a anuência
da outra, realizar cruzamento, alienar o animal de estimação ou seus filhotes advindos do cruzamento, para
fins comerciais, sob pena de reparação de danos. Em
caso de cruzamento, os filhotes deverão ser divididos
em igual número entre as partes, quando possível, ou
dividido o montante em dinheiro.
Caberá às Secretarias e Delegacias vinculadas
ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, às Gerências de Zoonoses vinculadas ao Ministério
ou às Secretarias Estaduais de Saúde, ao IBAMA e

Abril de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

à Sociedade Protetora de Animais, a fiscalização e o
controle do disposto nesta Lei.
O autor justifica a proposição argumentando que
o rompimento da sociedade conjugal gera inúmeras
controvérsias, entre as quais aquelas relacionadas à
posse de animais domésticos. Os animais são incluídos no rol dos bens a serem partilhados, considerados como objeto, o que inviabiliza um acordo sobre
as visitas na disputa judicial. O autor ressalta que,
nos Estados Unidos, a matéria faz parte do Direito
dos Animais. Acrescenta que os animais são tutelados
pelo Estado, cabendo a definição de critérios objetivos
que fundamentem o juiz na decisão sobre a guarda, a
qual deverá ficar com aquele que efetivamente assista o animal em todas as suas necessidades básicas.
No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas.
II – Voto do Relator
No Brasil, a Constituição Federal de 1988, em seu
art. 225, § 1º, VII, proíbe que os animais sejam submetidos à crueldade. Ulterior à Carta Magna e ainda
mantendo seu caráter protetivo sobre os componentes
da fauna doméstica, domesticada, silvestre nativa e
silvestre exótica, a Lei nº 9.605/1998, Lei Federal dos
Crimes Ambientais, em seu art. 32, define como crime praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar
animais silvestres nativos ou exóticos, domésticos ou
domesticados. Já se dispunha anteriormente do Decreto nº 24.645, de 1934, que também mantém vigentes
medidas de proteção aos animais.
Na reforma do Código Civil de 1916, atualmente Lei Federal nº 10.406, de 2002, os animais foram
mantidos como bens de propriedade, conforme inteligência do art. 82: “São móveis os bens suscetíveis de
movimento próprio, ou de remoção por força alheia,
sem alteração da substância ou da destinação econômico-social.”
Bens móveis, como é cediço, atrelam sua propriedade não somente pela comprovação de título próprio,
mas também pela tradição ou posse não reclamada.
Tais assertivas são importantes que se frise, pois, ao
tratarmos de animais domésticos, por exemplo, não se
pode olvidar a adoção de cães e gatos pelas pessoas,
através de entidades de defesa animal, ou simplesmente por seu recolhimento diretamente das ruas, quando
em estado de abandono.
Assim, considera-se mais apropriado tratar da
matéria, na presente propositura, de forma a garantir
tão somente que a guarda se estabeleça em função do
vínculo afetivo criado entre uma das partes em litígio e
o animal e as condições de bem exercer a propriedade ou posse responsável. Não sendo evidentemente
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a prova do título ou da compra, quando houver, o elo
garantidor de bom e adequado tratamento do animal
em lide.
No que tange ao direito dos animais e a crescente interpretação de serem estes sujeitos de direito, ressalta-se que, com o advento da Lei dos Crimes
Ambientais, os animais, bens semoventes pelo direito
civil, não são tidos mais como mero objeto, pois enquanto seres vivos não são passíveis de tipificação
por crime de dano (art. 162 do Código Penal), o que
seria coerente com a condição de coisa ou bem. Qualquer lesão ou agressão, hoje, é punida como crime de
maus-tratos ou abuso, o que eleva, indubitavelmente,
seu “status”. O animal passa a ser protegido por suas
condições intrínsecas e não somente em função da defesa e proteção ao meio ambiente ou pela sensibilidade
e avilto causado à sociedade, que se torna o agente
garantidor desse direito, em legitimidade processual,
posto que os animais não podem, assim como os incapazes, agir em defesa própria, juridicamente falando.
A presente proposição, assim, vem somar-se às
normas vigentes, enfrentando o problema relativo à
guarda de animais de estimação, em caso de dissolução
de uniões afetivas, separação judicial e divórcio. Entre
outros objetivos, a medida visa a garantir os preceitos
de bem-estar animal, determinando que fique com a
guarda aquele que demonstre maior capacidade para
o exercício de sua posse.
No entanto, consideramos que o Projeto de Lei
em epígrafe precisa ser aprimorado, no que tange ao
art. 1º, ao art. 2º, ao art. 4º e ao art. 8º, para o fim de
melhor atender a todas as definições de união estável afetiva, além do matrimônio, e para o fim de retirar
a apresentação de título como condicionante para a
possibilidade de reclamar a guarda do animal.
Dar-se-á, igualmente para melhor adequação,
nova redação ao art. 3º, que define animais de estimação como “todos aqueles pertencentes às espécies
da fauna silvestre, exótica, doméstica ou domesticada,
mantidos em cativeiros pelo homem, para entretenimento próprio ou de terceiros, capazes de estabelecerem convívio e a coabitação por questões de companheirismo, afetividade, lazer, segurança, terapia e
demais casos em que o juiz entender cabíveis, sem o
propósito de abate”.
Isto porque a presente propositura não tem o
condão e não deve prestar-se a alterar a definição de
animais de estimação, mas tão somente estabelecer
a guarda em caso de dissolução da sociedade conjugal ou afetiva.
Como está este artigo pode gerar nova interpretação e definição à matéria já regulada em leis e normas próprias no país. Ao incluir, por exemplo, animais
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pertencentes à fauna silvestre adentra em terreno periclitoso. É certo que em muitos casos, em conformidade
como a Lei nº 5.197, de 1967, que prevê a existência
de criadouros comerciais, havendo o atendimento às
exigências e pré-requisitos legais, é possível, de forma autorizada, manter um animal silvestre como se de
estimação fosse, embora haja grande rejeição deste
Relator, de grande parte da sociedade e das entidades
de defesa animal em relação a esse dispositivo, pois
não se pode justificar ou pretender seja esta a solução
para a supressão e escassez de habitats e a dificuldade de destinação dos animais silvestres.
Tal artigo, ademais, somente exclui a finalidade
de manutenção do animal para fins de abate e tem
em seu contexto forte apelo utilitarista, quando enumera os fins para os quais os animais são mantidos
pelas pessoas.
Não bastasse, a redação original define animais
de estimação como aqueles mantidos também para fins
de entretenimento próprio ou alheio, o que autoriza,
– já que não veda expressamente -, a exploração dos
animais ou a sua utilização, ainda que não lucrativa,
em exibições públicas ou privadas, como em circos ou
atividades congêneres.
Não se pode olvidar, outrossim, a problemática
concernente à quantidade de animais silvestres adquiridos de forma ilegal. Se assim se apresentar, caberá,
portanto, ao Poder Judiciário observar.
Para não gerar interpretação diferente daquele
em vigor no país e lesiva aos animais, propõe-se texto
diverso do concebido pelo autor, para o fim de indicar
a legislação vigente no Brasil e concernente à matéria como subsídio a embasar a decisão do magistrado em caso de litígio que se regula com o presente
Projeto de Lei.
Em vista desses argumentos, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.058, de 2011, na forma
do Substitutivo.
Sala da Comissão, 25 de agosto de 2011. – Deputado Ricardo Tripoli, Relator.
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI Nº 1.058, DE 2011
Dispõe sobre a guarda dos animais de
estimação nos casos de dissolução litigiosa
da união estável hetero ou homoafetiva e
do vínculo conjugal entre seus possuidores, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a guarda dos animais de estimação nos casos de dissolução litigiosa da
união estável hetero ou homoafetiva e do vínculo conjugal entre seus possuidores, e dá outras providências.
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Art. 2º Decretada a dissolução da união estável
hetero ou homoafetiva, a separação judicial ou o divórcio pelo juiz, sem que haja entre as partes acordo
quanto à guarda dos animais de estimação, será essa
atribuída a quem demonstrar maior vínculo afetivo com
o animal e maior capacidade para o exercício da posse responsável.
Parágrafo único. Entende-se como posse responsável os deveres e obrigações atinentes ao direito de
possuir um animal de estimação.
Art. 3º Para aplicação desta Lei, o juiz deve observar e subsidiar-se da legislação vigente que regula a
manutenção de animais silvestres nativos ou exóticos,
domésticos e domesticados, tidos como de estimação.
Art. 4º A guarda dos animais de estimação classifica-se em:
I – unilateral: quando concedida a uma
só das partes; ou
II – compartilhada, quando o exercício
da posse responsável for concedido a ambas
as partes.
Art. 5º Para o deferimento da guarda do animal
de estimação, o juiz observará as seguintes condições,
incumbindo à parte oferecer:
I – ambiente adequado para a morada
do animal;
II – disponibilidade de tempo, condições
de trato, de zelo e de sustento;
III – o grau de afinidade e afetividade
entre o animal e a parte;
IV – demais condições que o juiz considerar imprescindíveis para a manutenção da
sobrevivência do animal, de acordo com suas
características.
Art. 6º Na audiência de conciliação, o juiz informará às partes a importância, a similitude de direitos,
deveres e obrigações a estes atribuídos, bem como
as sanções nos casos de descumprimento de cláusulas, as quais serão firmadas em documento próprio
juntado aos autos.
§ 1º Para estabelecer as atribuições das partes e
os períodos de convivência com o animal sob a guarda
compartilhada, o juiz poderá basear-se em orientação
técnico-profissional para aplicação ao caso concreto;
§ 2º Na guarda unilateral, a parte a que não esteja o animal de estimação poderá visitá-lo e tê-lo em
sua companhia, podendo, ainda, fiscalizar o exercício
da posse da outra parte, em atenção às necessidades
específicas do animal, e comunicar ao juízo no caso
de seu descumprimento;
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§ 3º A alteração não autorizada ou o descumprimento imotivado das cláusulas da guarda, unilateral
ou compartilhada, poderá implicar a redução de prerrogativas atribuídas ao seu detentor, bem como a perda
da guarda em favor da outra parte;
§ 4º Se o juiz verificar que o animal de estimação
não deverá permanecer sob a guarda de nenhum de
seus detentores, deferi-la-á pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, consideradas
as relações de afinidade e afetividade dos familiares,
bem como o local destinado para manutenção de sua
sobrevivência.
Art. 7º Nenhuma das partes poderá, sem a anuência da outra, realizar cruzamento, alienar o animal
de estimação ou seus filhotes advindos do cruzamento,
para fins comerciais, sob pena de reparação de danos.
Parágrafo único. Os filhotes advindos do cruzamento dos animais de estimação a que fazem juz as
partes, deverão ser divididos em igual número, quando
possível, ou em igual montante em dinheiro, calculado
com base na média do preço praticado no mercado,
para a satisfação da dívida.
Art. 8º A parte que contrair nova união não perde o
direito de ter consigo o animal de estimação, que só lhe
poderá ser retirado por mandado judicial, provado que
não está sendo tratado convenientemente ou em desacordo com as cláusulas, conforme despacho do juiz.
Art. 9º Havendo motivos justos, poderá o juiz, com
cautela e ponderação, fazer uso de outras medidas não
tratadas nesta Lei, a bem dos animais de estimação.
Art. 10. Incumbe às Secretarias e Delegacias vinculados ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, às Gerências de Zoonoses vinculadas ao
Ministério ou às Secretarias Estaduais de Saúde, ao
IBAMA e à Sociedade Protetora de Animais, a fiscalização e o controle do que disposto nesta Lei.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 25 de agosto de 2011. – Deputado Ricardo Tripoli.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 1.058/2011,com
substitutivo nos termos do Parecer do Relator, Deputado Ricardo Tripoli.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sarney Filho – Presidente, Arnaldo Jordy e Rebecca Garcia – Vice-Presidentes, Augusto Carvalho,
Felipe Bornier, Giovani Cherini, Givaldo Carimbão, Irajá Abreu, Leonardo Monteiro, Márcio Macêdo, Ricardo
Tripoli, Vilalba, Alfredo Sirkis, Antonio Carlos Mendes
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Thame, Fernando Ferro, Lauriete, Paes Landim e Valdir Colatto.
Sala da Comissão, 21 de março de 2012. – Deputado Sarney Filho, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 1.902-A, DE 2011
(Do Sr. Leonardo Quintão)
Dispõe sobre a obrigatoriedade de
inclusão de dispositivo interruptor, que
permita cessar, completamente, a alimentação de energia elétrica, nos aparelhos
eletroeletrônicos fabricados ou comercializados no País que possam operar no modo
em espera; tendo parecer da Comissão de
Desenvolvimento Econômico, Indústria e
Comércio, pela aprovação (relator: DEP.
ANTONIO BALHMANN).
Despacho: Às Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio
e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art.
54 RICD).
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
Publicação do Parecer da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio
I – Relatório
A proposição em tela obriga a que os aparelhos
eletroeletrônicos que possam operar no modo espera,
fabricados ou comercializados no país, possuam dispositivo interruptor que permita cessar, completamente,
a alimentação de energia elétrica.
Seriam cento e oitenta (180) dias, como período
de transição, para a entrada em vigor da lei.
Além desta Comissão, o presente Projeto de
Lei foi distribuído para a Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania. A proposição está sujeita
à apreciação conclusiva pelas comissões. Não foram
apresentadas emendas.
É o relatório.
II – Voto do Relator
O objetivo do projeto é reduzir o corrente desperdício de energia elétrica gerado pelos usuários de
eletroeletrônicos que não desligam seus aparelhos
quando interrompem sua utilização.
Não há dúvida que um conjunto maior de eletroeletrônicos que contenham este tipo de interruptor
pode implicar maior economia de energia para todo o
sistema elétrico nacional.
E isto tende a ser do interesse do próprio consumidor que não teria prejuízo em ter o aparelho desli-
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gado quando este já não estivesse funcionando, mas
pagaria menos pela energia ao final do mês.
Além de ser interesse do consumidor específico, a economia de energia sempre gera externalidades positivas. A geração térmica gera danos ao meio
ambiente. A energia nuclear tem riscos que, no último
acidente de Fukushima no Japão, se tornaram mais
evidentes. A energia eólica ainda é relativamente cara.
A geração por hidroelétricas, majoritária no país, implica sempre algum efeito disruptivo no ecossistema
das localidades afetadas. Vide a intensa discussão na
hidroelétrica de Belo Monte.
Ademais, todo sistema elétrico trabalha com um
determinado risco de default. Isso porque o tamanho
requerido do sistema elétrico nacional compatível com
risco de default zero ou muito próximo de zero é muito
grande e, por conseguinte, elevaria sobremaneira o
custo total da infraestrutura. A existência de um risco
de default positivo responde a um imperativo de otimização da relação custo-benefício. A introdução de medidas que aprimorem os termos dessa relação, como
o presente projeto de lei, são claramente bem vindas.
Como todo problema econômico de externalidade
negativa, isso não é internalizado pelos consumidores
na aquisição de seus aparelhos eletrônicos. Isso gera
uma falha de mercado em que são poucos os que estão dispostos a pagar mais por um equipamento com
dispositivo interruptor. Isso abre importante espaço
para a intervenção do poder público para fazer convergir os interesses público e privado, o que constitui
o foco deste projeto de lei.
Tendo em vista o exposto, somos pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei em tela.
Sala da Comissão, 21 de março de 2012. – Deputado Antonio Balhmann, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Desenvolvimento Econômico,
Indústria e Comércio, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº
1.902/2011, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Antonio Balhmann.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Márcio Reinaldo Moreira – Presidente, Renato
Molling – Vice-Presidente, Antonio Balhmann, Jânio
Natal, João Maia, Luis Tibé, Miguel Corrêa, Ronaldo
Zulke, Zeca Dirceu, Ângelo Agnolin, Edson Ezequiel,
Guilherme Campos, João Bittar, Mandetta, Marco Tebaldi e Vilson Covatti.
Sala da Comissão, 28 de março de 2012. – Deputado Márcio Reinaldo Moreira, Presidente.
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PROJETO DE LEI Nº 2.128-A, DE 2011
(Do Sr. Alberto Mourão)
Revoga o § 9º do art. 14 da Lei nº
11.033, de 21 de dezembro de 2004, que
institui o Regime Tributário para Incentivo
à Modernização e à Ampliação da Estrutura
Portuária – REPORTO; tendo parecer da Comissão de Viação e Transportes, pela aprovação (relator: DEP. RONALDO BENEDET).
Despacho: Às Comissões de Viação e
Transportes; Finanças e Tributação (Mérito e
Art. 54, RICD); e Constituição e Justiça e de
Cidadania (Art. 54 RICD).
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
Publicação do Parecer da Comissão de Viação e
Transportes
I – Relatório
Vem a esta Comissão o Projeto de Lei nº 2.128,
de 2011, proposto pelo deputado Alberto Mourão. A
iniciativa revoga o § 9º do art. 14 da Lei nº 11.033, de
2004, que instituiu o REPORTO. Tal dispositivo veda a
suspensão de tributos federais na aquisição ou importação de peça de reposição cujo valor aduaneiro seja
inferior a 20% do valor da máquina ou equipamento para
o qual se destina. Paralelamente, o projeto acrescenta
o § 13 ao mencionado art. 14, com o objetivo de dispor que, no caso da aquisição ou importação de peça
de valor correspondente a menos de 20% do valor da
máquina ou equipamento para o qual se destina, pode
o Poder Executivo estabelecer obrigações acessórias,
a fim de conceder a suspensão de tributos.
Na justificação, o autor argumenta que a manutenção de máquinas e equipamentos nos portos é
atividade cotidiana, que com frequência depende da
troca de peças pouco valiosas, embora muitas vezes
essas peças sejam fundamentais para o funcionamento daqueles bens. Alega que a limitação imposta pelo
§ 9º do art. 14 não ajuda a preservação e a melhoria
da estrutura portuária.
Não foram apresentadas emendas à iniciativa.
É o relatório.
II – Voto do Relator
Preliminarmente, há que se avaliar se faz sentido
discutir qualquer tipo de alteração no Regime Tributário
para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária – REPORTO, em face de se aproximar
a data prevista de sua extinção – 31 de dezembro de
2011, segundo a Lei nº 11.726, de 2008.
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Embora esse exercício possa, de fato, vir a se
mostrar inócuo, dado o andamento natural do processo
legislativo, não creio que valha a pena apostar na hipótese de que o REPORTO seja realmente interrompido
no fim deste ano. Há diversas sinalizações políticas em
sentido contrário, que se fundamentam, certamente, na
eficácia comprovada do incentivo: avalia a Associação
Brasileira dos Terminais de Contêineres de Uso Público – ABRATEC – que apenas seus associados, afora
outros agentes beneficiados pelo REPORTO, investiram quase 500 milhões de dólares, entre 2004 e 2010.
Tendo em conta que o REPORTO deverá ser
prorrogado, vou à iniciativa, propriamente dita.
Em que pesem os recentes investimentos realizados pela iniciativa privada nos portos e terminais,
não resta dúvida de que ainda remanescem problemas
relacionados tanto à qualidade como à quantidade dos
equipamentos disponíveis. Não se pode ignorar, portanto, que mais recursos precisam ser despendidos
na aquisição e na manutenção de bens portuários,
para não mencionar outras tantas providências que
precisam ser tomadas para incentivar a operação eficiente dos portos.
Nesse contexto, a limitação imposta na lei à aquisição privilegiada de peças e material de reposição
para equipamentos portuários, mediante benefício
fiscal, é decerto um entrave para a plena consecução
do programa de modernização dos portos. Impedir que
se aplique benefício à compra de peça cujo valor seja
inferior a vinte por cento do valor da máquina ou equipamento para o qual se destina é tornar desnecessariamente custoso o trabalho de manutenção da infraestrutura portuária. Duas consequências ruins podem
vir dessa regra de corte: primeiro, há um incentivo para
o empresário retardar investimentos, à espera de que
componentes mais caros (acima do corte de 20%) se
desgastem (itens desses componentes que deveriam
ser substituídos em menor prazo podem ser usados
além da conta ou ser trocados por outros de menor
qualidade); segundo, cria-se espaço para manipulação
de preços em documentos que atestam a compra, posto
que o adquirente percebe que produtos próximos da
margem de corte poderiam sofrer redução de preço
de 25% a 30% se abrangidos pelo benefício tributário.
Os efeitos negativos da manutenção do piso de
20% em relação ao preço da máquina ou do equipamento a ser consertado, para as peças de reposição,
são ainda mais substantivos em face da recente extensão do REPORTO – Lei nº 11.726/08, que hoje atinge
atividades como o transporte ferroviário, a dragagem
de portos e de vias aquáticas e o armazenamento de
cargas alfandegadas em zona secundária.
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Não há, assim, do ponto de vista do setor de
transportes, razão que justifique a limitação hoje contida na lei. Ela se presta, como dito anteriormente, a
embaraçar investimentos, reduzindo a produtividade
nos portos e, em última instância, a competitividade
da economia brasileira.
Isso posto, voto pela aprovação do Projeto de
Lei nº 2.128, de 2011.
Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2011. –
Deputado Ronaldo Benedet, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Viação e Transportes, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente
o Projeto de Lei nº 2.128/2011, nos termos do parecer
do relator, Deputado Ronaldo Benedet.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Washington Reis – Presidente, Alexandre Santos,
Hugo Leal e Mauro Lopes – Vice-Presidentes, Alberto
Mourão, Diego Andrade, Edinho Araújo, Edson Ezequiel,
Geraldo Simões, Jaime Martins, José de Filippi, Jose
Stédile, Laurez Moreira, Lázaro Botelho, Leonardo Quintão, Lourival Mendes, Lúcio Vale, Luiz Argôlo, Marinha
Raupp, Mário Negromonte, Milton Monti, Renzo Braz,
Vanderlei Macris, Wellington Fagundes, Zezéu Ribeiro,
Zoinho, Arolde de Oliveira, Edinho Bez e Vitor Penido.
Sala da Comissão, 28 de março de 2012. – Deputado Washington Reis, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 2.152-A, DE 2011
(Do Sr. Nelson Bornier)
Torna obrigatória a instalação de visor
digital de velocidade nos ônibus interestaduais e dá outras providências; tendo parecer da Comissão de Viação e Transportes,
pela rejeição deste e do de nº 2.559/11, apensado (relator: DEP. NEWTON CARDOSO).
Despacho: Às Comissões de Viação e
Transportes; e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
Publicação do Parecer da Comissão de Viação e
Transportes
I – Relatório
A proposição em foco pretende obrigar as empresas de transporte público interestadual a instalar
um visor digital que permita ao consumidor passageiro
verificar a velocidade do ônibus em tempo real. O referido visor digital deverá ser instalado fora da cabine
do motorista, de fácil identificação por parte do consumidor passageiro, durante todo o trajeto da viagem.
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A proposta obriga, ainda, que seja colocada, ao lado
do dispositivo mencionado, placa informativa com o
número de telefone do Departamento de Estradas e
Rodagem (DER), da Polícia Rodoviária Federal e da
Empresa de Transporte, para fins de reclamação.
O nobre autor acredita que a medida vai criar um
mecanismo para viabilizar a fácil e rápida visualização
da velocidade dos ônibus nas viagens interestaduais,
fornecendo de imediato a possibilidade de os passageiros relatarem uma eventual infração aos órgãos
fiscalizadores competentes.
A proposição apensada, de autoria do ilustre Deputado Paulo Wagner, embora diferente na forma, tem
o mesmo objetivo da proposta principal. Ela 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 o monitor de velocidade entre os equipamentos de segurança considerados obrigatórios para
os veículos de transporte coletivo de passageiros.
Além desta Comissão de Viação e Transportes
(CVT), os projetos de lei deverão ser apreciados pela
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
(CCJC), quanto à constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, em caráter conclusivo.
Durante o prazo regimental, não foram apresentadas emendas neste órgão técnico.
É o nosso relatório.
II – Voto do Relator
Compartilhamos da preocupação dos autores
das propostas quanto à necessidade de se promover ações que melhorem os níveis de segurança no
trânsito brasileiro. Sabemos que muitos acidentes são
causados por imprudência dos condutores que, não
raro, deixam de respeitar a velocidade máxima indicada pela sinalização.
Nesse sentido, a instalação de um visor digital de
velocidade nos ônibus interestaduais, para permitir ao
consumidor passageiro verificar a velocidade do ônibus
em tempo real, foi apresentada como uma maneira de
facilitar a fiscalização por parte dos usuários. Não obstante a boa intenção, há razões para crer que a medida preconizada não resultará em ganhos significativos
quanto à melhoria da segurança em nossas estradas.
Em primeiro lugar, é preciso ter em mente que
os veículos utilizados no transporte interestadual de
passageiros são dotados, obrigatoriamente, de equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade
e tempo, popularmente conhecido como tacógrafo. Esse
equipamento permite a fiscalização das velocidades
imprimidas pelos condutores no decorrer das viagens
e são particularmente úteis em caso de acidentes. Por
si só, a presença do tacógrafo já inibe o condutor de
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adotar postura imprudente, induzindo-o a se manter
dentro da velocidade máxima indicada pela sinalização.
Isso posto, será que o fato de o consumidor passageiro estar informado sobre a velocidade do veículo
em tempo real pode ajudar? Entendemos que não e
explicaremos porque.
Mesmo que o condutor do veículo exceda a velocidade máxima permitida para a via (e supondo que o
usuário saiba qual é esse limite imposto pela sinalização), a simples constatação do fato pelo usuário não
implica na possibilidade de fiscalização por parte dos
passageiros e na decorrente aplicação de penalidade.
Para tanto, é necessário que a infração de excesso de
velocidade seja comprovada por um dos meios admitidos pelo Código de Trânsito Brasileiro, a saber:
Art. 280. .................................................
§ 2º A infração deverá ser comprovada
por declaração da autoridade ou do agente da
autoridade de trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações
químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível, previamente regulamentado
pelo CONTRAN.
O simples fato de um cidadão telefonar para o
órgão fiscalizador e reportar a infração, ainda que ele
possa apresentar uma foto do referido visor digital de
velocidade, não é suficiente para que seja aplicada uma
penalidade, pois o meio de comprovação não é reconhecido legalmente. Fosse assim, qualquer um de nós
que testemunhasse um condutor de veículo avançando
um sinal vermelho, falando ao celular ou estacionado
irregularmente poderia relatar o fato à autoridade de
trânsito e “ajudar” na fiscalização.
Em direito administrativo, chama-se “poder de
polícia” a faculdade que a administração pública tem
de agir para condicionar e restringir o uso e gozo de
bens, atividades e direitos individuais, em beneficio
da coletividade ou do próprio Estado. Esse “poder de
polícia” é exercido por meio dos órgãos incumbidos de
fiscalizar, controlar e coibir as atividades privadas que
se revelem contrárias à segurança, à higiene, à saúde
e ao interesse público de um modo geral. É pelo “poder
de polícia” que os órgãos de trânsito atuam, fiscalizando e impondo penalidades aos infratores.
A doutrina jurídica não atribui essa faculdade ao
cidadão comum, o que inviabiliza a possibilidade de o
usuário do transporte público vir a fiscalizar a atuação
do condutor, reportando irregularidades ao órgão responsável, de forma a que sejam aplicadas as respectivas penalidades. Por outro lado, o usuário pode, sim,
encaminhar reclamações quanto ao serviço prestado
pela empresa prestadora do serviço, como, por exem-
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plo, eventuais problemas de conservação do veículo
ou a realização de paradas fora dos pontos regulares.
Para tanto, os veículos trazem, em local visível para o
passageiro, o número de contato da Agência Nacional
de Transportes Terrestres (ANTT).
Diante do exposto, opinamos pela rejeição quanto ao mérito do Projeto de Lei nº 2.152, de 2011, e de
seu apenso, PL nº 2.559/2011.
Sala da Comissão, 15 de março de 2012. – Deputado Newton Cardoso, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Viação e Transportes, em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de
Lei nº 2.152/2011 e o Projeto de Lei nº 2.559/2011,
apensado, nos termos do parecer do relator, Deputado Newton Cardoso.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Washington Reis – Presidente, Alexandre Santos,
Hugo Leal e Mauro Lopes – Vice-Presidentes, Alberto
Mourão, Diego Andrade, Edinho Araújo, Edson Ezequiel, Geraldo Simões, José de Filippi, Jose Stédile,
Laurez Moreira, Lázaro Botelho, Leonardo Quintão,
Lúcio Vale, Luiz Argôlo, Mário Negromonte, Milton
Monti, Newton Cardoso, Vanderlei Macris, Wellington
Fagundes, Zezéu Ribeiro, Zoinho, Arolde de Oliveira,
Carlos Alberto Leréia, Francisco Floriano, Pedro Chaves e Vitor Penido.
Sala da Comissão, 21 de março de 2012. – Deputado Washington Reis, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 2.275-A, DE 2011
(Do Sr. Audifax)
Altera a redação do inciso V do art.
230 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, e acrescenta inciso XXIII ao referido
artigo, para dispor sobre as infrações que
especifica; tendo parecer da Comissão de
Viação e Transportes, pela rejeição (relator:
DEP. WELLINGTON FAGUNDES).
Despacho: Às Comissões de Viação e
Transportes; e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
Publicação do Parecer da Comissão de Viação e
Transporte
I – Relatório
O projeto de lei em epígrafe altera a redação do
inciso V do art. 230 da Lei nº 9.503, de 1997 e acrescenta inciso XXIII ao mesmo artigo, para desmembrar
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em duas infrações distintas e com penalidades diferenciadas, a infração prevista no inciso V, em vigor, que
é a de conduzir o veículo que não esteja registrado e
licenciado.
O autor propõe que a penalidade para a infração
de conduzir veículo que não esteja licenciado seja menos rigorosa do que a da infração de conduzir veículo
que não esteja registrado. Ele entende que a primeira
infração é menos grave e mais comum do que a segunda, não devendo a ela ser imposta a medida de
apreensão e remoção do veículo. Em compensação,
propõe que o valor da multa para ela seja triplicado.
Esgotado o prazo regimental, não foram apresentadas emendas ao projeto.
II – Voto do Relator
As medidas administrativas de apreensão e de
remoção do veículo para determinadas infrações são,
não resta dúvidas, necessárias, para o enquadramento
de infratores de trânsito.
O autor do projeto lembra, porém, que essas medidas adotadas pela fiscalização resultam em todo um
processo trabalhoso e custoso para a administração
de trânsito, que se defronta com pátios abarrotados
de veículos retidos e com a imposição de realização
de seguidos leilões para o desembaraço dos veículos
não procurados pelos seus proprietários.
Para evitar tais transtornos, a proposição apresentada tenta equilibrar, no caso da infração em foco,
as medidas administrativas com as penalidades. Assim,
o que ela faz, dividindo a infração prevista em duas, é,
para uma destas infrações, acabar com as medidas
administrativas, aumentando, porém, o valor da multa.
Um balanceamento dessa natureza não deve ser
feito de modo a descaracterizar ou amenizar a punição
adequada para a infração específica. No caso proposto, poder-se-ia entender não haver comprometimento dessa ordem, pois o acréscimo no valor da multa
em princípio se tornaria uma punição suficiente para
desencorajar o motorista a conduzir o veículo sem o
licenciamento.
Temos de confessar que nos parece desproporcional tomar a mesma medida administrativa para um
veículo sem licenciamento e outro sem registro. O veículo sem registro, inexistente para a administração
de trânsito, é a própria figura da impunidade e da ilegalidade, devendo ser tirado de circulação. O veículo
sem licenciamento, por sua vez, está sob controle da
administração de trânsito, porém o seu proprietário
terá deixado de cumprir, ocasionalmente, com suas
obrigações tributárias, as quais poderão ser regularizadas a qualquer momento. A irregularidade poderia ser
desestimulada mediante a aplicação de pesada multa,
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como propõe o autor do projeto, a qual viria seguida
de pontuação na carteira de habilitação do condutor.
Até poderíamos entender, por outro lado, que com
as medidas administrativas de apreensão e remoção
do veículo sendo aplicadas apenas à infração de conduzir sem registro, os transtornos para a administração
de trânsito seriam reduzidos e os serviços relacionados com a remoção e estada de veículos em depósito
poderiam ser mais bem desempenhados, obtendo-se
maior eficácia no seu cumprimento.
Em que pese a objetividade de toda essa argumentação apresentada pelo autor do projeto em favor
de sua iniciativa, temos de levar em conta um fator importantíssimo que não foi considerado, e que vai contra
a proposta em foco: nem sempre as penalidades de
trânsito são cumpridas como previsto, principalmente
quando há o envolvimento de proprietários de veículos e condutores irresponsáveis. A prova disso é que
muitos infratores contumazes acumulam um montante
considerável de multas sem pagá-las, excedem a pontuação na carteira, e, ainda assim, continuam circulando
porque a fiscalização não consegue alcançá-los. Dessa
forma, punir um infrator desses com apenas mais uma
multa, ainda que seja pesada, pela infração de circular
com o veículo sem o licenciamento, não irá necessariamente modificar o seu comportamento nem garantir
que o veículo venha a ser licenciado, como manda a lei.
As medidas administrativas de apreensão e remoção do veículo, para quando ele é conduzido sem
estar licenciado, são os mecanismos de que dispõe
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a autoridade de trânsito para retirá-lo de circulação,
e punir eficazmente o seu condutor ou proprietário.
Assim, não podemos dispensá-las, como propõe o
projeto, uma vez que elas são indispensáveis para a
consecução dos princípios básicos que estruturam o
Sistema Nacional de Trânsito.
Pelo exposto, somos pela rejeição do PL nº 2.275,
de 2011.
Sala da Comissão, 1º de dezembro de 2011. –
Deputado Wellington Fagundes, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Viação e Transportes, em reunião
ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº
2.275/2011, nos termos do parecer do relator, Deputado Wellington Fagundes, contra o voto do Deputado
Jose Stédile.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Washington Reis – Presidente, Alexandre Santos,
Hugo Leal e Mauro Lopes – Vice-Presidentes, Alberto
Mourão, Diego Andrade, Edinho Araújo, Edson Ezequiel,
Geraldo Simões, Jaime Martins, José de Filippi, Jose
Stédile, Laurez Moreira, Lázaro Botelho, Leonardo Quintão, Lourival Mendes, Lúcio Vale, Luiz Argôlo, Marinha
Raupp, Mário Negromonte, Milton Monti, Renzo Braz,
Vanderlei Macris, Wellington Fagundes, Zezéu Ribeiro,
Zoinho, Arolde de Oliveira, Edinho Bez e Vitor Penido.
Sala da Comissão, 28 de março de 2012. – Deputado Washington Reis, Presidente.
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Laercio Oliveira, Ronaldo Fonseca, Gorete Pereira, Bernardo
Santana de Vasconcellos, Maurício Quintella Lessa, Wellington
Roberto, Francisco Floriano, Milton Monti e Wellington Fagundes.

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

Bloco PSB, PCdoB
Líder: LUCIANA SANTOS
Vice-Líderes:
Otoniel Lima (1º Vice), Jhonatan de Jesus e Acelino Popó.
Vice-Líderes:
Sandra Rosado (1º Vice), Glauber Braga, Laurez Moreira, Jonas
Donizette, Paulo Foletto, Janete Capiberibe, Luiz Noé, Antonio
Balhmann, Osmar Júnior, Chico Lopes e Jandira Feghali.

Parágrafo 4º, Artigo 9º do RICD
PSOL

PP
Líder: ARTHUR LIRA

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

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

Líder: CHICO ALENCAR

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

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

PDT
Líder: ANDRÉ FIGUEIREDO
PSB
Vice-Líderes:
Ângelo Agnolin (1º Vice), Wolney Queiroz, Miro Teixeira, Sueli
Vidigal, Paulo Rubem Santiago, Félix Mendonça Júnior e
Salvador Zimbaldi.

Líder: SANDRA ROSADO

PCdoB
Bloco PV, PPS
Líder: RUBENS BUENO

Vice-Líderes:
Sarney Filho (1º Vice), Arnaldo Jardim e Sandro Alex.
PTB
Líder: JOVAIR ARANTES

Vice-Líderes:
Arnon Bezerra (1º Vice), Arnaldo Faria de Sá, Sabino Castelo
Branco, Josué Bengtson, Antonio Brito e Walney Rocha.
PSC
Líder: ANDRE MOURA

Líder: LUCIANA SANTOS

PPS
Líder: RUBENS BUENO

PV
Líder: SARNEY FILHO

PTdoB

Repr.: ROSINHA DA ADEFAL

PSL
Repr.: DR. GRILO

PHS
Repr.: JOSÉ HUMBERTO

PRTB
Repr.: AUREO

PRP
Repr.: JÂNIO NATAL

PTC
Repr.: EDIVALDO HOLANDA JUNIOR

DEPUTADOS EM EXERCÍCIO

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

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

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

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

Pará
Arnaldo Jordy - PPS
Asdrubal Bentes - PMDB
Beto Faro - PT
Cláudio Puty - PT
Dudimar Paxiuba - PSDB
Elcione Barbalho - PMDB
Giovanni Queiroz - PDT
José Priante - PMDB
Josué Bengtson - PTB
Lira Maia - DEM
Lúcio Vale - PR
Miriquinho Batista - PT
Wandenkolk Gonçalves - PSDB
Wladimir Costa - PMDB
Zé Geraldo - PT
Zenaldo Coutinho - PSDB
Zequinha Marinho - PSC
Amazonas
Átila Lins - PSD
Carlos Souza - PSD
Francisco Praciano - PT
Henrique Oliveira - PR
Pauderney Avelino - DEM
Rebecca Garcia - PP
Sabino Castelo Branco - PTB
Silas Câmara - PSD
Rondônia

Ângelo Agnolin - PDT
César Halum - PSD
Eduardo Gomes - PSDB
Irajá Abreu - PSD
Júnior Coimbra - PMDB
Laurez Moreira - PSB
Lázaro Botelho - PP
Professora Dorinha Seabra Rezende - DEM
Maranhão
Alberto Filho - PMDB
Carlos Brandão - PSDB
Cleber Verde - PRB
Costa Ferreira - PSC
Davi Alves Silva Júnior - PR
Domingos Dutra - PT
Edivaldo Holanda Junior - PTC
Francisco Escórcio - PMDB
Hélio Santos - PSD
Lourival Mendes - PTdoB
Nice Lobão - PSD
Pedro Novais - PMDB
Pinto Itamaraty - PSDB
Professor Setimo - PMDB
Sarney Filho - PV
Simplício Araújo - PPS
Waldir Maranhão - PP
Zé Vieira - PR
Ceará
André Figueiredo - PDT
Aníbal Gomes - PMDB
Antonio Balhmann - PSB
Ariosto Holanda - PSB
Arnon Bezerra - PTB

Artur Bruno - PT
Chico Lopes - PCdoB
Danilo Forte - PMDB
Domingos Neto - PSB
Eudes Xavier - PT
Genecias Noronha - PMDB
Gera Arruda - PMDB
Gorete Pereira - PR
João Ananias - PCdoB
José Airton - PT
José Guimarães - PT
José Linhares - PP
Manoel Salviano - PSD
Mário Feitoza - PMDB
Mauro Benevides - PMDB
Raimundo Gomes de Matos - PSDB
Vicente Arruda - PR
Piauí
Assis Carvalho - PT
Hugo Napoleão - PSD
Iracema Portella - PP
Jesus Rodrigues - PT
Júlio Cesar - PSD
Marcelo Castro - PMDB
Marllos Sampaio - PMDB
Nazareno Fonteles - PT
Osmar Júnior - PCdoB
Paes Landim - PTB

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

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

Arthur Lira - PP
Celia Rocha - PTB
Givaldo Carimbão - PSB
João Lyra - PSD
Joaquim Beltrão - PMDB
Maurício Quintella Lessa - PR
Renan Filho - PMDB
Rosinha da Adefal - PTdoB
Rui Palmeira - PSDB
Sergipe
Almeida Lima - PPS
Andre Moura - PSC
Heleno Silva - PRB
Laercio Oliveira - PR
Márcio Macêdo - PT
Mendonça Prado - DEM
Rogério Carvalho - PT
Valadares Filho - PSB
Bahia
Acelino Popó - PRB
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
Mário de Oliveira - PSC
Mauro Lopes - PMDB
Miguel Corrêa - PT
Newton Cardoso - PMDB
Odair Cunha - PT
Padre João - PT
Paulo Abi-ackel - PSDB
Paulo Piau - PMDB
Reginaldo Lopes - PT
Renzo Braz - PP
Rodrigo de Castro - PSDB
Saraiva Felipe - PMDB
Toninho Pinheiro - PP
Vitor Penido - DEM
Walter Tosta - PSD
Weliton Prado - PT
Zé Silva - PDT
Espírito Santo
Audifax - PSB
Cesar Colnago - PSDB
Dr. Jorge Silva - PDT
Iriny Lopes - PT
Lauriete - PSC
Lelo Coimbra - PMDB
Manato - PDT
Paulo Foletto - PSB
Rose de Freitas - PMDB
Sueli Vidigal - PDT
Rio de Janeiro
Adrian - PMDB
Alessandro Molon - PT
Alexandre Santos - PMDB
Alfredo Sirkis - PV
Andreia Zito - PSDB
Anthony Garotinho - PR
Arolde de Oliveira - PSD
Aureo - PRTB
Benedita da Silva - PT
Brizola Neto - PDT
Chico Alencar - PSOL
Chico D'angelo - PT
Deley - PSC
Dr. Adilson Soares - PR
Dr. Aluizio - PV
Dr. Carlos Alberto - PMN
Dr. Paulo César - PSD
Edson Ezequiel - PMDB
Edson Santos - PT

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

João Dado - PDT
João Paulo Cunha - PT
Jonas Donizette - PSB
Jorge Tadeu Mudalen - DEM
José de Filippi - PT
José Mentor - PT
Junji Abe - PSD
Keiko Ota - PSB
Luiz Fernando Machado - PSDB
Luiza Erundina - PSB
Mara Gabrilli - PSDB
Marcelo Aguiar - PSD
Milton Monti - PR
Missionário José Olimpio - PP
Nelson Marquezelli - PTB
Newton Lima - PT
Otoniel Lima - PRB
Pastor Marco Feliciano - PSC
Paulo Freire - PR
Paulo Maluf - PP
Paulo Pereira da Silva - PDT
Paulo Teixeira - PT
Penna - PV
Ricardo Berzoini - PT
Ricardo Izar - PSD
Ricardo Tripoli - PSDB
Roberto de Lucena - PV
Roberto Freire - PPS
Roberto Santiago - PSD
Salvador Zimbaldi - PDT
Tiririca - PR
Valdemar Costa Neto - PR
Vanderlei Macris - PSDB
Vanderlei Siraque - PT
Vaz de Lima - PSDB
Vicente Candido - PT
Vicentinho - PT
Walter Feldman - PSDB
William Dib - PSDB
Mato Grosso
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

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

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

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

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

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

COMISSÕES PERMANENTES

(Dep. do PP ocupa a vaga)
PP

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Carlos Magno

Afonso Hamm

Dilceu Sperafico vaga do PSDB

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

Jerônimo Goergen vaga do PSDB

Luis Carlos Heinze
Nelson Meurer vaga do PCdoB

Titulares

Suplentes

DEM
Domingos Dutra

Beto Faro

Luci Choinacki

Bohn Gass

Paulo Pimenta

Jesus Rodrigues

Pedro Uczai

Josias Gomes

Vander Loubet

Marcon

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

Valmir Assunção

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

Alberto Filho vaga do PMN

Alceu Moreira

André Zacharow vaga do PR
Celso Maldaner

Carlos Bezerra

Leandro Vilela

vaga do Bloco PV, PPS

Edinho Araújo

Natan Donadon

Edio Lopes

Odílio Balbinotti

Lelo Coimbra

Onyx Lorenzoni

Lira Maia vaga do PSB

Ronaldo Caiado

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

Aelton Freitas

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

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

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PSB
(Dep. do DEM ocupa a vaga)

Fernando Coelho Filho

(Dep. do DEM ocupa a vaga)

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

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

(Dep. do PTB ocupa a vaga)
PDT

Giovanni Queiroz vaga do Bloco PV, PPS
Oziel Oliveira

PSDB
Domingos Sávio

Alfredo Kaefer vaga do PDT

Duarte Nogueira

Bruno Araújo
Luiz Nishimori

Raimundo Gomes de Matos

Rodrigo de Castro

Reinaldo Azambuja vaga do PSB

Sergio Guerra

Wandenkolk Gonçalves

Luiz Carlos Setim

Jairo Ataíde

Lucio Vieira Lima

Valdir Colatto

Nilson Leitão vaga do PR

Abelardo Lupion vaga do PSB

Antônio Andrade

Pedro Chaves

Lázaro Botelho

Roberto Balestra

PT
Assis do Couto

Beto Mansur

(Dep. do PP ocupa a vaga)

Giovani Cherini
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

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

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

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

Josué Bengtson

Celia Rocha

Sérgio Moraes

Nelson Marquezelli

Miriquinho Batista

Taumaturgo Lima

Zé Geraldo

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Nilton Capixaba vaga do PSB
PSC

Elcione Barbalho

Nelson Padovani

Mário de Oliveira
PCdoB

Alberto Filho

Flaviano Melo vaga do PR

Asdrubal Bentes
Edio Lopes vaga do PCdoB

Wilson Filho

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

(Dep. do PP ocupa a vaga)

PMDB

(Dep. do PSC ocupa a vaga)

Hugo Motta
Marinha Raupp vaga do PP

PRB
PSDB
Heleno Silva

Márcio Marinho
Berinho Bantim

Carlos Brandão

PMN

Marcio Bittar vaga do PR

Dudimar Paxiuba
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Jaqueline Roriz
Zenaldo Coutinho

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

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

Homero Pereira vaga do PR

Gladson Cameli

Diego Andrade vaga do PT
1 vaga

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Edson Pimenta vaga do Bloco PV, PPS

Junji Abe

DEM
Moreira Mendes vaga do Bloco PV, PPS

Eduardo Sciarra vaga do PSB
Heuler Cruvinel

Ronaldo Caiado vaga do PCdoB

Lira Maia

vaga do PR

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Paulo Cesar Quartiero

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

Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 34
Telefones: 3216-6403/6404/6406
FAX: 3216-6415

Glauber Braga vaga do PTB

Janete Capiberibe

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

1 vaga
PDT
Sebastião Bala Rocha

Giovanni Queiroz
Bloco PV, PPS

Suplentes

Henrique Afonso

Arnaldo Jordy
PTB

PT
Francisco Praciano

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
PSB

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Titulares

Lúcio Vale

Padre Ton

Armando Abílio

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSC

PSDB

Antônia Lúcia

Costa Ferreira

Zequinha Marinho vaga do PMDB

Antonio Imbassahy

Bruno Araújo

Eduardo Azeredo
PCdoB

(Dep. do DEM ocupa a vaga)

Duarte Nogueira

Rodrigo de Castro

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Emanuel Fernandes

Romero Rodrigues vaga do PTB

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

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

Sergio Guerra
PP
Beto Mansur

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

DEM

PT
Beto Faro

Décio Lima

Biffi

Gilmar Machado

Júlio Campos

Rubens Otoni

Marina Santanna

Sibá Machado

Newton Lima
Paulo Teixeira

Claudio Cajado

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

Eli Correa Filho

PR
Anderson Ferreira

Izalci

Dr. Adilson Soares

José Rocha

Francisco Floriano

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

Waldenor Pereira

do Ato da Mesa nº 27/2012)

PMDB
Hermes Parcianello
Manoel Junior

Augusto Coutinho

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Josias Gomes

2 vagas

Waldir Maranhão
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

Suplentes

Carlinhos Almeida

Sandes Júnior vaga do PMDB

Missionário José Olimpio
1 vaga

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

Esperidião Amin

PSB
Aníbal Gomes
Gera Arruda vaga do PSB

Abelardo Camarinha vaga do PMN
Ariosto Holanda

Marcelo Castro

José Priante

Luiza Erundina

Rogério Peninha Mendonça

Marçal Filho

Pastor Eurico vaga do DEM

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

Saraiva Felipe

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

(Dep. do PP ocupa a vaga)

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

Paulo Foletto
PDT

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

Miro Teixeira
Salvador Zimbaldi

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

PT

Bloco PV, PPS
Paulo Wagner

Fábio Ramalho

Sandro Alex

Simplício Araújo
PTB

Alessandro Molon

Dalva Figueiredo

Cândido Vaccarezza

Décio Lima

João Paulo Cunha

Ronaldo Nogueira

Josué Bengtson

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

Sabino Castelo Branco
PSC

Fátima Bezerra

João Paulo Lima

Gabriel Guimarães

José Mentor

Geraldo Simões

Luiz Couto
Costa Ferreira vaga do PSB

Ratinho Junior

Takayama
PCdoB

Iriny Lopes

Nelson Pellegrino

José Guimarães

Odair Cunha

Márcio Macêdo

Paulo Teixeira

Luciana Santos

Evandro Milhomen
PRB

Cleber Verde

Ricardo Berzoini

Nazareno Fonteles

Vicente Candido

Pedro Eugênio
PMDB

Heleno Silva
PMN

Miguel Corrêa

Alceu Moreira

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

1 vaga

Benjamin Maranhão

Arthur Oliveira Maia

Francisco Escórcio

Asdrubal Bentes vaga do

PTdoB

João Magalhães

PP

(Dep. do PRTB ocupa a vaga)

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

Arolde de Oliveira vaga do PMDB
Eliene Lima

José Carlos Araújo
Marcos Montes vaga do PDT

Manoel Salviano vaga do PMDB
Marcelo Aguiar

Júnior Coimbra

PSC

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

Sérgio Brito vaga do PMDB

Danilo Forte

Mauro Lopes

Eduardo Cunha
Eliseu Padilha

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

(Dep. do PR ocupa a vaga)
Fabio Trad

Silas Câmara vaga do DEM

Renan Filho

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

Sandro Mabel

Leonardo Picciani

Wilson Filho

Luiz Pitiman vaga do Bloco
PV, PPS

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

Mauro Benevides
Osmar Serraglio
PSDB

Suplentes

Bonifácio de Andrada

Cesar Colnago

Bruna Furlan

Dudimar Paxiuba

João Campos vaga do PTB

1 vaga

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

Nelson Marchezan Junior
PDT

Jorginho Mello

Reinaldo Azambuja
Félix Mendonça Júnior

Jutahy Junior

João Dado

Ricardo Tripoli

Luiz Carlos

Marcos Medrado

Marcos Rogério

Vieira da Cunha

Wolney Queiroz

Romero Rodrigues

Zenaldo Coutinho
Bloco PV, PPS
PP
Fábio Ramalho
Esperidião Amin

Rosane Ferreira

Cida Borghetti

Jerônimo Goergen

Dilceu Sperafico

Paulo Maluf

Roberto Teixeira

Vilson Covatti

Roberto Freire

Sandro Alex

(Dep. do PMDB ocupa
a vaga)

Sarney Filho

Sandes Júnior

(Dep. do PMDB ocupa
a vaga)

(Dep. do PRB ocupa a vaga)

PTB
Arnaldo Faria de Sá

Sérgio Moraes

Paes Landim

(Dep. do PR ocupa a vaga)

DEM
Felipe Maia
Mendonça Filho

Alexandre Leite

(Dep. do PSDB ocupa
a vaga)

Antonio Carlos Magalhães Neto

Mendonça Prado

Efraim Filho

Onyx Lorenzoni

Eli Correa Filho

(Dep. do PSC ocupa a
vaga)

Pauderney Avelino

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

Andre Moura vaga do DEM

Edmar Arruda

Pastor Marco
Feliciano

Hugo Leal

(Dep. do PMDB ocupa
a vaga)

PR
PCdoB
Anthony Garotinho

Bernardo Santana de Vasconcellos
Gorete Pereira vaga do PTB

Henrique Oliveira

Delegado Protógenes
Evandro Milhomen

Maurício Quintella
Lessa

Jaime Martins

Ronaldo Fonseca

Laercio Oliveira

Vicente Arruda

Vinicius Gurgel

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

Antonio Bulhões

Otoniel Lima
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)
PMN
PSB
Dr. Ubiali
Sandra Rosado
(Dep. do PMDB ocupa
a vaga)

Gonzaga Patriota

(Dep. do PMDB ocupa
a vaga)

Laurez Moreira
Luiz Noé

Dr. Carlos Alberto
PTdoB

(Dep. do PSL ocupa a
vaga)

Lourival Mendes

Luis Tibé vaga do PR
PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)
Armando Vergílio

Fábio Faria

Francisco Araújo

Liliam Sá vaga do PTB

José Nunes

Marcelo Aguiar

Iracema Portella

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Roberto Teixeira

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
DEM

Eli Correa Filho

Augusto Coutinho

(Dep. do PSC ocupa a vaga)

Felipe Maia

Moreira Mendes vaga do PSB

Onofre Santo Agostini

Mendonça Prado vaga do PSB

Silas Câmara vaga do PCdoB

Paulo Magalhães

PR

Walter Tosta

(Dep. do PTB ocupa a vaga)

Maurício Quintella Lessa

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Wellington Roberto
PSB

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

(Dep. do DEM ocupa a vaga)
PDT

Reguffe

Marcelo Matos

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

Bloco PV, PPS
Almeida Lima

Dimas Ramalho
PTB

Eros Biondini vaga do PR
Titulares

Silvio Costa

Suplentes
José Chaves
PT
PSC

Paulo Pimenta

Assis do Couto

Weliton Prado

Carlinhos Almeida

Filipe Pereira

Carlos Eduardo Cadoca vaga do PCdoB

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

Deley

Chico D'angelo
PCdoB

1 vaga

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
Chico Lopes

(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PMDB
(Dep. do PMN ocupa a vaga)

Wladimir Costa

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

(Dep. do PDT ocupa a vaga)

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PSDB

Carlos Sampaio

Nelson Marchezan Junior

1 vaga

(Dep. do PRTB ocupa a vaga)
PP

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

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

Titulares

Suplentes

José Augusto Maia

(Dep. do PP ocupa a vaga)
PSC

PT
Miguel Corrêa

Afonso Florence

Ronaldo Zulke

Cláudio Puty

Zeca Dirceu

Vicentinho

1 vaga

(Dep. do DEM ocupa a vaga)
PHS

(Dep. do PR ocupa a vaga)

(Dep. do PP ocupa a vaga)

PMDB
(Dep. do PRP ocupa a vaga)

Edson Ezequiel

(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)

Mário Feitoza

1 vaga

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

Osmar Terra
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PSDB
2 vagas

Marco Tebaldi
Otavio Leite

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

PP
Titulares
Márcio Reinaldo Moreira

Esperidião Amin vaga do PHS

Renato Molling vaga do PDT

Renzo Braz

Suplentes
PT

Fernando Marroni

Artur Bruno

Vilson Covatti vaga do PTB
Iriny Lopes

José de Filippi

DEM
Paulo Ferreira

Valmir Assunção

João Bittar vaga do PSC

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

PMDB
Mandetta

Adrian vaga do PRTB

Edinho Araújo

PR
Flaviano Melo
João Maia

Paulo Piau

Wellington Fagundes
Genecias Noronha

Vinicius Gurgel vaga do PHS

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

João Arruda vaga do PSL
PSB
Mauro Mariani

Antonio Balhmann

(Dep. do PDT ocupa a vaga)

1 vaga

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

PSDB
Marco Tebaldi

William Dib

PDT
1 vaga

(Dep. do PP ocupa a vaga)

Ângelo Agnolin vaga do PSB

(Dep. do PP ocupa a vaga)

PP
Damião Feliciano

João Pizzolatti vaga do PRP

Márcio Reinaldo Moreira

Bloco PV, PPS

Mário Negromonte vaga do PSDB

Roberto Britto
1 vaga

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Rebecca Garcia vaga do PRTB

PTB
DEM

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

3 vagas

Teresa Surita

PR

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)

João Carlos Bacelar

PSDB

PSB
Domingos Neto

Abelardo Camarinha

Leopoldo Meyer vaga do PDT

2 vagas

Antonio Carlos Mendes Thame

Valadares Filho vaga do DEM

Luiz Fernando Machado
PP

PDT
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSD ocupa a
vaga)

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PV, PPS
DEM
Rosane Ferreira

Arnaldo Jardim
1 vaga

1 vaga

PTB
PR
Nelson Marquezelli

Jorge Corte Real
Lincoln Portela

Ronaldo Fonseca

PRTB
PSB
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

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

1 vaga
PRP

Keiko Ota
(Dep. do PP ocupa a vaga)

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

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PDT
Brizola Neto

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

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

1 vaga

Roberto de Lucena

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
PTB

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

1 vaga

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

Titulares

Suplentes
Jean Wyllys

PT

Chico Alencar
PRP

Domingos Dutra

Janete Rocha Pietá
1 vaga

Erika Kokay

(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)

Luiz Alberto
PTC

Padre Ton

Luiz Couto
PMDB

1 vaga

(Dep. do PSC ocupa a vaga)

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

DEM
Luiz Carlos Setim

Onyx Lorenzoni

1 vaga

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

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PR

Izalci
Suplentes

PT
Artur Bruno

João Bittar

Professora Dorinha Seabra
Rezende

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Titulares

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Anderson Ferreira

Paulo Freire

Maurício Quintella Lessa

Tiririca

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

Alessandro Molon

PSB

Biffi

Angelo Vanhoni

Luiz Noé

Ariosto Holanda

Fátima Bezerra

Gilmar Machado

1 vaga

Audifax vaga do PTB

Newton Lima
Pedro Uczai vaga do PP

Miriquinho Batista

Dr. Ubiali vaga do DEM

1 vaga

Keiko Ota vaga do PSC

Reginaldo Lopes vaga do PMDB

Severino Ninho

Waldenor Pereira

PDT
PMDB

Gabriel Chalita

Paulo Rubem Santiago
Eliseu Padilha

Joaquim Beltrão

Geraldo Resende

Lelo Coimbra

Mauro Benevides

Professor Setimo
Raul Henry vaga do PDT

Osmar Serraglio

Dr. Jorge Silva

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Oziel Oliveira

Bloco PV, PPS
Antônio Roberto vaga do PMDB

Stepan Nercessian
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

Henrique Afonso

Rogério Peninha Mendonça vaga do

Penna

PP

PTB
(Dep. do PT ocupa a vaga)

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

Alex Canziani

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSDB
Mara Gabrilli

PSC
Bonifácio de Andrada

Pinto Itamaraty

Costa Ferreira

Eduardo Barbosa

Rogério Marinho

Jorginho Mello

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PCdoB

Alice Portugal

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

Jandira Feghali
PRB

Aline Corrêa

Acelino Popó

José Linhares
Secretário(a): Jairo Luís Brod

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

DEM

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

Alexandre Leite

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

Jairo Ataíde

Pauderney Avelino

Luiz Carlos Setim

Rodrigo Maia

Mendonça Prado
PR

Aelton Freitas

Suplentes
PT

João Maia

(Dep. do PTC ocupa a vaga)

Luciano Castro

(Dep. do PHS ocupa a vaga)

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PSB

Afonso Florence

João Paulo Cunha

Andre Vargas

Audifax

Jose Stédile

Fernando Coelho Filho

Mauro Nazif

Policarpo

Assis Carvalho

Reginaldo Lopes

Cláudio Puty

Ricardo Berzoini

PDT
João Dado
José Guimarães

André Figueiredo

Rogério Carvalho
Manato

Pedro Eugênio

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Zeca Dirceu
Bloco PV, PPS
PMDB

Antônio Andrade

Celso Maldaner

João Magalhães vaga do Bloco PV, PPS

Eduardo Cunha

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Arnaldo Jardim

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Carmen Zanotto
PTB

Genecias Noronha vaga do PDT

José Priante

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Júnior Coimbra vaga do Bloco PV, PPS

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Luiz Pitiman
PSC

Lucio Vieira Lima

Manoel Junior
Andre Moura vaga do PMDB

Zequinha Marinho
Mário Feitoza

(Dep. do PSC ocupa a vaga)
Leonardo Gadelha

Pedro Novais
PCdoB
PSDB
Alberto Mourão vaga do PP

Alfredo Kaefer

Osmar Júnior

Delegado Protógenes
PRB

Rui Palmeira

Marcus Pestana

Vaz de Lima

Nelson Marchezan Junior

Otoniel Lima

1 vaga
PP
Toninho Pinheiro

Jerônimo Goergen

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Paulo Maluf

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

Cleber Verde

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

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

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

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

Roberto Freire
PTB

Titulares

Suplentes

Nilton Capixaba

(Dep. do PTC ocupa a vaga)

PT

PSC

Devanir Ribeiro

José Mentor

Edson Santos

Odair Cunha

Vanderlei Siraque

Sibá Machado

Edmar Arruda

Filipe Pereira
PCdoB

Daniel Almeida

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

PMDB
Aníbal Gomes

Eduardo Cunha

Edio Lopes

Marcelo Castro

Giroto

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

(Dep. do PRTB ocupa a vaga)

Hugo Motta vaga do Bloco PV, PPS
Nelson Bornier

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

vaga do PP

PSDB
Carlos Brandão

Vanderlei Macris

Fernando Francischini

Vaz de Lima

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

Suplentes
PT

PP
Aline Corrêa

Carlos Magno

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Luis Carlos Heinze

Davi Alcolumbre vaga do PSB

Antonio Carlos Magalhães Neto
Ronaldo Caiado

Bohn Gass vaga do PMDB

Edson Santos vaga do PMDB

Pauderney Avelino vaga do PDT
Rodrigo Maia

Eudes Xavier

Marcon

1 vaga
PMDB

Mendonça Filho
Francisco Escórcio

(Dep. do PT ocupa a vaga)

(Dep. do PT ocupa a vaga)

2 vagas

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PR
Paulo Feijó

PSDB

Anthony Garotinho

Wellington Roberto

Davi Alves Silva Júnior

(Dep. do PSL ocupa a vaga)

2 vagas

(Dep. do PTC ocupa a vaga)

PSB
Glauber Braga

Benedita da Silva

Fernando Ferro

DEM

PP

(Dep. do DEM ocupa a vaga)
Roberto Britto

PDT
Marcelo Matos

Amauri Teixeira

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

2 vagas

(Dep. do PRTB ocupa a vaga)
DEM

Professora Dorinha Seabra Rezende

1 vaga

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

Leandro Vilela

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

Valdir Colatto

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

PSB
Glauber Braga vaga do PDT

Jose Stédile vaga do PDT

Luiza Erundina

Romário
PDT

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSDB
Marcio Bittar

Antonio Carlos Mendes Thame

Ricardo Tripoli

Marco Tebaldi

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PV, PPS
Arnaldo Jordy

PP
Rebecca Garcia

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

(Dep. do PRB ocupa a vaga)
PTB

DEM
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

1 vaga
PSC

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

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Lira Maia

Bernardo Santana de Vasconcellos
vaga do PRTB

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

1 vaga

1 vaga
Givaldo Carimbão

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

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

Giovani Cherini

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

Arnaldo Jardim

Sarney Filho

Fernando Marroni

Marina Santanna

Alfredo Sirkis vaga do PMDB

Penna vaga do PMDB

PTB

Fernando Ferro

Márcio Macêdo

Miro Teixeira

Augusto Carvalho vaga do PSOL

PT

1 vaga

Paes Landim
PSC

Zé Geraldo
Mário de Oliveira

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

PDT

Arnaldo Jordy vaga do PR

Suplentes

Leonardo Monteiro

(Dep. do PRB ocupa a vaga)

Lauriete
PSOL

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

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Gladson Cameli vaga do PMDB

ocupa a vaga)

José Otávio Germano vaga do PMDB

PRTB
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Luiz Argôlo

(Dep. do PR ocupa a vaga)

Nelson Meurer

Luiz Fernando Faria vaga do PRB
Sandes Júnior

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

Simão Sessim
DEM
Davi Alcolumbre

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

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

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

Abelardo Lupion

(Dep. do PDT ocupa a vaga)

Júlio Campos
Vitor Penido

PR
Suplentes

Bernardo Santana de Vasconcellos

Aracely de Paula vaga
do PSDB

PT
Davi Alves Silva Júnior
Carlos Zarattini

Edson Santos

Fernando Ferro

Ronaldo Zulke

Paulo Feijó

João Carlos Bacelar vaga do PSB

Zoinho
PSB

Gabriel Guimarães

Rubens Otoni

Luiz Alberto

Vanderlei Siraque

Padre João

Weliton Prado

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

(Dep. do PDT ocupa
a vaga)

(Dep. do PR ocupa a vaga)

Vander Loubet vaga do PSC
PDT

PMDB
Fernando Jordão

Adrian

Ronaldo Benedet

Arthur Oliveira Maia

Wladimir Costa

Félix Mendonça
Júnior

Ângelo Agnolin

Salvador Zimbaldi vaga

Marcos Rogério vaga do DEM

do PSB

Fátima Pelaes

(Dep. do PP ocupa a vaga)

Leonardo Quintão

(Dep. do PP ocupa a vaga)

Professor Setimo
PSDB

Luiz Fernando Machado

Bloco PV, PPS
Arnaldo Jardim

Arnaldo Jordy

Dr. Aluizio

Paulo Wagner
PTB

Domingos Sávio

Paulo Abi-ackel

Sergio Guerra

Walter Feldman

(Dep. do PR ocupa a
vaga)

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

João Pizzolatti

Ronaldo Nogueira

PSC
(Dep. do PT ocupa a vaga)

PP
Dimas Fabiano

Antonio Balhmann

Nelson Padovani
PCdoB

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

Osmar Júnior

Pedro Novais

27/2012) ocupa a vaga)
PRB

Raul Henry

(Dep. do PP ocupa a vaga)

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

Antonio Carlos Mendes Thame

Carlos Souza

Dr. Paulo César

César Halum

Paulo Magalhães

vaga do PMDB

Berinho Bantim

Carlos Alberto Leréia

Cesar Colnago

Emanuel Fernandes

Eduardo Sciarra vaga do DEM

Eduardo Azeredo

Luiz Nishimori

Fernando Torres vaga do PCdoB
Guilherme Mussi

PSDB

George Hilton

Sergio Guerra vaga do PP

vaga do PSB

PP

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

Dimas Fabiano

(Dep. do PRB ocupa a vaga)

Missionário José Olimpio

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
DEM

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Claudio Cajado

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

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

PR
Anderson Ferreira vaga do PSD (art. 2º

Aracely de Paula
Titulares

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PT
Dalva Figueiredo

José Rocha
Vicente Arruda

Benedita da Silva

Dr. Rosinha

PSB

Carlos Zarattini

Henrique Fontana

Francisco Praciano

Janete Rocha Pietá

Leonardo Monteiro

Luiz Sérgio

Gonzaga Patriota

1 vaga
PMDB

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

Alexandre Santos

vaga do PMN

Abelardo Camarinha

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

Paulo Ferreira

Taumaturgo Lima

(Dep. do PSC ocupa a vaga)

do Ato da Mesa nº 27/2012)

Suplentes

1 vaga

PDT
Damião Feliciano

Sebastião Bala Rocha

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

Vieira da Cunha

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

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

Augusto Carvalho

PSDB

PTB
Arnon Bezerra

Antonio Brito

Nelson Marchezan Junior

Paes Landim vaga do PTdoB
PSC

Félix Mendonça Júnior

Leonardo Gadelha

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

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

João Ananias
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO

Perpétua Almeida
PMN
Jaqueline Roriz

PDT

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PTdoB

(Dep. do PRB ocupa a vaga)

(Dep. do PTB ocupa a vaga)

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

Suplentes
PT

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

Eleuses Paiva

Geraldo Thadeu

Eliene Lima

Hugo Napoleão vaga do PSB

Raul Lima vaga do DEM

Jefferson Campos

Alessandro Molon

Erika Kokay

Dalva Figueiredo

José Mentor

Vanderlei Siraque
PMDB

(Dep. do PR ocupa a vaga)

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

Nazareno Fonteles

Marllos Sampaio vaga do PSC

Edio Lopes

Paulo Piau

Fabio Trad

(Dep. do PMN ocupa a vaga)

Mauro Lopes

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS
SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS
PRODUZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÂMARA DOS
DEPUTADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES
PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO
SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE
SIGILO E OUTRAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NA
RESOLUÇÃO N º 29, DE 1993

Fernando Francischini

Andreia Zito

João Campos

Carlos Sampaio

Pinto Itamaraty vaga do PP

William Dib vaga do PP
PP

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

(Dep. do DEM ocupa a vaga)

Jair Bolsonaro

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

Titulares

Suplentes
PMDB

Fabio Trad

PSDB

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
DEM

Alexandre Leite vaga do PP

Abelardo Lupion

Onyx Lorenzoni vaga do PDT

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

Lincoln Portela

Benedita da Silva

Dr. Rosinha

Chico D'angelo

Erika Kokay

Nazareno Fonteles

Padre João

Rogério Carvalho
PMDB

PSB
Givaldo Carimbão vaga do PMDB

Pastor Eurico vaga do Bloco PV, PPS

Keiko Ota

1 vaga
PDT

Enio Bacci

Darcísio Perondi

André Zacharow

Geraldo Resende

Danilo Forte

Osmar Terra
(Dep. do DEM ocupa a vaga)

Bloco PV, PPS
1 vaga

1 vaga

Elcione Barbalho

Saraiva Felipe
Teresa Surita

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

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

José Augusto Maia

Arnaldo Faria de Sá
Eduardo Barbosa

Bruna Furlan

Marcus Pestana

João Campos

PSC
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Hugo Leal
William Dib

Mara Gabrilli

PCdoB
PP
(Dep. do DEM ocupa a vaga)

Delegado Protógenes
Cida Borghetti

Iracema Portella

José Linhares

Roberto Britto

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

Guilherme Campos

Junji Abe

Sérgio Brito

(Dep. do PTB ocupa a
vaga)

Toninho Pinheiro
DEM

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

Fábio Souto vaga do PSC

Luiz Carlos Setim

Lael Varella

Ronaldo Caiado

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

(Dep. do PTB ocupa a vaga)

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

Suplentes
PT

Amauri Teixeira

Arlindo Chinaglia

Angelo Vanhoni

Assis Carvalho

Gorete Pereira

Neilton Mulim
(Dep. do PTdoB ocupa
a vaga)

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

Alexandre Roso

Pastor Eurico

Keiko Ota

Paulo Foletto
PDT

Titulares

Suplentes
PT

Eudes Xavier

Dr. Jorge Silva

Manato

Sueli Vidigal

Paulo Rubem Santiago
Bloco PV, PPS

Amauri Teixeira

Policarpo

Luiz Sérgio

Vicentinho

Marcon

1 vaga

Nelson Pellegrino
PMDB

Carmen Zanotto

Dr. Aluizio

Simplício Araújo

Roberto de Lucena

Fátima Pelaes

Darcísio Perondi

Rosane Ferreira vaga do PMDB

Sandro Mabel

Leonardo Quintão

PTB

(Dep. do PR ocupa a vaga)

Antonio Brito

Arnaldo Faria de Sá

Celia Rocha vaga do PP

(Dep. do PDT ocupa a vaga)

Walney Rocha vaga do DEM
PSC

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

Andreia Zito

(Dep. do DEM ocupa a
vaga)

Pastor Marco Feliciano

Jutahy Junior

(Dep. do PTB ocupa a vaga)

(Dep. do PP ocupa a vaga)

(Dep. do PTB ocupa a vaga)

(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PCdoB
PP
Jandira Feghali

Jô Moraes
Pedro Henry

José Otávio Germano

João Ananias vaga do DEM

Luiz Fernando Faria vaga do PSDB

(Dep. do PDT ocupa a vaga)
PRB

Roberto Balestra
Jhonatan de Jesus

Vitor Paulo
DEM

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

Efraim Filho

Geraldo Thadeu
João Bittar

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)

Nice Lobão vaga do PR

Eleuses Paiva

PR
Walter Tosta

Onofre Santo Agostini

Gorete Pereira vaga do PMDB

Henrique Oliveira

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

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

(Dep. do PSL ocupa a vaga)

Luciano Castro
PSB
Mauro Nazif

Alexandre Roso

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

Sandra Rosado

PDT
Flávia Morais vaga do PP

André Figueiredo

Paulo Rubem Santiago vaga do PSDB

Paulo Pereira da Silva
Sebastião Bala Rocha vaga do PMDB

José Airton

João Paulo Lima

Luci Choinacki

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

Pepe Vargas (Licenciado)

(Dep. do PSC ocupa a vaga)
PMDB

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

PTB
Jorge Corte Real vaga do Bloco PV, PPS

Vicente Candido

Alex Canziani vaga do Bloco PV, PPS

Sabino Castelo Branco

Jovair Arantes

Silvio Costa vaga do PSDB

João Arruda

Edinho Bez

Joaquim Beltrão

Francisco Escórcio

Marllos Sampaio

Renan Filho

Walney Rocha vaga do PSDB

PSDB
PSC

Erivelton Santana

Andreia Zito vaga do Bloco PV, PPS

Carlaile Pedrosa

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)

Otavio Leite

Rui Palmeira

PCdoB

Walter Feldman
Alice Portugal vaga do PSC

Assis Melo

Chico Lopes vaga do DEM
Daniel Almeida vaga do PMDB

PP
Afonso Hamm

Renato Molling

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

(Dep. do PTB ocupa a vaga)

DEM

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

Fábio Souto

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Professora Dorinha Seabra
Rezende

PRB
Márcio Marinho

Vilalba

PR

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

Armando Vergílio vaga do PCdoB

1 vaga

José Rocha

Neilton Mulim
PSB

Carlos Souza
Jonas Donizette

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

(Dep. do PRB ocupa a vaga)

Romário vaga do DEM
Valadares Filho vaga do DEM
PDT

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO

André Figueiredo

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

Flávia Morais
Bloco PV, PPS

Rubens Bueno

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
PTB

Titulares

Suplentes
Magda Mofatto

Arnon Bezerra

PT
José Augusto Maia vaga do PP

PSC
Carlos Eduardo Cadoca vaga do

Ratinho Junior

PT

Newton Cardoso

Professor Setimo vaga do PP

Washington Reis

Ronaldo Benedet vaga do PSC

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

Carlos Alberto Leréia

Assis Melo
Vanderlei Macris

Nilson Leitão

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

Jefferson Campos

Fábio Faria

(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

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

Marcos Montes

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

Lázaro Botelho

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Luiz Argôlo vaga do PT

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Mário Negromonte

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Renzo Braz
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

DEM

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

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Júlio Campos

2 vagas

Lael Varella
Vitor Penido

Titulares

Suplentes
PR
PT
Giacobo vaga do PHS

Geraldo Simões

Francisco Floriano

Andre Vargas
Jaime Martins

José de Filippi

Paulo Freire

Cândido Vaccarezza
Lúcio Vale vaga do PTB

Zezéu Ribeiro

Devanir Ribeiro
Milton Monti

(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Jesus Rodrigues

Wellington Fagundes vaga do
PSOL

(Dep. do PP ocupa a vaga)

José Airton
Zoinho vaga do PMDB
PMDB

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

PSB
Edinho Bez
Jose Stédile
Flaviano Melo

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

vaga do PSDB

Laurez Moreira

Giroto
Mauro Mariani
Nelson Bornier

vaga do PTdoB

Gonzaga Patriota
Leopoldo Meyer
PDT

(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Zé Silva
Bloco PV, PPS

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

Arnaldo Jardim vaga do PSDB

PMDB

vaga)
Fábio Ramalho
PTB

4 vagas

Antônio Andrade

(Dep. do PR ocupa a vaga)

José Chaves

Leandro Vilela
Valdir Colatto vaga do DEM

PSC
Hugo Leal

Alceu Moreira

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

1 vaga

PCdoB

PSDB

(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

1 vaga

Reinaldo Azambuja

Alfredo Kaefer

Wandenkolk Gonçalves

Domingos Sávio

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

Luiz Nishimori

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

(Dep. do PR ocupa a vaga)

Dilceu Sperafico

1 vaga
Roberto Balestra

Jerônimo Goergen

PHS
DEM
(Dep. do PR ocupa a vaga)

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
Abelardo Lupion

2 vagas

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Secretário(a): Admar Pires dos Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 3216-6853 A 6856
FAX: 3216-6860

PR
Bernardo Santana de Vasconcellos

2 vagas

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

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

Pedro Uczai

Luiz Noé
PDT
Giovani Cherini

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
Suplentes
PT

Gabriel Guimarães

Laurez Moreira

Bloco PV, PPS

Titulares

Bohn Gass

Dr. Ubiali

Zé Silva

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

Assis do Couto

Domingos Neto

1 vaga
PTB

Josué Bengtson
Jesus Rodrigues
Marcon
Rogério Carvalho
1 vaga

Celia Rocha
PSC

Costa Ferreira

Nelson Padovani
PCdoB

1 vaga

1 vaga
PRB

1 vaga

Aline Corrêa

Afonso Hamm

Toninho Pinheiro

José Linhares
DEM

1 vaga
PSL

Mandetta

1 vaga

1 vaga

Efraim Filho

Professora Dorinha Seabra Rezende

1 vaga

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

Jaime Martins vaga do PDT

Paulo Freire

Vinicius Gurgel vaga do PRTB

Ronaldo Fonseca

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

1 vaga
PSB
Givaldo Carimbão

Dr. Ubiali

Pastor Eurico

Keiko Ota
PDT

Sueli Vidigal

Bloco PV, PPS

Suplentes
Dr. Aluizio

PT
Jesus Rodrigues

(Dep. do PR ocupa a vaga)

PTB

Domingos Dutra

Paulo Pimenta

Henrique Fontana

Reginaldo Lopes

Carmen Zanotto

José Augusto Maia

1 vaga
PSC

2 vagas

Erivelton Santana vaga do PMDB

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

1 vaga

Pastor Marco Feliciano

PMDB
Geraldo Resende

PCdoB

Alberto Filho

Leandro Vilela

Darcísio Perondi

Marllos Sampaio

João Ananias
PRTB

(Dep. do PSC ocupa a vaga)

Nilda Gondim (Licenciado)

1 vaga
PSDB

Fernando Francischini

Bruno Araújo

Vanderlei Macris

João Campos

Vaz de Lima

Chico Lopes

Aureo

(Dep. do PR ocupa a vaga)

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

1 vaga
PP

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

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

Zoinho
PSB
Mauro Nazif

2 vagas

Sandra Rosado
PDT
Paulo Pereira da Silva

Giovani Cherini
Bloco PV, PPS

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
Suplentes

PT
Carlinhos Almeida

PTB
Arnaldo Faria de Sá

Devanir Ribeiro

Luiz Alberto

Edson Santos

Luiz Couto

Fátima Bezerra

Filipe Pereira

Chico Lopes

Jhonatan de Jesus

Mauro Benevides

Marllos Sampaio

Daniel Almeida
PRB

Edinho Bez

Marinha Raupp

1 vaga
PCdoB

PMDB
Fátima Pelaes

1 vaga
PSC

Erika Kokay

Policarpo

1 vaga

2 vagas

Cleber Verde
PHS

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

1 vaga

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

3 vagas

Otavio Leite

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

Vanderlei Macris
PP
Sandes Júnior

Márcio Reinaldo Moreira

Vilson Covatti

Roberto Teixeira
DEM

Alexandre Leite

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

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

2 vagas

Mendonça Prado

Suplentes
PT

Miguel Corrêa
PR
Newton Lima

Gorete Pereira

2 vagas

PMDB

Professor Setimo

Teresa Surita
PSDB

Raul Henry

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

1 vaga

Luiz Fernando Machado
PSDB
Mara Gabrilli
Antonio Carlos Mendes Thame

Alfredo Kaefer

DEM
Eduardo Azeredo

Bonifácio de Andrada

Professora Dorinha Seabra Rezende
Marcus Pestana

Marcio Bittar

PSOL
William Dib

Romero Rodrigues

Jean Wyllys
PP
Secretário(a): Hérycka
Local: Prédio do CEFOR, Sala 27
Telefones: Ramal 67620

Esperidião Amin

Jerônimo Goergen

José Otávio Germano

Márcio Reinaldo Moreira

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

Simão Sessim
DEM
Augusto Coutinho

Erika Kokay

Mandetta

Pauderney Avelino

Mendonça Filho

Ronaldo Caiado

Onyx Lorenzoni
PR

Jaime Martins

Maurício Quintella Lessa

Bohn Gass

Henrique Fontana

Fernando Ferro

João Paulo Lima

Luci Choinacki

José Guimarães

Luiz Alberto

Ricardo Berzoini

Sibá Machado

Rubens Otoni

Taumaturgo Lima

Waldenor Pereira

Vicente Candido

Luciano Castro

(Dep. do PSD ocupa a
vaga)

Vicente Arruda

1 vaga
PSB

Luiza Erundina

Pastor Eurico

Ribamar Alves (Licenciado)

Valadares Filho
(Dep. do PSD ocupa a
vaga)

1 vaga

PMDB

PDT

Alceu Moreira

Danilo Forte

Edinho Araújo

Eduardo Cunha

Newton Cardoso

Felipe Maia

Suplentes
PT

Mauro Benevides

1 vaga

Efraim Filho

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

Roberto Balestra

Miro Teixeira
Reguffe

Íris de Araújo
Marcelo Castro

Félix Mendonça Júnior
Sueli Vidigal
Bloco PV, PPS

Alfredo Sirkis

Roberto Freire

Almeida Lima vaga do PMDB

Rosane Ferreira

Eliseu Padilha

Eduardo Cunha

Fabio Trad

Sandro Alex
PTB
Antonio Brito

Ronaldo Benedet

Marçal Filho

Valdir Colatto
PSDB

Arnaldo Faria de Sá

Walney Rocha

Paes Landim
PSC

Carlos Sampaio

Fernando Francischini

João Campos

Carlos Eduardo Cadoca

Edmar Arruda

Jorginho Mello

Reinaldo Azambuja

Zenaldo Coutinho
PP

PCdoB
Daniel Almeida

Delegado Protógenes

2 vagas

2 vagas
DEM

PRB
George Hilton

Vitor Paulo
PTdoB

Lourival Mendes

Davi Alcolumbre

2 vagas

Felipe Maia
PR

1 vaga

Bernardo Santana de
Vasconcellos

Ronaldo Fonseca

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

(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)

João Maia

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

Dr. Ubiali

Keiko Ota

Gonzaga Patriota

1 vaga
PDT

Vieira da Cunha

João Dado
Bloco PV, PPS

Paulo Wagner

1 vaga
PTB

Titulares

Suplentes

Arnaldo Faria de Sá

PT

PSC

Beto Faro

Amauri Teixeira

José Mentor

Devanir Ribeiro

Vander Loubet

Pedro Uczai

Vanderlei Siraque

(Dep. do PSL ocupa a vaga)

Filipe Pereira
PCdoB

Evandro Milhomen

Weliton Prado
PMDB

Arthur Oliveira Maia

José Augusto Maia

1 vaga
PRB

Otoniel Lima
Edio Lopes

1 vaga
PHS

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

1 vaga

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Lázaro Botelho
DEM

PSD (por cessão de vagas)
Paulo Cesar Quartiero
Eliene Lima

Efraim Filho

Moreira Mendes
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Francisco Araújo

1 vaga

1 vaga
PR

Ricardo Izar vaga do PHS
Laercio Oliveira

2 vagas

(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)

Secretário(a): -

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

2 vagas

Mauro Nazif
PDT
Sebastião Bala Rocha

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

Janete Capiberibe

Flávia Morais
Bloco PV, PPS

Roberto de Lucena
PTB

Suplentes
Nilton Capixaba

PT
Dalva Figueiredo

Domingos Dutra

Gilmar Machado

Jesus Rodrigues

Miriquinho Batista

1 vaga

Antônia Lúcia

Evandro Milhomen

Pedro Chaves

Sandro Mabel

1 vaga
PSDB

João Campos

Carlos Alberto Leréia

Wandenkolk Gonçalves

Jhonatan de Jesus
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

2 vagas

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PP
Sandes Júnior

George Hilton

Elcione Barbalho

Marçal Filho

1 vaga
PRB

Alberto Filho

Flaviano Melo

Zequinha Marinho
PCdoB

PMDB
Edio Lopes

Arnaldo Faria de Sá
PSC

Josias Gomes

Odair Cunha

Sarney Filho

Aline Corrêa

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"

(Dep. do PTdoB ocupa a
vaga)

Lincoln Portela
PSB

Valadares Filho

Mauro Nazif

1 vaga

1 vaga
PDT

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

Vasconcellos

Vieira da Cunha

João Dado
Bloco PV, PPS

Suplentes

1 vaga
PTB

PT
Alessandro Molon

Luiz Couto

Amauri Teixeira

Policarpo

José Mentor

Manoel Junior

Antônia Lúcia

Jô Moraes

Nelson Bornier

Osmar Serraglio

1 vaga
PSDB

Bonifácio de Andrada

Andreia Zito

Otavio Leite

Romero Rodrigues

Reinaldo Azambuja

Chico Lopes
PRB

Cleber Verde

1 vaga
PHS

Rogério Peninha Mendonça

Wilson Filho

1 vaga
PCdoB

Marçal Filho

Mauro Benevides

Antonio Brito
PSC

Vicente Candido
PMDB

(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

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

Arnaldo Faria de Sá

Nelson Pellegrino

Décio Lima

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Bernardo Santana de

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

Ronaldo Nogueira

Benedita da Silva

Amauri Teixeira

Biffi

Carlos Zarattini

Luci Choinacki

PSC
Pastor Marco Feliciano

Miriquinho Batista

Andre Moura
PCdoB

Luiz Couto

Luiz Alberto

Arnaldo Faria de Sá

Jô Moraes

1 vaga
PRB

PMDB
Adrian

Fabio Trad

Carlos Bezerra

Vitor Paulo
PTdoB

Fátima Pelaes

Marçal Filho

2 vagas

Cleber Verde

Lourival Mendes

(Dep. do PSL ocupa a vaga)

Nilda Gondim (Licenciado)
PSDB
João Campos

Domingos Sávio

Pinto Itamaraty

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

Nelson Marchezan Junior

Reinaldo Azambuja

1 vaga
PP

Roberto Balestra

Cida Borghetti

Simão Sessim

Iracema Portella
DEM

Onyx Lorenzoni

2 vagas

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

Suplentes
PT

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
Décio Lima

PR
Gorete Pereira

Henrique Oliveira

Maurício Trindade

Laercio Oliveira

Gabriel Guimarães

3 vagas

Vanderlei Siraque
Vicente Candido

PSB
Sandra Rosado

Alessandro Molon

PMDB

2 vagas
Arthur Oliveira Maia

1 vaga

Eduardo Cunha

PDT
Flávia Morais

Paulo Pereira da Silva

Eliseu Padilha

Lucio Vieira Lima
1 vaga
PSDB

1 vaga
PTB

João Magalhães

Pedro Novais

Bloco PV, PPS
Roberto de Lucena

Genecias Noronha

Jutahy Junior

Alfredo Kaefer

Raimundo Gomes de Matos

Cesar Colnago

Reinaldo Azambuja

Nelson Marchezan Junior
PP

Jerônimo Goergen

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

Renzo Braz

Renato Molling

Roberto Teixeira
DEM

Eli Correa Filho

Efraim Filho

Rodrigo Maia

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"

1 vaga
PR

Bernardo Santana de Vasconcellos

Jaime Martins

Laercio Oliveira

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)

1 vaga
Titulares

PSB
Antonio Balhmann

PT

2 vagas
Fernando Ferro

Severino Ninho

André Figueiredo

Ângelo Agnolin

1 vaga

Padre Ton

Nazareno Fonteles

Arnaldo Faria de Sá

Taumaturgo Lima
PMDB

1 vaga
PTB

Asdrubal Bentes

Eduardo Cunha

Edio Lopes

Marinha Raupp

Natan Donadon

PSC
Hugo Leal

Filipe Pereira

Valdir Colatto

Teresa Surita

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PSDB

PCdoB
Daniel Almeida

1 vaga
PRB

Antonio Bulhões

1 vaga

Berinho Bantim

Bruno Araújo

Marcio Bittar

Reinaldo Azambuja

Nilson Leitão

Rodrigo de Castro
PP

PRTB
Aureo

1 vaga

Carlos Magno

José Otávio Germano

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

PSD (por cessão de vagas)

Marcos Montes

João Paulo Lima

Valmir Assunção

Bloco PV, PPS

Paes Landim

Amauri Teixeira

Miriquinho Batista

PDT

Junji Abe

Suplentes

DEM

Guilherme Campos
Moreira Mendes

Simão Sessim

Davi Alcolumbre
Paulo Cesar Quartiero

2 vagas

PR

Alessandro Molon

Bernardo Santana de Vasconcellos

Laercio Oliveira

Luciano Castro

1 vaga
PSB

Janete Capiberibe

Gilmar Machado

Nazareno Fonteles

Newton Lima

Paulo Pimenta

Rogério Carvalho

Paulo Teixeira

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PMDB

Laurez Moreira

Mauro Nazif

1 vaga
PDT

João Arruda

Newton Cardoso vaga do PT

Manoel Junior

Giovanni Queiroz

Oziel Oliveira
Bloco PV, PPS

Marçal Filho

3 vagas

Rogério Peninha Mendonça

Penna

PSDB

Arnaldo Jordy
PTB

Nilton Capixaba

Flaviano Melo

Antonio Imbassahy
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

PSC
Filipe Pereira

João Campos

Eduardo Azeredo

Pinto Itamaraty

Walter Feldman
PP

Mário de Oliveira
PCdoB

Perpétua Almeida

Beto Mansur
1 vaga

Missionário José Olimpio
DEM

1 vaga
PSOL

Chico Alencar

Dimas Fabiano

Sandes Júnior

PRB
Cleber Verde

Rui Palmeira

Eli Correa Filho

2 vagas

1 vaga
PR

1 vaga
Izalci

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

2 vagas

José Rocha
PSB
Ariosto Holanda

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

Domingos Neto

Luiza Erundina

Luiz Noé
PDT

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

Bloco PV, PPS
Sandro Alex

1 vaga
PTB

Suplentes
PT

Sebastião Bala Rocha

Alex Canziani

1 vaga

PSC

Eduardo Cunha

Andre Moura

1 vaga
PCdoB

Danilo Forte

Fabio Trad

Eliseu Padilha

Marçal Filho

Manuela D'ávila

Júnior Coimbra
Sandro Mabel vaga do PR

Jandira Feghali
PRB

PSDB

Cleber Verde

1 vaga
PSOL

Bonifácio de Andrada

Alfredo Kaefer

Luiz Carlos

Jean Wyllys

1 vaga

Rui Palmeira

PSD (por cessão de vagas)
Eleuses Paiva

Nelson Marchezan Junior
Paulo Abi-ackel
PP

2 vagas

Jefferson Campos

Esperidião Amin

Roberto Teixeira

Jerônimo Goergen

Vilson Covatti
DEM

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

Efraim Filho

Augusto Coutinho

Felipe Maia

Mendonça Filho
PR

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 6025, DE 2005, AO PROJETO DE LEI
Nº 8046, DE 2010, AMBOS DO SENADO FEDERAL, E
OUTROS, QUE TRATAM DO "CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL"
(REVOGAM A LEI Nº 5.869, DE 1973)

Ronaldo Fonseca

Anthony Garotinho

Vicente Arruda

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PSB

Presidente: Fabio Trad (PMDB)
1º Vice-Presidente: Miro Teixeira (PDT)
2º Vice-Presidente: Vicente Arruda (PR)
3º Vice-Presidente:
Relator-Parcial: 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

Severino Ninho
1 vaga

Miro Teixeira

Sarney Filho

Padre João

Arnaldo Faria de Sá
PSC

Hugo Leal

Vicente Candido
PMDB

Arthur Oliveira Maia

Paes Landim

Odair Cunha

Ricardo Berzoini

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PTB

Francisco Praciano

Paulo Teixeira

Sebastião Bala Rocha
Bloco PV, PPS

PT

José Mentor

Gonzaga Patriota
PDT

Suplentes

Gabriel Guimarães

Edson Silva (Licenciado)

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PCdoB

Delegado Protógenes
Benjamin Maranhão

(Dep. do PSL ocupa a vaga)
PRB

Márcio Marinho

DEM

Antonio Bulhões
PHS

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

José Humberto

Mendonça Filho

Alexandre Leite

Onyx Lorenzoni

1 vaga
PR

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

Laercio Oliveira

(Dep. do PDT ocupa a vaga)

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

1 vaga
PSB

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

Audifax

2 vagas

Leopoldo Meyer
PDT
André Figueiredo

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

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

Dr. Aluizio
Titulares

Suplentes
PT

Carlos Zarattini

PTB
Arnaldo Faria de Sá

Alessandro Molon

Francisco Praciano

Erika Kokay

Gabriel Guimarães

Luiz Couto

Henrique Fontana

Paulo Pimenta

Edmar Arruda

Andre Moura
PCdoB

Delegado Protógenes

1 vaga
PRB

Marçal Filho

Eliseu Padilha

1 vaga
PSC

PMDB
Alberto Filho

Arnaldo Jordy

Cleber Verde

3 vagas

João Arruda

1 vaga
PTC

Edivaldo Holanda Junior

1 vaga

Osmar Serraglio
PSDB
Carlos Sampaio

Cesar Colnago

Fernando Francischini

João Campos

Luiz Fernando Machado

1 vaga
PP

Renato Molling
Vilson Covatti

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"

Roberto Teixeira
Sandes Júnior

Presidente: Eduardo Sciarra (PSD)
1º Vice-Presidente: Alfredo Kaefer (PSDB)

Bloco PV, PPS

2º Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PP)
3º Vice-Presidente:
Rubens Bueno
Titulares

Suplentes
PT

Assis do Couto

PTB
Alex Canziani

Andre Vargas

Beto Faro

Marcon

Biffi

Pedro Uczai

Luci Choinacki

Zeca Dirceu

Nelson Padovani

Edmar Arruda
PCdoB

Evandro Milhomen

1 vaga
PRB

Valdir Colatto

Hermes Parcianello

Ronaldo Nogueira
PSC

PMDB
Giroto vaga do PR

Rosane Ferreira

1 vaga

3 vagas

Osmar Serraglio

1 vaga
PRTB

1 vaga

1 vaga

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6212
FAX: (61) 3216-6225

1 vaga
PSDB
Alfredo Kaefer

3 vagas

Fernando Francischini

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"

Luiz Nishimori
PP
Dilceu Sperafico

Cida Borghetti

Lázaro Botelho

Sandes Júnior
DEM

Luiz Carlos Setim

2 vagas

Presidente: Newton Lima (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM)
3º Vice-Presidente: Jorginho Mello (PSDB)
Titulares

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

PT
PR

Giacobo

Fátima Bezerra vaga do PTC
2 vagas

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Angelo Vanhoni vaga do PMDB

João Paulo Lima

Artur Bruno

Leonardo Monteiro
PSB

Leopoldo Meyer

Dalva Figueiredo
Fernando Ferro vaga do PR

Newton Lima
2 vagas

1 vaga

Sibá Machado vaga do PRB

Miriquinho Batista

Waldenor Pereira
PDT

Oziel Oliveira

Suplentes

1 vaga
PMDB

Giovani Cherini

Gabriel Chalita

Lelo Coimbra

Joaquim Beltrão

PTC

Renan Filho

Raul Henry

(Dep. do PT ocupa a vaga)

Teresa Surita

(Dep. do PT ocupa a vaga)

Edivaldo Holanda Junior

1 vaga
PSDB

Eduardo Barbosa

Mara Gabrilli

Jorginho Mello

Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6240
FAX: (61) 3216-6225

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

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
PT

(Dep. do PHS ocupa a vaga)
PSB

Audifax

Suplentes

Domingos Dutra
2 vagas

Dr. Ubiali

Alessandro Molon
Amauri Teixeira vaga do PMDB

Josias Gomes
Padre Ton

PDT
Paulo Rubem Santiago

Chico D'angelo
Fátima Bezerra vaga do PR

(Dep. do PDT ocupa a vaga)
1 vaga

Miriquinho Batista

Bloco PV, PPS
Stepan Nercessian

Vicentinho
PMDB

1 vaga
PTB

Alex Canziani

Benjamin Maranhão
1 vaga

PSC
Costa Ferreira

Geraldo Resende

Leandro Vilela

Pedro Chaves

PCdoB

(Dep. do PT ocupa a vaga)
PSDB

Jandira Feghali
PRB

(Dep. do PT ocupa a vaga)

André Zacharow

Osmar Terra
Andre Moura

Alice Portugal

Alberto Filho

João Campos
Raimundo Gomes de Matos

1 vaga

Romero Rodrigues

Andreia Zito
Antonio Imbassahy
Vaz de Lima

PP
Aline Corrêa

José Linhares

Roberto Britto

Toninho Pinheiro
DEM

Efraim Filho

Fábio Souto

Mendonça Prado

Mandetta

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)

PR
Titulares
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

(Dep. do PT ocupa a vaga)

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Suplentes
PT

Alessandro Molon

Fátima Bezerra

PSB
Erika Kokay
Mauro Nazif

Marina Santanna

Domingos Neto
Luiz Couto

1 vaga

2 vagas

Ribamar Alves (Licenciado)
Reginaldo Lopes
PDT
PMDB

Ângelo Agnolin vaga do PT

Dr. Jorge Silva
Fátima Pelaes

Gastão Vieira (Licenciado)

Flávia Morais
Osmar Terra

3 vagas

Bloco PV, PPS
Teresa Surita
Carmen Zanotto

Rosane Ferreira
1 vaga
PTB
PSDB

Ronaldo Nogueira

Arnaldo Faria de Sá
Andreia Zito

3 vagas

PSC
Eduardo Barbosa
Carlos Eduardo Cadoca

Andre Moura
Jorginho Mello
PCdoB
PP

Jô Moraes

Alice Portugal
Aline Corrêa

Iracema Portella

Cida Borghetti

Rebecca Garcia

PRB
1 vaga

1 vaga
DEM
PRP
Efraim Filho

Jânio Natal

2 vagas

1 vaga
Professora Dorinha Seabra Rezende

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

PR
Paulo Freire

2 vagas

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 7672, DE 2010, DO PODER

PSB

Romário

Gilmar Machado

Domingos Neto

Sandra Rosado

PMDB

Jose Stédile
PDT

Sueli Vidigal

Flávia Morais
Bloco PV, PPS

Lelo Coimbra

Eliseu Padilha

Professor Setimo vaga do PMN

Gabriel Chalita

Raul Henry

Carmen Zanotto

Antônio Roberto
PTB

Joaquim Beltrão

Renan Filho

Pedro Chaves

Teresa Surita

Josué Bengtson

PSDB

Celia Rocha
PSC

Pastor Marco Feliciano

1 vaga
PCdoB

Eduardo Barbosa

Alfredo Kaefer

Nelson Marchezan Junior

Jorginho Mello

Rogério Marinho

Alice Portugal

Mara Gabrilli
PP

1 vaga
PRB

Vitor Paulo

José Linhares
Antonio Bulhões

Esperidião Amin

Waldir Maranhão

(Dep. do PR ocupa a vaga)

PTdoB

DEM

Rosinha da Adefal

1 vaga

Efraim Filho

Onyx Lorenzoni

Professora Dorinha Seabra
Rezende

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

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PR

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

Paulo Freire
Ronaldo Fonseca vaga do PP

Neilton Mulim

(Dep. do PSOL ocupa a
vaga)
PSB

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

Ariosto Holanda
Dr. Ubiali

Severino Ninho
PDT

Suplentes

Paulo Rubem Santiago

PT

Marcos Rogério
Bloco PV, PPS

Angelo Vanhoni

Alessandro Molon

Fátima Bezerra

Artur Bruno

Newton Lima
1 vaga

Luiz Noé

Biffi
Dr. Rosinha

vaga do PRB

Antônio Roberto

Stepan Nercessian
PTB

Alex Canziani

Paes Landim

PSC

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

Hugo Leal

Professor Setimo

Andre Moura
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

Raul Henry

PCdoB
PSDB
Alice Portugal

Chico Lopes
Antonio Carlos Mendes Thame

Alfredo Kaefer

PRB
Eduardo Azeredo
Márcio Marinho

Bonifácio de Andrada

(Dep. do PT ocupa a vaga)
Marcus Pestana

Marcio Bittar

PMN
William Dib
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Romero Rodrigues

1 vaga
PP

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

Esperidião Amin

Márcio Reinaldo Moreira

José Otávio Germano

Roberto Balestra

Paulo Maluf
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO E
APRESENTAR PROPOSTAS EM RELAÇÃO À REFORMA
POLÍTICA.

Simão Sessim
DEM
Augusto Coutinho

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

2 vagas

Felipe Maia

Efraim Filho

Suplentes

Mendonça Filho

Pauderney Avelino

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Ronaldo Caiado

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PR

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

Luciano Castro
Ronaldo Fonseca

(Dep. do PTdoB ocupa a
vaga)
PSB

Luiza Erundina

Pastor Eurico

Ribamar Alves (Licenciado)

Valadares Filho

1 vaga

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PDT

Alceu Moreira

Danilo Forte

Edinho Araújo

Eduardo Cunha

Newton Cardoso

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Vicente Arruda

PMDB

Mauro Benevides

Maurício Quintella Lessa

Miro Teixeira
Reguffe

Íris de Araújo
Marcelo Castro

Félix Mendonça Júnior
Sueli Vidigal
Bloco PV, PPS

Alfredo Sirkis

Penna

Almeida Lima vaga do PMDB

Rosane Ferreira

Miro Teixeira
PTB

Sandro Alex
PTB

Arnaldo Faria de Sá

Arnaldo Faria de Sá

Eros Biondini

Jovair Arantes

Paes Landim

PCdoB
Aldo Rebelo (Licenciado)
PRB

PSC
Carlos Eduardo Cadoca

Edmar Arruda

Cleber Verde

PCdoB
Secretário(a): Daniel Almeida

Delegado Protógenes
PRB

Vitor Paulo

George Hilton
PMN

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Dr. Carlos Alberto

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

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

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

José Mentor

Dalva Figueiredo

Paulo Pimenta

Décio Lima

Rui Costa (Licenciado)

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

Miriquinho Batista

Zeca Dirceu

Vicentinho
PMDB

Titulares

Suplentes
PT

Danilo Forte

Alceu Moreira

Edio Lopes

Fátima Pelaes

Cândido Vaccarezza

Ronaldo Benedet

João Paulo Cunha

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Mendes Ribeiro Filho (Licenciado)
1 vaga
PSDB

PMDB
João Campos

Osmar Serraglio
PSDB

Fernando Francischini

Reinaldo Azambuja

Wandenkolk Gonçalves

1 vaga

Bruno Araújo

William Dib
PP

PDT
João Dado

Suplentes

Jair Bolsonaro

Arthur Lira

Vilson Covatti

Sandes Júnior

2º Vice-Presidente: Jean Wyllys (PSOL)
3º Vice-Presidente:

DEM
Júlio Campos

2 vagas

Titulares
PT

1 vaga
Dalva Figueiredo

PR
Ronaldo Fonseca
1 vaga

Suplentes

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

Erika Kokay
Fátima Bezerra

PMDB

Gonzaga Patriota

1 vaga

Pastor Eurico
PDT

Vieira da Cunha

João Dado

Luiz Pitiman

Paulo Wagner

Marllos Sampaio

Mauro Lopes

Ronaldo Benedet

2 vagas

PSDB

1 vaga
Marco Tebaldi

PTB
José Augusto Maia

3 vagas

Nelson Marchezan Junior
1 vaga

PSC
Andre Moura

PP

Antônia Lúcia
Iracema Portella

PCdoB
Delegado Protógenes

Mauro Benevides

Teresa Surita

Bloco PV, PPS

Arnaldo Faria de Sá

3 vagas

Luiz Couto

PSB
Givaldo Carimbão

Padre Ton

Perpétua Almeida

José Linhares

1 vaga

Mandetta

Alexandre Leite

Professora Dorinha Seabra
Rezende

PRP
Jânio Natal

Roberto Britto
DEM

PRB
Otoniel Lima

Rebecca Garcia

1 vaga

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

1 vaga
PR

Gorete Pereira

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

Paulo Freire

1 vaga
PSB

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
APURAR DENÚNCIAS DE TURISMO SEXUAL E
EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES,
CONFORME DIVERSAS MATÉRIAS PUBLICADAS PELA
IMPRENSA.
Presidente: Erika Kokay (PT)
1º Vice-Presidente: Luiz Pitiman (PMDB)

Keiko Ota

2 vagas

1 vaga
PDT
Paulo Rubem Santiago

1 vaga

PMDB

Bloco PV, PPS
Arnaldo Jordy vaga do PR

Carmen Zanotto

Dr. Aluizio
PTB
Eros Biondini

Ronaldo Nogueira

Darcísio Perondi
Júnior Coimbra

André Zacharow

Sandro Mabel

Asdrubal Bentes

Valdir Colatto

Marçal Filho

PSC

PSDB

Deley

Edmar Arruda
PCdoB

Duarte Nogueira

Nilson Leitão

Reinaldo Azambuja

João Ananias

1 vaga

2 vagas

Walter Feldman

PRB

PP

Otoniel Lima

1 vaga
PSOL

Carlos Magno

Lázaro Botelho

Luis Carlos Heinze

Jean Wyllys
PSD (por cessão de vagas)

Roberto Balestra
DEM

1 vaga

Liliam Sá

Alceu Moreira

Jairo Ataíde
Guilherme Mussi

Roberto Santiago

Luiz Carlos Setim

Lira Maia

Vitor Penido
PR

Marcelo Aguiar

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

Aelton Freitas

Lúcio Vale

Laercio Oliveira
PSB

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

Cláudio Puty
Valmir Assunção
Vicentinho

Mauro Nazif

Luiz Noé
PDT

Giovanni Queiroz

Oziel Oliveira
Bloco PV, PPS

Roberto de Lucena

Dr. Aluizio
PTB

Suplentes
Nelson Marquezelli

PT
Amauri Teixeira

Alexandre Roso

PSC

Domingos Dutra
Marcon

Zequinha Marinho

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
PCdoB

Miriquinho Batista
Policarpo

Josué Bengtson

Assis Melo

1 vaga

PRB

PP

Heleno Silva

1 vaga
PTdoB

1 vaga

Missionário José Olimpio

Gladson Cameli

Rebecca Garcia

Toninho Pinheiro
DEM

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

2 vagas

Homero Pereira

Junji Abe

Marcos Montes

Moreira Mendes

2 vagas
PR

Davi Alves Silva Júnior

Anderson Ferreira

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

1 vaga
PSB

Janete Capiberibe

2 vagas

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

PDT
Flávia Morais

Sebastião Bala Rocha
Bloco PV, PPS

Presidente: Arnaldo Jordy (PPS)
1º Vice-Presidente: Erika Kokay (PT)
2º Vice-Presidente: Fernando Francischini (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Flávia Morais (PDT)
Titulares

Arnaldo Jordy
PTB
José Augusto Maia
Suplentes

PT
Erika Kokay

Roberto de Lucena

Josué Bengtson
PSC

Leonardo Gadelha
4 vagas

Luiz Couto

1 vaga
PCdoB

1 vaga

Miriquinho Batista

1 vaga
PRB

Nelson Pellegrino

Antonio Bulhões
PMDB

Asdrubal Bentes

PMN
Arthur Oliveira Maia

Edio Lopes

1 vaga

Jaqueline Roriz

João Magalhães

Flaviano Melo

Marinha Raupp

Teresa Surita

1 vaga

1 vaga
PSD (por cessão de vagas)

Geraldo Thadeu
Liliam Sá

PSDB
Fernando Francischini
João Campos
1 vaga

3 vagas

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

2 vagas

PMDB
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.

Washington Reis
PR
Anthony Garotinho

Coordenador: Cláudio Puty (PT)

PDT
Titulares

Suplentes
Miro Teixeira
PT
PTB

Cláudio Puty
Walney Rocha
Francisco Praciano
PV
PCdoB
Dr. Aluizio
Delegado Protógenes
PSOL

Secretário(a): -

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

Secretário(a): -

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

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

Coordenador: Roberto Santiago (PSD)

Titulares

Titulares

Suplentes
PT

Suplentes
Alessandro Molon

PSDB

PSDB

Carlos Sampaio
Otavio Leite

PSD

PR

Ricardo Izar
Anthony Garotinho

Roberto Santiago

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

Rodrigo Maia
PDT
Miro Teixeira

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

PSC
Hugo Leal

Secretário(a): Titulares

Suplentes

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.

João Campos
PTB
José Augusto Maia
PCdoB
Delegado Protógenes

Titulares

Suplentes
PT

PV
Dr. Aluizio

Alessandro Molon
Secretário(a): -

PSD
Arolde de Oliveira

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

Liliam Sá
PSB
Glauber Braga

Coordenador: Dr. Aluizio (PV)
PDT

Titulares

Marcelo Matos

Suplentes
PT

PSC

Alessandro Molon

Filipe Pereira

PSD
PRB

Fernando Torres

Vitor Paulo

PR
Paulo Feijó

Secretário(a): -

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

Marcelo Matos
PCdoB
Delegado Protógenes
PV

Coordenador: José Augusto Maia (PTB)
Titulares

Suplentes
PT

Dr. Aluizio

Secretário(a): -

Fernando Ferro
PMDB

GRUPO DE TRABALHO PARA ANALISAR A QUESTÃO DA
DÍVIDA DOS ESTADOS COM A UNIÃO.

Marllos Sampaio
Coordenador: Cândido Vaccarezza (PT)
PSDB

Titulares

Suplentes
PT

Titulares

Suplentes
PT

Cândido Vaccarezza
Rubens Otoni

Odair Cunha

PMDB

PMDB
Marcelo Castro

Danilo Forte

PSDB

PSDB
Marcus Pestana

Vaz de Lima

DEM

PSD (por cessão de vagas)
Ronaldo Caiado

Guilherme Campos
PR

Secretário(a): Lincoln Portela
PP
Carlos Magno
PSB
Severino Ninho
DEM
Vitor Penido
PDT
Ângelo Agnolin

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

PTB
Jorge Corte Real

Suplentes
PT

Benedita da Silva
Bloco PV, PPS

Sarney Filho

Carlos Zarattini
Luiz Alberto

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.

PMDB
Leonardo Picciani
Marcelo Castro
Rose de Freitas
PSDB
Marcio Bittar
PSD

PTB

Júlio Cesar
PP

Jorge Corte Real
PCdoB

Esperidião Amin
PR

Assis Melo

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

PSC
Hugo Leal

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

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

Suplentes
PT

Vicentinho
PSDB
Carlos Sampaio
Eduardo Gomes
PSD
Ademir Camilo
Arolde de Oliveira
Eduardo Sciarra
Guilherme Campos
Paulo Magalhães
Roberto Santiago
PSB
Júlio Delgado
PDT
Paulo Pereira da Silva
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