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SEÇÃO I

Ata da 25a Sessão da Câmara dos Deputados,  
Não Deliberativa de Debates,  

da 3ª Sessão Legislativa Ordinária,  
da 54ª Legislatura, em 7 de março de 2013

Presidência dos Srs.: Marçal Filho, Cléber Verde, Inocêncio Oliveira, Izalci,  
Jorginho Mello, Reguffe, nos termos do § 2º do artigo 18 do Regimento Interno

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Havendo 

número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo 

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

sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA
O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI, servindo 

como 2º Secretário, procede à leitura da ata da sessão 
antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.

III – EXPEDIENTE

OF nº 148/GAB-LidPT

Brasília – DF, 6 de março de 2013

Excelentíssimo Senhor
Deputado Henrique Eduardo Alves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, 

para retirar o Deputado Nazareno Fonteles (PT/PI) 
como membro suplente da Comissão de Educação 
CE, e indicá-lo como membro suplente da Comissão 
de Constituição, Justiça e de Cidadania – CCJC.

Atenciosamente, – Deputado José Guimarães 
– PT/CE, Líder da Bancada na Câmara

Defiro. Publique-se.
Em 7-3-2013. – Henrique Eduardo Al-

ves, Presidente.

OF nº 150/GAB-LidPT

Brasília – DF, 6 de março de 2013

Excelentíssimo Senhor
Deputado Henrique Eduardo Alves 
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa. Excelência 

para retirar como membro suplente, o Deputado Leo-

nardo Monteiro (PT/MG) da Comissão de Relações Ex-
teriores e Defesa Nacional – CREDN, e indicá-lo como 
membro titular na Comissão de Legislação Participativa 
– CLP, e retirar como membro titular, a Deputada Iara Ber-
nardi (PT/SP), da Comissão de Legislação Participativa 
– CLP e indicá-la como membro suplente na Comissão 
de Relações Exteriores.e Defesa Nacional – CREDN.

Atenciosamente, – Deputado José Guimarães 
– PT/CE, Líder da Bancada na Câmara

Defiro. Publique-se.
Em 7-3-2013. – Henrique Eduardo Al-

ves, Presidente.

OF nº 152/GAB-LidPT

Brasília – DF, 6 de março de 2013

Excelentíssimo Senhor
Deputado Henrique Eduardo Alves 
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a. Vossa Excelência, 

para indicar como membro suplente, o Deputado Lúcio 
Vale (PR/PA) na Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural – CAPADR, 
na vaga que nos cabe.

Atenciosamente, – Deputado José Guimarães – 
PT/CE, Líder da bancada na Câmara.

Defiro. Publique-se.
Em 7-3-2013. – Henrique Eduardo Al-

ves, Presidente.

OF/GAB/I/Nº 174

Brasília, 7 de março de 2013

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Henrique Eduardo Alves 
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Sabino Castelo Branco – PTB passa a integrar, na qua-
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lidade de Suplente, a Comissão de Ciência e Tecno-
logia, Comunicação e Informática, em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração. – Deputado Eduardo 
Cunha, Líder do PMDB

Defiro. Publique-se.
Em 7-3-2013. – Henrique Eduardo Al-

ves, Presidente.

OF/GAB/I/Nº 175 

Brasília, 7 de março de 2013 

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Henrique Eduardo Alves 
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Pedro Novais passa a integrar, na qualidade de Su-
plente, a Comissão de Relações Exteriores e de De-
fesa Nacional, em substituição ao Deputado Geraldo 
Resende.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração. – Deputado Eduardo 
Cunha, Líder do PMDB

Defiro. Publique-se.
Em 7-3-2013. – Henrique Eduardo Al-

ves, Presidente.

OF/GAB/I/Nº 176

Brasília, 7 de março de 2013 

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Henrique Eduardo Alves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Benjamin Maranhão deixa de participar, na qualidade 
de Titular, da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração. – Deputado Eduardo 
Cunha, Líder do PMDB.

Defiro. Publique-se.
Em 7-3-2013. – Henrique Eduardo Al-

ves, Presidente.

OF/GAB/I/No 177 

Brasília, 7 de março de 2013

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Henrique Eduardo Alves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Paulo Freire – PR passa a integrar, na qualidade de 

Titular, a Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado, em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração. – Deputado Eduardo 
Cunha, Líder do PMDB.

Defiro. Publique-se.
Em 7-3-2013. – Henrique Eduardo Al-

ves, Presidente.

Of/GAB/I/Nº 178

Brasília, 7 de março de 2013 

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Henrique Eduardo Alves 
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado Ro-

naldo Nogueira – PTB passa a integrar, na qualidade de 
Titular, a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço 
Público, em substituição ao Deputado Walney Rocha.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração. – Deputado Eduardo 
Cunha, Líder do PMDB.

Defiro a indicação do Deputado Ronaldo Noguei-
ra em vaga existente.

Publique-se.
Em 7-3-2013. – Henrique Eduardo Al-

ves, Presidente. 

Of. nº 093/2013 – Bloco

Brasília, 6 de março de 2013 

Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência no sen-

tido de indicar o Deputado Waldenor Pereira (PT/BA), para 
membro suplente da Comissão de Cultura, na vaga do PR.

Respeitosamente, – Deputado Anthony Garo-
tinho, Líder do Bloco Parlamentar, PR/PTdoB/PRP/
PHS/PTC/PSL/PRTB.

Defiro. Publique-se.
Em 7-3-2013. – Henrique Eduardo Al-

ves, Presidente.

Of. n° 094/2013 – Bloco

Brasília, 6 de março de 2013.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Henrique Eduardo Alves 
DD. Presidente da Câmara dos Deputados 
Nesta

Assunto: Indicação para membro suplente de Comis-
são Permanente

Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelên-

cia no sentido de indicar o Deputado Nilson Leitão 
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(PSDB/MT), para membro suplente da Comissão 
de Educação, na vaga do PRTB.

Respeitosamente, – Anthony Garotinho, Líder 
do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/
PRTB.

Defiro. Publique-se.
Em 7-3-2013. – Henrique Eduardo Alves 

Presidente.

Of.n° 097/2013 – Bloco

Brasília, 6 de março de 2013.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Henrique Eduardo Alves 
DD. Presidente da Câmara dos Deputados 
Nesta

Assunto: Indicação para titularidade de membro de 
Comissão Permanente.

Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência 

no sentido de indicar o Deputado Benjamim Maranhão 
(PMDB/PB) para membro titular da Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania – CCJC, na vaga do PR.

Respeitosamente, Deputado. – Anthony Garo-
tinho. Líder do Bloco Parlamentar. PR/PTdoB/PRP/
PHS/PTC/PSL/PRTB.  

Defiro. Publique-se
Em 7-3-2013. – Henrique Eduardo Al-

ves Presidente.

Ofício GAB/PSD nº 251

Brasília, 6 de março de 2013 

À Sua Excelência o Senhor
Deputado Henrique Eduardo Alves 
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, e em cumpri-

mento às prerrogativas facultadas pelo § 1º do art. 9º do 
Regimento Interno, indico os Deputados Silas Câmara 
(PSD-AM) e Homero Pereira (PSD-MT) para integra-
rem o quadro de vice-líderes da Bancada do PSD na 
Câmara dos Deputados. Indico também o Deputado 
Eleuses Paiva (PSD-SP) como 1º Vice-líder.

Nesse sentido, solicito que sejam tomadas as 
providências cabíveis para que as referidas indi-
cações produzam os devidos efeitos legais e regi-
mentais.

Atenciosamente, – Deputado Eduardo Sciarra, 
Líder do PSD. 

Registre-se. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral.
Em 7-3-2013. – Henrique Eduardo Al-

ves, Presidente.

Of. Nº 058 

Brasília, 7 de março de 2013 

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Henrique Eduardo Alves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Jair Bolso-

naro (PP/RJ) como Suplente na Comissão de Direitos 
Humanos e Minorias – CDHM

Atenciosamente, – Deputado Arthur Lira, Líder do PP.

Defiro. Publique-se.
Em 7-3-2013. – Henrique Eduardo Al-

ves Presidente.

Of. nº 93/2013

Brasília, 7 de março de 2013

Exmo. Sr. 
Deputado Henrique Eduardo Alves 
DD.Presidente da Câmara dos Deputados Nesta

Sr. Presidente,
Tenho satisfação em cumprimentar Vossa Exce-

lência e na oportunidade indicar o Senhor Deputado LE-
ANDRO VILELA (PMDB GO),na qualidade de Suplente, 
para a Comissão Permanente de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável, em vaga que cabe ao PTB.

Aproveitamos o ensejo para reiterar nossos pro-
testos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente, – Deputado Antonio Brito, 
Vice-Líder do PTB.

Defiro. Publique-se.
Em 7-3-2013. – Henrique Eduardo Al-

ves Presidente.

Of. n° 017/2013/FB-GAB

Brasília, 7 de março de 2013.

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Henrique Eduardo Alves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Assunto: Requer licença do mandato parlamentar

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 56, inciso II e § 1°, da CF c/c 

os artigos 235, inciso II e III, e 236, todos do RICD, requei-
ro a Vossa Excelência licença- para tratamento de saúde 
por dois (2) dias, a partir do dia 07/03/2013, conforme 
homologação de atestado médico em anexo e, consecu-
tivamente, a partir de seu término, licença para tratar de 
interesse particular por cento e vinte (120) dias; a partis 
do dia 09/03/2013, totalizando cento e vintee dois (122) 
dias de afastamento do mandato parlamentar.

Respeitosamente, – Deputado Edmar Arruda, 
PSC/PR
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ATESTADO MÉDICO DE PARLAMENTAR

HOMOLOGACÃO

O Exmo. Senhor Deputado Federal EDMAR DE 
SOUZA ARRUDA (EDMAR ARRUDA) apresentou ates-
tado médico emitido pelo Dr. Wilson Toshio Kioshima, 
CRM-PR 12.299, que recomendou o afastamento do 
Parlamentar por dois dias.

Após análise da documentação apresentada, esta 
Junta Especial constituída por médicos deste Departa-
mento, manifesta-se favoravelmente pela homologação 
do referido atestado, nos termos do Processo-Consulta 
n° 0677/91 do Conselho Federal de Medicina, para os 
dias 07 e 08 de março de 2013.

O atestado médico original encontra-se anexado 
ao prontuário do Parlamentar.

Brasília, 7 de março de 2013.

Considere-se afastado, nos termos do 
artigo 56, inciso II, § 1°, da CF, c/c os artigos 
235, incisos II e III, e 236, todos do RICD, a 
partir das 11h24min do dia 07/03/2013. Após, 
convoque-se o respectivo suplente. Ao Se-
nhor Diretor-Geral. Publique-se. 

Em 7-3-2013. – Henrique Eduardo Al-
ves, Presidente.

Ofício nº 01/2013

Brasília, 7 de março de 2013

A Sua Excelência
O Senhor Henrique Eduardo Alves
Presidente da Câmara dos Deputados 
Brasília-DF 

Assunto: Alteração de Filiação Partidária 

Senhor Presidente,
Sirvo-me  do presente, para informar que, embora 

eleito pelo DEM – Partido Democratas, hoje, encontro-
-me  filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira 
– PSDB, conforme certidão do TSE anexo.

Respeitosamente, – Plínio Valério, Deputado 
Federal.

Registre-se. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral.
Em 7-3-2013. – Henrique Eduardo Al-

ves, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Passa-se ao

IV – Pequeno Expediente

Como procedemos aqui, graças ao costume cria-
do de forma útil e favorável a nós, Parlamentares, pelo 
nosso eterno Presidente Inocêncio Oliveira, vamos ao 
período em que os Deputados podem dar como lidos 
os seus pronunciamentos.

Como este Presidente está como primeiro inscrito, 
vou conceder a palavra ao Deputado Simão Sessim, 
membro da Mesa Diretora, por 1 minuto.

O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Sem revisão do 
orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.

É para registrar, Sr. Presidente, que, a cada ano 
que passa, tenho constatado da tribuna desta Casa 
que as mulheres brasileiras, herdeiras das lutas de to-
dos os tempos, estão rompendo as cadeias da deno-
minação, tirando, portanto, uma a uma, as pedras do 
caminho para tecerem um mundo sem opressão, mas 
de igualdade, fraternidade, justiça social e muita paz.

Por isso, nada mais oportuno do que aproveitar-
mos a data da próxima sexta-feira, 8 de março deste 
2013, amanhã, dedicado ao Dia Internacional da Mu-
lher, para lhes prestar nossas homenagens, desejan-
do-lhes um mundo melhor, mais igual, de conquistas 
e realizações.

Sr. Presidente, até porque todos nós, neste Par-
lamento, sabemos que, mesmo com todos os avan-
ços e conquistas, as mulheres continuam vítimas de 
desigualdades, passam por jornadas excessivas de 
trabalho e baixos salários, entre outras discrepâncias 
que toda a sociedade brasileira conhece.

Por isso, faço este pronunciamento com uma abor-
dagem sobre a problemática da mulher na sociedade 
brasileira. Peço a V.Exa. que o considere como lido e 
autorize sua divulgação no programa A Voz do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Está au-
torizado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a cada ano 
que passa, tenho constatado da tribuna desta Casa 
que as mulheres brasileiras, herdeiras das lutas de to-
dos os tempos, estão rompendo as cadeias da deno-
minação, tirando, portanto, uma a uma, as pedras do 
caminho para tecerem um mundo sem opressão, mas 
de igualdade, fraternidade, justiça social e muita paz.

Por isso, nada mais oportuno do que aproveitar-
mos a data da próxima sexta, 8 de março deste 2013, 
dedicado ao Dia Internacional da Mulher, para prestar-
-lhes nossas homenagens, desejando-lhes um mundo 
melhor, mais igual, de conquistas e realizações.

Todos nós sabemos, Sr. Presidente e nobres De-
putados, que a data de 8 de março não foi dedicada 
apenas a uma simples comemoração. Ela surgiu, na 
verdade, como símbolo de resistência e de lutas, emol-
durada pela tragédia desumana, ocorrida em 1857, 
em Nova Iorque, e que carbonizou, literalmente, 130 
tecelãs norte-americanas, todas elas trancadas dentro 
da fábrica incendiada, num ato violento e cruel de re-
pressão contra quem apenas reivindicava tratamento 
digno e melhores condições de trabalho.

Na verdade, Sr. Presidente, a luta daquelas 130 
heroínas ainda não terminou. O mundo inteiro, a exem-
plo do que acontece aqui, nesta Casa do Povo, continua 
a debater, a discutir o verdadeiro papel da mulher na 
sociedade. E por que isso? Porque existe um esforço 
enorme no sentido de se tentar acabar de uma vez por 
todas com o preconceito e a desvalorização da mulher.

Até porque, Sr. Presidente, todos nós neste Par-
lamento sabemos que, mesmo com todos os avanços 
e conquistas, as mulheres continuam vítimas das desi-
gualdades, passam por jornadas excessivas de trabalho 
e recebem baixos salários, entre outras discrepâncias 
que toda a sociedade brasileira conhece e pratica.

Aliás, não nos podemos esquecer de que, so-
mente aqui no Brasil, a cada 4 segundos, uma mulher 
é agredida dentro do seu próprio lar, geralmente por 
alguém de quem ela gosta, considera e respeita. E 
todas essas crueldades, Sr. Presidente, que passam 
também pelo subestimação e assédio moral e sexual, 
se diluem no comportamento da omissão e do esque-
cimento da sociedade.

Por isso mesmo, Sr. Presidente e nobres Depu-
tados, entendemos que esta oportunidade deve ser-
vir para que todos nós, nesta Casa do Povo, façamos 
uma verdadeira reflexão sobre o porquê de o dia 8 de 
março ter sido escolhido para ser o Dia Internacional 
da Mulher; também sobre o seu real significado, suas 
conquistas, seus objetivos a serem alcançados, enfim, 
para refletirmos politicamente sobre o papel da mulher 
no contexto social atual.

Já disse em outras ocasiões, ao abordar este 
mesmo assunto, que todos nós, membros do Poder 
Legislativo, temos a incumbência constitucional de re-
presentar a vontade popular, discutindo e aprovando 
propostas e sugestões para que novos projetos e no-
vas leis voltados ao bem comum sejam incorporados 
ao processo político-administrativo, de forma a atender 
às demandas resultantes da dinâmica conjuntural da 
nossa sociedade.

Sr. Presidente e nobres Deputados, sentimo-nos 
gratificados com a oportunidade que nos é dada, nes-
te momento, para, juntos, refletirmos sobre a questão 
da mulher, que consideramos da mais alta relevância.



03980 Sexta-feira 8 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2013

Com certeza, as nossas prerrogativas constitu-
cionais são as ferramentas que devem ser utilizadas 
para o constante aperfeiçoamento e manutenção do 
Estado Democrático de Direito. Porém não basta ape-
nas que lutemos para o aperfeiçoamento das leis. Para 
implementá-las e fazê-las valer, é necessário muita 
coragem, muita luta, muita garra, muita perseverança, 
muita determinação e, sobretudo, muita vontade política.

Torna-se, portanto, necessário, Sr. Presidente, 
que sejamos solidários uns aos outros, em busca de 
uma sociedade justa, solidária, onde os direitos de 
crianças, jovens, adultos, idosos, homens e mulheres 
sejam verdadeiramente entendidos como inalienáveis 
e respeitados por todos.

Finalizando esta rápida intervenção da tribuna 
desta Casa, Sr. Presidente, presto uma homenagem 
toda especial às mulheres guerreiras do meu querido 
Estado do Rio de Janeiro, sobretudo da Baixada Flumi-
nense, que, indubitavelmente me serve de parâmetro 
como símbolo da luta de todas as mulheres brasileiras, 
cuja trajetória de vida tem sido exemplo de persistên-
cia e superação.

A todas as mulheres, portanto, a começar pelas 
colegas Deputadas, nesta Casa, o meu manifesto pú-
blico de carinho, respeito e consideração, desejando-
-lhes um mundo melhor, mais igualitário e, por isso 
mesmo, mais justo para todos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Concedo 

a palavra ao Deputado André Vargas.
O SR. ANDRÉ VARGAS (PT-PR. Sem revisão 

do orador.) – Para dar como lido, Sr. Presidente, meu 
pronunciamento.

Primeiro, quero parabenizá-lo pela sessão de hoje, 
uma sessão posterior a um dia histórico, uma noite 
histórica: adentramos até praticamente as 2 horas da 
manhã votando uma distribuição mais justa dos royal-
ties. Parabenizo a Casa por esta festa da democracia.

Houve também a votação do Orçamento, que 
foi muito importante para todos nós, dando um passo 
adiante, virando uma página e adentrando realmente 
no ano legislativo.

Quero dar como lido, Sr. Presidente, um texto em 
homenagem ao Dia Internacional da Mulher, como não 
poderia ser diferente.

Amanhã, comemora-se o Dia Internacional da 
Mulher. As mulheres que lutam tanto por justiça, por 
igualdade, que não só cuidam praticamente da edu-
cação familiar, juntamente conosco, os pais, mas tam-
bém do segmento educacional, da assistência social, 
da saúde, em que são majoritárias.

Porém, infelizmente, elas ainda não são majoritá-
rias no Parlamento. Este espaço está sendo conquis-

tado. Temos hoje a Presidenta Dilma, que muito nos 
orgulha, as Ministras que desempenham tão bem seu 
papel. E eu queria fazer uma homenagem especial a 
Gleisi Hoffman, do nosso Estado.

Quero, na realidade, reforçar o desafio que este 
Parlamento tem de fazer como fizemos esta semana: 
votar leis que combatam a violência contra a mulher, 
a violência abjeta, a violência sexual. Nós, homens, 
temos de nos conscientizar de que só teremos uma 
sociedade justa, soberana, livre, com homens e mulhe-
res lado a lado, trabalhando na família e na sociedade.

Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Essas fo-

ram as palavras do nosso Vice-Presidente da Câmara 
Federal, Deputado André Vargas.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje feste-
jamos o Dia Internacional da Mulher, data que cristaliza 
grandes conquistas na igualdade de gênero, mas que 
nos leva à conscientização sobre as carências de um 
mundo ainda tão distante da igualdade entre os sexos.

O Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 
de março, tem como origem as manifestações das 
mulheres russas por melhores condições de vida e 
trabalho e contra a entrada da Rússia czarista na Pri-
meira Guerra Mundial. Essas manifestações marcaram 
o início da Revolução de 1917. Entretanto, a ideia de 
celebrar um dia da mulher já havia surgido desde os 
primeiros anos do século XX, nos Estados Unidos e 
na Europa, no contexto das lutas de mulheres por me-
lhores condições de vida e trabalho, bem como pelo 
direito de voto.

A ideia da existência de um Dia Internacional da 
Mulher surge na virada do século XX, no contexto da 
Segunda Revolução Industrial e da Primeira Guerra 
Mundial, quando ocorre a incorporação da mão de 
obra feminina, em massa, na indústria. As condições 
de trabalho, frequentemente insalubres e perigosas, 
eram motivo de frequentes protestos por parte dos 
trabalhadores. Muitas manifestações ocorreram nos 
anos seguintes, em várias partes do mundo, desta-
cando-se Nova Iorque, Berlim, Viena (1911) e São 
Petersburgo (1913).

Um dos principais acontecimentos presentes na 
história do Dia Internacional da Mulher foi a greve de 
operárias que ocorreu numa fábrica em Nova Iorque 
em 1857. Nessa ocasião, 129 mulheres que ocupavam 
o local de trabalho morreram queimadas, devido a um 
incêndio provocado por seus patrões.
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O contexto da época era caracterizado por pre-
cárias condições de trabalho. As mulheres chegavam 
a trabalhar 17 horas diárias, em condições insalubres 
e, muitas vezes, eram submetidas a espancamentos 
e abusos sexuais.

O primeiro Dia Internacional da Mulher foi cele-
brado em 28 de fevereiro de 1909, nos Estados Unidos, 
por iniciativa do Partido Socialista da América, em me-
mória ao protesto contra as más condições de trabalho 
das operárias da indústria do vestuário de Nova Iorque.

Nos países ocidentais, a data foi esquecida por 
longo tempo e somente recuperada pelo movimento 
feminista, já na década de 1960. O ano de 1975 foi de-
signado pela ONU como o Ano Internacional da Mulher 
e, em dezembro de 1977, o Dia Internacional da Mulher 
foi adotado pelas Nações Unidas, para lembrar as con-
quistas sociais, políticas e econômicas das mulheres.

Os progressos feitos a partir de então foram gran-
des, sem que possamos dizer que estejamos perto de 
uma situação de equilíbrio.

A violência doméstica agora é proibida em 125 
países, embora, mundialmente, 603 milhões de mu-
lheres ainda vivam em países onde esta forma de vio-
lência não é considerada um delito. No âmbito laboral, 
117 países contam com leis sobre igualdade de remu-
neração. No entanto, as mulheres ainda recebem até 
30% menos que os homens em vários países. Mundial-
mente, 53% das mulheres que trabalham (600 milhões 
em total) estão inseridas em empregos precários, tais 
como de autoemprego ou de trabalho não remunerado, 
exercido em negócios familiares, que geralmente não 
se beneficiam da proteção das leis laborais.

Na vida política e pública, a proporção de mulhe-
res nos Parlamentos é ainda inferior aos 30% conside-
rados como média aceitável para a maioria dos países.

No Brasil, as condições econômicas sociais polí-
ticas das mulheres melhoraram de forma significativa. 
Além do aumento do número de mulheres no mercado 
de trabalho, a presença feminina também vem cres-
cendo em cursos superiores, os quais, há cerca de 40 
anos, eram frequentados quase exclusivamente por 
homens, como Medicina e Jornalismo.

Entretanto, segundo pesquisa feita pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, em 2010, 
mulheres com o mesmo nível de escolaridade que ho-
mens chegam a ganhar até 36% a menos. Já mulheres 
com nível de escolaridade maior que homens podem 
ganhar até 22% a menos.

No que respeita à violência doméstica, 6 em cada 
10 brasileiros conhecem alguma mulher que foi vítima 
de violência doméstica; 66% das brasileiras acham que 
a violência doméstica e familiar contra as mulheres 
aumentou, mas 60% acreditam que a proteção contra 

este tipo de agressão melhorou após a criação da Lei 
Maria da Penha.

Nas eleições de 2006, foram eleitas 44 Deputa-
das Federais e 137 Deputadas Estaduais e Distritais. 
De acordo com os números, a presença feminina na 
Câmara Federal permanece a mesma, depois das 
eleições de 2010. No que concerne às Assembleias 
Legislativas e à Câmara Distrital, aumentou o número 
de Deputadas. Nas eleições de 2010, 137 mulheres 
foram eleitas, 14 a mais que em 2006.

Somos liderados, no Executivo, hoje, por uma 
das maiores estadistas que o Brasil já teve e liderança 
política de caráter mundial. Dilma Rousseff continua 
levando o Brasil a uma posição de destaque na eco-
nomia mundial e luta de forma determinada, convicta 
e constante na redução de nossas desigualdades so-
ciais e de gênero.

Apesar das carências que ainda constatamos, 
os avanços, em menos de um século, no Brasil e no 
mundo, foram significativos. As mulheres são hoje 
parte integrante da força de trabalho e contribuem de 
forma significativa em nosso progresso material, so-
cial e intelectual. Para aqueles que não compactuam 
com o atraso e a violência, é necessário avançarmos, 
ainda mais, rumo à igualdade de gênero a criarmos 
uma sociedade em que o respeito entre os sexos seja 
algo universal e duradouro. 

Parabéns às mulheres pelo seu dia.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Concedo a 

palavra ao ilustre Deputado Edson Santos.
O SR. EDSON SANTOS (PT-RJ. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, quero assinalar a noite triste 
que tivemos ontem, em que a Constituição da Repú-
blica foi violentada no plenário desta Casa, na medida 
em que a mudança na lei dos royalties a fere de mor-
te, naquilo que estabelece o art. 20, ou seja, que os 
royalties são uma compensação aos Municípios pelo 
impacto causado pela indústria do petróleo.

É lamentável que, de forma açodada, a Câmara 
dos Deputados e o Senado Federal tenham adotado 
essa medida. Além do mais, há o pacto federativo, e 
os Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São 
Paulo não viram respeitados por parte desta Casa os 
seus direitos.

Então, é fundamental dizer que, embora recorra-
mos ao Supremo Tribunal Federal, o Congresso Na-
cional deve ter noção da extensão dos seus atos, do 
impacto dos seus atos na sociedade.

Citarei um dado para os companheiros Depu-
tados terem noção: o programa de modernização da 
Marinha brasileira faria jus neste ano a 2 bilhões e 370 
milhões de reais, tendo em vista o programa de desen-
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volvimento de submarinos com propulsão nuclear, o 
PROSUB, e o programa de modernização da Marinha 
brasileira. Com a decisão ontem adotada pelo Plená-
rio do Congresso Nacional, a defesa nacional, que 
tem como objetivo garantir a riqueza do pré-sal, ficou 
comprometida. Infelizmente, teremos que recorrer ao 
Supremo Tribunal Federal para corrigir essa injustiça.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Muito bem, 
Deputado. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Concedo 
a palavra ao ilustre Deputado Paulo Foletto, do PSDB 
do Espírito Santo.

O SR. PAULO FOLETTO (PSB-ES. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, estamos próximos do Dia 
Internacional da Mulher, amanhã. Quero destacar um 
projeto maravilhoso, desenvolvido no Espírito Santo, 
pelo Tribunal de Justiça do Estado, pela Prefeitura Mu-
nicipal de Vitória e pelo Instituto Nacional de Tecno-
logia Preventiva. Trata-se de um dispositivo de segu-
rança preventiva fornecido a 100 mulheres que estão 
com medidas protetivas decretadas. Esse dispositivo 
é entregue à mulher que está como alvo de medidas 
protetivas, e ela se responsabilize por ele. Esse dis-
positivo pode ser colocado com um cinto junto ao cor-
po. A mulher, quando ameaçada, aciona o dispositivo, 
que, em 5 segundos, emite um sinal para a central. A 
Patrulha Maria da Penha se desloca até à localização 
por GPS. Ela pode estar em casa, no trabalho, na rua 
que é imediatamente localizada. A Patrulha Maria da 
Penha vai até o local e oferece imediata proteção a 
essa mulher.

Trata-se de um projeto inovador, ousado, com 
tecnologia agregada à ação social e que o Tribunal de 
Justiça junto, com a Prefeitura Municipal de Vitória, 
está desenvolvendo.

Neste Dia Internacional da Mulher, não devería-
mos mais precisar disso, mas, infelizmente, há muita 
agressão doméstica contra as mulheres do Brasil ainda.

É um excelente projeto e modelo. Que possamos 
levá-lo para o Brasil inteiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. FABIO TRAD (PMDB-MS. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em 
homenagem às mulheres, a minha saudação nesta 
semana que também impõe uma série de reflexões a 
respeito da aquisição histórica de direitos das mulheres.

No ano 2000, a mulher ganhava, em média, 67% 
do salário do homem na mesma função. Dez anos de-
pois, a remuneração média feminina já representava 
70% do ganho masculino.

Pesquisa recente de consultoria internacional 
apontou que, com mais de 60% das mulheres no mer-

cado de trabalho, a participação feminina na economia 
do Brasil nunca foi tão alta.

Porém, essa mesma consultoria aponta defasa-
gem de 38,5% entre salário pago para mulher e homem 
sobre trabalho idêntico.

Essa perversa distorção bem poderia começar a 
ser corrigida se esta Casa, em homenagem concreta 
à mulher brasileira, retomasse o PLC 130, de 2011, 
de autoria do colega e conterrâneo Marçal Filho, que 
neste momento preside esta sessão, que prevê multa 
à empresa que pagar menos à mulher que ao homem 
por tarefas idênticas.

Portanto, Sr. Presidente, os registros deste Depu-
tado Federal de Mato Grosso do Sul, em homenagem 
às mulheres para que esta Casa retome as atividades 
no curso da aquisição de mais direitos que equalizem 
as oportunidades entre homens e mulheres no País.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Este foi o 
Deputado, meu colega de Mato Grosso do Sul, Fabio 
Trad.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, saúdo 
a mulher brasileira, nas pessoas de vossas excelên-
cias, que nesta Casa a representam com lucidez e 
determinação.

E valho-me da justa celebração do Dia Interna-
cional da Mulher, para uma breve reflexão sobre desa-
fios que retardam a efetiva igualdade de direitos entre 
os sexos. Um desses desafios está aqui mesmo, no 
generoso espaço de construção permanente da de-
mocracia, que é o Poder Legislativo.

A representação da mulher brasileira, nas duas 
Casas do Congresso, nem de longe expressa a maioria 
feminina da população. A atual bancada feminina nes-
ta Casa, com 45 Sras. Deputadas, representa apenas 
8,77% dos membros da Câmara Federal, enquanto 
no Senado há somente 12 Sras. Senadoras em um 
conjunto de 81 cadeiras. Tão gritante desproporção, 
aliás, foi motivo de recente cobrança do Comitê das 
Nações Unidas para Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação Contra a Mulher.

Ainda que se leve em alta conta que o Brasil tenha 
uma mulher na Presidência da República, uma deze-
na delas em Ministérios, inclusive em postos-chave do 
Governo, o referido comitê considera preocupante que 
o número de Sras. Congressistas seja tão ínfima mino-
ria, embora as mulheres sejam maioria da população.

Na apropriada avaliação da Embaixadora Maria 
Nazaré Farani, conseguimos um avanço em termos 
qualitativos, mas não em termos quantitativos, que 
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também é importante para aumentar a representação 
política das mulheres.

Felizmente, em contraponto a essa sub-represen-
tação no Legislativo, as brasileiras têm avançado em 
setores decisivos, como o mercado de trabalho, ainda 
que persistam graves disparidades salariais.

No ano 2000, a mulher ganhava, em média, 67% 
do salário do homem na mesma função. Dez anos de-
pois, a remuneração média feminina já representava 
70% do ganho masculino.

Pesquisa recente de consultoria internacional 
apontou que, com mais de 60% das mulheres no mer-
cado de trabalho, a participação feminina na econo-
mia do Brasil nunca foi tão alta. Porém, essa mesma 
consultoria aponta defasagem de 38,5% entre salário 
pago para mulher e homem sobre trabalho idêntico.

Essa perversa distorção bem poderia começar a 
ser corrigida se esta Casa, em homenagem concreta à 
mulher brasileira, retomasse o PLC 130/2011, de au-
toria do colega e conterrâneo Marçal Filho, que prevê 
multa à empresa que pagar menos à mulher que ao 
homem por tarefas idênticas.

Caríssimas colegas Deputadas, nesta Casa, as 
senhoras compensam a defasagem numérica da re-
presentação feminina com dedicação e tirocínio, que, 
transcendentes à fundamental questão de gênero, 
confirmam o valor da mulher brasileira.

Há muito ainda a fazer pela igualdade de direitos, 
a começar pela tarefa de tornar plenamente efetiva e 
eficaz a celebrada Lei Maria da Penha. A falta de equi-
pamentos públicos, como casas-abrigo, delegacias 
equipadas e profissionais qualificados para lidar com 
a delicada questão da mulher vítima de violência, im-
pede essa eficácia e compromete o caráter universal 
de um diploma legal que honra o Brasil.

Os poderes constituídos têm a responsabilida-
de de corrigir essas e outras distorções, sob pena de 
protelar o desmonte de uma herança arrogantemente 
machista.

Viva a mulher brasileira!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Concedo a 

palavra ao Deputado Onofre Santo Agostini, do PSD 
de Santa Catarina, por 1 minuto.

O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD-SC. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, consta da Lei 12.546, de 2011, um anexo 
com diversos produtos e seus respectivos códigos, que 
fazem parte da Tabela de Incidência do Imposto sobre 
Produtos Industrializados – TIPI.

Na intenção de ampliar a lista de produtos da 
referida lei, apresentei o Projeto de Lei nº 5.087, de 
2013, que altera o Anexo da Lei nº 12.546, de 14 de 

dezembro de 2011, para incluir o produto 44.18.20.00 
(porta de madeira) da TIPI.

O objetivo dessa iniciativa é incentivar a forma-
lização das relações de trabalho e desonerar a folha 
de salários, de modo a fomentar a competitividade 
da indústria brasileira perante a indústria estrangeira, 
dado o atual cenário da crise econômica internacional.

Em outras palavras, o consumidor brasileiro será 
beneficiado com a desoneração da carga tributária, o 
crescimento da produção, a redução do preço da mer-
cadoria, além de contribuir para o aumento da balança 
comercial brasileira.

Por esse motivo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
gostaria de contar com o apoio de V.Exas. na análise 
e aprovação do PL 5.087, de 2013.

Tenho certeza, Sr. Presidente, de que isso vai 
ajudar as indústrias brasileiras que produzem portas 
a concorrer com as que vêm de fora, principalmente 
lá no meu Estado, Santa Catarina, que é um grande 
produtor de portas. Há várias indústrias lá desse setor.

Peço a V.Exa. que determine a divulgação deste 
meu pronunciamento, que reputo de muita importância 
para as indústrias brasileiras.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Autorizo 
a veiculação do pronunciamento de V.Exa. conforme 
determina o Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Com a pa-
lavra o Deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba.

O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, eu queria registrar um artigo do 
policial Astronadc Pereira de Moraes, primeiro-sargento 
da Polícia Militar da Paraíba, que rebate a acusação 
do Deputado Trocolli Júnior, acerca da minha pessoa, 
e eu gostaria de registrar o inteiro teor do artigo e pe-
dir que fosse dada a devida publicidade nos meios de 
comunicação desta Casa.

Registro também matéria do Centro de Referência 
de Direitos Humanos do Agreste da Paraíba sobre o 
livro do nosso amigo Agassiz Almeida, um livro sobre 
o fenômeno humano, em que ele faz uma pesquisa, 
e a Associação Brasileira de Imprensa diz que esse 
livro afronta um mito universal, e ele vai desvendando 
essa realidade.

Ainda, registro o pronunciamento que faço sobre 
a questão da violência. A violência no Brasil tem cor. 
Enquanto diminui a violência com relação aos brancos, 
a violência contra os negros aumenta. Eu gostaria que 
fosse dada a devida publicidade nos meios de comu-
nicação desta Casa, inclusive no programa A Voz do 
Brasil, às três matérias que registrei neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Está auto-
rizado, nobre Deputado Luiz Couto.
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PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a revista 
Le Monde Diplomatique Brasil, em seu número 67, de 
fevereiro de 2013, traz uma importante matéria sobre 
a evolução da violência no nosso País entre os anos 
de 2002 e 2010. O texto é de autoria de Julio Jacobo 
Waiselfisz, pesquisador do Centro Brasileiro de Estudos 
Latino-Americanos e tem como título uma inquietante 
denúncia: A cor dos homicídios no Brasil.

A matéria publicada no Le Monde Diplomatique é 
na verdade o resumo de um trabalho mais abrangente 
coordenado pelo próprio Julio Jacobo sobre a incidência 
da questão racial na violência letal no Brasil. Essa im-
portante pesquisa compõe com outros estudos o Mapa 
de Violência 2012 – Os Novos Padrões da Violência 
Homicida no Brasil, elaborado pelo Instituto Sangari.

A relação entre a raça e/ou cor e as mortes oca-
sionadas por homicídios consta nos dados do Sistema 
de Informações de Mortalidade do Ministério da Saú-
de, um instrumento construído pelo Governo Federal 
segundo padrões da Organização Mundial de Saúde.

Ressalte-se que há ressalvas, inclusive dentro 
do Governo Federal, ao fato de que só o Ministério 
da Saúde tem uma sistematização de dados sobre 
homicídios e que inclui esse crivo racial. Mas é o que 
se dispõe como subsídio para as análises. Por outro 
lado, o IBGE trabalha com o que as pessoas recen-
seadas declaram ser – branco, preto, pardo, amarelo 
e indígena –, e o que se observa é que no estudo em 
tela, sob o termo raça/cor negra estão incluídos os 
pretos e os pardos.

As informações pesquisadas pela equipe coorde-
nada por Julio Jacobo para o período de 2002 a 2010 
são estarrecedoras, pois revelam que, enquanto há uma 
tendência de queda no número absoluto de homicídios 
na população branca, há um aumento flagrante no nú-
mero de homicídios que vitimam a população negra.

O número de homicídios de pessoas brancas 
caiu de 18.867 casos em 2002 para 14.047 vítimas fa-
tais em 2010, um recuo de 25,5% em 8 anos. Tomada 
isoladamente, essa redução seria um grande avanço. 
Mas, no mesmo período, o número de homicídios de 
pessoas negras – pretas e pardas – saltou de 26.952 
casos, em 2002, para 34.983 casos em 2010, um gra-
ve aumento de 29,8%. 

A taxa de vitimização dos negros, que é a pro-
porção entre a quantidade de homicídios de pesso-
as negras em face da de pessoas brancas, revela o 
quanto a violência letal é seletiva em nosso País. Em 
2002, morriam em homicídios 65,4% mais negros do 
que brancos. Já em 2010, essa proporção saltou para 
132,3%.

No Estado da Paraíba, em 2010, essa taxa de 
vitimização dos negros era mais grave do que no Bra-
sil: 1.824%. Ou seja, a proporção dos homicídios na-
quele ano em nosso Estado foi de 19 pessoas negras 
assassinadas em face de cada pessoa branca assas-
sinada. Em João Pessoa, essa relação foi ainda pior: 
29 pessoas negras assassinadas para cada pessoa 
branca vitimada letalmente.

No período de 2002 a 2010, segundo o Sistema 
de Informações de Mortalidade/ Ministério da Saúde, 
445.021 pessoas foram vítimas de assassinato no País. 
Cada vida humana tem um valor incomensurável, inde-
pendentemente de etnia, cor ou raça. Cada homicídio 
é um golpe e uma afronta contra a humanidade. Esse 
recorte de violência seletiva, em que pessoas pretas 
e pardas, de forma frequente e crescente, são assas-
sinadas em proporções muito maiores, revela outra 
face cruel da violência no Brasil.

Essa clivagem étnico-racial da violência fatal 
mostra o quanto o problema é mais grave e não será 
resolvido apenas com a ação policial e militar, impres-
cindível, mas insuficiente. Porque outro há de ser o 
paradigma para dar conta de tamanho desafio da vio-
lência e da segurança pública.

Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
ORADOR

Sargento da Polícia Militar da Paraíba rebate 
acusação de Trocolli Júnior a Luiz Couto

Continua repercutindo a declaração do deputado 
estadual Trocolli Júnior (PMDB), que acusou o deputa-
do federal Luiz Couto (PT) de se preocupar quando um 
preso leva uma pisa no presídio e não se sensibilizar 
com a necessidade de helicópteros para combater a 
violência na Paraíba.

Desta vez a reação partiu do ceio militar. O 1º 
sargento da Polícia Militar da Paraíba, Astronadc Pe-
reira de Moraes (sargento Pereira), encaminhou nota 
à redação do Parlamentopb, onde a matéria foi publi-
cada, rebatendo a acusação de Trocolli Júnior sobre 
Luiz Couto.

Confira na íntegra:
O deputado estadual Trocolli Júnior (PMDB) co-

meteu uma enorme injustiça, quando no dia 21 de fe-
vereiro do corrente ano veio a público para criticar o 
deputado federal Luiz Couto (PT).

A declaração do peemedebista foi dada no Par-
lamentopb. Na ocasião, disse que “Luiz Couto tem 
acesso direto a Dilma Rousseff, mas ele se preocupa 
mais quando um preso leva uma pisa no presídio. Isso 
faz com que o deputado vá à tribuna da Câmara para 
protestar. Que o estado precisa de pelo menos dois 
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helicópteros para combater a violência, e que Luiz 
Couto não tem se sensibilizado com isso”.

Conheço o amigo, padre e deputado Luiz Couto 
a mais de 15 anos. Tive a grata oportunidade de es-
tar com ele em inúmeras atividades. Luiz Couto não é 
um deputado de pirotecnia ou de injustiças. Sempre 
foi coerente com suas palavras e ações e nunca fez 
“corpo mole” na sua trajetória política. Por várias vezes 
presenciei a luta de Couto por uma polícia cidadã e 
em defesa dos bons policiais; na luta pela educação, 
saúde, trabalho, na defesa dos direitos humanos e do 
bem-estar do povo paraibano.

Não posso deixar de dizer que durante o movi-
mento reivindicatório da PM paraibana, em 1997, Luiz 
Couto foi à praça e discursou a favor dos policiais. 
Recentemente apoiou às reivindicações salariais da 
Polícia Federal.

Em inúmeros discursos na tribuna e fora dela, 
o deputado Luiz Couto lembrou alertou o governo da 
necessidade de se reconhecer o trabalho dos policiais 
garantindo-lhes salários dignos e equipamentos.

Presenciei a luta do parlamentar no combate 
efetiva ao narcotráfico na Paraíba. Na oportunidade 
cheguei, inclusive, a acompanhar diversas diligências 
e atividades.

Faz vinte anos que estou na Polícia Militar da 
Paraíba e posso afirmar, com franqueza, que o ver-
dadeiro combate à violência começa pela a educação.

Partindo deste pressuposto, asseguro que as di-
versas pesquisas apontam que o combate a violência só 
terá êxito se houver um conjunto de ações envolvidas, 
tais como: educação de qualidade com acesso para 
todas as camadas da sociedade; políticas públicas na 
rede social; políticas públicas de segurança garantido-
ra de direitos; vontade política; recursos orçamentários 
significativos; gestão compartilhada; combate efetivo 
ao crime organizado; reformas estruturantes nas po-
lícias; programas de prevenção sobre determinadas 
áreas geográficas; habitat de qualidade e organicida-
de urbanística; programa de orientação “comunitária”; 
programas de prevenção “vitimaria”; políticas de bem-
-estar social; programas de prevenção da criminalidade 
dirigidos à “reflexão axiológica”; revisão de atitudes, 
valores e pautas sociais de comportamentos; constru-
ção da cultura de paz social; boa governança e efetiva 
governabilidade.

Convém salientar que o aparelhamento para a 
Segurança Pública da Paraíba necessita de recursos 
orçamentários expressivos, sim isto é verdade.

Como também é verdade que no dia 27 de de-
zembro de 2012 o deputado federal Luiz Couto anun-
ciou, na reunião da bancada paraibana no Congres-
so Nacional, que está destinaria R$ 100 milhões ao 

Orçamento Geral da União (OGU-2013) para apoiar 
a estruturação, o reaparelhamento e a modernização 
organizacional e tecnológica da Secretaria da Segu-
rança e da Defesa Social da Paraíba.

Essa emenda vai viabilizar a implantação de um 
Centro Integrado de Comando e Controle em João 
Pessoa, a aquisição de equipamentos tecnológicos, 
armamentos e munições letais e não letais e viaturas 
especiais para as forças policiais, além de mobiliários 
e materiais voltados para atividade operacional da Se-
cretaria de Segurança Pública da Paraíba. Estes fatos 
o deputado Trocolli Junior se esqueceu de mencionar.

Quando cita que “Luiz Couto se preocupa mais 
quando um preso leva uma pisa no presídio”, Trocolli 
esquece que o Brasil adotou uma postura de resso-
cialização, ou seja, o preso não pode viver num ‘apar-
theid social’.

A política governamental e jurídica brasileira não 
adota a tortura como forma de punição. Muito pelo 
contrario, tortura é crime tipificado em lei brasileira:

I – Constranger alguém com emprego 
de violência ou grave ameaça, causando-lhe 
sofrimento físico ou mental com o fim de obter 
informação, declaração ou confissão da vítima 
ou de terceira pessoa para provocar ação ou 
omissão de natureza criminosa em razão de 
discriminação racial ou religiosa.

II – submeter alguém, sob sua guarda, 
poder ou autoridade, com emprego de violência 
ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico 
ou mental, como forma de aplicar castigo pes-
soal ou medida de caráter preventivo: “Lei nº 
9.455 de 07 de abril de 1997 Pena – reclusão, 
de dois a oito anos”.

Portanto é crime a tortura. Sendo um ato ilegal, 
imoral e danoso à sociedade e ao Estado Democrá-
tico de Direito.

Por que criticar a postura de Luiz Couto se este 
parlamentar luta pelos Direitos Humanos e pelo efetivo 
cumprimento da lei?

Como policial militar posso dizer aos amigos 
leitores que Luiz Couto sempre combateu a violência 
institucional, sempre foi contra a tortura e sempre defen-
deu os Direitos Humanos. Direitos Humanos de todos.

Luiz Couto sempre defendeu o direito à vida, à 
boa educação escolar e familiar, direito à alimenta-
ção digna, à água, à agricultura, à renda familiar, ao 
emprego, à moradia, à liberdade, à ecologia, ao livre 
exercício da cidadania, à ressocialização, mas do que 
isso, direito à humanização.

Quero lembrar ao dileto deputado Trocolli Júnior 
que além da legislação brasileira há outras em nível 
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global, tais como a declaração Universal dos Direitos 
Humanos que diz em seu artigo 5º: “Ninguém será sub-
metido à tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, 
desumanos ou degradantes”.

A nossa carta magna diz em seu artigo 5º, III – 
ninguém será submetido à tortura nem a tratamento 
desumano ou degradante.

Convém salientar que aqui na Paraíba foi montado 
o comitê contra tortura e que tem justamente buscado 
combater a tortura em todos seus aspectos.

Vivemos um Brasil republicano, num estado de-
mocrático de direito numa construção de uma socie-
dade pautada na cultura da paz. É legitima a postura e 
a voz do deputado Luiz Couto na tribuna do Congres-
so Nacional. É função constitucional do parlamentar: 
acompanhar, fiscalizar e denunciar irregularidades.

Desta forma, como seria aquela tribuna sem um 
homem como Luiz Couto? Quem teria a coragem de 
denunciar o crime organizado, a violência, a insegu-
rança, a corrupção, a lavagem de dinheiro, enfim, as 
irregularidades?

A Paraíba tem inúmeros temas importantes e 
urgentes na Segurança Pública, é verdade. Por isso, 
faz-se necessário e urgente que os deputados estadu-
ais fiscalizem e viabilizem temas de valor significativo 
para a segurança a exemplo da aprovação e efetivação 
da lei da corregedoria de polícia; lei da ouvidoria de 
polícia; lei de inteligência policial, que cria a agência 
de inteligência no estado; bem como a aprovação de 
recursos especiais para o financiamento do aparelha-
mento da polícia.

Trocolli Junior fala em combate a violência. Devo 
lembrar que o combate a violência deve ser iniciado 
pelo fato dos nossos cidadãos terem direitos básicos 
a viver com dignidade, com efetiva condição de existir 
num mundo cada vez mais competitivo e seleto. E prin-
cipalmente ter acesso a estas condições de vida digna. 
Helicóptero não enche barriga de ninguém, nem dos 
policiais, que sofre com os salários defasados. Salário 
digno para os policiais é uma luta justa.

Assim, ao invés de criticar a pessoa de Luiz Cou-
to, Trocolli poderia começar engajando-se na luta por 
estes direitos dos policiais.

O próprio deputado Troculli Junior poderia comba-
ter a violência se estiver atento às questões de Segu-
rança Pública da nossa Paraíba, entro os quais: Criação 
e viabilização do plano Estadual de Segurança Pública; 
efetivação do Conselho Estadual de Segurança Públi-
ca; combate efetivo contra ações do crime organizado 
na Paraíba e suas fronteiras; apoio à reformulação das 
policiais na Paraíba e no Brasil; efetiva fiscalização na 
educação básica do nosso estado; comprometimento 
no esforço pela educação familiar; apoio e envolvi-

mento na luta pela capacitação profissional de jovens 
e adultos em risco social; compromisso político com 
a cidadania de jovens em estado de drocção e ações 
efetivas para o tratamento mental e comportamental 
de jovens infratores.

Concluo dizendo que é inegável a postura de 
Luiz Couto no combate à violência, às injustiças e à 
corrupção. A quem e a quantos é útil esse estado de 
criticas e por quê?

ASTRONADC PEREIRA DE MORAES

1º sargento da Polícia Militar da Paraíba, Psicólo-
go, especialista em Criminologia e Psicologia Criminal. 
Instrutor de varias disciplina em Segurança Pública. 
Instrutor de polícia, entre elas criminologia e psicolo-
gia criminal, estudioso sobre Violência e Segurança 
Pública. Instrutor do Sistema Prisional da PB.

Associação Brasileira de Imprensa, ABI: A obra 
“O fenômeno humano” de Agassiz Almeida afronta um 
mito universal

Na vanguarda das lutas democráticas e no apoio 
à cultura brasileira, há mais de cem anos, desde os 
seus fundadores, Gustavo de Lacerda, Mário Galvão 
e Amorim Junior, até o seu atual presidente Mauricio 
Azêdo, a Associação Brasileira de Imprensa, ABI, e 
como várias personalidades e entidades, vêm manifes-
tando critica favorável ao livro “O fenômeno humano” 
de Agassiz Almeida, destacando esta obra como uma 
das mais importante nas últimas décadas na literatura 
brasileira, de vez que o autor, numa longa pesquisa in-
vestigativa desvendou a viagem de Charles Darwin no 
H.M.S. Beagle, no século XIX, como uma estratégica 
farsa montada pelo Império Britânico visando usurpar 
as riquezas dos países sul-americanos recém libertos 
do jugo espanhol, inclusive o Brasil.

Ressalta a critica: Eduardo Galeano, na sua clás-
sica obra, apontou as veias abertas da América Latina, 
Agassiz Almeida escancarou as vísceras dos povos 
espoliados, no século XIX, da América do Sul, san-
grados pelas garras da Inglaterra cujas consequências 
danosas ainda alcançam os dias atuais.

Nos altos momentos da nacionalidade brasileira, 
destacadamente nos campos político e cultural, a As-
sociação Brasileira de Imprensa, ABI, sempre esteve 
presente numa posição de combate ao autoritarismo 
e as oligarquias, ou no incentivo à promissoras ini-
ciativas, como esta manifestação expressa pelo seu 
combativo presidente Maurício Azêdo, resumida nesta 
expressão: A fascinante obra “O fenômeno humano” 
de Agassiz Almeida, após uma profunda pesquisa 
pelo seu autor, afrontou um mito universal. Parabéns, 
companheiro Agassiz.



Março de 2013 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 8 03987 

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Com a pa-
lavra o Deputado Costa Ferreira, do PSC do Maranhão. 
V.Exa. tem 1 minuto.

O SR. COSTA FERREIRA (PSC-MA. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, expresso desta tribuna minhas felicitações a 
todas as mulheres brasileiras e, em especial, às ma-
ranhenses pela comemoração do Dia Internacional 
da Mulher.

Merecidamente, por toda a semana, ocorreram 
eventos e homenagens em diversas partes do País, 
ressaltando os valores intrínsecos, direitos, deveres e 
aspirações das mulheres.

Conquistas importantes foram alcançadas. Na 
legislação, caso da Lei Maria da Penha e licença ma-
ternidade, só para citar algumas, e na quebra de mo-
delos machistas e arcaicos. Também se contabiliza 
conquistas profissionais em que as mulheres desbra-
varam novos postos de trabalho e ascenderam em 
seus locais de emprego.

Hoje, as mulheres estão em praticamente todas 
as profissões – esportes, forças armadas, empresas, 
ciências, política, magistério, justiça, dentre tantas ou-
tras – e com todos os méritos. Contudo, muito mais há 
para ser conquistado. E somente um esforço conjunto 
de homens e mulheres, combinado com a força das 
instituições, será capaz de avançar para os níveis es-
perados de cidadania para com as mulheres.

Embora tenham a mesma formação educacional 
que os homens e correspondam à maioria da popu-
lação brasileira – 53.1% –, somem um ano a mais de 
estudo, apresentem comprovada capacidade de reali-
zação e, geralmente, acumulem jornadas de trabalho 
extras em casa, as mulheres têm menor participação 
no mercado de trabalho e renda inferior à dos homens 
– em média, 4,9 reais/hora a menos.

A comparação de pesquisa do Programa das Na-
ções Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, com-
parado com dados do Observatório Regional Base de 
Indicadores de Sustentabilidade – ORBIS indica que 
as cidades mais pobres registram números maiores 
de mulheres em trabalhos formais ou com carteira 
assinada do que em cidades mais desenvolvidas, na 
proporção de 56% a 39% respectivamente.

As mulheres continuam sub-representadas na 
política, mesmo com a imposição da lei que estabelece 
um mínimo de 30% de mulheres candidatas por cada 
partido. Registra-se ainda baixa aceitação, mesmo de 
outras mulheres, das candidaturas femininas.

Outro assunto a ser atacado com todas as forças 
da sociedade é a violência contra a mulher. Uma reali-
dade registrada em todo o mundo. Por essa razão, dei 
destaque nesta Casa da primeira edição do movimento 

Um Bilhão que se Ergue, cuja versão brasileira ocor-
reu no dia 16 de fevereiro, em São Paulo, pedindo o 
fim da violência doméstica contra mulheres e crianças.

O movimento foi um grito de basta ante relatos 
confirmados pela ONU de que um bilhão de mulheres 
sofrem maus-tratos e abusos principalmente no am-
biente doméstico ou por pessoas próximas a elas. De 
cada três mulheres, uma sofrerá algum tipo de agressão 
ao longo da vida, conclui a ONU. A violência extrema 
contra mulheres chegou a um patamar assombroso. 
Crescem os casos em que homens mantêm sua ex-
-companheiras sob um regime de escravidão mediante 
ameaças e agressões, e nada é feito de efetivo. Muitos 
desses casos terminam em morte da mulher.

Medidas mais eficientes devem ser adotadas 
pela Justiça, que já conta com leis adequadas para 
proteger as mulheres ameaçadas, como a adoção de 
tornozeleiras de controle em homens violentos ou o 
botão do pânico, adotado pela Justiça do Espírito Santo. 
Ambos têm a mesma finalidade: alertar sobre perigo 
iminente. Enquanto a tornozeleira é fixada na perna do 
agressor, o botão do pânico fica com a mulher e pode 
ser acionado por ela assim que se sentir ameaçada, 
acionando a força policial. Ou mesmo adotar a combi-
nação dos dois instrumentos – a tornozeleira para os 
homens e disponibilizar o botão para as mulheres. É 
preciso aumentar significativamente a segurança delas.

A violência que se registra atualmente contra as 
mulheres representa um absurdo inominável e inad-
missível para seres humanos. As mulheres são nossas 
mães, irmãs, filhas, primas, tias, avós, esposas, amigas, 
todas relevantes e fundamentais na vida social. Sem 
elas não há sequência da vida. A grande maioria de 
nós está aqui graças ao cuidado que dispensaram a 
nós nossas mães ou alguma mulher no cumprimento 
do papel de mãe.

Assim, as realidades negativas precisam ser mu-
dadas em um ritmo mais acelerado. Somente com equi-
dade teremos uma sociedade justa e próspera de fato.

Muito obrigado.
A SRA. JÔ MORAES (PCdoB-MG. Sem revisão 

da oradora.) – Sr. Presidente, quero neste momento 
me solidarizar com o povo da Venezuela e com todo 
o povo da América Latina pela perda, pela partida do 
Presidente Hugo Chávez.

Sem dúvida, o Presidente Hugo Chávez, junta-
mente com o Presidente Lula, no Brasil, foi um dos ini-
ciantes de um novo ciclo na América Latina, o de uma 
América Latina independente, soberana, que pudesse 
construir seu próprio destino com o debate no interior 
de seu próprio território.

É evidente que nós temos desafios, que as cha-
gas abertas na América Latina são, sem dúvida, dolo-
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rosas. Mas o seu povo realiza essa travessia de uma 
forma muito poderosa. E, sem dúvida, ele é dono do 
seu destino.

O povo, nas ruas da Venezuela, reafirma a sua 
homenagem ao Presidente Hugo Chávez.

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB-BA. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Marçal Filho, não há 
democracia sem liberdade de imprensa.

Por que voltar a este tema tendo já feito diversos 
discursos em defesa da plena liberdade de imprensa? 
Porque o PT insiste, como fez mais uma vez na última 
sexta-feira, por meio de resolução aprovada por seu 
Diretório Nacional, reunido em Fortaleza, sob o título 
Democratização da Mídia é Urgente e Inadiável, e, o 
pior: com base nessa resolução, o PT vai aderir a uma 
campanha nacional de coleta de assinaturas para a 
apresentação de projeto popular que defina um marco 
regulatório das comunicações.

O Brasil tem liberdade plena de imprensa. Nós 
não temos nenhuma necessidade de regulamentação, 
que não passa de censura prévia. Esse discurso reflete 
o histórico das tentativas do PT de fazer a regulamen-
tação da mídia. Sr. Presidente, tudo isso é ódio à ver-
dade. É querer que o Brasil tenha apenas a verdade 
oficial do PT. O exemplo mais claro é o ódio que o PT 
tem, e teve, da mídia corajosa e independente, que 
nunca aceitou a versão oficial do mensalão.

Sr. Presidente, pedimos a V.Exa. que autorize a 
divulgação pelos meios de comunicação da Casa des-
te pronunciamento, em que fazemos o levantamento 
completo de todas as tentativas do PT, ao longo dos 
últimos anos, dos Governos Lula e Dilma, de fazer a 
regulamentação da mídia. 

Eles não aceitam, em hipótese nenhuma, que a 
mídia livre e independente publique, com coragem e 
independência, todos os fatos que ocorrem. Houve a 
tentativa de fazer com que o mensalão fosse apenas 
um factoide, algo que seria esquecido. Delúbio pensou 
que isso viraria piada de salão. O fato de a imprensa, 
como O Globo, a Folha de S.Paulo, a Veja, a Época, 
os jornais mais importantes do Brasil, divulgar com 
isenção, faz com que, cada vez que aconteça uma 
reunião do PT, haja a tentativa de se fazer o tal con-
trole social da mídia.

Nós, como democratas, acreditamos na liberda-
de. Repetimos: não há democracia sem liberdade de 
imprensa. Controle de mídia não passa de censura.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o jornal O 
Estado de S. Paulo desta terça-feira, dia 5 de março, 
publicou em seu editorial uma matéria com o título “A 

democratização petista”, em que faz uma análise da 
periódica tentativa da cúpula dos dirigentes do Partido 
dos Trabalhadores em coibir a liberdade de expressão 
no Brasil.

Em sucessivas tentativas de amordaçar a mídia 
brasileira com o eufemismo da democratização dos 
meios de comunicação, o PT pretende dar o golpe fatal 
no principal baluarte de defesa de nossas instituições 
democráticas, para, final e definitivamente, aparelhar o 
Estado segundo sua torpe e atrasada doutrina ditatorial.

“O que significa, exatamente, ‘democratização’ 
dos meios de comunicação, que o Partido dos Traba-
lhadores (PT) tão insistentemente reclama?”, estampou 
em suas páginas o editorialista do jornal O Estado de 
S. Paulo e responde de forma inequívoca que “o Brasil 
é um país livre e democrático, principalmente quando 
comparado a regimes totalitários como os de Cuba e 
do Irã, que o PT apoia mundo afora e onde não existe 
liberdade de imprensa e de expressão”.

Por que voltar a esse tema tendo já feito diversos 
discursos em defesa da plena liberdade de imprensa? 
Porque o PT insiste, como fez mais uma vez na última 
sexta-feira, por meio de resolução aprovada por seu 
Diretório Nacional reunido em Fortaleza, sob o título 
Democratização da mídia é urgente e inadiável, e, o 
pior, com base nessa resolução o PT vai aderir a uma 
campanha nacional de coleta de assinaturas para a 
apresentação de projeto popular que defina um novo 
marco regulatório das comunicações.

Para termos uma ideia do absurdo da pretensão 
petista, Sras. e Srs. Deputados, recorro à memória dos 
senhores quando da realização, no final do Governo 
Lula, da Conferência Nacional de Comunicação, que 
se resumiu em impor a mordaça aos veículos de co-
municação que não se alinhavam ao pragmatismo de 
ditadura popular petista. O evento planejado pelo ex-Mi-
nistro Franklin Martins, com a indispensável aprovação 
de Lula foi realizado com a participação de pessoas e 
entidades escolhidas a dedo para elaborar o projeto de 
um novo marco regulatório das comunicações à moda 
da esquerda petista – da qual o ex-Ministro é um dos 
luminares, ao lado de José Dirceu e de Rui Falcão. Fe-
lizmente, a proposta ditatorial não prosperou.

O PT, Sr. Presidente, aponta sua artilharia contra 
os meios de comunicação de massa que não se ren-
dem às suas teses totalitárias, e, continua insistindo, até 
mesmo, contra a opinião também de seu maior aliado 
no Governo, o PMDB, que foi instado a se posicionar, 
quando na convenção nacional realizada no último fim 
de semana o partido do Vice-Presidente da República, 
Michel Temer, aprovou, em resposta ao documento 
petista divulgado horas antes, uma moção de defesa 
intransigente da liberdade de imprensa. Numa demons-



Março de 2013 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 8 03989 

tração inequívoca de que não são apenas as elites ou 
a mídia oligopolizada e conservadora que enxergam 
a intenção petista de censurar a imprensa, declarou 
o Deputado Federal Lúcio Vieira Lima, responsável 
pelo anúncio da moção: “Não podemos permitir que 
uma agremiação defenda o cerceamento da liberdade 
de imprensa. (...) Essa moção é em defesa do Brasil”.

O PT, ou parte dele precisa entender que o Bra-
sil é muito maior, mais adiantado, muito mais impor-
tante no contexto mundial, que os países que estão 
servindo de modelo para a pretensão esses arcaicos 
“pensadores” da cúpula radical petista. Infelizmente, 
de novo, esse retrógrado pensamento traz de volta a 
censura sob a capa de um pretenso marco regulatório 
das comunicações com o controle da mídia.

No documento divulgado pelo Diretório Nacional 
do PT da reunião realizada em Fortaleza, nos dias 1º 
e 2 do mês corrente, é possível apreender, nas entre-
linhas, o ranço de uma ideologia ultrapassada, mal 
traduzida e compreendida nos países tropicais, já 
abandonada pelos países que a adotaram, na qual o 
PT afirma que o oligopólio que controla a mídia no Bra-
sil é um dos mais fortes obstáculos, nos dias de hoje, 
à transformação da realidade do nosso País. Clichês 
panfletários, Sr. presidente, usados no final do século 
XIX e no início do século XX. O PT ignora a derrocada 
de sistemas totalitários, a globalização e o mercado.

Em matéria de organização política, há 10 anos no 
Governo, o PT faz questão de deixar tudo exatamente 
como está, pois é o que interessa a seu plano de per-
petuação no poder. Não há inovações, simplesmente 
os fatos são desvirtuados e só é divulgado o que é do 
interesse do PT, que se utiliza de recursos do Erário, 
de verbas publicitárias de estatais e autarquias para 
divulgar suas versões, na maioria das vezes demagó-
gicas e inverossímeis.

Para encerrar, Sr. Presidente, o PT decidiu cobrar 
do Governo Federal a implantação do novo marco re-
gulatório das comunicações, mas o que a ala radical 
do PT quer é o controle da mídia, entenda-se: a volta 
da censura. Se o PT ou alguém quiser a volta da cen-
sura, não conseguirá fazê-lo. Não há espaço nem am-
biente político para tal pretensão. Não é mais possível 
regredir a regimes ditatoriais como no passado e não 
se pode ignorar que o resto do mundo civilizado regula 
a liberdade de expressão e a dinâmica da indústria do 
mercado de comunicações.

Sr. Presidente, tudo isso é o ódio à verdade, é 
querer que o Brasil tenha apenas a verdade oficial 
do PT, e o exemplo mais claro é o ódio que o PT tem 
e teve, da mídia corajosa e independente que nunca 
aceitou a versão oficial do mensalão.

Era o que tinha a dizer. Agradeço a atenção.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Concedo 
a palavra ao Deputado João Ananias, do PCdoB do 
Ceará.

V.Exa. dispõe de 1 minuto.
O SR. JOÃO ANANIAS (PCdoB-CE. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, eu não poderia deixar de destacar o momento 
histórico acontecido ontem nesta Casa, quando, após 
inúmeras tentativas por parte da bancada do Rio de 
Janeiro e Espírito Santo, foi aprovada a derrubada dos 
vetos da Presidente Dilma em relação aos royalties do 
petróleo. A ampla maioria, 354 votos a favor e apenas 
40 contra, por si só reflete o grau de mobilização e 
comprometimento por esta causa. No Senado não foi 
diferente: 54 Senadores votaram contra o veto e ape-
nas 7 votaram a favor.

É plenamente compreensível a defesa aguerri-
da pela manutenção dos privilégios, pelas bancadas 
dos Estados acima citados, porém alguns argumentos 
chegaram às raias do ridículo. Falar que se estabele-
ceu uma guerra ou crise que comprometeria a própria 
Federação brasileira é um absurdo. Então, os interes-
ses de 2 Estados em detrimento de 24 outros além do 
Distrito Federal vão gerar turbilhões na harmonia entre 
os Estados? É muita presunção, além de uma visão 
egoística, egocêntrica, com a qual a folgada maioria 
dos Deputados e Senadores não concordou.

Ouvimos de diversos Parlamentares, quando os 
argumentos se esvaíram, o surrado e antidemocrático 
atalho representado por claras ameaças de recorre-
rem ao Supremo Tribunal Federal. Uma decisão res-
paldada por essa inquestionável maioria no Congres-
so Nacional pode ser modificada? Afinal, a decisão 
foi tomada pelo Poder a que a Constituição brasileira 
exclusivamente reservou o papel de legislar, que é o 
Congresso Nacional.

Parabéns aos Deputados e Senadores que hon-
raram a sagrada representação conferida pelo voto 
popular, fazendo justiça a Estados e Municípios mais 
pobres, dividindo melhor as riquezas do nosso Brasil.

Sr. Presidente, peço que meu pronunciamento 
seja publicado nos meios de comunicação desta Casa.

A SRA. MARINHA RAUPP (PMDB-RO. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, eu gostaria, primeiramente, de agradecer a 
esta Casa o grande trabalho que fizemos em prol do 
desenvolvimento do Estado de Rondônia quando tive-
mos a oportunidade de votar aqui o projeto de lei do 
Executivo que regulariza, que faz o enquadramento da 
transposição dos servidores do ex-Território de Ron-
dônia. Para nós rondonienses, para nós que represen-
tamos o povo de Rondônia, esse é um marco daquilo 
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que foi a criação do nosso Território e a instalação do 
nosso Estado de Rondônia.

Também queremos comemorar com esta Casa 
o grande avanço para o fortalecimento da municipa-
lidade que foi a derrubada do veto dos royalties. Esta 
Casa votou com convicção, e dessa forma Rondônia 
e o Brasil se sentem contemplados.

Sr. Presidente, como representante do povo do 
Estado de Rondônia no quinto mandato, em especial 
das mulheres rondonienses, quero parabenizar as 
mulheres brasileiras pela luta que tivemos no passa-
do, pela luta que temos no presente e pela luta que 
teremos no futuro, sempre na certeza de que traba-
lharemos ao lado de homens valorosos, como é o 
Senador do meu Estado Valdir Raupp, Presidente do 
nosso partido, como são V.Exas. Deputados Federais, 
homens honrados e batalhadores. Ao lado das Depu-
tadas Federais da bancada feminina da Câmara dos 
Deputados, vamos discutir e votar projetos que deem 
dignidade e respeito às mulheres do Estado de Ron-
dônia, às mulheres brasileiras.

Meu muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Parabe-

nizo, pelo Dia Internacional da Mulher, a Deputada 
Marinha Raupp, a Deputada Jô Moraes e também a 
Deputada Janete Capiberibe, a quem concedo a pa-
lavra por 1 minuto.

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (PSB-AP. Sem 
revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente.

Sras. e Srs. Deputados, o Amapá tem 4,8 milhões 
de hectares em oito terras indígenas demarcadas para 
dez etnias; 5.350 amapaenses se autodeclararam in-
dígenas no Censo do IBGE.

Em fevereiro do ano passado, a Comissão Es-
pecial que analisa o Projeto de Lei nº 1.610, de 1996, 
que pretende autorizar a mineração em terras indíge-
nas, aprovou meu requerimento para ouvir os povos 
da Amazônia, no Amapá. Lá estão 98,61% das terras 
indígenas do Brasil, sobre as quais foram requeridos 
mais de 4 mil pedidos de lavra. Serão feitas dez au-
diências nas próximas semanas, e o Amapá, Estado 
indígena e minerário, ficou de fora.

Por isso faço um apelo desta tribuna à Presiden-
ta da FUNAI para a retificação do cronograma e a in-
clusão do Amapá na agenda de audiências públicas.

Sr. Presidente, peço a divulgação deste pronun-
ciamento nos órgãos de comunicação desta Casa.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Está re-

gistrado.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Concedo 

a palavra ao Deputado Pedro Uczai, do PT de Santa 
Catarina. S.Exa. dispõe de 1 minuto.

O SR. PEDRO UCZAI (PT-SC. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em 
primeiro lugar, manifesto minha solidariedade ao povo 
da Venezuela pela morte do seu Presidente, que ao 
longo desse último período contribuiu para a transfor-
mação da vida do povo venezuelano. Nossos senti-
mentos e nossa solidariedade.

Em segundo lugar, cumprimento e parabenizo 
as mulheres, que, ao longo de sua história, têm luta-
do para conquistar novos direitos e novas vitórias. No 
ano passado, em Constantina, Rio Grande do Sul, 6 
mil mulheres da agricultura familiar se reuniram para 
colocar novamente na pauta a ampliação de 4 meses 
para 6 meses da licença-maternidade. Este Deputado 
também foi protagonista dessa proposição nesta Casa.

Em terceiro lugar, cumprimento todas as centrais 
sindicais reunidas ontem, em Brasília, na grande mar-
cha dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil por 
novos direitos, novas conquistas e novas vitórias. Já 
conquistamos muitas transformações positivas para os 
trabalhadores do Brasil nestes últimos 10 anos, mas 
há novos direitos a conquistar.

Em quarto lugar, não posso deixar de me refe-
rir também à decisão democrática e soberana sobre 
os royalties do pré-sal tomada no dia de ontem. Mais 
do que discutir os royalties do pré-sal, coloca-se na 
agenda política brasileira uma nova pauta para outros 
temas, Deputado Inocêncio, como os royalties do setor 
mineral, para pensarmos e democratizarmos também 
esses recursos.

Publiquei agora um livro sobre leasing, intitula-
do Arrendamento Mercantil. Para V.Exas. terem ideia, 
nos últimos 5 anos, 405 bilhões de reais foram conta-
bilizados em arrendamento mercantil. O ISS cobrado 
no arrendamento mercantil fica em oito Municípios 
brasileiros. No nosso Estado fica zero de imposto de 
arrendamento de leasing operado na comercialização 
de carros, caminhões e máquinas. Queremos rediscutir 
esse tema também no pacto federativo brasileiro. Por 
isso, Sr. Presidente, quero ter outras oportunidades 
para discutir esse tema, que é central, para fazer jus-
tiça tributária neste País.

Parabéns ao Parlamento brasileiro, que recoloca 
o debate, a discussão dos tributos...

(O microfone foi desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Muito bem, 

nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Concedo a 

palavra ao Sr. Deputado Roberto de Lucena.
O SR. ROBERTO DE LUCENA (Bloco/PV-SP. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. Depu-
tadas, Srs. Deputados, com muita alegria, venho fazer 
um registro importante. Ontem se deu, aqui em nossa 
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Capital Federal, a Marcha das centrais sindicais. Todas 
as centrais sindicais deste País, de forma organizada 
e conjunta, fizeram uma importante manifestação, tra-
zendo a Brasília dezenas de milhares de trabalhado-
res, que marcharam pela Esplanada dos Ministérios 
e se concentraram aqui perto do Congresso Nacional, 
mostrando aos Presidentes dos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário as suas reivindicações.

Quero saudar esse acontecimento, na condição 
de Vice-Presidente Nacional da União Geral dos Tra-
balhadores, e aplaudir o esforço conjunto de todas as 
centrais, o que provoca, sem dúvida nenhuma, um 
avanço na pauta do trabalhador, na agenda de defesa 
dos direitos do trabalhador brasileiro.

Quero, por fim, cumprimentar o Deputado Pastor 
Marco Feliciano, que, indicado por seu partido, o PSC, 
foi eleito esta manhã Presidente da Comissão de Direi-
tos Humanos e Cidadania da Câmara dos Deputados. 
Vencidas todas as discussões, todas as polêmicas, 
finalmente chegou-se a um termo. Prevaleceu o bom 
senso e a tradição e foi eleito o Deputado Pastor Marco 
Feliciano, indicado por seu partido, o PSC.

Sr. Presidente, muito obrigado.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
registro a presença do Prefeito de Laguna, Everaldo 
Santos, nosso companheiro, amigo, que está acom-
panhado de Leonardo Fernandes Pascoal, Presidente 
da Fundação Lagunense de Cultura, e Daniel Rober-
ge, Secretário de Planejamento. Bem-vindos ao Par-
lamento brasileiro.

Sr. Presidente, amanhã, em homenagem ao Dia 
Internacional da Mulher, minha esposa, Vitemária Men-
donca de Oliveira, está organizando, com as mulheres 
do PMDB Mulher de Tubarão, um encontro em home-
nagem às mulheres, Deputada Jô Moraes, V.Exa. que 
também é uma guerreira nesta Casa, e não é diferente 
das mulheres da nossa região. Queremos contar com 
as 300 mulheres do PMDB.

Quero também registrar que o último domingo foi 
um grande dia, pois realizamos a Convenção Nacional 
do PMDB, baseada em um enorme entendimento. Ha-
via uma chapa única. Pregamos a unidade do partido, 
o maior do Brasil, com o maior número de Prefeitos, 
Vereadores e Deputados estaduais. No Congresso 
também é o maior partido. O PMDB é um partido que 
tem história com a democracia. Poderia recorrer ao 
testemunho de inúmeros Parlamentares, inclusive de 
fora do PMDB. Reconduzimos o Vice-Presidente da 
República, Michel Temer, à presidência do PMDB. O 
nosso queridíssimo Senador de Rondônia, Valdir Rau-
pp – para quem não sabe, S.Exa. é catarinense, da 

Região Sul –, continuará como Presidente em exercí-
cio desse grande partido, o que é bom para nós, para 
o Congresso e para o Brasil.

Muito obrigado.
O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT-AP. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, quero homenagear, neste dia, todas as mu-
lheres do Amapá e do Brasil nas pessoas das nossas 
Deputadas Jô Moraes e Janete Capiberibe, que estão 
aqui neste momento, e fazer uma saudação especial 
à Universidade da Mulher, uma instituição bastante 
reconhecida, que se fortalece a cada momento no 
Estado do Amapá.

A Universidade da Mulher, Deputada Jô Moraes, 
é uma experiência fantástica que nós levamos para 
o Amapá. Na verdade, nós inovamos, porque, since-
ramente, eu não conheço essa experiência em lugar 
nenhum do Brasil. É um curso de extensão de um ano 
e meio na Universidade Federal.

A Universidade da Mulher do Amapá foi criada por 
iniciativa do Reitor Tavares, mediante sugestão minha, 
e é mantida com recursos de emendas parlamentares, 
emendas ao Orçamento da União, que todos os anos 
eu garanto para o seu funcionamento. Em julho próxi-
mo nós já teremos o primeiro grupo de cem mulheres 
formadas na Universidade da Mulher.

A inspiração veio da Universidade da Maturidade, 
outra experiência fantástica que nós temos no Amapá, 
que também funciona na Universidade Federal, man-
tida também por emendas parlamentares.

E eu falo da Universidade da Mulher para ho-
menagear as mulheres, porque eu quero exatamente 
difundir essa ideia para todo o Brasil. Que todas as 
universidades brasileiras criem a sua universidade da 
mulher. E, a partir daí, a luta em defesa do direito da 
mulher, da proteção à mulher, do combate à violência 
contra a mulher se fortalece, porque nós estamos, a 
partir da Universidade da Mulher, criando uma elite 
pensadora para organizar todo o processo de con-
quista de direitos e de combate à discriminação, ao 
preconceito e à violência contra a mulher.

Então, meu abraço às mulheres da Universidade 
da Mulher do Amapá e de todo o Brasil.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PR-PE. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ontem à noite o Congresso Nacional viveu 
um dos melhores momentos da sua história recente 
com a derrubada do veto da Presidente Dilma Rousseff 
ao projeto de redistribuição dos royalties de petróleo 
no País. Foi uma medida muito importante para dimi-
nuir as profundas desigualdades existentes no País.
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Vale salientar que todos os Estados brasileiros 
passarão a contar, a partir de agora, com a distribui-
ção dos royalties de petróleo, sobretudo do pré-sal.

Não adianta as bancadas do Rio de Janeiro e Es-
pírito Santo irem ao Supremo Tribunal Federal porque 
tudo foi feito dentro da lei e do Regimento Interno. E o 
próprio Supremo Tribunal Federal já disse que não se 
envolve em questões internas do Parlamento brasileiro.

Além do mais, Sr. Presidente, o Deputado Júlio 
César, um grande especialista na matéria, disse que 
só o Município de Campos recebe por ano 1 bilhão e 
300 mil reais, recurso superior ao FPM de todos os 
Municípios do Estado do Piauí durante o ano.

Nunca vi um radicalismo tão grande nesta Casa. 
Eu gostaria de ter falado ontem para desmistificar al-
guns pontos. Em primeiro lugar, o Deputado Alexandre 
Molon repetiu aqui dezenas de vezes que na discus-
são da matéria os Parlamentares deveriam dispor de 
20 minutos.

Ora, se devem falar quatro Senadores e seis 
Deputados, no mínimo, seriam 200 minutos. E, para 
encaminhar matéria, quatro Senadores e quatro De-
putados. Seriam mais 160 minutos. Seriam, no total, 
360 minutos.

Se a sessão é de 6 horas, não votaríamos ne-
nhuma matéria nesse intervalo.

Srs. Presidente, se houver um acidente na ex-
ploração do pré-sal, o óleo não irá para as praias do 
Rio de Janeiro ou do Espírito Santo, irá para as praias 
do Nordeste.

Por isso é que a participação equitativa dos Esta-
dos brasileiros na distribuição dos royalties de petróleo 
é fundamental para estabelecermos um novo modelo 
de gestão desses recursos, muito importantes para o 
fortalecimento dos Municípios e dos Estados brasileiros.

Sr. Presidente, quero desmistificar mais um pon-
to. Não há Estados produtores de petróleo. A própria 
Constituição refere-se a Estados confrontantes, e não 
a Estados produtores. Produtora é a PETROBRAS, 
que perfura poços, extrai petróleo, e assim por diante. 
Produtoras são as empresas que ganham as licita-
ções para explorar determinadas áreas e têm as suas 
máquinas, as suas sondas, as suas plataformas para 
extração de petróleo.

Mas, Sr. Presidente, nada disso foi considerado 
aqui pelas bancadas do Rio de Janeiro, do Espírito 
Santo e de uma parte de São Paulo. Vale salientar que 
vários Parlamentares de São Paulo não concordavam 
com a maneira como estava sendo feita a distribuição 
dos royalties de petróleo. Eram, inclusive, favoráveis 
à sua distribuição equitativa entre os Estados. Vale di-
zer que, se a curto prazo eles podem perder, a longo 

prazo, depois de 10 anos, vão ganhar muito mais do 
que recebem hoje.

Por isso, Sr. Presidente, eu me sinto realizado 
como Parlamentar de dez mandatos. Foi um dos mo-
mentos mais importantes da minha vida parlamentar, 
semelhante a quando me elegi Presidente da Câmara, 
a quando fui Líder oito vezes e escolhido, por cinco 
vezes, o Parlamentar mais influente do Brasil, entre 
Câmara e Senado; a quando fui Presidente, por quatro 
mandatos, da Comissão de Altos Estudos e Debates 
Estratégicos; a quando criei a maior parte dessas es-
truturas da Câmara como 1º Secretário, duas vezes, 
1º Vice, duas vezes, 2º Vice, Corregedor-Geral, 2º Se-
cretário, 3º Secretário.

Então, quero dizer que sou um homem realizado. 
Sinto-me muito feliz. Quero parabenizar o Congresso 
Nacional, os Deputados, os Senadores, todos que fo-
ram responsáveis por este momento importante para 
a vida de todos nós neste País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Muito bem, 

Deputado Inocêncio Oliveira.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Concedo 

a palavra à nobre Deputada Jô Moraes, do PCdoB de 
Minas Gerais. S.Exa. dispõe de 5 minutos.

A SRA. JÔ MORAES (PCdoB-MG. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora) – Sr. Presidente, Deputado 
Marçal Filho, Sras. e Srs. Deputados, querida Deputada 
Janete Capiberibe, nós estamos vivendo um momento 
de comemorações daquilo que deixou de ser o Dia da 
Mulher para ser o Mês da Mulher e que – quem sabe, 
Deputada Janete Capiberibe – nós transformaremos 
no Ano da Mulher, 365 dias nos quais poderemos nos 
debruçar sobre como vencer os obstáculos que ain-
da temos para alcançar aquilo que é fundamental na 
nossa vida, que é a emancipação.

Eu diria que nós temos três desafios para anali-
sar e propor. O primeiro desafio: ampliar os espaços 
da mulher no poder. O segundo: criar condições de 
igualdade no ambiente de trabalho. O terceiro: asse-
gurar paz nas ruas e nos lares.

Quanto à primeira discussão – formas de am-
pliar a participação da mulher nos espaços de poder 
–, podemos dizer que vivemos um momento especial.

Pela primeira vez na história republicana temos 
uma mulher governando este País de 200 milhões de 
habitantes. Temos, no seu Ministério, 26,3% de mu-
lheres.

Mas, ao mesmo tempo em que houve, no ano 
passado, um crescimento de 78% no número de mu-
lheres candidatas, houve um crescimento de 13% no 
número de Vereadoras eleitas. Isso significa, segundo 
estudo do Prof. José Eustáquio, que estamos ampliando 
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nossos espaços 1% por ano. A continuar nessa traje-
tória, levaremos 148 anos para chegar à equidade de 
gênero nos espaços de poder.

Quanto ao segundo aspecto, de equidade de 
gênero no ambiente de trabalho, tivemos, nesta se-
mana, um espetáculo de força dos trabalhadores e 
trabalhadoras: a presença das trabalhadoras rurais e 
das trabalhadoras urbanas na marcha promovida pe-
las centrais sindicais.

Nós estamos percebendo um enorme cresci-
mento da força de trabalho feminina. De 1991 a 2010, 
nós crescemos 114% na população economicamente 
ativa, enquanto os homens cresceram 33%.

Nós temos 40 milhões de mulheres trabalhado-
ras. Mas, enquanto vivemos essa situação, nós rece-
bemos 73,8% do salário dos homens. E, por absurdo, 
Deputada Janete Capiberibe, no setor da saúde e da 
assistência social, as mulheres têm um salário inferior 
a 50% do salário dos homens.

Por isso, as centrais sindicais apoiam não ape-
nas a luta pela redução da jornada de trabalho, mas 
também a luta para que esta Casa aprove o projeto de 
equidade de gênero, que está no Colégio de Líderes, 
para o qual não se encontra solução; que se aprove o 
projeto do Deputado Marçal Filho que prevê punição 
às empresas que não garantirem igualdade nos salá-
rios de homens e mulheres.

Por último, queria dizer que o desafio de asse-
gurar paz nas ruas e nos lares é o mais doloroso. O 
Brasil é o sétimo país em assassinatos de mulheres. 
Sou Presidente da Comissão Parlamentar Mista de In-
quérito sobre a Violência contra a Mulher. Passei por 18 
Estados vendo as dificuldades que cada instituição – 
delegacias, varas, casas de abrigo – enfrentam; vendo 
a impossibilidade para que haja uma articulação entre 
os órgãos; vendo que temos pouca gente e pouca es-
trutura. E, exatamente por isso, no momento em que 
está havendo o julgamento simbólico do goleiro Bruno, 
a sociedade precisa dizer “não” à violência contra a mu-
lher e que não vale a pena matar homens e mulheres.

Sr. Presidente, peço que seja publicada nesta 
Casa minha mensagem às mulheres, intitulada Nes-
se Dia Pode.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Está auto-
rizada a divulgação da mensagem.

MENSAGEM A QUE SE REFERE A ORADORA

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Se-
nhores Deputados,

Quero deixar aqui registrado, minha mensagem 
para as mulheres.

Nesse Dia Pode

“8 de março. Um dia que é nosso. No mundo in-
teiro.(Quem sabe, também em outras galáxias?). Dia 
que a gente vai pra rua, protesta, canta, grita e nin-
guém acha ruim. Nesse dia, pode!

É engraçado essa história de um “um dia que é 
nosso’. E os outros 364 do ano?

Onde a gente põe nosso sofrer, nossa indignação, 
nosso sonhar? A gente embrulha e espera chegar de 
novo as comemorações, como faz no verão com as 
roupas de inverno? Ou, de repente, a gente acha que 
só dói uma vez por ano?

Difícil é resistir sempre a uma opressão tão coti-
diana. Às vezes a gente nem percebe que ela existe. 
Nem percebe que ela acorda de manhã, com a gente, 
na pressão das tarefas domésticas, nos desencontros 
sexuais. Ou se esconde dentro dos quartos nos es-
pancamentos.

Tudo muito natural. Como diria uma mulher cujo 
marido tinha lhe quebrado o braço:

“O bem, fala prá doutora que você bateu 
no que é seu!”

Status de cidadã já temos. A Constitui-
ção de 1988 nos assegura igualdade jurídica. 
Mas, quando é mesmo que essa igualdade vai 
comer na nossa mesa, caminhar conosco nas 
ruas, virar roupa de trabalho?

Direito de ser. Mulher. Trabalhadora. Ci-
dadã. É tudo que queremos.

Também por isso lutaram as operárias 
da fábrica Cotton, em Nova York, em 1857. 
Reprimidas e queimadas pelos patrões re-
ceberam a imortalidade nesse simbólico Dia 
Internacional da Mulher. Ainda, antes nossas 
irmãs parisienses haviam cercado a bastilha, 
durante a Revolução Francesa, em 1789, sob 
o lema: “liberdade para trabalhar”.

Duzentos anos depois, a sociedade da desigual-
dade, do lucro sempre, do deus mercado, da exploração 
capitalista ainda nos mantém algemadas. Modernas 
algemas. Mas sempre algemas.

Rebeldes como somos, por sobrevivência e op-
ção, continuaremos repetindo nosso histórico grito de 
resistência: Queremos: TRABALHO! IGUALDADE!

Deputada Jô Moraes – PCdoB/MG
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Concedo 

a palavra ao Sr. Deputado José Genoíno.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu 
quero me associar às manifestações que celebram o 
Dia Internacional da Mulher. E, ao fazer este ato na 
tribuna da Câmara dos Deputados, quero resgatar a 



03994 Sexta-feira 8 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2013

história de luta das mulheres e dos feministas pela 
igualdade de direitos e contra o preconceito.

Eu não podia deixar de iniciar este reconheci-
mento lembrando as companheiras que tombaram na 
luta armada, as companheiras que foram torturadas, 
as companheiras que deram a vida pela liberdade e 
pelo socialismo. Companheiras com quem convivi, seja 
na clandestinidade, seja nas prisões.

Em segundo lugar, lembro a luta que se desen-
volveu no plano institucional no Parlamento brasileiro. 
Desde o primeiro mandato, na transição para a demo-
cracia, cavou-se neste Parlamento um espaço para a 
agenda de luta das mulheres. A Constituinte foi um 
passo importante para os direitos da mulher, consa-
grados como princípios e depois transformados em 
políticas, em leis, em ações executivas.

Os avanços destes 10 anos da Secretaria de 
Políticas para as Mulheres, com porte de Ministério, 
resultaram na inserção da igualdade de gênero no cen-
tro das políticas públicas, como elemento constitutivo 
e orientador das políticas públicas.

E é importante, Sr. Presidente, Deputada Jô Mo-
raes, Deputada Janete Capiberibe, reafirmar que a luta 
pelos direitos da mulher, contra a violência, por opor-
tunidades iguais, contra a discriminação nos salários, 
na política, na representação institucional, no mercado 
de trabalho, essa luta faz parte de um conjunto maior, 
que é o princípio de uma sociedade verdadeiramente 
democrática, solidária e libertária, isto é, o princípio da 
igualdade dentro da diversidade, o princípio da igual-
dade na diferença.

A diferença não pode gerar uma relação de opres-
são, de dominação, de utilização da mulher como ob-
jeto, como ser inferior a ser dominado pela concepção 
machista das estruturas estatais e privadas, que trans-
formam a mulher em um objeto de dominação. Essa 
é uma luta que coloca no centro do debate a visão de 
sociedade que nós temos. Não é uma luta específica 
das mulheres. Ela tem a sua especificidade, mas no 
fundo diz respeito ao modelo, à visão de sociedade 
democrática, solidária, humanista que nós pretende-
mos construir. E a diferença hoje é visível, porque as 
pessoas se comunicam mais facilmente graças à re-
volução tecnológica e científica.

Então, respeitar a diferença e a diversidade sem 
gerar discriminação, preconceito e opressão é um dos 
valores fundamentais de uma política democrática, de 
uma visão de sociedade democrática, pluralista, que 
se baseia na universalidade dos direitos e garantias.

E este debate deve continuar, porque, apesar de 
todos os avanços da agenda de luta das mulheres, é 
preciso constatar o aumento da violência contra a mu-
lheres, de manifestações de preconceito, de manifes-

tações de intolerância, manifestações às vezes sutis, 
mas que revelam uma visão autoritária e despótica 
na relação de dominação entre os seres humanos. 
Quando os seres humanos utilizam a diferença, que 
é o valor de ser humano, para exercer o despotismo, 
a dominação e a manipulação, cometem o pior tipo de 
autoritarismo, porque ele atinge a alma, a consciên-
cia, promovendo uma dominação simbólica, fazendo 
a mulher aceitar ser dominada por ter dentro de si o 
conceito de ser inferior.

Por isso a luta é política, é uma luta social e uma 
luta econômica na consagração dos direitos, mas ela 
é uma luta no plano cultural, no plano da consciência 
e no plano de um debate dos valores pelos quais lu-
tamos numa sociedade que deve ser verdadeiramente 
democrática, pluralista e com base na universalidade 
dos direitos.

Sr. Presidente, o Dia Internacional da Mulher nos 
impõe uma reflexão fundamental, porque a luta das 
mulheres é também uma luta dos homens, na medida 
em que a sociedade que nós queremos construir é uma 
sociedade em que os seres humanos – isso tem uma 
universalidade ao tratar outras formas de violência e 
discriminação – sejam sujeitos dotados de vontades e 
paixões, de sentimentos, não apenas seres obedientes 
de um status quo massacrante com base no individu-
alismo do “salve-se quem puder”.

Sr. Presidente, eu queria me associar às manifes-
tações pelo Dia Internacional da Mulher com palavras 
de solidariedade e luta.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. José Genoíno, 
assumem sucessivamente a Presidência os 
Srs. Cléber Verde, § 2º do art. 18 do Regimen-
to Interno, e Inocêncio Oliveira, § 2º do art. 18 
do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Maçal Filho, do PMDB do 
Mato Grosso do Sul.

O SR. MARÇAL FILHO (PMDB-MS. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamenta-
res, o meu projeto mencionado aqui gentilmente pelo 
Deputado Fabio Trad e pela Deputada Jô Moraes é o 
Projeto de Lei da Câmara nº 130, de 2011, que foi apro-
vado na Câmara dos Deputados, de forma conclusiva, 
terminativa, foi para o Senado, passou pela Comissões, 
foi aprovado por unanimidade, e, digamos assim, aos 
45 minutos do segundo tempo, um Senador juntou um 
grupo de outros Parlamentares, apresentou recurso 
e, até hoje, esse projeto, que apresentei nesta Casa 
em 2011 e trata da igualdade salarial entre homens e 
mulheres, está parado.
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A maior dificuldade que um Parlamentar tem aqui 
é ver aprovado projeto de sua autoria. Nós cansamos 
de aprovar aqui iniciativas do Executivo, mas não temos 
a oportunidade de aprovar projetos de nossa autoria. 
E esse projeto foi aprovado nesta Casa e no Senado. 
A Presidente Dilma, inclusive, estava preparada para 
sancioná-lo. Na última hora, S.Exa. foi surpreendida 
pelo recurso apresentado. E o projeto foi engavetado.

Não existem razões de mérito para isso. O projeto 
busca simplesmente garantir que se pague o mesmo 
valor à mulher e ao homem que ocupam uma mesma 
função. Quer dizer, o que importa é o trabalho exercido, 
a competência da pessoa na função exercida.

O projeto é muito simples, regulamenta artigo da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, mas está 
hoje parado no Senado por conta dessas manobras, 
e as mulheres acabam sendo prejudicadas.

Já foram colocados dados indicando evolução, 
mas as mulheres continuam recebendo 70% do que 
ganha um homem.

Falaram-me há pouco que os homens tinham 
que torcer por isso, porque com mulheres ganhando a 
mesma coisa que os homens, elas colaborariam muito 
mais com as despesas da casa. É isso que o homem 
deveria pensar.

Por uma pressão, dizem, de grandes industriais, 
de grandes indústrias, o projeto acabou para engave-
tado. Esperamos que o Senado tenha a sensibilidade 
de desengavetar o projeto, principalmente por estar-
mos às vésperas do Dia da Mulher.

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

cedo a palavra à ilustre Deputada Janete Capiberibe, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo PSB. S.Exa. 
dispõe de 4 minutos na tribuna.

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (PSB-AP. Como 
Líder. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Sr. 
Presidente.

Sras. e Srs. Parlamentares presentes na Casa 
nesta quinta-feira, oportunamente, neste espaço da 
Liderança do meu partido, o PSB, eu quero me solida-
rizar com o povo venezuelano pela perda inestimável 
do seu “irmãozão”, o Presidente Hugo Chávez.

Quero me solidarizar também com a família do 
Presidente Hugo Chávez, que, neste momento, com cer-
teza, está muito triste pelo seu desaparecimento físico.

Mas me consola, como militante política, ver que 
por 12 anos o Presidente Hugo Chávez converteu a 
riqueza, o dinheiro que o petróleo do seu país gerava 
em benefícios para toda a população venezuelana. Isso 
é distribuir renda e promover a equidade.

As manifestações de carinho a que estamos as-
sistindo, neste momento de despedida do Presidente 

Hugo Chávez, demonstram a nós latino-americanos, 
mulheres e homens, que o programa de governo da-
quele país, que a ideia do Presidente Hugo Chávez 
de beneficiar o seu povo e outros povos não sofrerá 
quebra de continuidade. Ele é grande, é um líder que 
se compara ao líder Simón Bolívar.

Há uma luta neste momento, em Caracas, na 
Venezuela, para que o corpo de Hugo Chávez seja 
sepultado próximo ao mausoléu onde se encontram 
os restos mortais de Simón Bolívar.

Presidente Hugo Chávez, você vive no coração do 
povo venezuelano, do seu povo, de seus sucessores, 
do povo latino-americano, que o admirou e continua 
admirando. Eu tenho certeza de que, onde quer que 
esteja, está satisfeito, feliz em ver as imensas mani-
festações de carinho nas ruas de Caracas, Capital do 
seu país. Tenho certeza de que o processo político que 
vinha desenvolvendo no seu país não sofrerá proble-
ma de continuidade, porque você vive no coração, na 
mente e nas mãos do povo venezuelano.

Muito obrigada.

Durante o discurso da Sra. Janete Ca-
piberibe, o Sr. Inocêncio Oliveira, § 2º do art. 
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Marçal 
Filho, § 2º do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Nós vamos 
conceder a palavra a outra Liderança partidária, que 
tem prioridade segundo o nosso Regimento, mas an-
tes, com a permissão do Deputado Anthony Garotinho, 
tem a palavra, para dar como lido seu pronunciamento, 
o Deputado Cesar Colnago, por 1 minuto.

O SR. CESAR COLNAGO (PSDB-ES. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, obrigado. E agradeço 
também ao Líder Anthony Garotinho.

Vou dar meu pronunciamento com lido. Na verda-
de, ontem nós nos preparamos para, de acordo com o 
Regimento, falar por 20 minutos – pelo menos é o que 
está escrito no Regimento.

Enfim, em meu pronunciamento falo a respeito 
dos royalties, do sentimento do nosso povo capixa-
ba em relação à sessão de ontem. Registrei no meu 
discurso toda uma discussão sobre o que significou 
a mudança no marco regulatório e sobre aquilo que 
poderia ter sido feito. Com mais justiça na distribuição 
dos royalties, não precisaríamos mudar esse marco, 
assim como não precisaríamos chegar ao ponto a que 
chegamos ontem por falta de coordenação, por falta 
de uma visão mais estratégica da Presidenta da Re-
pública, que visse o todo, não apenas os royalties do 
Rio de Janeiro e do Espírito Santo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Fica regis-
trado o pronunciamento de V.Exa.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o sen-
timento do povo capixaba em relação ao resultado 
da votação dos vetos ao projeto de lei que trata da 
redistribuição dos royalties do petróleo é de profun-
da consternação pela forma despudorada com que 
o Congresso Nacional rasga a Constituição Federal.

“A maioria não pode dispor de toda legalida-
de, pois não lhe está facultado, pelo simples fato 
de ser maioria, tornar disponível o que é indispo-
nível”, nos ensina o jurista e teórico português José 
Joaquim Canotilho.

Tal decisão é um tiro de misericórdia nas receitas 
do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, que se traduz 
num vergonhoso estelionato eleitoral contra os Estados 
e Municípios confrontantes e produtores. Meu Estado, 
o Espírito Santo, perde sua grande janela de oportu-
nidade para o futuro, e a Presidente Dilma Rousseff 
passará para a história como a maior responsável por 
destruir a principal chance do Estado de ficar em dia 
com o desenvolvimento.

Esta conspiração começou no gabinete da Casa 
Civil, quando ocupado pela então Ministra Dilma Rous-
seff, conforme denunciou a jornalista Miriam Leitão em 
2009 no jornal O Globo, em artigo intitulado União 
que divide, o qual peço que seja inserido nos Anais 
desta Casa.

Naquela ocasião se estabeleceram as artima-
nhas de mudança do marco regulatório do petróleo e 
gás de concessão para o modelo de partilha, o maior 
erro de política industrial do Governo brasileiro desde 
a aprovação da lei de reserva de mercado da infor-
mática, em 1984.

O Espírito Santo ficou cerca de 300 anos à de-
riva do desenvolvimento brasileiro, pois a expansão 
econômica só começou de fato com os grandes pro-
jetos da década de 70. Com a descoberta de petróleo 
e gás no nosso território, tínhamos tudo para dar o 
grande salto. Desde 2009, o Governo do Estado vem 
investindo no setor, chegando a mais de R$ 1 bilhão 
em recursos próprios. Para os próximos anos, a expec-
tativa era de aumento desse montante com o dinheiro 
do petróleo. Seria um passaporte para a superação do 
atraso histórico.

Mas o que se fez agora foi implodir essas possibi-
lidades. O Espírito Santo terá um prejuízo considerável, 
superior a R$ 10 bilhões até 2020. E a Presidente abriu 
caminho para prejuízos imensos também para o Rio 
de Janeiro ao não interferir como deveria no processo, 

mesmo ciente de que a mudança nas regras acarretará 
uma afronta à Constituição, pelas seguintes razões:

– Viola o § 1º do art. 20 da Constituição, 
que disciplina a distribuição de royalties de 
petróleo, entre outros recursos naturais, a Es-
tados e Municípios;

– Ofende o princípio federativo;
– Ofende o princípio da segurança jurídi-

ca, pois abre grave precedente para a quebra 
de contratos.

A redistribuição dos royalties do petróleo, na for-
ma como foi aprovada pelo Congresso, viola a Consti-
tuição porque, na interpretação atribuída pelo Supremo 
Tribunal Federal por ocasião do julgamento de proces-
sos relativos à Compensação Financeira pela Explo-
ração de Recursos Minerais (royalties da mineração), 
sua origem se deve à necessidade de compensação 
(ou indenização) das unidades federadas afetadas pela 
exploração do petróleo (e também de recursos mine-
rais e de recursos hídricos para a geração de energia 
elétrica), pelos reflexos do exercício dessa atividade 
econômica sobre suas contas públicas e sobre o modo 
de vida das suas respectivas populações.

Também sobressai ofensa ao pacto federativo, 
visto que, dada a distribuição de parte considerável 
dos royalties a Estados e Municípios não confrontantes 
e produtores, os Estados e Municípios afetados pela 
exploração de petróleo serão obrigados a lançar mão 
de suas receitas ordinárias, destinadas ao custeio das 
necessidades básicas de suas respectivas populações 
(com educação, saúde, saneamento básico, moradia, 
etc.), para cobrir os riscos e custos inerentes ao exer-
cício dessa atividade econômica.

Este desequilíbrio no pacto federativo é agravado 
pela circunstância de o poder constituinte haver priva-
do os Estados produtores da tributação pelo ICMS das 
operações de saída de petróleo e derivados para ou-
tras unidades federadas, quando instituiu a imunidade 
tributária prevista na alínea “a” do inciso X do art. 155 
da Constituição da República.

Por fim, na medida em que se dispõe a modificar 
as regras de distribuição de royalties também para o 
regime de concessão, inclusive para as operações in-
cidentes sobre as áreas de petróleo já licitadas, e que 
já se encontram em operação, o projeto de lei apro-
vado na Câmara avança sobre receitas já comprome-
tidas pelos Estados e Municípios produtores em seus 
respectivos orçamentos e planos plurianuais, no que 
reside ofensa à segurança jurídica.

Merece destacar que parcela desses recursos 
foi dada em garantia pelos Estados do Rio de Janeiro 
e do Espírito Santo para o pagamento de emprésti-
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mos tomados com a União Federal. Sendo assim, a 
modificação dos critérios de distribuição de royalties 
pelo Congresso Nacional certamente induzirá o rom-
pimento dos contratos firmados entre a União e essas 
unidades federadas. Quebra de contrato, além de ferir 
a Constituição Federal, gera descrédito e desestimulo 
aos investimentos no País. Ora, se o Governo do PT 
criou esta situação, deveria buscar a harmonia entre 
os Estados e conduzir uma solução negociada, res-
peitando a Lei Maior do País.

As artimanhas do Governo do PT na imposição 
da mudança do marco regulatório de concessão para 
o modelo de partilha é, sem dúvida, repito, o maior 
erro de política industrial do Governo brasileiro desde 
a aprovação da lei de reserva de mercado da infor-
mática, em 1984.

A nova confusão em torno das regras de partilha 
dos royalties é apenas mais um capítulo de uma no-
vela de insucessos que vem desde a malfadada ideia 
de se criar um novo marco legal para a exploração de 
petróleo no País, levada adiante pelo Governo Lula, 
com patrocínio direto da ex-Ministra de Minas e Ener-
gia e então Ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff.

Desde então, um setor que vinha de 10 anos 
de pujança afundou em incertezas e retrocessos, e 
quando o Brasil tirou o “bilhete premiado” do pré-sal, 
a indústria do petróleo começou a agonizar no País, 
a produção anda de lado e nossa maior empresa, a 
PETROBRAS, acumula insucessos. Uma contradição 
inaceitável. Até o outrora promissor setor de etanol foi 
afetado: de produtor, o Brasil passou a importador do 
combustível.

Não é apenas pelos números que o resultado deve 
ser analisado, mas principalmente pelas circunstâncias. 
Produzimos menos petróleo hoje a despeito de novos 
campos do pré-sal, descobrimos mais reservas, mas 
não só não conseguimos explorá-las a contento, como 
estamos vendo os demais poços secarem.

O que impera atualmente no setor brasileiro de 
petróleo é a chamada insegurança jurídica. Ninguém 
sabe ao certo como conduzir seus negócios depois que 
o Governo do PT “embolou” de vez o meio de campo 
com o novo marco legal, implodiu o bem sucedido mo-
delo de concessões e instaurou o regime de partilha, 
que ainda não se conhece como funcionará.

Havia outros caminhos a seguir, mas a gestão 
petista optou pela trilha mais ideológica e menos efi-
ciente. É admissível que a descoberta de uma nova e 
gigantesca reserva de petróleo alterasse o modelo de 
repartição dos ganhos, mas não era necessário des-
montar todo o arcabouço que, testado durante 10 anos, 
apresentara vistosos resultados: o mais reluzente foi o 
aumento significativo da participação do setor de pe-

tróleo no PIB, que passou de 2,75% para 12% após a 
adoção da lei anterior no Governo Fernando Henrique.

Em 1995, quando se flexibilizou o monopólio da 
PETROBRAS, houve um salto na produção de 300 mil 
para 2 milhões de barris/dia. Em 1998, a União arre-
cadou R$ 1 bilhão por conta da exploração petrolífera, 
e no ano passado este montante elevou-se para R$ 
90 bilhões. Portanto, bastava, por exemplo, alterar os 
percentuais de participação especial dos entes fede-
rativos – União, Estados e Municípios – fixados em 
decreto presidencial para solucionar diferenciação na 
partilha, mas para o PT o caminho preferível é sempre 
o mais tortuoso.

Mesmo querendo, o empreendedor privado não 
consegue investir na exploração de petróleo, porque o 
setor está travado por indefinições e incertezas, agora 
agravadas pela possibilidade de a discussão da divisão 
dos royalties ser levada para deliberação do Supremo 
Tribunal Federal, num processo que não se sabe quan-
do pode ter fim. O modelo que o Governo do PT pre-
coniza para a exploração do pré-sal superdimensiona 
a presença do Estado no setor, além de também pôr 
o futuro da indústria do petróleo na dependência da 
PETROBRAS, convertida em participante obrigatória 
de todos os consórcios em pelo menos 30%.

Há ainda o problema de que a retomada dos lei-
lões de exploração de novos campos de petróleo de-
pende da definição dos royalties, prometida pela ANP 
para maio de 2013. Desde 2008 não se realizam novos 
certames, e o resultado veio de roldão: o tamanho da 
área prospectada no País hoje é metade do que era no 
passado. Se os leilões não vierem, cairá novamente à 
metade já em fins de 2013 e tende a zerar até 2016.

E mesmo com a retomada dos certames em 2013 
o preço vai sair alto, pois a negligência minou o vigor 
que a indústria do petróleo vinha exibindo no Brasil. 
Sem novos negócios em vista, empresas e investido-
res do setor começaram a desmontar suas posições 
no Brasil e a buscar novas fronteiras, como a África 
e mesmo os EUA, onde ganha impulso a exploração 
de gás de xisto. A expectativa em relação à retomada 
dos leilões vem acompanhada de apreensão, dadas 
às regras nas quais o Governo Federal amarrou a ex-
ploração das novas fronteiras.

Dois são os fatores mais preocupantes: a partici-
pação da PETROBRAS como operadora nas áreas do 
pré-sal e a exigência de conteúdo mínimo nacional nas 
compras de insumos e equipamentos. Afundada num 
mar de atribuições das quais não consegue dar conta, 
a maior empresa brasileira não cumpre suas metas de 
produção desde 2004, ou seja, desde a chegada do 
PT ao Governo. Tudo por ter sido convertida em ins-
trumento de controle da inflação pelo Governo do PT.
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Os maus resultados desta estratégia são palpá-
veis. A produção de petróleo no Brasil é cadente: foram 
14 milhões de barris a menos no ano passado, queda 
de 2,07% em comparação com 2011. No início deste 
ano, a produção de petróleo da PETROBRAS no Bra-
sil somou 1,965 milhão de barris diários em janeiro, 
volume quase 7% menor que o verificado no mesmo 
mês de 2012.

Além disso, o País que se jubilava de ser autos-
suficiente em petróleo agora é franco importador de 
combustíveis, gerando prejuízos elevados.

Os combustíveis passaram anos sem sofrer rea-
juste na bomba, à custa de prejuízos da PETROBRAS 
– que paga por eles no exterior mais do que cobra no 
mercado interno. Em 2012, o rombo foi de R$ 22,9 
bilhões, ou mais de duas vezes os R$ 9,9 bilhões re-
gistrados no ano anterior. O ano de 2012 para a PE-
TROBRAS deve ser registrado para não ser repetido. 
A situação difícil é resultado de anos de interferência 
governamental na empresa. No ano passado, a PE-
TROBRAS, que por décadas foi a maior do Brasil, 
passou a valer menos que a AMBEV. É incrível, mas, 
no País do pré-sal, fabricar cerveja dá mais resultado 
do que produzir petróleo. Recorde-se que no segun-
do trimestre a PETROBRAS já registrara a proeza de 
um prejuízo de R$ 1,34 bilhão, o primeiro em 13 anos.

No ranking mundial, a PETROBRAS também 
segue mar abaixo. Dois anos atrás, a estatal brasilei-
ra chegou a ser a terceira maior petroleira do planeta 
em valor de mercado. Hoje é apenas a oitava. Desde 
a operação de capitalização da empresa, em 2009, as 
ações da PETROBRAS caíram vertiginosamente e já 
alcançam redução de 36%, desde então. No Governo 
Fernando Henrique, os papéis da empresa subiram 
386%, fruto da adoção de práticas de mercado e da 
melhora da governança.

O que se verifica na PETROBRAS é o mesmo 
descontrole e a mesma ineficiência que grassam na 
administração do setor público nos últimos 10 anos: as 
receitas nunca são suficientes para cobrir as despesas.

Mas, Sr. Presidente, voltando à análise da ma-
téria em pauta, a própria Presidência da República 
reconhece os absurdos que atentam contra o texto 
constitucional na redistribuição dos royalties do petró-
leo, tanto que vetou diversos dispositivos do projeto de 
lei aprovado na Câmara e no Senado, mas contradi-
toriamente não se esforça para fazer cumprir a Carta 
Magna que diz respeitar.

Vejamos o que diz a Presidente da República nas 
razões para os vetos ao projeto de lei:

“O texto proposto é inconstitucional, pois 
conflita diretamente com as disposições pre-
vistas no art. 5º e no § 1º do art. 20 da Cons-

tituição, ao obrigar os Estados e Municípios a 
renunciarem a direito constitucional originário 
para participar da distribuição do Fundo Es-
pecial destinado a todos os entes federados.”

“Adicionalmente, ao prever opções su-
cessivas entre as receitas compensatórias e 
aquelas decorrentes do Fundo Especial, a im-
plementação da sistemática prevista no projeto 
se torna inaplicável, visto que a opção de cada 
um dos entes federados impactará nos fatores 
que condicionam as decisões dos demais. A 
imposição de limites máximos para o recebi-
mento de valores referentes aos royalties viola 
o disposto no § 1º do art. 20 da Constituição.”

“A compensação financeira aos muni-
cípios produtores, confrontantes ou afetados 
deve guardar equivalência com o impacto de-
corrente da produção e da exploração de pe-
tróleo e gás natural. Ao determinar um teto de 
receita, os dispositivos desvirtuam tal sistemá-
tica constitucional de proporcionalidade entre a 
exploração e a compensação. Além disso, ao 
adotar como critério para a definição dos limi-
tes o ano de 2011, o projeto impõe tratamento 
não isonômico entre municípios produtores.”

“Não há justificativa constitucional para o 
pagamento de compensações financeiras aos 
municípios que sediem pontos de entrega de 
derivados de petróleo. O pagamento de royal-
ties aos municípios que abrigam as instalações 
de embarque e desembarque se justifica pelo 
impacto decorrente de sua exploração sobre 
o território de tais municípios, o que não se 
verifica em relação aos pontos de entrega de 
combustíveis. Por outro lado, a disputa pelos 
novos pontos de entrega em face da hipótese 
proposta de pagamento de royalties, afastaria 
a utilização de critérios técnicos e econômicos 
para a definição de sua localização.”

“As novas regras de distribuição dos 
royalties previstas no art. 3º do projeto, ao 
não ressalvar sua aplicação aos contratos já 
em vigor, violam frontalmente o disposto no 
inciso XXXVI do art. 5º e no § 1º do art. 20 da 
Constituição. Os royalties fixados na legislação 
em vigor constituem uma compensação finan-
ceira dada aos Estados e Municípios produto-
res e confrontantes em razão da exploração 
do petróleo em seu território.”

“Devido à sua natureza indenizatória, os 
royalties incorporam-se às receitas originárias 
destes mesmos entes, inclusive para efeitos 
de disponibilidade futura. Trata-se, portanto, 
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de uma receita certa que, em vários casos, 
foi objeto de securitização ou operações de 
antecipação de recebíveis.”

“Finalmente, a alteração desta realidade 
jurídica afronta o disposto no inciso XXXVI do 
art. 5º, cláusula pétrea da Carta Magna, e o 
princípio do equilíbrio orçamentário previsto 
no seu art. 167.”

Ora, o papel do Governo Federal é encontrar fór-
mulas de compor os interesses de todos. O caminho 
correto seria a Presidente chamar os Governadores 
visando à negociação de uma agenda do interesse 
de todos os Estados, incluindo royalties dos recursos 
minerais, Fundo de Participação dos Estados e Muni-
cípios, dívidas estaduais, revisão do sistema do ICMS, 
bem como regras do comércio eletrônico. Nada disso 
sequer foi cogitado.

Agora, se o Palácio do Planalto lava as mãos e 
os pés, como esboçou a Presidente numa emissora 
de rádio, só resta aos Estados confrontantes e produ-
tores recorrer ao Supremo Tribunal Federal para que 
nossa Nação não se transforme numa terra dominada 
por foras da lei.

Esta é nossa preocupação, e o nosso veemente 
protesto!

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR

UNIÃO QUE DIVIDE

Míriam Leitão

Parece uma briga apenas do Rio, mas é do Brasil. 
O que está em questão nessa nova rodada de disputa 
em torno dos recursos do pré-sal é respeito aos contra-
tos e justiça federativa. Estão querendo desfazer jogo 
já jogado, licitação feita. A ministra Dilma Rousseff se 
reuniu com dois governadores para decidir a divisão de 
um bolo tributário coletivo. A reunião em si é um acinte.

A ministra Dilma reuniu na tarde da segunda-feira, 
em sua sala, os governadores do Ceará, Cid Gomes, 
e de Pernambuco, Eduardo Campos, e os ministros 
Edson Lobão, da Energia, e Alexandre Padilha, das 
Relações Institucionais. Eles discutiram como dividir 
a arrecadação tributária do petróleo a ser extraído em 
mares do Rio, Espírito Santo e São Paulo. Concluíram, 
do alto do poder que não lhes foi conferido, que o me-
lhor a fazer é retirar mais dos municípios produtores 
para engordar o caixa de municípios não produtores. E 
fazem isso porque os estados e municípios produtores 
são poucos; os outros são muitos e têm mais votos.

É preciso entender o autoritarismo e o desrespeito 
de uma reunião como essa. Por que o governador de 
Pernambuco? Porque foi dele a ideia de incluir áreas 

já licitadas nas novas regras de partilha. Por que isso 
se discute sem a presença dos maiores interessados? 
Só um profundo desrespeito às unidades federativas 
explica uma situação estranha como essa, em que 
os produtores estão fora da mesa da ministra Dilma. 
Quem deu a essas cinco pessoas o direito de decidir 
uma questão que atravessa a Federação?

O governador do Rio, Sérgio Cabral, que na se-
mana passada estava gritando “querem roubar o Rio”, 
está em silêncio. O presidente Lula mandou, e ele obe-
deceu. Se o governador não souber que a sua primeira 
lealdade é com o estado que governa, o Rio vai ser 
mesmo prejudicado.

Mais relevante do que quantos reais dos im-
postos irão para o caixa de cada estado é entender o 
que está em jogo em toda essa discussão. O governo 
propôs um novo marco regulatório para o petróleo do 
pré-sal. O modelo é ruim, mas regulará o futuro ainda 
não explorado. O problema é que agora se quer mu-
dar o passado, alterar as regras do que já foi licitado.

O Brasil tem uma distribuição desigual dos re-
cursos fiscais com uma centralização excessiva. Nos 
últimos governos, a União criou várias contribuições 
exatamente para não ter que dividir a receita com os 
estados. Isso agravou a centralização. Pelo novo mo-
delo de exploração de petróleo, a União arrecadará 
mais, e os estados perdem um dos impostos, a par-
ticipação especial. O petróleo, como todos sabem, é 
o único produto que é tributado no estado de destino 
e não na origem. Os estados produtores não podem 
cobrar ICMS. Eles já estavam sendo lesados pela fal-
ta do imposto sobre valor agregado e então foi criada 
a participação especial. Royalties evidentemente os 
estados têm o direito de cobrar.

Os não produtores reclamam que as riquezas per-
tencem a todos. De fato, e é por isso que uma grande 
parte dos impostos sempre ficou nas mãos da União, 
que pode, ou deve, repassar uma parte aos estados na 
razão inversamente proporcional à riqueza de cada um.

Caso se conclua que é preciso redividir a re-
ceita, que se faça de modo a respeitar a democracia 
federativa. É uma anomalia juntar dois governadores 
e três ministros, numa sala fechada, para discutir o 
que fazer com recursos provenientes de riquezas que 
pertencem a todos. Por isso, a reunião em si é um ab-
surdo. A negociação deveria juntar todas as partes, 
ser transparente e justa. O governo federal, desde o 
início desse conflito do pré-sal, tem mantido uma po-
sição ambígua em público e, nos bastidores, incentiva 
um conflito federativo jogando estados não produtores 
contra estados produtores.

Não é aceitável mudar o passado, quebrar con-
trato para retirar receita de quem tem direito a ela. No 
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Espírito Santo, um terço do pré-sal já foi licitado. Isso 
criou uma expectativa de receita no estado que é mais 
do que justa que ele recolha.

O petróleo tem má fama. Onde ele aparece, sur-
gem conflitos. No Brasil até hoje já houve desentendi-
mentos, mas não uma situação dessas: estados não 
produtores ameaçam impor sua maioria aos estados 
que têm essas reservas em suas costas. O papel do 
governo federal é encontrar fórmulas de compor os 
interesses de todos. Mas da sua base é que saem as 
ideias que fomentam a briga federativa. Esse definiti-
vamente não é o papel da União.

O modelo de regulação do pré-sal, que o governo 
propôs e que está sendo aprovado no Congresso, dá 
poderes e vantagens indevidas à Petrobras, benefi-
ciando seus acionistas em detrimento dos contribuintes 
em geral, cria uma estatal com poderes regulatórios, 
esvazia a ANP e troca a transparência do leilão pelo 
sistema opaco de partilha. É ruim, piora o que está 
funcionando, elimina um dos impostos recolhidos pelos 
estados produtores. Mas o que está em debate agora 
é ainda pior pelo que significa e pela maneira como 
está sendo feito. O governador Sérgio Cabral gritou 
para ver se conseguia um bom acordo. Nenhum acor-
do é bom se é feito sobre os destroços dos contratos, 
e do respeito federativo.

Fonte: Blog da Míriam Leitão
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Concedo 

a palavra, para uma Comunicação de Liderança, pelo 
Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/
PRTB, ao Deputado Anthony Garotinho, que dispõe 
de 6 minutos.

O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
sinceramente, eu acho que o que eu vou revelar aqui 
agora, neste momento, é de uma gravidade tamanha 
que não é caso de política, é caso de polícia. Eu me 
refiro ao que ocorreu ontem no plenário da Câmara 
dos Deputados, na sessão do Congresso Nacional. É 
caso de polícia!

Sr. Presidente, meus colegas Deputados, o De-
putado Zoinho, do Estado do Rio de Janeiro, pediu-me 
que, como Líder, justificasse a sua saída da sessão 
antes do início da votação, porque ele tinha compro-
missos inadiáveis na sua cidade de Volta Redonda.

Assim eu fiz e o Deputado Zoinho embarcou – 
estou com o comprovante da passagem – e viajou em 
companhia do Prefeito de Barra Mansa e do Prefeito 
da cidade de Nilópolis.

Hoje, durante a apuração dos votos no PRO-
DASEN, apareceu uma assinatura falsa do Deputado 
Zoinho. Alguém votou por ele.

O Deputado Paulo Feijó, nomeado escrutinador 
no plenário – o Senador Renan Calheiros pediu que 
cada partido indicasse um Parlamentar –, chamou o 
Diretor do PRODASEN, que a tudo acompanhava, e 
disse: “Olha, eu quero que conste em ata”. Eu esta-
va presente quando o Deputado Zoinho se despediu, 
bem antes de começar a votação, e viajou.

Eu, ainda, para me certificar de que não houve 
algum engano, hoje pela manhã liguei para o Deputa-
do Zoinho: “Deputado Zoinho, V.Exa. votou?” “Não, 
não votei.” “Mas como pode constar uma assina-
tura sua lá?”

Por isso, Sr. Presidente, estou indo agora ao Se-
nado protocolar o seguinte requerimento:

“A Sua Excelência, Sr. Renan Calheiros, 
Presidente do Congresso Nacional:

Sr. Presidente, com referência à votação 
do Veto Parcial 38, ocorrida na noite de ontem, 
6 de março, indago se consta da lista dos vo-
tantes da Urna CD 9, de letras T a Z, o regis-
tro de votação do Deputado Zoinho, PR-RJ.

Solicito, ainda, que seja disponibilizada, 
com a máxima urgência, a cópia da lista.”

Sr. Presidente, falsificar a assinatura de um De-
putado Federal?! Deputado Nazareno Fonteles, isso 
é um assunto muito sério. Será que nós vamos voltar 
àquele tempo dos pianistas na Câmara, onde se vo-
tava por outras pessoas?

Não bastasse a vergonha daquela sessão presi-
dida pelo Senador Renan Calheiros, ainda se permitir 
que se votasse em nome de outros? Quem agora nos 
assegurará que, além de terem votado pelo Deputado 
Zoinho, não votaram por outros?

Eu quero dizer que, de posse dessa lista, farei 
registro de ocorrência policial para pedir que, imedia-
tamente, seja identificado quem assinou por ele – tem 
que ser feita uma perícia – e, além disso, pedir a anu-
lação da sessão. A sessão é nula porque se votou por 
um Deputado que não estava presente.

Isso é um escândalo! Isso agrava mais ainda a 
arbitrariedade, o desrespeito à Constituição, o des-
respeito ao Regime Interno praticado ontem pelo Sr. 
Renan Calheiros.

Algumas pessoas me perguntaram: “Deputado 
Garotinho, o senhor não se arrepende de ter dito aqui-
lo ontem, ao término de seu encaminhamento? V.Exa. 
estava assinando, naquele ato, a petição ‘Fora Renan’, 
que milhões de brasileiros já assinaram”. Não. Hoje 
eu posso dizer que me sinto mais leve, me sinto mais 
convencido, me sinto mais seguro de que o Sr. Renan 
Calheiros não tem autoridade para cumprir a Consti-
tuição que ele jurou. Demonstrou oportunismo, porque 
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quem faz isso hoje a favor da causa dos royalties, fará 
amanhã a pretexto de qualquer coisa.

Há limites. Para tudo na vida há limites. Não se 
pode, a pretexto da vontade da maioria, esmagar a lei, 
rasgar a Constituição, permitir que pessoas votem em 
nome de outros Deputados.

E há um detalhe importante, Sr. Presidente: re-
quisitei também o vídeo em que o Deputado Armando 
Vergílio, do PSD de Goiás, aparece alertando o Presi-
dente da sessão para o fato de que a lista não iria bater 
com o resultado das cédulas. Ele fala isso durante a 
votação. Está gravado. Está na TV Câmara. Ele disse: 
“Há pessoas votando no lugar dos Deputados; não 
estão conferindo nada?”

Isso é vergonhoso! Isso põe o nosso Parlamento 
na lama, por causa da irresponsabilidade do Sr. Re-
nan Calheiros.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Conce-
do a palavra, para uma Comunicação de Liderança, 
pelo PRB, ao Deputado Cleber Verde, pelo tempo de 
3 minutos.

O SR. CLEBER VERDE (PRB-MA. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, agradeço a 
V.Exa. e ao meu partido a oportunidade de utilização 
deste tempo.

Quero registrar que no dia de ontem nós instituí-
mos oficialmente a Frente Parlamentar Mista de Apoio 
às Universidades Públicas Estaduais e Municipais. 
V.Exa. esteve lá presente, vai ser membro da Frente 
– e um dos seus dirigentes –, assim como o Deputado 
Izalci e o Deputado Nazareno Fonteles.

Entendo que essa Frente terá a oportunidade de 
ajudar esses institutos superiores de ensino, que mui-
to vêm fazendo pela educação do País. Muitas vezes 
faltam-lhes recursos, pois contam apenas com as es-
cassas dotações dos Estados. Muitas vezes o Gover-
no não consegue colocar como prioridade a educação 
em seu Estado – também conta, óbvio, com recursos 
dos Municípios, no caso das universidades municipais.

Sr. Presidente, considerando-se a importância 
dessas universidades para o Brasil, porque hoje, só 
a título de conhecimento, a Associação Brasileira dos 
Reitores das Universidades Estaduais e Municipais – 
ABRUEM... Cumprimento aqui o seu Presidente, João 
Carlos Gomes, que na tarde de ontem trouxe todos 
os reitores dessas universidades para a instalação da 
Frente Parlamentar. Todos os reitores estavam presen-
tes e a solenidade foi extremamente representativa. 
Considero essa Frente uma das mais representativas, 
hoje, do Congresso Nacional. Há inscritos mais de 40 
Senadores e mais de 30 Deputados.

Esta é a oportunidade de esta Casa discutir com 
o Governo o apoio a essas universidades, que têm 

hoje mais de 581.366 alunos na graduação e mais de 
112 mil alunos na pós-graduação, ou seja, quase 50% 
dos alunos das universidades estaduais e municipais.

É a hora de discutirmos com o Governo para que 
priorize a educação para podermos ir ao Ministério do 
Planejamento, à Casa Civil, à Presidente Dilma e, se 
for preciso, ao Ministério da Educação, para que sejam 
alocados recursos no Orçamento da União a fim de 
que essas universidades não precisem mais vir para 
cá com o pires na mão, contando apenas com recur-
sos de emendas parlamentares, que, lamentavelmente, 
não se cumprem no final.

Foi dito ontem, quando da aprovação do Orça-
mento, que apenas 1,36% das emendas de bancada 
foram consolidadas. Portanto, não há mais como en-
ganar as universidades e o povo dos Estados com 
emendas de bancada.

É preciso inserir no Orçamento, Sr. Presidente, 
recursos necessários para garantir apoio mínimo às 
universidades estaduais e municipais do País.

Nesse sentido, convido os Deputados que ainda 
não o fizeram a se inscreveram na Frente. Enviarei a 
todos os gabinetes a lista de composição da Frente. 
Afinal de contas, a causa não é do Deputado Cleber 
Verde, nem do Deputado Marçal Filho, nem do Depu-
tado Nazareno Fonteles, mas do povo brasileiro. As 
universidades clamam por apoio para que se desen-
volva, cada vez mais e melhor, a educação no País.

Então, repito, vou encaminhar a todos os gabine-
tes o registro para que os Deputados venham integrar 
a Frente. Vamos fazer uma agenda propositiva com a 
ABRUEM e vamos discutir com o Governo a possibi-
lidade de ver garantidos recursos no Orçamento do 
ano seguinte para garantirmos minimamente apoio às 
universidades estaduais e municipais do País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Muito bem, 

Deputado Cleber Verde.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Concedo 

a palavra, para uma Comunicação de Liderança, pelo 
PT, ao Deputado Nazareno Fonteles, pelo tempo de 
10 minutos.

O SR. NAZARENO FONTELES (PT-PI. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Parlamentares, aproveito este tempo da Liderança 
do Partido dos Trabalhadores para prestar contas do 
encontro que houve no Panamá, na semana passada, 
da Coordenação da Frente Parlamentar de Combate à 
Fome na América Latina e Caribe, da qual faço parte 
e fui um dos fundadores no Panamá, em 2009.

Aproveito para lembrar que essa iniciativa teve a 
ver com José Graziano, quando dirigia a FAO no Chile, 
antes de galgar a Direção Geral da FAO, em Roma, 
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onde já está há 1 ano. Na época nos chamava a partici-
par dessa luta, pela experiência da Frente Parlamentar 
de Segurança Alimentar e Nutricional, que fundamos 
em 2007 – centenas de Deputados e alguns Senado-
res se comprometeram com essa causa.

Essa experiência bem-sucedida terminou moti-
vando nossa ida para outros países da América Latina. 
E, ao longo desses poucos anos, nós temos a grata 
satisfação de ter hoje 14 países com Frentes Parlamen-
tares instaladas – antes só havia a do Brasil – para o 
combate à fome, à desnutrição, à má nutrição. Hoje a 
luta se estendeu ao combate contra a obesidade e o 
sobrepeso, encampando também, portanto, a alimen-
tação saudável.

Outra conquista foi o fortalecimento da Secretaria 
Técnica da FAO no assessoramento à Frente. É uma 
Frente da América Latina e Caribe, que se reúne tam-
bém via Skype quase todos os meses para reduzir os 
custos, e normalmente uma ou duas vezes por ano. E 
faz um fórum a cada ano.

Nós fizemos o primeiro fórum em São Paulo, em 
2010; o segundo, em 2011, em Bogotá, na Colômbia; 
e o terceiro, na Guatemala. E foi decidido democratica-
mente na reunião do Panamá que o próximo encontro 
será na Bolívia.

Com certeza, será um grande evento, porque tem 
sido cada vez maior a participação de Parlamentares 
e da sociedade civil organizada no nosso Continente, 
que sempre participa e colabora.

Inclusive, além de eu ter participado dos 2 dias 
de reunião, 28 de fevereiro e 1º de março, embora não 
estivesse no nosso planejamento, em virtude de o 
avião só vir na tarde do dia seguinte, de manhã ainda 
fui convidado para fazer parte de uma mesa e nos foi 
dada a palavra exatamente por setores da sociedade 
civil organizada, que lá estava fazendo uma reunião 
paralela. Falamos da nossa rápida experiência no Brasil 
e na América Latina, junto com a Coordenadora-Geral, 
a Deputada Guadalupe, da República Dominicana, e 
com o oficial da FAO, Jorge, um rapaz extremamen-
te empenhado e dedicado, que tem dado uma ajuda 
muito grande na organização e implementação dessa 
causa nos países.

Lá também foi discutida, nesses dias, a lei mar-
co, que está aqui em minhas mãos, que dá direito à 
alimentação, à seguridade e à segurança alimentar, 
aprovada no Parlamento Latino-Americano, o PAR-
LATINO, na sua reunião de 30 de novembro a 1º de 
dezembro do ano passado.

Eu devo dizer que quem mais contribuiu para a 
elaboração dela foi o Deputado uruguaio José Cardoso, 
que desde o começo participou conosco da fundação 
da Frente Parlamentar. Os debates nessa Frente é que, 

exatamente, contribuíram para que houvesse uma lei 
avançada. E o Deputado José Cardoso é de uma visão 
mais conservadora nessa temática.

Mas, para percebermos a importância do debate 
coletivo, sempre tive um diálogo muito bom com ele, 
embora tenhamos divergências, porque os represen-
tantes do Equador, da Bolívia, Nicarágua, El Salvador 
e Argentina têm uma visão mais próxima da nossa, 
mais progressista, que, evidentemente, contraria al-
guns desses interesses.

Mas fico satisfeito de ter visto o produto que sur-
ge como referência para mais de 20 países que hoje 
participam do PARLATINO, o marco legal aprovado 
num Parlamento desse, que serve de referência para 
os seus países, levando em conta a agroecologia, o 
sobrepeso, a obesidade, a subnutrição e várias coor-
denadas gerais de fortalecimento da luta pelo direito 
humano à alimentação nesses países, com ênfase 
sempre na agricultura familiar, na sua organização, no 
seu fortalecimento. Isso é muito importante.

Tivemos também a oportunidade, pela primeira 
vez, de fazer uma reunião em que cada Parlamentar 
de cada país podia levar um assessor. Dessa vez foi 
um assessor nosso totalmente financiado pela FAO, 
nem despesa para esta Casa houve. Para os senhores 
verem o empenho da FAO. E eu avisei: a burocracia 
para afastar um assessor é grande; no caso de um 
Parlamentar, é mais fácil. Os outros países também 
têm suas carências, muito mais do que o Brasil. E ter-
minou sendo essa a decisão da FAO.

Com isso, tivemos reuniões paralelas, de manhã 
e de tarde, dos técnicos, dos assessores e nossas. 
Depois, fizemos em conjunto um planejamento das 
diretrizes para cada Frente em seus países. Lá, eu fiz 
a minha lista e, na próxima reunião que vamos ter da 
coordenação ampliada da Frente, vamos apresentar 
para ser aprovada ou modificada e comunicar à Fren-
te da América Latina e Caribe as nossas decisões. 
Qual é o objetivo? É exatamente o de a Coordenação 
começar a monitorar a evolução, em cada país, dos 
compromissos de cada Frente, para não ficar aquela 
coisa solta em que as pessoas se reúnem num fórum 
internacional e não sabem.

Eu tinha reivindicado, no Fórum de São Paulo, 
em 2010, para que houvesse um avanço, como são 
muitos países e não podemos estar nos reunindo de 
modo presencial com frequência, que fosse criada uma 
página na Internet. Então, com muita alegria – louvei 
essa conquista –, hoje a Frente Parlamentar de Com-
bate à Fome tem a sua página na Internet. Ao abrir o 
site da FAO América Latina, aparecem as iniciativas 
da América Latina contra a fome. O Presidente Lula, 
na Guatemala, em 2005, na reunião da maioria dos 
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Presidentes e representantes dos países, criou essa 
iniciativa, essa proposta de erradicar até 2025 a fome 
no Continente. E dentro da iniciativa está exatamente 
essa assessoria. Agora nós temos a página na Internet, 
em que todos os principais resultados das Frentes nos 
países vão estar lá em espanhol, a língua principal da 
maioria dos países. Só nós falamos português, mas, 
com certeza, vamos acompanhar muita coisa. Isso se 
estendeu agora para o Facebook e para o Twitter, e 
já percebemos a troca de informações entre os Parla-
mentares dessa causa.

Eu queria, sem dar maiores detalhes, porque 
o tempo não permite, dizer que a nossa experiência 
desses anos tem mostrado aos diversos Parlamentos 
a importância da integração latino-americana.

Agradeço muito pela oportunidade, como outros 
Parlamentares aqui, de ter criado essa Frente e ajuda-
do a criá-la na América Latina e de ver a importância 
de lutas por diversos outros ângulos da integração 
latino-americana, como a UNASUL e o MERCOSUL.

Nos últimos dias temos tido notícias do velório de 
Hugo Chávez. Não podemos esquecer que foi uma das 
grandes personalidades que contribuiu muito para a 
integração latino-americana. Estive com alguns dos De-
putados da Venezuela em alguns desses fóruns. Queria 
aqui homenagear essa figura tão importante, porque 
ajudou a reduzir naquele país a fome, a desnutrição, 
o analfabetismo, a miséria. São coisas importantes.

Podemos até discordar do estilo, mas não há 
dúvida de que a integração de países como Equador, 
Bolívia, Cuba, Nicarágua e mesmo Brasil – agora a 
Venezuela está no MERCOSUL – tem muito a ver com 
Hugo Chávez.

Esperamos, portanto, que a Frente Parlamentar 
continue contribuindo para a integração latino-ameri-
cana a partir desse direito fundamental que é o direito 
humano à alimentação adequada.

Faço votos de que mais Parlamentares partici-
pem dessa luta para que permaneça viva e o nosso 
Continente possa, em 2025, estar livre da fome, da 
desnutrição e já ter reduzido bastante o sobrepeso e 
a obesidade.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Gostaria de 

dar boas-vindas aos Vereadores e servidores da Câ-
mara Municipal de Piraí, Rio de Janeiro. Bem-vindos 
à Câmara dos Deputados.

Quero comunicar aos Srs. Parlamentares que, 
conforme compromisso assumido com os oradores 
do Grande Expediente, vou chamar apenas mais um 
inscrito no Pequeno Expediente, porque o Grande 
Expediente começa às 15 horas e já são 15h26min.

Convido para fazer uso da palavra o último orador 
do Pequeno Expediente, Deputado Padre João, do PT 
de Minas Gerais. S.Exa. dispõe de 5 minutos.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado Padre João.

O SR. PADRE JOÃO (PT-MG. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, gostaria de parabenizar o 
Deputado Nazareno Fonteles pelo pronunciamento. 
E, mais ainda, pelo trabalho em prol da segurança 
alimentar, que extrapola as fronteiras do nosso Brasil, 
restando claro que S.Exa. não faz um trabalho mera-
mente eleitoral no seu Estado, mas presta um grande 
serviço ao País e a toda a América Latina no que tange 
a segurança alimentar.

Ainda neste início de pronunciamento, a nossa 
homenagem às mulheres brasileiras na véspera do 
Dia Internacional da Mulher. Elas são as grandes par-
ceiras na transformação por que passa o País. Creio 
que foram as primeiras aliadas do ex-Presidente Lula 
e, agora, da Presidenta Dilma no sentido de garantir 
dignidade a todo o nosso povo. Nos programas so-
ciais, as mulheres têm contribuído para essa grande 
transformação.

Ainda neste início, nossa homenagem ao Presi-
dente do TST, Ministro Carlos Alberto Reis de Paula, 
que tomou posse anteontem e vai honrar a nossa que-
rida Minas Gerais, sua raça e sua família. Não temos 
dúvida da sua competência, da sua sensibilidade e 
da sua capacidade de trabalho em favor da justiça no 
mundo do trabalho.

A razão precípua de estar nesta tribuna, Sr. Pre-
sidente, é o registro de uma situação gritante da nos-
sa querida Minas Gerais. Pude acompanhar, quando 
Deputado Estadual, ao longo de 8 anos, a execução 
do Programa Luz para Todos. Inicialmente, tínhamos 
115 mil famílias cadastradas no programa. Encerramos 
2012 com a energia chegando a um número que extra-
polou o cadastro inicial. Com base nos dados do IBGE, 
a energia elétrica chegou para 320 mil famílias em Mi-
nas Gerais – o cadastro inicial era de 115 mil famílias. 
Mas qual é o grande problema, Sr. Presidente? É que 
se encerrou o cadastro, em desrespeito à decisão do 
Ministério de Minas e Energia e da ANEEL de provar 
que, naquele Estado, teria ocorrido a universalização.

Tive uma audiência com o Presidente da CE-
MIG, a quem eu disse que me chegaram dados de 
que em torno de 60 mil famílias estão sem energia. 
Isso há 15 dias.

Embora tenha me recebido muito bem, ele disse 
que era conversa, que não correspondia aos fatos. Os 
agentes do Programa Luz para Todos trouxeram-me 
dados, fotografias e me provaram que ainda há 137 
mil famílias sem energia elétrica somente em Minas 
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Gerais, grande parte quilombolas, que estão excluídos 
do programa.

Portanto, o programa é relevante, importante, 
desencadeia desenvolvimento social e econômico, ga-
rante qualidade de vida para o nosso povo, sobretudo 
o do campo, que está abandonado, mas não houve a 
proclamada universalização da oferta de energia elé-
trica. Então, temos ainda esses números.

Apelamos à Presidente Dilma Rousseff, ao Secre-
tário Gilberto Carvalho, ao Ministro de Minas Energia, 
ao Presidente da ANEEL, ao Ministro do Desenvol-
vimento Agrário, Pepe Vargas, e à SEPPIR para que 
seja constituída uma força-tarefa para resolver essa 
grande injustiça no campo.

Não bastasse isso, nesta semana Minas Gerais 
teve outra derrota: a CEMIG conseguiu com a ANE-
EL elevar a tarifa de energia em 10%. Quando ainda 
celebrávamos a tramitação da medida provisória que 
prometia reduzir a tarifa em 18%, a CEMIG a elevou em 
10%. Então, na prática, a redução da tarifa de energia 
para o povo mineiro será inferior a 10%.

Este é o nosso protesto. Esperamos uma audiên-
cia urgente com a ANEEL para resolver essa questão.

Não podemos permitir que jovens, homens e mu-
lheres no campo fiquem sem a prestação do importante 
serviço de energia elétrica.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Passa-se ao

V – GRANDE EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Aelton Frei-

tas, do PR de Minas Gerais. S.Exa. dispõe de até 25 
minutos.

O SR. AELTON FREITAS (Bloco/PR-MG. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Marçal 
Filho, Deputado Izalci, Sras. e Srs. Deputados, caros 
amigos presentes, meus companheiros de partido do 
PR, Prefeito Leleu, de Gurinhatã, cidade da minha re-
gião do Triângulo Mineiro, e ex-Prefeito Quinzinho, de 
São Domingos do Prata – é uma satisfação tê-los co-
nosco –, senhoras e senhores que nos assistem pela 
TV Câmara, venho a esta tribuna, desta vez, para re-
fletir sobre o Projeto de Lei nº 4.318, de 2012, de mi-
nha autoria, que dispõe sobre a criação da figura do 
advogado profissional individual e sua equiparação à 
sociedade de advogados para efeitos tributários.

Para lembrar, conceituamos o advogado profissio-
nal individual como aquele que exerce a advocacia de 
forma individual e autônoma, sem participar de socie-
dade de advogados, ou seja, sem vínculo empregatício.

Ao aprovarmos essa proposição, iremos acres-
centar o inciso XXI ao art. 7º da Lei nº 8.906, de 1994 
(Estatuto da Advocacia), que versa sobre os parâme-
tros da atividade advocatícia, conferindo o direito de 

receber o mesmo tratamento tributário aplicável às 
sociedades de advogados, no caso de advogado pro-
fissional individual.

A relevância dessa matéria pode ser medida pelo 
número de advogados existentes no Brasil. As estatísti-
cas apontam que são aproximadamente 800 mil advo-
gados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Já 
o número de bacharéis em Direito hoje é maior que 3 
milhões, enquanto o número de graduandos já é maior 
que 4 milhões em nosso País. Ou seja, há uma enorme 
demanda de profissionais na iminência de adentrarem 
aos quadros dos operadores do Direito, sendo que a 
maioria esmagadora dos que já se encontram no exer-
cício da advocacia atua como advogado individual e 
está em busca de se firmar no mercado de trabalho, 
demonstrar o seu valor profissional, e para isso se faz 
necessário um ambiente propício para o progresso nas 
carreiras atreladas ao Direito.

Percebe-se que o que queremos com esse projeto 
de lei é corrigir uma injustiça histórica. Atualmente, os 
advogados que não constituem sociedade de advoga-
dos, justamente os profissionais que atuam individu-
almente, são tributados perante o Imposto de Renda 
com uma alíquota de 27,5%, enquanto as sociedades 
de advocacia constituídas como Pessoa Jurídica reco-
lhem apenas 11,33% em impostos.

A advocacia é uma profissão especificamente 
liberal, e não podemos deixar que essa diferença se 
prorrogue, mesmo porque ela também gera dificuldades 
para os advogados que exercem a atividade individu-
almente, no que diz respeito à grande discrepância na 
tributação em relação às sociedades de advogados.

O art. 5º da Constituição Federal, Sras. e Srs. 
Deputados, dispõe que todos são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País 
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igual-
dade, à segurança e à propriedade.

Em face ao princípio da isonomia previsto nesse 
artigo, temos que acabar com esta injustiça e permitir 
que o advogado que atua individualmente possa exer-
cer a sua atividade em pé de igualdade com os demais, 
das sociedades de advogados. Como coloca o célere 
tributarista Humberto Ávila, o princípio da igualdade 
abrange o dever de tratar os iguais da mesma forma e a 
proibição de desigualar arbitrariamente os contribuintes.

Isso é o que buscamos.
Devemos ressaltar que, mesmo fazendo parte de 

uma sociedade, a atuação dos advogados é individual, 
o que não justifica a diferença no tratamento tributário, 
ferindo-se o princípio da isonomia. A aprovação dessa 
proposição é de extrema importância social, uma vez 
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que retirará da informalidade uma série de profissio-
nais que militam na advocacia.

As seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil 
e o Conselho Federal da entidade defendem a aprova-
ção da matéria e conclamam a classe a se mobilizar 
em face da aprovação do PL 4.318, de 2012, buscan-
do-se a equiparação dos advogados individuais à so-
ciedade de advogados para efeito tributário. Todos se 
manifestaram favoráveis ao projeto de lei, que atende 
aos anseios de todos da classe jurídica.

Algumas seccionais, como a OAB de Goiás, por 
exemplo, elaboraram estudos que permitem à Receita 
Federal adotar essa mudança tributária, até mesmo 
antes da aprovação do referido projeto de lei. Os ad-
vogados individuais, a exemplo das sociedades de ad-
vogados, prestam serviços necessários aos cidadãos, 
gerando emprego e renda e contribuindo substancial-
mente para a melhoria dos índices da economia do País.

Nessa esteira, reafirmo, é necessário corrigir essa 
distorção. Já há no nosso ordenamento a figura do mi-
croempreendedor individual, reconhecido pela legisla-
ção tributária brasileira e atuando de forma semelhante 
ao advogado individual. Somente com a aprovação do 
PL 4.318, de 2012, é que teremos igualdade no exer-
cício da advocacia entre os profissionais individuais e 
as sociedades de advogados. Além disso, como disse, 
a aprovação desse dispositivo trará à formalidade inú-
meros advogados e proporcionará mais celeridade aos 
trâmites processuais, uma questão de responsabilida-
de e justiça social para a classe e para a população.

Atualmente, o projeto está na Comissão de Fi-
nanças e Tributação, aguardando o Parecer do Relator, 
meu ilustre colega Deputado por Minas Gerais, José 
Humberto Guimarães.

Sr. Presidente, estou nesta tribuna dando as 
mãos e pedindo apoio aos nobres colegas Parlamen-
tares para que esse projeto de lei seja aprovado com 
a maior celeridade, para por fim a essa gigantesca 
injustiça social.

Aproveito esta tribuna também, Sr. Presidente, 
para uma justa homenagem às mulheres, pela luta, 
pela coragem, pela determinação em defesa dos seus 
direitos. Amanhã, 8 de março, celebra-se o Dia Inter-
nacional da Mulher, data que a Organização das Na-
ções Unidas oficializou em 1975 para tentar diminuir 
ou acabar com o preconceito e a desvalorização da 
mulher no planeta.

Muitas coisas melhoraram desde que 130 tecelãs 
morreram carbonizadas em uma indústria de tecidos, 
em Nova Iorque, lutando pela redução da jornada de 
trabalho e por melhores condições de vida. Entretanto, 
muito ainda temos de avançar para a construção de um 
mundo mais justo, especialmente para as mulheres.

Apesar de serem maioria na população, as mu-
lheres ainda recebem salários abaixo da média, cum-
prem jornadas excessivas de trabalho, a par da dupla 
jornada, e são vítimas de desvantagens profissionais 
e de diversas formas de violência – física, moral e in-
telectual.

Segundo a Pesquisa Nacional de Amostra por 
Domicílio, do IBGE, o Brasil possui mais mulheres do 
que homens. De uma forma, da população oficial de 
195,2 milhões de habitantes, 100,5 milhões, ou 51,5%, 
são mulheres, enquanto 94,7 milhões são homens, 
ou seja, 48,5%. Porém, no mercado de trabalho, na 
representação política, enfim, em todos os setores do 
reconhecimento nacional, as mulheres continuam a 
ser discriminadas. Um exemplo dessa discrepância é 
a composição nesta Casa. Nós somos 513 Deputados 
Federais, mas apenas 44 são mulheres, uma represen-
tação muito pequena em face da nossa totalidade. O 
mesmo acontece nas Assembleias Legislativas e nas 
Câmaras de Vereadores, por todo o País.

Nas eleições de 2012, 2.016 mulheres se can-
didataram ao cargo de Prefeita, e 663 foram eleitas, 
enquanto 133.743 se candidataram ao cargo de Ve-
readora, e apenas 7.630 se elegeram.

Apesar de alguns avanços, ainda temos que pro-
vocar muitas transformações. Atualmente, temos uma 
mulher como Presidente da República, e várias mu-
lheres estão presentes em todas as esferas do Poder 
Público, desde a Presidência da República aos altos 
escalões do Judiciário, ocupando cargos que antes 
somente eram ocupados por homens, assim demos-
trando o valor das mulheres.

Outra pesquisa do IBGE mostra que o número 
de famílias chefiadas por mulheres cresceu mais do 
que 4 vezes nos últimos 10 anos. São 53% dos lares 
brasileiros hoje comandados por mulheres. Até mesmo 
nas regiões brasileiras de valores mais tradicionais as 
mulheres têm se destacado como pessoa de referên-
cia das famílias.

Quanto à escolaridade, Sr. Presidente, Srs. Depu-
tados, as mulheres brasileiras vêm se destacando em 
relação aos homens. Elas apresentam em média um 
ano a mais de estudo do que os homens. No mercado 
de trabalho, o número de mulheres que exerce cargos 
de chefia aumentou consideravelmente. Mas, mesmo 
assim, de uma maneira geral, elas ainda estão menos 
representadas do que os homens. As mulheres já pro-
varam que são excelentes profissionais, tanto quanto os 
homens. Sendo assim, é necessário acabar com essa 
divergência entre os sexos no mundo corporativo e na 
valorização das mulheres. A luta por maior igualdade 
de remuneração e de representação política deve ser 
uma bandeira diária desta Casa.
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Outro ponto que chama a atenção é com relação 
à violência contra as mulheres. É sabido que, depois 
da promulgação da Lei Maria da Penha, o Brasil tem 
demonstrado esforços no combate à violência contra 
a mulher, e o número de denúncias vem aumentando. 
A lei tem encorajado muitas mulheres a denunciar a 
violência doméstica. Estatísticas mostram que, a cada 
minuto, 4 mulheres são agredidas no Brasil. No mundo, 
milhares de mulheres são espancadas, humilhadas, 
surrupiadas de sua dignidade. Apesar de leis que as 
protegem, como a Lei Maria da Penha, por exemplo, a 
maioria das violências e das denúncias ainda esbarra 
em um velho obstáculo que beneficia os agressores: 
a impunidade.

Enquanto isso, estatísticas recentes mostram 
uma tendência de aumento da violência. Segundo um 
levantamento do Instituto Sangari, baseado em dados 
obtidos de certidões de óbito e da Organização Mundial 
de Saúde, o Brasil acumulou mais de 90 mil mortes de 
mulheres vítimas de agressão nos últimos 30 anos. Em 
1980, houve 1.353 assassinatos desse tipo; em 2010, 
o número saltou para 4.297 assassinatos. Além disso, 
o Brasil ocupa o 7º lugar no ranking dos países com 
mais mortes de mulheres vítimas de agressão. Sem 
dúvida, dados para serem lamentados. Enfim, ape-
sar de a Lei Maria da Penha ter trazido avanço legal, 
necessário se faz desconstruir as estruturas de uma 
cultura machista e agressiva contra a mulher.

Podemos ajudar a acabar com esta injustiça so-
cial. Em breve, essa Casa de leis irá apreciar a reforma 
política, e devemos trabalhar para que ela traga mais 
igualdade de gênero em cargos eletivos. Também po-
demos fazer uma mudança de mentalidade em nos-
sos partidos políticos; afinal, as mulheres formam a 
maioria do eleitorado brasileiro e têm demonstrado sua 
competência em todos os âmbitos da vida deste País.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, parabenizo as 
mulheres pelo seu Dia e pela luta constante que fazem 
em busca de maior valorização e respeito. Parabéns a 
todas as mulheres, em especial às mulheres brasileiras!

Outrossim, Sr. Presidente, abordamos outro as-
sunto extremamente abrangente, cuja solução maior 
está nas mãos dos Governos Federal e Estaduais: o 
estado de conservação das rodovias e ferrovias bra-
sileiras, o que mais nos preocupa neste momento. A 
pavimentação e a sinalização das rodovias no País 
também são bastante precárias. Isso ocasiona mui-
tas vidas perdidas, e não só pela má qualidade das 
rodovias, mas também por infrações cometidas pelos 
motoristas, os principais causadores de acidentes.

Uma das minhas bandeiras junto ao municipa-
lismo nesta Casa é a do melhoramento das nossas 
rodovias. Lutamos para garantir melhor acesso pela 

população. Exemplo disso foi a audiência de que par-
ticipamos, na semana passada, com o Ministro dos 
Transportes, Paulo Sérgio Passos, e os Prefeitos de 
Ituiutaba, União de Minas e Araguari, em Minas Ge-
rais, que nos acompanharam para discutir assuntos 
de interesse comum na região do Triângulo Mineiro, 
como o da instalação de praças de pedágio no trecho 
recém-duplicado, ou em duplicação, da BR-050, entre 
as divisas de Minas Gerais e São Paulo, que cortam a 
minha região, o Triângulo Mineiro.

Também tenho realizado plena gestão em busca 
de um sonho de mais de 40 anos na região do Pon-
tal do Triângulo Mineiro: a pavimentação asfáltica de 
trecho de 48 quilômetros da BR-154, entre a cidade 
de Ituiutaba e a região denominada Bastos, no en-
troncamento com a BR-364. A obra está prestes a ser 
licitada, mas o povo continua aguardando. O mesmo 
falo da duplicação da BR-262, entre Nova Serrana e 
Uberaba, onde moro, no Triângulo Mineiro. São obras 
que permeiam os sonhos dos cidadãos dessas regiões.

Segundo o Departamento Nacional de Infraestru-
tura de Transportes – DNIT, o País possui pouco mais 
de 1,7 milhões de quilômetros de estradas, dos quais 
apenas cerca de 10% são pavimentadas, no total de 
aproximadamente 172.897 quilômetros. Destes, 57.211 
quilômetros são de estradas federais, 94.753 quilôme-
tros são de estradas estaduais e 20.914 quilômetros 
são de estradas municipais. Uma malha insignificante 
para a superfície de 8,5 milhões de quilômetros qua-
drados do País, desconsiderando-se áreas de flores-
tas e rios. E mais: 80% dos pavimentos têm mais de 
10 anos de uso.

Com a privatização de 5.500 quilômetros, sob o 
regime de concessão, as condições de alguns trechos 
nas rodovias melhoraram de forma significativa, no que 
diz respeito aos quesitos de segurança, sinalização e 
estado do piso. Mas a realidade, na maior parte, é outra.

A infraestrutura brasileira está dentre as piores 
do mundo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Se-
gundo o ranking global de competitividade do Fórum 
Econômico Mundial, o Brasil passou de 84º lugar para 
o 104º lugar, devido à lentidão do Governo em implan-
tar os projetos que contemplam esse objetivo. A pior 
área é a malha rodoviária e as estradas brasileiras, que 
estão entre as 25 piores em uma lista de 142 países.

Num esforço para tentar atrair potenciais investi-
dores, a Presidente Dilma melhorou as condições das 
concessões de rodovias previstas para este ano, am-
pliando os prazos, reduzindo os custos dos financiamen-
tos e permitindo que outros bancos estatais participem 
do processo de licitação. O programa de investimentos 
do Governo em infraestrutura, somando-se aeroportos, 
ferrovias, rodovias, portos e energia elétrica, chega a 
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370 bilhões de reais. Só para rodovias a estimativa é 
de 42 bilhões de reais.

A concessão de 7.500 quilômetros de rodovias 
por meio do Programa de Investimentos em Logística 
representará um acréscimo de 50% na malha conce-
dida no País. Para os usuários esta é uma boa notícia, 
se considerarmos o Atlas recentemente publicado pela 
Confederação Nacional dos Transportes, que mostra 
que 87% da extensão das rodovias concedidas no 
Brasil se encontram em bom ou ótimo estado de con-
servação. Em relação às ferrovias, o mesmo programa 
pretende conceder 12 trechos de ferrovias à iniciativa 
privada, totalizando 10 mil quilômetros.

Esburacadas, sem acostamento e, em sua maio-
ria, sem asfalto, e ainda com ferrovias sucateadas, a 
infraestrutura logística é um dos gargalos para que o 
País cresça em condições de competir com seus con-
correntes entre os países emergentes. Recentemen-
te, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, pesquisa 
realizada pelo Instituto Ilos, cujo objeto de estudo é 
a geração de conhecimento e soluções em logística, 
com aproximadamente 15 mil profissionais de logística 
das maiores empresas do Brasil, revelou que 92% de-
les apontaram a má conservação das estradas como 
o principal problema de infraestrutura do nosso País.

Sabemos que o Governo Federal tem investido 
mais. Porém, as melhorias ocorrem em ritmo inferior 
ao necessário. A situação das rodovias ainda é abso-
lutamente insuficiente em função das necessidades do 
País. Nós precisamos acelerar o processo de conces-
são das rodovias brasileiras e intensificar a aplicação 
de recursos nas nossas estradas, realizar as refor-
mas estruturais de forma mais agressiva, porque, se 
o Governo não resolver os problemas das rodovias, o 
Brasil vai sofrer um colapso no transporte e a propos-
ta de desenvolvimento para os próximos anos estará 
comprometida.

Ouço o nobre Deputado Isaias Silvestre.
O Sr. Isaias Silvestre – Deputado Aelton Freitas, 

parabenizo-o pela sua fala referente à infraestrutura, 
principalmente a de Minas Gerais, em que há baixo de-
sempenho no que se refere a transporte. As nossas ro-
dovias, como V.Exa. mesmo disse, estão em condições 
precárias, especialmente nesse período chuvoso pelo 
qual passamos. Queremos destacar a nossa BR-381, 
o carinho com o povo do leste mineiro, o sofrimento, 
o risco das famílias dizimadas por falta de sensibilida-
de. Há quantos anos estamos lutando para que essa 
rodovia seja duplicada? O Governo deu essa abertura 
para que a iniciativa privada participe desse avanço, 
a duplicação, mas esbarramos em muitas demandas, 
principalmente em relação ao meio ambiente. Precisa-
mos unir as forças para que esse povo, nossos irmãos, 

tenha vida perene, sem essa matança que a BR-381 
tem provocado. Todos os dias acontecem acidentes 
fatais. Num fim de semana com feriados prolongados 
já se pode fazer estimativa de quantas famílias serão 
dizimadas. Nesta oportunidade, queremos pedir ao 
Governo, à Presidente Dilma Rousseff, que tanto tem 
trabalhado, que dê condições para que possa haver 
dias melhores nessa área de Minas Gerais, tanto no 
que diz respeito à BR-381 como à BR-262, que está na 
mesma situação. Parabenizando-o, Deputado, aproveito 
esta oportunidade para rever uma forma mais efetiva 
de dar a largada para essa duplicação. A infraestrutu-
ra de Governador Valadares não permitiu que as pes-
soas vitimadas fossem abrigadas. Em Teófilo Otoni, a 
Rodovia 116 está na mesma situação. É uma estrada 
de fazenda, com duas pistas, um transporte que leva 
ao Nordeste brasileiro. Precisamos resolver essa situ-
ação. Não podemos mais avançar no Brasil, que está 
numa situação tão difícil em termos de infraestrutura. 
Li uma reportagem a respeito dos portos do Sudeste: 
a mesma situação. Em Mato Grosso, safras vêm sendo 
perdidas por falta de infraestrutura. Precisamos parar 
para pensar e avançar no desenvolvimento da nossa 
infraestrutura. Parabéns, Deputado Aelton Freitas!

O SR. AELTON FREITAS – Deputado Isaias 
Silvestre, agradeço o aparte de V.Exa. e peço que o 
mesmo seja incorporado ao nosso pronunciamento.

Sr. Presidente, Deputado Izalci, nós da bancada 
mineira – eu, o Deputado Isaías Silvestre e todos os 
demais, coordenados pelo Deputado Fábio Ramalho 
– estaremos às 17h30min reunidos com o Ministro dos 
Transportes, Paulo Sérgio Passos, para discutir a si-
tuação da BR-381, em especial a 381 e a 262, que se 
sobrepõem sobre o trecho de Belo Horizonte e João 
Monlevade, para tratarmos dessa duplicação.

Aguardamos que esse novo programa de logís-
tica integre as rodovias, as ferrovias, os portos e dê 
condições para que o País estabeleça sua capacidade 
de planejamento e gestão do sistema de transportes, 
com integração de modais e articulação com as ca-
deias produtivas. Estamos na torcida para que tudo 
venha dar certo.

Termino a minha fala, fazendo um agradecimento 
à Presidente Dilma Rousseff e ao ex-Presidente Lula, 
pois enquanto Senador da República tive a oportuni-
dade de ser o Relator naquela Casa de leis da trans-
formação da Faculdade de Medicina de Uberaba em 
universidade federal. Naquela época, deixamos criado 
no nosso relatório o campus, a extensão da UFTM na 
minha cidade natal de Iturama. O Relator nesta Casa 
foi o atual Prefeito de Uberlândia, o ex-Deputado Gil-
mar Machado. Na última segunda-feira, o Reitor da 
UFTM, Professor Vilmondes Rodrigues, assinou o 
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recebimento da escritura da doação da área da escri-
tura para a construção do campus na minha cidade 
natal de Iturama.

Fica aqui o meu abraço a todos ituramenses, que 
parabenizo por receberem a maior indústria da nossa 
cidade, a indústria do saber, uma universidade federal, 
que abre com cursos de agronomia, química, biologia, 
ciências e letras, e que todo ano, se Deus quiser, abra 
mais dois ou três novos e grandes cursos.

Um forte abraço a todos! Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Parabenizo V.Exa. 

pelo pronunciamento. Como mineiro, aproveito para 
pedir que façam a infraestrutura da BR-252, os 17 
quilômetros de Araújos, que foi a primeira estrada de 
Uberaba a Belo Horizonte. Como hoje é estadual, tem 
de pedir ao Governador.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, venho a esta tribuna desta vez 
para refletir sobre o Projeto de Lei nº 4.318, de 2012, 
de minha autoria, que dispõe sobre a criação da figura 
do advogado profissional individual e sua equiparação 
à sociedade de advogados para efeitos tributários. Para 
lembrar, conceituamos o advogado profissional indivi-
dual como aquele que exerce a advocacia de forma 
individual e autônoma, sem participar de sociedade de 
advogados e sem vínculo empregatício.

Ao aprovarmos essa proposição, iremos acres-
centar o inciso XXI ao art. 7º da Lei nº 8.906, de 1994 
– Estatuto da Advocacia –, que versa sobre os parâ-
metros da atividade advocatícia, conferindo o direito 
de receber o mesmo tratamento tributário aplicável às 
sociedades de advogados no caso de advogado pro-
fissional individual.

A relevância dessa matéria pode ser medida pelo 
número de advogados existentes no Brasil. Estatísticas 
apontam que são aproximadamente 800 mil advogados 
inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Já o nú-
mero de bacharéis em Direito é maior que 3 milhões, 
e o número de graduandos é maior que 4 milhões em 
nosso País, ou seja, há uma enorme demanda de pro-
fissionais na iminência de adentrarem os quadros dos 
operadores do Direito, sendo que a maioria esmagado-
ra dos que já se encontram no exercício da advocacia 
atuam como advogados individuais e estão em busca 
de se firmar no mercado de trabalho, demonstrar o 
seu valor profissional, e para isso se faz necessário 
um ambiente propício para o progresso nas carreiras 
atreladas ao Direito. Percebe-se que o que queremos 
com este Projeto de Lei é corrigir uma injustiça histó-
rica. Atualmente, os advogados que não constituem 
sociedade de advogados, justamente os profissionais 

que atuam individualmente, são tributados perante o 
Imposto de Renda com uma alíquota de 27,5%, en-
quanto as sociedades de advocacia, constituídas como 
pessoa jurídica, recolhem 11,33% em impostos.

A advocacia é uma profissão especificamente 
liberal, e não podemos deixar que essa diferença se 
prorrogue, mesmo porque ela também gera dificuldades 
para os advogados que exercem a atividade individu-
almente no que diz respeito à grande discrepância na 
tributação em relação às sociedades de advogados.

O art. 5º da Constituição Federal dispõe que todos 
são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer na-
tureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. 
Decorrente do princípio da isonomia previsto neste arti-
go, temos que acabar com esta injustiça e permitir que 
o advogado que atua individualmente possa exercer 
a sua atividade em pé de igualdade com os demais, 
das sociedades de advogados. Como coloca o célere 
tributarista Humberto Ávila, o princípio da igualdade 
abrange o dever de tratar os iguais da mesma forma 
e a proibição de desigualar arbitrariamente os contri-
buintes. Isso é o que buscamos.

Devemos ressaltar que, mesmo fazendo parte de 
uma sociedade, a atuação dos advogados é individual, 
e não justifica esta diferença no tratamento tributário, 
ferindo o princípio da isonomia. A aprovação desta 
Proposição é de extrema importância social, uma vez 
que retirará da informalidade uma série de profissio-
nais que militam na advocacia.

As seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil 
e o Conselho Federal da entidade defendem a aprova-
ção da matéria e conclamam a classe a se mobilizar 
em face da aprovação do PL 4.318 de 2012, buscan-
do a equiparação dos advogados individuais à socie-
dade de advogados para efeitos tributários. Todos se 
manifestaram favoráveis ao presente Projeto de Lei, 
que atende aos anseios de todos da classe jurídica.

Algumas seccionais, como a OAB de Goiás, ela-
boraram estudos que permitam à Receita Federal 
adotar essa mudança tributária, até mesmo antes da 
aprovação do Projeto de Lei. Os advogados individu-
ais, a exemplo das sociedades de advogados, prestam 
serviços necessários aos cidadãos, gerando emprego 
e renda e contribuindo substancialmente para a me-
lhoria dos índices da economia do País.

Nessa esteira, reafirmo, é necessário corrigir está 
distorção. Já há no nosso ordenamento a figura do mi-
croempreendedor individual, reconhecido pela legisla-
ção tributária brasileira e atuando de forma semelhante 
ao advogado individual. Somente com a aprovação do 
PL 4.318, de 2012, é que teremos igualdade no exer-
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cício da advocacia entre os profissionais individuais e 
as sociedades de advogados. Além disso, como dis-
se, a aprovação desse dispositivo trará à formalidade 
inúmeros advogados e objetivará mais celeridade aos 
trâmites processuais, questão de responsabilidade e 
justiça social para a classe e para a população.

Atualmente o projeto está na Comissão de Fi-
nanças e Tributação aguardando o Parecer do Relator, 
meu ilustre colega, Deputado por Minas Gerais, José 
Humberto Guimarães, e eu estou nesta tribuna dando 
as mãos e pedindo apoio dos nobres colegas Parla-
mentares para que esse Projeto de Lei seja aprovado 
com a maior celeridade, pondo fim, assim, a essa gi-
gantesca injustiça social.

Aproveito esta tribuna para prestar uma justa 
homenagem às mulheres, pela luta, coragem e deter-
minação em defesa de seus direitos. Oito de março é 
celebrado o Dia Internacional da Mulher, data que a 
Organização das Nações Unidas oficializou em 1975 
para tentar diminuir ou acabar com o preconceito e a 
desvalorização da mulher. Muitas coisas melhoraram, 
desde que as 130 tecelãs morreram carbonizadas, 
em Nova Iorque, lutando pela redução da jornada de 
trabalho e por melhores condições de vida. Entretan-
to, muito ainda tem de avançar para a construção de 
um mundo mais justo, especialmente para as mulhe-
res. Apesar de serem maioria, as mulheres ainda são 
vitimadas por salários abaixo da média, jornadas ex-
cessivas de trabalho e dupla jornada, desvantagens 
profissionais e diversas formas de violência físicas, 
morais e intelectuais.

Segundo a Pesquisa Nacional de Amostra por 
Domicílio, do IBGE, o Brasil possui mais mulheres 
que homens. De uma população de 195,2 milhões de 
habitantes, 100,5 milhões, ou 51,5%, são mulheres e 
94,7 milhões são homens, ou seja, 48,5%. Porém, no 
mercado de trabalho, na representação política, enfim, 
em todos os setores de reconhecimento nacional, as 
mulheres continuam a ser discriminadas. Um exemplo 
dessa discrepância é a composição desta Casa. Dos 
513 Deputados Federais, apenas 44 são Deputadas, 
uma representação muito pequena em face da totalida-
de. O mesmo acontece nas Assembleias Legislativas 
e nas Câmaras Municipais de Vereadores de todo o 
País. Nas eleições do ano de 2012, 2.016 mulheres se 
candidataram ao cargo de prefeita e 663 foram eleitas, 
enquanto 133.743 se candidataram ao cargo de vere-
adora e apenas 7.630 se elegeram.

Apesar de alguns avanços, ainda temos de pro-
vocar muitas transformações. Atualmente temos uma 
presidenta mulher, e as mulheres estão presentes em 
todas as esferas do Poder Público, da Presidência da 
República aos altos escalões do Judiciário, ocupando 

cargos antes exercidos somente por homens. Demos-
trando o valor das mulheres, pesquisa do IBGE mostra 
que o número de famílias chefiadas por mulheres cres-
ceu mais do que quatro vezes nos últimos dez anos. 
São 53% dos lares comandados por mulheres. Até 
mesmo nas regiões brasileiras de valores mais tradi-
cionais, as mulheres têm se destacado como pessoa 
de referência das famílias. Quanto à escolaridade, as 
mulheres brasileiras vêm se destacando em relação 
aos homens. Elas apresentam em média um ano a 
mais de estudo do que os homens. No mercado de 
trabalho o número de mulheres que exercem cargos 
de chefia aumentou consideravelmente, mas, mesmo 
assim, de uma maneira geral, elas ainda estão menos 
representadas do que os homens. As mulheres já pro-
varam que são excelentes profissionais, tanto quanto os 
homens. Sendo assim, é necessário acabar com esta 
divergência entre os sexos no mundo corporativo e na 
valorização das mulheres. A luta por maior igualdade 
de remuneração e de representação política deve ser 
uma bandeira diária desta Casa.

Outro ponto que chama a atenção é em relação 
à violência contra as mulheres. É sabido que, depois 
da promulgação da Lei Maria da Penha, o Brasil tem 
demonstrado esforços no combate à violência contra 
a mulher, e o número de denúncias vem aumentando. 
A lei tem encorajado muitas mulheres a denunciar a 
violência doméstica. Estatísticas mostram que a cada 
minuto quatro mulheres são agredidas no Brasil. No 
mundo, milhares de mulheres são espancadas, humi-
lhadas, surrupiadas de sua dignidade. Apesar de leis 
que as protege, como a Maria da Penha, a maioria 
das violências e das denúncias ainda esbarra em um 
velho obstáculo que beneficia os agressores: “A IM-
PUNIDADE”.

Enquanto isso, estatísticas recentes mostram 
uma tendência de aumento da violência. Segundo um 
levantamento do Instituto Sangari, baseado em dados 
obtidos de certidões de óbito e da Organização Mundial 
da Saúde, o Brasil acumulou mais de 90 mil mortes 
de mulheres vítimas de agressão nos últimos 30 anos.

Em 1980 eram 1.353 assassinatos deste tipo 
por ano, e em 2010 o número saltou para 4.297. Além 
disso, o Brasil fica em 7º lugar no ranking dos países 
com mais mortes de mulheres vítimas de agressão. 
Sem dúvida, dados para serem lamentados. Enfim, 
apesar de a Lei Maria da Penha ter trazido avanço 
legal, necessário se faz desconstruir as estruturas 
de uma cultura machista e agressiva contra a mulher.

Podemos ajudar a acabar com esta injustiça so-
cial. Em breve, esta Casa de Leis irá apreciar a Refor-
ma Política, e devemos trabalhar para que ela traga 
mais igualdade de gênero em cargos eletivos. Também 
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podemos fazer a mudança de mentalidade em nossos 
partidos políticos, afinal as mulheres formam a maioria 
do eleitorado brasileiro e têm demonstrado sua com-
petência, em todos os âmbitos da vida deste País. Por 
isso, parabenizo as mulheres pelo seu dia e pela luta 
constante que fazem em busca de maior valorização 
e respeito. Parabéns a todas as mulheres!

Outrossim, abordo aqui outro assunto extrema-
mente abrangente, cuja solução maior está nas mãos 
dos Governos Federal e Estaduais: as rodovias e fer-
rovias brasileiras. O estado de conservação, pavimen-
tação e sinalização das rodovias em geral no País é 
bastante precário. Isso ocasiona muitas vidas perdi-
das, não só pelo estado das rodovias, mas também 
por infrações cometidas pelos motoristas, que são os 
principais causadores de acidentes, em face da má 
qualidade das vias.

Uma das minhas bandeiras junto ao municipalis-
mo são as rodovias, e luto para garantir o seu melhor 
acesso à população. Exemplo disso foi audiência que 
participei na semana passada, com o Ministro dos 
Transportes, Paulo Sérgio Passos, para discutir temas 
de interesse comum da região do Triângulo Mineiro, 
como a instalação de praças de pedágio no trecho 
recém-duplicado ou em duplicação da BR-050, entre 
as divisas de Minas Gerais com os Estados de Goiás 
e São Paulo. Também tenho realizado plena gestão em 
busca de um sonho de mais de 40 anos da região do 
Pontal do Triângulo Mineiro: a pavimentação asfáltica 
do trecho de 48 quilômetros da BR-154, trecho Ituiuta-
ba até o povoado do Bastos, no entroncamento com a 
BR-364. A obra está prestes a ser licitada, mas o povo 
continua aguardando. O mesmo falo da duplicação da 
BR-262, entre Nova Serrana e Uberaba. Obras que 
permeiam os sonhos dos cidadãos dessas regiões.

Segundo o Departamento Nacional de Infraestru-
tura de Transportes, o DNIT, o País possui pouco mais 
de 1,7 milhões de quilômetros de estradas, dos quais 
apenas cerca de 10% são pavimentados, num total de 
aproximadamente 172.897 quilômetros. Destes, 57.211 
quilômetros são de estradas federais, 94.753 quilôme-
tros são de estradas estaduais e 20.914 quilômetros 
são de estradas municipais. Uma malha insignificante 
para a superfície de 8,5 milhões de quilômetros qua-
drados do País, mesmo desconsiderando áreas de 
florestas e rios. Oitenta por cento dos pavimentos têm 
mais de dez anos.

Com a privatização de 5,5 mil quilômetros, sob o 
regime de concessão, as condições de alguns trechos 
nas rodovias melhoraram, de forma significativa, no que 
diz respeito à segurança, sinalização e estado do piso, 
mas a realidade na maior parte é outra. A infraestrutura 
brasileira está dentre as piores do mundo. Segundo o 

ranking global de competitividade do Fórum Econômi-
co Mundial, o Brasil passou de 84º lugar para o 104º 
lugar devido à lentidão do Governo em implantar os 
projetos que contemplam esse objetivo. A pior área é a 
malha rodoviária, e as estradas brasileiras estão entre 
as 25 piores de uma lista de 142 países.

Num esforço para tentar atrair potenciais inves-
tidores, a Presidenta Dilma melhorou as condições 
das concessões de rodovias previstas para este ano, 
ampliando os prazos, reduzindo os custos dos finan-
ciamentos e permitindo que outros bancos estatais 
participem do processo. O programa de investimentos 
do Governo em infraestrutura – somando aeroportos, 
ferrovias, rodovias, portos e energia elétrica – chega 
a 370 bilhões de reais. Só para rodovias, a estimativa 
é de 42 bilhões de reais.

A concessão de 7.500 quilômetros de rodovias 
por meio do Programa de Investimentos em Logística 
representará um acréscimo de 50% na malha conce-
dida no País. Para os usuários uma boa notícia, se 
considerarmos o atlas recentemente publicado pela 
Confederação Nacional dos Transportes, mostrando 
que 87% da extensão total das rodovias concedidas no 
Brasil se encontram em bom ou ótimo estado de con-
servação. Em relação às ferrovias, o mesmo programa 
pretende conceder 12 trechos ferroviários à iniciativa 
privada, totalizando 10 mil quilômetros.

Esburacadas, sem acostamento e, em sua maio-
ria, sem asfalto, e ainda com ferrovias sucateadas, a 
infraestrutura logística é um dos gargalos para que 
o País cresça em condições de competir com seus 
concorrentes entre os países emergentes. Recente 
pesquisa realizada pelo Instituto Ilos, cujo objeto de 
estudo é a geração de conhecimento e soluções em 
logística, com aproximadamente 15 mil profissionais 
de logística das maiores empresas do Brasil, revelou 
que 92% deles apontaram a má conservação das 
estradas como o principal problema de infraestru-
tura do País.

Sabemos que o Governo Federal tem investido 
mais, porém as melhorias ocorrem em ritmo inferior 
ao necessário. A situação das rodovias ainda é ab-
solutamente insuficiente, em função das necessi-
dades do País. Precisamos acelerar o processo de 
concessão das rodovias brasileiras e intensificar a 
aplicação de recursos nas estradas, realizar as re-
formas estruturais de forma mais agressiva, porque, 
se o Governo não resolver os problemas das rodo-
vias, o Brasil vai sofrer um colapso de transporte e 
a proposta de desenvolvimento para os próximos 
anos estará comprometida.

Aguardamos que este novo programa de logís-
tica integre as rodovias, ferrovias e portos e mobilize 
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condições para que o País reestabeleça a capacidade 
de planejamento e gestão do sistema de transportes, 
com integração de modais e articulação com as ca-
deias produtivas. Estamos na torcida.

Muito obrigado! Era o que tinha a dizer!

Durante o discurso do Sr. Aelton Freitas, 
o Sr. Marçal Filho, § 2º do art. 18 do Regimento 
Interno, deixa a cadeira da Presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Izalci, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Concedo a pa-
lavra ao nobre Deputado Gladson Cameli, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PP. S.Exa. dispõe 
de 5 minutos.

O SR. GLADSON CAMELI (PP-AC. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho à tribuna, primeiramente, com sa-
tisfação, para parabenizar o Congresso Nacional pela 
resposta positiva a todos os brasileiros, que foi a par-
ticipação dos Parlamentares na votação da derrubada 
dos vetos e distribuição dos royalties.

Satisfação porque, na qualidade de um Esta-
do dos mais pobres da Federação, temos certeza de 
que com essa nova distribuição teremos condições de 
promover um desenvolvimento maior e melhor para o 
nosso sofrido povo do Acre, o único Estado brasileiro 
que brigou para ser brasileiro.

Não tiramos a razão dos Estados produtores em 
brigar para que a distribuição permanecesse da forma 
que estava. Mas peço também a esses mesmos cole-
gas Parlamentares dos Estados produtores que pen-
sem um pouco nos Estados irmãos que necessitam 
de apoio maior da Pátria. Até porque, se observarmos, 
Sras. e Srs. Deputados, a riqueza é do País, da Nação, 
e todos os filhos têm os mesmos direitos.

Nesta Semana Internacional da Mulher, em nome 
da minha esposa, que se encontra neste plenário, saúdo 
todas a mulheres brasileiras. Cabe celebrar conquistas 
que vieram consolidar a posição da mãe, da mulher, 
da companheira, da dona de casa, da profissional e 
da cidadã que, através dos anos, vêm ocupando es-
paço merecido numa sociedade plural e democrática.

Quero assim, neste momento, expressar minhas 
sinceras homenagens às mulheres do mundo, em es-
pecial às do Brasil e, mais especial ainda, as do meu 
Estado do Acre.

Registro mais uma vez, como falei no início deste 
discurso homenageando as mulheres, a presença de 
minha esposa Ana Paula, na pessoa de quem eu que-
ro homenagear todas as mulheres deste Parlamento.

Homenagens são poucas para dizer o muito que 
elas representam para o mundo. Possuidoras de uma 

ternura incomparável são capazes também de ir à luta 
em busca de seus ideais. E são a essas guerreiras de 
ontem e de hoje que quero deixar aqui o meu abra-
ço e o meu agradecimento por tornarem este mundo 
melhor para se viver.

Feliz Dia Internacional da Mulher!
Sr. Presidente, ouvi atentamente o discurso do 

meu antecessor, nesta tribuna, falando sobre as BRs 
do nosso País. Eu sou do Acre, nasci em Cruzeiro do 
Sul, a segunda cidade do Estado e, como acriano, 
sonho com a conclusão da BR-364. É o anseio da po-
pulação do Acre. Isso, praticamente, há 20 anos, tem 
servido de palanque político no Estado.

Como Deputado Federal, representando a popu-
lação do nosso Estado aqui no Congresso Nacional, 
sinto-me muito preocupado. Queria pedir ao DNIT e 
ao Ministério dos Transportes que recebam a BR-364 
o quanto antes. O Estado do Acre está para mais de 
10 anos, 15 anos governado por um grupo político e 
até hoje a BR-364 não está concluída. O que mais me 
preocupa é que, com o extremo inverno que temos na 
Amazônia, corre-se o risco dessa BR ficar intransitável 
nos próximos meses.

Sr. Presidente, para concluir, quero apelar à sen-
sibilidade das autoridades competentes do DNIT, do 
Ministério dos Transportes e da Presidência da Repú-
blica para que tomem as medidas cabíveis, porque, da 
forma como está, a população do Acre, mais uma vez, 
vai ficar isolada por conta da não conclusão da BR-364.

Muito obrigado e até a próxima oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Com a palavra, 

pela ordem, o Deputado Marcio Junqueira, que dis-
põe de 1 minuto.

O SR. MARCIO JUNQUEIRA (DEM-RR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, eu quero aproveitar este breve 
momento para concordar com o Deputado Gladson 
Cameli e apoiá-lo. S.Exa., sem dúvida nenhuma, é 
um Parlamentar que orgulha não só o Estado do Acre, 
mas também a Amazônia e o Brasil. De fato, quando 
S.Exa. levanta a questão da BR-364, isso nos chama 
a atenção. Eu já estive no Estado do Acre, e, de fato, 
a situação é preocupante.

O Deputado Gladson Cameli demonstra, dessa 
forma, seu compromisso e sua responsabilidade com 
aquele Estado.

Eu, como Deputado da Amazônia, como amazô-
nida, sinto-me na obrigação de fazer este reconheci-
mento no plenário desta Casa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Deputado Paulo 

Foletto, peço a V.Exa. que aguarde só mais um instante. 
Eu achei que o Deputado Paes Landim não estivesse 
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no plenário, e, pelo Regimento, S.Exa. tem precedên-
cia, pois fará uma Comunicação de Liderança. São 
apenas 3 minutos.

Após a manifestação do Deputado Paes Landim, 
falará o segundo orador do Grande Expediente de hoje, 
o Deputado Paulo Foletto.

O SR. PAULO FOLETTO – Todo o respeito ao 
Deputado Paes Landim.

O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Concedo a pala-
vra, para uma Comunicação de Liderança, pelo PTB, 
ao nobre Deputado Paes Landim, por 3 minutos.

O SR. PAES LANDIM (PTB-PI. Como Líder. Com 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, muito obrigado, 
nobre colega. 

Há cerca de 6 a 7 anos, em 2006, enviei fax ao 
então Presidente do INSS, Valdir Moysés Simão, no 
qual reiterava o apelo que tinha feito da tribuna desta 
Casa ao Presidente do INSS, a respeito da criação de 
unidades do INSS nas cidades de Pedro II e Canto do 
Buriti, no meu Estado.

O Dr. Valdir Simão garantiu-me que iria tomar 
as providências pertinentes. Os anos se passaram, a 
agência do Canto do Buriti já está construída, mas não 
inaugurada. A de Pedro II foi instalada pessoalmente 
pelo Ministro Garibaldi Alves Filho, a quem acompa-
nhei na viagem feita àquela cidade há mais de 3 anos.

Portanto, Sr. Presidente, desta tribuna, reitero 
apelo ao grande Ministro da Previdência, meu nobre 
Senador, Garibaldi Alves Filho, para que ele autorize 
a inauguração da agência do INSS de Canto do Buriti. 
Estive lá na sexta-feira passada, e o jovem Prefeito, 
Marcos Chaves, fez-me um apelo sobre as dificulda-
des do Município receber benefícios de aposentado-
ria rural, de perícia médica. Para tanto, é preciso ir a 
Oeiras, no Piauí, distante – veja que absurdo – cerca 
de 270 quilômetros de Canto do Buriti. Enquanto São 
Raimundo Nonato e São João do Piauí estão distan-
tes 100 quilômetros, veja como o INSS desconhece, 
às vezes, a geografia do Estado do Piauí.

Portanto, como o eminente Ministro Garibaldi 
Alves Filho irá ao Piauí nos próximos dias, seria im-
portante se ele pudesse determinar a inauguração da 
Agência do INSS em Canto do Buriti. Canto do Buriti é 
o segundo entroncamento rodoviário do meu Estado, 
lá vai passar a Transnordestina, na direção de Eliseu 
Martins, a 100 quilômetros da cidade. É um Município 
de um comércio dinâmico, de uma agricultura também 
dinâmica, que está passando agora por uma grave cri-
se em razão da seca.

É injusto que pessoas pobres e humildes, Sr. 
Presidente, tenham que andar 270 quilômetros para 
receber os benefícios previdenciários, quando o pró-
prio prédio do INSS na cidade já está pronto. Tenho 

certeza de que o Ministro Garibaldi Alves, um homem 
sensível ao drama humano, tanto quanto o Superin-
tendente do INSS no Piauí, Dr. Carlos Viana, que é 
uma pessoa cordata e gentil, devem estar tomando 
providências a respeito.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Dando continui-

dade ao Grande Expediente, concedo a palavra ao 
Deputado Paulo Foletto, do PSB do Espírito Santo. 
S.Exa. dispõe de 25 minutos.

O SR. PAULO FOLETTO (PSB-ES. Sem revisão 
do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.

Deputado Paes Landim, nós não fugimos à regra 
no Estado do Espírito Santo, onde há várias agências 
terminadas, mobiliadas, e não conseguimos abri-las. 
Imagino que o Senador Garibaldi, o nosso Ministro, 
conviva com a dificuldade de contratação de pessoal. 
É o reclame que observamos. Isso depende fundamen-
talmente de liberação do Ministério do Planejamento. 
Servidores do INSS foram se aposentando, termina-
ram a sua carreira pública, e não houve renovação, 
contratação, concurso. Então, é fundamental que o 
seu lamento, o seu pedido seja aceito, em relação não 
só ao Piauí, mas ao Brasil inteiro. Nós precisamos dar 
mais atenção aos nossos segurados, de todo o Brasil.

O Sr. Paes Landim – Permita-me um aparte, 
Deputado. Foi muita oportuna essa explanação de 
V.Exa. Acredito mesmo que V.Exa. tocou no nó górdio 
do problema, o problema do Ministério do Planejamen-
to. É preciso entender que, sobretudo no Piauí, que é 
um Estado grande, não é possível uma pessoa cami-
nhar 270 quilômetros para fazer uma perícia médica. 
Isso é desumano. Então, o apelo que dirigi há pouco 
ao Ministro da Previdência passo a dirigir à eminente 
Ministra Miriam Belchior. V.Exa., um grande represen-
tante do Espírito Santo, exatamente me deu o norte 
do problema. Eu não estava entendendo o porquê da 
demora na inauguração da agência do INSS em Canto 
do Buriti, solicitada por mim há mais de 7 anos. Muito 
obrigado, nobre Deputado. Parabéns por sua atuação 
nesta Casa.

O SR. PAULO FOLETTO – Deputado Paes Lan-
dim, nossos problemas são muito parecidos.

Também quero fazer referência ao pronuncia-
mento do nosso companheiro do Acre, o Deputado 
Gladson Cameli. Ressalto que temos, no Espírito San-
to, na pessoa de Ralph Luigi, um superintendente de 
excelência. Procura cuidar com o máximo esmero da 
melhoria das nossas rodovias federais, entrosado com 
o Governo do Estado, trabalhando junto com o nosso 
Governador Casagrande, com a bancada federal, pro-
curando nos atender.
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Temos um problema sério, que é a duplicação da 
BR-101, cuja licitação já terminou há 1 ano, mas, por 
problemas de Justiça, problemas jurídicos – briga en-
tre empreiteiras, o que é comum no Brasil quando não 
conseguem fazer um acordo, quando não conseguem 
superfaturar –, impedem o andamento da obra. E o 
Espírito Santo precisa da duplicação da BR-101, que, 
na situação em que está, mata muita gente todo dia.

Mas, Presidente Izalci, eu queria entregar a V.Exa. 
a minha cédula única de votação, que não utilizei ontem 
à noite. (O Deputado mostra, em plenário, a cédu-
la de votação.) Como eu, grande parte da bancada 
do Espírito Santo e do Rio de Janeiro levou a cédula 
para casa. Eu senti vontade de rasgá-a e transformá-
-la em confete. Mas não seria prudente, não seria do 
comportamento que sempre tive e vou ter nesta Casa. 
Isto não deveria ter sido utilizado ontem.

Minha resposta, aliás, foi feita pela assessoria. 
O assessor da nossa bancada disse: “A sua eu já 
sei qual é”. Deu-me toda ela preenchida com o “s” de 
“sim”. Grande parte da bancada do meu partido, o PSB, 
recebeu a resposta pronta, com o “n” de “não”. Os que 
fizeram essa escolha venceram a votação.

Presidenta Dilma, está aqui a minha cédula única 
de votação, apoiando V.Exa., mantendo a legalidade, 
mantendo a segurança jurídica deste País, que foi rom-
pida ontem à noite na sessão do Congresso Nacional.

Por isso, Presidente Izalci, hoje é um dia de pro-
fundo pesar para os Estados do Espírito Santo e do 
Rio de Janeiro, para nossos Governos e para nossas 
populações.

Só temos a lamentar. Neste momento, só temos 
a lamentar o já esperado resultado da votação que 
derrubou, na sessão conjunta do Congresso Nacional, 
o veto concernente aos royalties. O que vimos neste 
plenário foi um verdadeiro massacre ao meu Estado 
e ao Estado do Rio de Janeiro. Não foi uma luta justa. 
Foi um massacre.

Eu já me referi, aqui e em entrevistas para o 
Espírito Santo, que, na situação que vivemos ontem, 
retornamos aos primórdios da civilização. No começo 
da civilização, no período pré-histórico, o homem vivia 
ainda sem cultura. Ele evoluiu e começou a se orga-
nizar em sociedade. Alguém conseguia abater uma 
caça e ter alimento. Esse homem estava sozinho com 
a mulher, o filho e a filha – imaginem uma família com 
quatro pessoas. Chegava uma tribo constituída de ho-
mens fortes, o que fazia? Matava o homem, roubava 
a comida, estuprava a mulher e a filha ainda jovem.

Se observarmos o que aconteceu ontem aqui, 
perceberemos que foi algo muito parecido, um massa-
cre, 24 Estados e o Distrito Federal batendo em dois 
Estados. Parecia uma arena romana: o Espírito Santo 

e o Rio de Janeiro jogados aos leões. Esse foi o com-
portamento do Congresso ontem. O que se viu foi uma 
afronta à Constituição Federal, uma falta de respeito 
à Lei Maior e aos princípios jurídicos do nosso País.

Até fraude aconteceu aqui. O Deputado Garoti-
nho acabou de fazer a denúncia. Foi registrá-la oficial-
mente no Senado Federal. O Deputado Zoinho estava 
viajando, com comprovante de passagem, às 19 horas, 
e alguém votou por ele aqui. O Deputado Armando Ver-
gílio, do PSD de Goiás, fez denúncia. Eu já não estava 
mais presente no plenário. Naquela confusão, que já 
não contava com as bancadas capixaba e carioca, a 
maioria estava falando para si mesmo, ouvia o próprio 
eco, o Deputado Armando Vergílio denunciou neste 
plenário que pessoas estavam votando por outras. A 
não ser que tenha havido mudança na regra eleitoral, 
isso é fraude, comprovada pela computação do voto 
do Deputado Zoinho, que estava ausente.

Fomos atropelados. O que vimos aqui foi um 
desrespeito ao Estado Democrático de Direito e à Lei 
Maior. Perdemos na votação, mas tenho confiança em 
que vamos ganhar na Justiça. Esse é o caminho. Va-
mos ao Supremo Tribunal Federal para garantir o que 
legalmente cabe ao meu Estado e ao Rio de Janeiro.

Ontem, o que vimos neste plenário foi descumpri-
mento da lei, quebra do pacto federativo, estranhamento 
entre Parlamentares, truculência do Senador Renan 
Calheiros na condução dos trabalhos, desrespeito ao 
Regimento do Congresso Nacional. A noite de ontem 
foi lamentável. O bom senso sucumbiu à ganância e 
ao modo fácil de fazer política. O pressuposto básico 
da política, que é a arte de dialogar, foi quebrado. Não 
conseguimos manter sequer um nível de diálogo.

O Espírito Santo não é um Estado rico. Caros Srs. 
Deputados, caros telespectadores que nos assistem 
pela TV Câmara, é um Estado geograficamente peque-
no, com 3,5 milhões de habitantes, aproximadamente, 
composto por gente trabalhadora, com capacidade de 
iniciativa. Menciono a agricultura rural, problemas com 
a industrialização, agressão ao meio ambiente. Man-
termos, contudo, vigilância extrema.

Somos apenas dez Deputados do Espírito San-
to nesta Casa, uma das menores bancadas. Somos 
poucos, mas lutadores, comprometidos com o nosso 
Estado e com a nossa gente.

Muitos dos senhores pensam que estamos na-
dando em dinheiro. O sucesso do Espírito Santo é 
resultado de uma fórmula simples, que deveria valer 
para todo o Brasil: administração do Estado com ética 
e compromisso com o desenvolvimento sustentável.

Nos últimos 10 anos, conseguimos uma orga-
nização administrativa, que agora está seriamente 
ameaçada. Na última década, o nosso Estado foi go-
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vernado por homens sérios, decentes e honestos. Cito 
o então Governador Paulo Hartung, que governou por 
8 anos, e o atual Governador, Renato Casagrande, do 
meu partido, o PSB. São Políticos com “P” maiúsculo 
– não costumo usar esse termo, porque acho que, na 
maioria das vezes, ele vem para disfarçar algo. Enfim, 
Renato Casagrande e Paulo Hartung são Políticos 
com “P” maiúsculo.

Com a mudança nos critérios da distribuição dos 
royalties no caso dos contratos já firmados, teorica-
mente com segurança jurídica adquirida, é sombrio o 
futuro do nosso Estado e, acredito, também o do Rio 
de Janeiro.

Ainda preciso acrescentar que é a terceira “ca-
cetada” – entre aspas – que tomamos. Neste ano já 
sofremos perda. No Senado, na votação da reforma 
tributária no Brasil, no caso da guerra fiscal, a Presi-
denta Dilma escolheu terminar com o incentivo das 
importações. Nós tínhamos um mecanismo de 41 anos 
de vida que gerava uma receita grande para os nossos 
Municípios, e já tramita nesta Casa a matéria a respeito 
da unificação do ICMS interestadual.

Esses foram mecanismos criados para que os Es-
tados menores do Nordeste – o Espírito Santo sempre 
se insere nas características nordestinas – pudessem 
estimular a industrialização e aumentar o parque de 
trabalho para sua população. Nós estamos preocupa-
dos com esse futuro. Do dia para a noite, vamos perder 
receita. E milagre? Milagre, só Deus.

O Sr. Isaias Silvestre – Deputado Paulo Foletto, 
V.Exa. me concede um aparte, por gentileza?

O SR. PAULO FOLETTO – Deputado Isaias Sil-
vestre, com o máximo de prazer, mas seja rápido, 
porque tenho muito a dizer ao meu povo e ao Brasil.

O Sr. Isaias Silvestre – Na qualidade de Depu-
tado por Minas Gerais, nós nos sensibilizamos com 
nossos vizinhos do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. 
O que queremos aqui? Queremos que o nosso Esta-
do de Minas Gerais, que também tem demanda muito 
grande relacionada à exportação de minérios, não ve-
nha amanhã a sofrer o que o Espírito Santo e o Rio de 
Janeiro sofreram aqui ontem. Pedimos à nossa Presi-
dente Dilma Rousseff que use sua sensibilidade para, 
por meio de medidas, socorrer esses dois Estados, 
cuja situação, provocada aqui ontem com a derrubada 
do veto, é de grande prejuízo. Eu quero me solidarizar 
com V.Exa., com o Estado do Espírito Santo e com o 
Estado do Rio de Janeiro. Peço à Presidente que en-
contre uma saída para essa situação. Muito obrigado. 
Parabéns, Deputado Paulo Foletto.

O SR. PAULO FOLETTO – Obrigado, Deputado 
Silvestre. V.Exa. estava presente na nossa reunião de 
bancada, em fiz uma sugestão. Não tenho como con-

denar os companheiros de todos os Estados do Brasil 
que aqui vieram e, durante sua campanha, pediram vo-
tos dizendo a seus eleitores que iriam lutar para levar 
recursos dos royalties para seus Estados. Não posso 
condená-los. Não posso condenar V.Exa. Mas pedi, na 
reunião da bancada, a todos que fossem manifestar-
-se que lembrassem o que V.Exa. lembra agora. Muito 
obrigado. Trata-se de dizer à Presidente Dilma, ao nú-
cleo central do Governo, a quem mexe com dinheiro, 
que há saída sim. Meu Estado provou isso.

Fui Deputado Estadual por 8 anos. Iniciei meu 
mandato em 2002, quando o meu Estado vinha de uma 
década inteira com o crime organizado entranhado em 
todas as instituições públicas. Não havia condições de 
fornecer pneus para viaturas policiais ou merenda es-
colar. Quanto ao salário dos professores, nem se fala, 
já estava atrasado há muito tempo. Nós corrigimos isso.

O nosso ex-Governador Paulo Hartung, que rea-
lizou um trabalho brilhante, o qual teve sequência por 
intermédio do nosso ex-Senador e atual Governador, 
o companheiro de partido Renato Casagrande, criou 
um mecanismo por meio do qual o Estado do Espírito 
Santo abdicou de 25% da sua receita de royalties de 
petróleo e destinou, numa proporção inversa à arreca-
dação de ICMS – ganhava mais quem era mais pobre 
–, os seus 25% a todos os Municípios que não tinham 
arrecadação de royalties de petróleo.

Mudamos o futuro do Espírito Santo com essa 
medida. Isso pode ser feito pelo Governo Federal.

O Sr. Isaias Silvestre – Parabéns, Deputado 
Paulo Foletto. A nossa Presidente mostrou-se sensí-
vel a que os recursos dos royalties do petróleo sejam 
destinados à educação, porque é triste um país sem 
educação. Há crianças com 10 ou 12 anos que não 
sabem ler nem escrever. Isso é um pecado. Parabéns 
a V.Exa. pela sua fala.

O SR. PAULO FOLETTO – Muito obrigado.
Até 2020, Deputado Picciani, o Espírito Santo 

deixará de receber mais de 40% dos royalties e de 
participação especial que planejávamos que teríamos. 
Isso representa 10 bilhões de reais que não vão mais 
chegar. Esse dinheiro fará falta, muita falta. Não é preci-
so ser vidente para saber que haverá dificuldades para 
manter serviços públicos. Isso, sem falar nos impactos 
sociais gerados pelo setor de petróleo e gás, que vão 
continuar desafiando os nossos Municípios e o Governo 
do nosso Estado, bem como o nosso custo ambiental.

O Sr. Leonardo Picciani – Peço a V.Exa. que me 
conceda um aparte, Deputado Paulo Foletto.

O SR. PAULO FOLETTO – Com todo o prazer, 
Deputado Picciani.

O Sr. Leonardo Picciani – Deputado Foletto, 
primeiro, parabenizo V.Exa. pelo discurso consciente, 
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preciso, diligente com que nos brinda na tarde de hoje. 
A nosso ver, o que o Congresso promoveu na noite de 
ontem foi um grande equívoco federativo. É inegável 
que há a necessidade de redistribuição de receitas 
da Federação.

O SR. PAULO FOLETTO – Correto.
O Sr. Leonardo Picciani – Mas nem de perto 

essas receitas são os royalties. Os royalties são uma 
compensação. O que se fez aqui foi se confundir petró-
leo com royalty. O petróleo, sim, é do Brasil – ninguém 
discute isso. Royalty é, no Brasil ou em qualquer lugar 
do mundo, uma compensação que a indústria do pe-
tróleo, que traz impactos sociais e ambientais, realiza. 
É assim nos Estados Unidos da América, país que é 
o maior produtor de petróleo do mundo e é uma fe-
deração, assim como nós. Quem recebe os royalties 
lá são os Estados produtores – o Estado do Alasca, 
os Estados do Golfo do México, onde, recentemente, 
houve um grande desastre ambiental.

Eu quero, portanto, compartilhar essa preocupa-
ção. Não quero tirar a legitimidade daqueles que de-
fenderam recursos para os seus Estados, mas come-
teram um erro, ferindo a Federação e causando graves 
prejuízos ao Estado do Espírito Santo e ao Estado do 
Rio de Janeiro.

O SR. PAULO FOLETTO – Obrigado, Deputado 
Picciani.

Quem vai pagar a conta? Somente nós, sozi-
nhos? O Deputado Picciani acabou de complementar 
minha fala.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, preocu-
pado com o futuro do meu Estado e com o do Rio de 
Janeiro eu estou. E volto a afirmar: o que se viu aqui 
ontem foi uma ação truculenta, não apenas contra os 
Estados, mas contra o arranjo jurídico e institucional 
que sustenta a República e a democracia no Brasil.

O Deputado Silvestre, no seu aparte, esqueceu-se 
de dizer que Minas Gerais poderá, amanhã, ser vítima, 
porque também recebe royalties, relativos à minera-
ção, assim como Rondônia e Pará.

Nós, em nome do povo capixaba, que tenho a 
honra e a responsabilidade de representar nesta Casa, 
e na certeza de que estamos defendendo a própria 
essência da democracia nacional, vamos continuar a 
luta pelo restabelecimento do direito devido aos nos-
sos Estados.

Vamos lutar, agora na Justiça, para revogar essa 
decisão insensata e eleitoreira tomada na noite de on-
tem. Vamos ao Supremo Tribunal Federal para derrubar 
a Emenda Vital do Rêgo e restabelecer, tenho certeza, 
o direito constitucional dos dois Estados.

O que queremos e defendemos, Sr. Presidente, 
não é privilégio nem atenção diferenciada para nosso 

Estado. O que nós queremos, e exigimos, é respeito – 
respeito aos contratos estabelecidos e respeito ao art. 
20 da Constituição. Que os demais Estados brasileiros 
respeitem os esforços que desenvolvemos para cons-
truir, no Espírito Santo, uma sociedade mais próspera 
e equilibrada socialmente.

Esse é o sentido de nossa luta, agora na Justiça, 
pelos royalties e pela participação especial nos con-
tratos já firmados. Não queremos privilégios. Em nome 
desse objetivo, reafirmamos nossa indignação diante 
do avanço às finanças do meu Estado e ao Estado do 
Rio de Janeiro.

Estamos determinados a lutar até a última instân-
cia para defender os nossos direitos, com a certeza de 
que o Poder Judiciário do nosso País, que vem dando 
exemplo de maturidade e avanço ao definir questões 
atuais e polêmicas que envolvem temas ligados a di-
reitos humanos, assuntos ambientais, decisões que 
envolvem a classe política.

Espero que esse Poder resgate o direito que nos 
foi tomado na noite de ontem. A Justiça cumpre um 
papel histórico por meio da perspectiva da cidadania e 
da efetiva aplicação da lei. Confiamos nesse novo ca-
minho da Justiça do nosso País, que vem atuando não 
apenas na defesa do cidadão, mas, sobretudo, contra 
o uso arbitrário do poder a qualquer custo.

Enfim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o 
Espírito Santo e o Rio de Janeiro vão lutar em outra 
instância.

Lamentamos, mais uma vez, o resultado do que 
vimos aqui ontem à noite. Tendo o nosso Estado sido 
garfado de forma truculenta, agora só nos resta o ca-
minho jurídico.

Vamos ao Supremo porque acreditamos na Jus-
tiça e no papel de contribuir para a consolidação do 
Estado Democrático de Direito.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu gostaria 
agora de abordar assunto específico da minha cidade, 
Colatina, cujo povo me agraciou com o seu carinho no 
processo eleitoral.

Com muita tristeza, registro que recebi, nesta 
semana, do Juízo de Direito da Comarca de Colatina, 
da Vara da Infância e da Juventude, Estado do Espíri-
to Santo, cópia de uma denúncia. O Ministério Público 
propõe uma ação civil pública contra o Município de 
Colatina, contra a Associação Solidária Menino Jesus 
– conheço as pessoas que tomam conta da instituição, 
dedicam-se ao trabalho social na minha cidade – e con-
tra Maria Julia Chaves Deptulski, Secretária Municipal 
de Assistência Social, Trabalho e Cidadania.

Por acaso, essa senhora é esposa do Prefeito da 
cidade, e o irmão do Prefeito é Secretário de Cultura. 
Quer dizer, ficou tudo em família. Não há nepotismo 
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legalmente constituído, mas é difícil entender que uma 
administração como essa vá adiante.

Vou reforçar algumas frases do Promotor Dr. 
Marcelo Volpato, que diz: “Portanto, sem delongas, 
é mister que se atente à forma como está sendo 
gasta a dotação orçamentária destinada ao Fundo 
(...)”. Ele se refere ao Fundo da Infância e da Adoles-
cência – FIA

Por sinal, Presidente Izalci, eu me senti lesado, 
porque contribuo para o fundo. Contribuo para o FIA na 
minha cidade. Qualquer um de nós, qualquer cidadão 
deste País pode contribuir para o Fundo da Infância e 
da Adolescência da sua cidade. É municipal esse fundo.

A pessoa pode aplicar um percentual do que tiver 
de pagar de Imposto de Renda – se não me engano, 
é de 12% – e tem restituição integral do que aplicou 
no FIA. Mas, lá na minha cidade, o FIA foi surrupiado, 
foi lesado. O engraçado é que nós não sabemos des-
sas coisas, mas o Promotor acabou tendo acesso a 
informações e está movendo uma ação civil pública, 
dizendo que o Conselho Municipal e a Secretária Mu-
nicipal sabem, ou deveriam saber, que resolução do 
CONANDA veta terminantemente o custeio de abrigo 
ou passagens aéreas. As passagens aéreas serviram 
para a Secretária e o Prefeito virem a Brasília receber 
prêmio. Ou seja, pegaram dinheiro de menino, dinhei-
ro sagrado, como já havia acontecido com dinheiro de 
idosos, para pagar passagens de avião.

As despesas relativas à manutenção dos abrigos. 
O dinheiro foi aplicado, e R$768.575,78 foram repas-
sados para uma instituição que nunca – o grifo é do 
Promotor – abrigou sequer uma criança no Município 
de Colatina. Até porque não existe uma guia de abriga-
mento determinado pelo Juizado da Infância e Juven-
tude de Colatina para a referida instituição, conforme 
consta nos assentamentos da Vara.

Enfim, eu estou me manifestando porque fiquei 
muito triste, chocado. É a segunda ação civil pública 
movida contra a Secretária de Ação Social, esposa do 
Prefeito de minha cidade, que até agora permanece ca-
lado. Diz o ditado que quem cala consente. Seria muito 
bom que ouvíssemos respostas sobre essas questões, 
porque dinheiro para assistência social, dinheiro para 
idosos e dinheiro para crianças são sagrados, e nós 
devemos respeitá-los.

Há muitos lugares em que vemos acontecer des-
vios, como em obras, em saneamento. Agora, dinheiro 
de menino, dinheiro de criança, dinheiro de idoso de-
víamos respeitar um pouco mais.

Antes de concluir, lamento novamente a situação 
que vivemos ontem. Entendo o comportamento de to-
dos os nossos companheiros de plenário, respeito cada 

um deles, mas reafirmo a nova perspectiva que a nova 
fronteira do petróleo traz para a educação neste País.

Por fim, lembro à nossa Presidenta, que tem bom 
senso, que tem competência, já mostrada em suas 
ações, que é possível salvar a economia dos Estados 
produtores mantendo-se uma nova redistribuição para 
atender aos Municípios que mais precisam, por meio 
de uma seleção.

Não deixe o dinheiro ir aleatoriamente, Presiden-
ta Dilma, senão ele irá para a vala, para o ralo. O que 
se achava, então, que salvaria cada um dos Municí-
pios do nosso sertão, da nossa Amazônia não vai ter 
resultado. Vai ser uma decepção. Pior do que isso: o 
dinheiro irá embora.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Passa-se ao

VI – Comunicações Parlamentares

O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Comunicações de 
Liderança têm precedência.

O próximo orador é o Deputado Marcio Junquei-
ra, do Democratas. Antes, por 1 minuto, tem a palavra 
o Deputado Otavio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro.

O SR. OTAVIO LEITE (PSDB-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria 
apenas reafirmar uma profunda preocupação que on-
tem externei aos meus colegas nesta Casa: suprimir 
3 bilhões e 200 milhões de reais da noite para o dia 
da economia de um Estado, é evidente, traz conse-
quências.

O Governador do Rio de Janeiro acaba de decla-
rar que suspenderá todos os pagamentos, excetuada 
a folha de pagamentos dos funcionários. O mesmo, 
certamente, farão todos os 85 Prefeitos, entre os 92, 
cujas receitas serão também sangradas em função 
daquilo que se decidiu ontem aqui.

Ora, nós estamos falando de 3 bilhões de reais do 
Rio de Janeiro e de mais 1 bilhão de reais do Espírito 
Santo. Total: 4 bilhões de reais. O que são 4 bilhões 
para a União, para o Governo Federal?

A ausência do Governo Federal nessa discussão, 
eu não tenho dúvida, foi o que causou essa violência 
federativa praticada contra o Rio de Janeiro ontem.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Tem a palavra o 

Deputado Marcio Junqueira, pelo Democratas. Como 
S.Exa. falará também pela Liderança do partido, vai 
dispor de 18 minutos.

O SR. MARCIO JUNQUEIRA (DEM-RR e como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, em primeiro lugar, quero me 
congratular com todos desta Casa, agradecer a opor-
tunidade de estarmos aqui e antecipadamente me 
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desculpar pelo que terei de falar. Eu gostaria de ocu-
par este espaço para discutirmos situações positivas 
e de melhoria para o meu querido Estado de Roraima 
e para o nosso País.

Infelizmente, durante o tempo em que estive afas-
tado da função de Deputado Federal, fui vítima, por 
várias vezes, de acusações levianas, de acusações 
irresponsáveis – eu, Deputado Marcio Junqueira, e o 
meu querido Estado de Roraima. O Senador licenciado 
Mozarildo Cavalcanti, de forma errônea, equivocada, 
irresponsável, ocupou por várias vezes a tribuna do 
Senado para tecer comentários e acusações infunda-
das contra a minha pessoa. Eu me sinto na obrigação, 
portanto, de, daqui, da mesma forma que o Senador 
licenciado fez da tribuna do Senado, dirigir-me ao Bra-
sil para esclarecer fatos.

O Senador licenciado Mozarildo Cavalcanti é can-
didato a grão-mestre da maçonaria. A eleição aconte-
ce no próximo sábado, dia 9. Entendo que o Senador 
licenciado Mozarildo Cavalcanti pode até enganar o 
meu Estado, a minha população, a nossa população do 
querido Estado de Roraima, mas não posso conceber 
que o Senador licenciado Mozarildo Cavalcanti enga-
ne uma sociedade milenar como a maçonaria. Tenho 
muito respeito e admiração por sua história.

É importante que o Brasil e todos os maçons sai-
bam que o Senador licenciado Mozarildo Cavalcanti 
falta com a verdade. Daí por que tomei a iniciativa, 
mesmo podendo ser penalizado, de dirigir-me ao Brasil, 
ao meu Estado de Roraima e à sociedade maçônica.

Eu estava à frente do Instituto de Terras de Ro-
raima, que trata da regularização fundiária – eu muito 
me orgulho de ter exercido essa função –, e o Senador 
licenciado Mozarildo Cavalcanti, por inúmeras vezes, 
acusou-me de beneficiar produtores, de beneficiar 
colonos, de propiciar facilitações para trabalhadores 
rurais. Chegou ao absurdo, Sr. Presidente, caros ami-
gos e amigas Parlamentares, de solicitar intervenção 
federal no Estado de Roraima, o Estado o elegeu, o 
Estado que o mandou para cá duas vezes – ele ago-
ra está licenciado do Senado. Isso demonstra a total 
falta de compromisso e de respeito que esse cidadão 
tem para com todos aqueles, inclusive os eleitores e 
o povo ordeiro e trabalhador do meu querido Estado 
de Roraima.

Esse Senador licenciado pediu intervenção no 
meu Estado e me fez acusações, Sr. Presidente. Eu 
não estou fazendo um pronunciamento simplesmente, 
estou encaminhando à Mesa da Câmara dos Depu-
tados e à Mesa do Senado Federal documentos que 
comprovam o que estou aqui a relatar. A verdade tem 
que prevalecer.

O Senador licenciado Mozarildo, movido por in-
teresses escusos, movido por interesses pessoais, 
usa da prerrogativa de um mandato eletivo para fazer 
acusações e denúncias. Na realidade, Sr. Presidente, 
ele quer ocultar, ele quer esconder a verdade. A ver-
dade é que o Senador licenciado Mozarildo Cavalcanti 
ocupa áreas irregularmente. Ele, que por tantas vezes 
me acusou, alega que eu comandava um esquema de 
grilagem, mas se embasou tão somente em matérias 
jornalísticas sensacionalistas.

Diferentemente dele, Sr. Presidente, eu vou enca-
minhar à Mesa documentos. Documentos como a ação 
que o Estado de Roraima move contra esse senhor. 
O Estado de Roraima, por meio de farta documenta-
ção, certidões de cartório, declarações do INCRA, de-
monstra que ele ocupa irregularmente 1.700 hectares 
na região do Passarão, no Município de Boa Vista. Ele 
“grilou” a terra. Ele adquiriu um título público do INCRA. 
Deveria, até porque ele representa a população do 
meu Estado, estar produzindo, e ele a arrenda para 
um grupo suíço. Ele simplesmente cercou, até porque 
se acha acima da lei, a área, de mais 1.700 hectares, 
e dela se apropriou.

Tanto é verdade o que afirmo que está aqui um 
acordo celebrado entre o Sr. Venilson Batista da Mata, 
Procurador-Geral do Estado, nesse ato representando 
o Estado de Roraima, e o Sr. Igor Reis, procurador do 
Senador licenciado Mozarildo Cavalcanti. Está aqui. Ele 
se compromete a fazer a regularização. Ele o declara 
formalmente, concorda com que ocupa uma área que 
não é dele. No entanto, até hoje, nunca deu entrada 
à documentação de regularização, porque não tem 
como regularizar algo que não é dele, e sim do Esta-
do de Roraima.

Esse cidadão, que não teve a dignidade, não teve 
o cuidado de pedir informações, de apresentar formal-
mente o questionamento – é um Senador licenciado, 
mas é um Senador da República –, que não teve res-
peito pela instituição que eu então comandava, que 
não teve respeito pelo Estado que representa, pediu, 
do alto da tribuna do Senado, de forma absurda e irres-
ponsável, intervenção federal no Estado de Roraima. 
Para quê? Para defender os seus interesses.

Quer dizer que não poderíamos lá fiscalizar, não 
poderíamos lá proceder à devida identificação? Nós 
fizemos a identificação, como está aqui fartamente de-
monstrado nesta documentação que trago.

Mais uma vez, peço desculpas ao Brasil e à Câ-
mara por ter que relatar fatos desta natureza aqui, mas 
isso é imperativo, porque essa pessoa agora se arvora 
a ser grão-mestre da maçonaria no Brasil.

É importante que o que agora declaro seja di-
vulgado no Brasil inteiro. Que ele possa me interpe-
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lar. E abro mão, diferentemente dele, da prerrogativa 
da imunidade parlamentar. Abro mão. Estou fazendo 
isso aqui publicamente, oficialmente, do alto da tribuna 
da Câmara dos Deputados, diferentemente dele. Eu 
abro mão. Pasmem, Sras. e Srs. Deputados, ele, com 
base em matérias de blogs, sem um único documen-
to, sem uma única acusação formal, denunciou-me à 
Procuradoria-Geral da República, ao Procurador Gurgel.

É muito fácil se investir de um mandato eletivo, 
da prerrogativa de Senador ou de Deputado, e passar 
a acusar as pessoas. Sem condições de defesa eu 
estava. Como eu ia me defender no Senado? Como 
eu poderia ali pedir direito de resposta, contraditar? 
Ele se aproveitou, de forma vil e covarde, da minha 
situação menor.

Mas, como Deus não dorme, Sr. Presidente, quis 
o destino que para cá eu voltasse. Exerço esta função 
com muita grandeza, com muita dignidade, com muito 
orgulho. Por isso ocupo neste momento esta tribuna. E 
eu poderia estar aqui a falar sobre assuntos de interes-
se do Brasil. Não que este não seja, porque a verdade 
é de interesse de todo ser humano.

Sr. Presidente, protocolo oficialmente, portanto, 
esta documentação, até porque espero que ele me in-
terpele, quando ele voltar ao Senado – está licenciado 
–, para que eu possa demonstrar para o Brasil e para 
Roraima quem é esse cidadão que hoje pleiteia dis-
putar a presidência da maçonaria no Brasil.

Em respeito a essa sociedade milenar, faço hoje 
este pronunciamento para que seus membros se pre-
vinam, porque não consigo ver, em uma pessoa com 
essa conduta, condições para que esteja à frente de 
uma sociedade tão respeitada e tão importante para 
o Brasil e para o mundo.

Mais uma vez, até para não tomar mais tempo 
com falácias, com desabafos, peço desculpas a todos 
os senhores. A questão é que fui atacado, Sr. Presi-
dente, de forma covarde, sem que me fosse dado o 
direito de me defender. Agora não. Da mesma forma 
que estou encaminhando esta documentação a V.Exa., 
eu a encaminharei ao Procurador-Geral da República, 
o Dr. Gurgel, e ao Presidente do Senado, o Senador 
Renan Calheiros, para que apurem os fatos, diferente-
mente do que fez esse senhor, que não me deu con-
dições de defesa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Agradeço a todos por terem me escutado.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Antes de passar 

a palavra para o próximo orador das Comunicações 
Parlamentares, vou conceder 1 minuto ao Deputado 
Renan Filho e, em seguida, ao Deputado Onofre San-
to Agostini.

O SR. RENAN FILHO (PMDB-AL. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu vinha hoje 
ao plenário da Casa fazer um pronunciamento a res-
peito da Proposta de Emenda à Constituição nº 35, de 
2012, aquela famigerada proposta que visa a acabar 
com o salário de vereador em cidades com menos de 
50 mil habitantes. Ora, propor uma emenda à Cons-
tituição desta natureza demonstra desconhecimento 
da realidade brasileira. As pequenas cidades do Brasil 
precisam ter Parlamentos municipais fortes, para que 
eles possam fiscalizar o Executivo, cumprir o seu pa-
pel na democracia, legislar. E com o Legislativo muni-
cipal sem duodécimo, o vereador sem salário, o que 
vai acontecer, Deputado Onofre, logicamente, é que 
o Executivo terá sua força exacerbada. O Executivo já 
comanda as ações, já define as políticas públicas. É 
preciso que haja equilíbrio entre os Poderes, aquele 
equilíbrio por que lutamos tanto aqui em Brasília: para 
que o Supremo Tribunal Federal cumpra o seu papel 
e tenha independência, para que o Executivo cumpra 
o seu papel, execute as políticas públicas e tenha in-
dependência, para que esta Casa, a Casa do Povo 
brasileiro, cumpra o seu papel legislativo, fiscalizador, 
pujante, para que a democracia brasileira permaneça 
forte. Quem defende isso, Sr. Presidente, tem que de-
fender também a autonomia das Câmaras Municipais 
brasileiras.

Eu faria este discurso para repudiar essa PEC e 
para, ao mesmo tempo, dizer que nós vamos realizar 
um evento em Brasília na próxima semana, reunindo 
uma série de vereadores do Brasil, para discutir o for-
talecimento do Poder Legislativo municipal.

Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer nesta tarde.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Exmos. Srs. Deputados, venho, respeitosamente, 
tratar sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 
35, de 2012, que tramita no Senado Federal e preten-
de alterar a redação do art. 29 da Constituição Federal 
para que os vereadores dos Municípios de até 50 mil 
habitantes não façam jus à percepção de subsídios.

Inicialmente, ao analisar a matéria, percebo que 
inúmeros são os óbices encontrados para sua apro-
vação. Vejo também que existem alguns pontos que 
necessitam de maiores esclarecimentos.

Sendo assim, vou dividir este pronunciamento 
em duas partes. 

A primeira tratará essencialmente sobre as jus-
tificativas apresentadas no texto da proposição, e a 
segunda sobre a repercussão de tal medida para o 
sistema federativo brasileiro.
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Passemos, portanto, à primeira parte.
Logo de início, apresentou-se como justificativa a 

necessidade de transformar os vereadores em agentes 
honoríficos, para que houvesse maior comprometimento 
com a ética, interesse público e desenvolvimento local. 
A partir dessa concepção, defendeu-se que não seria 
mais necessário que os agentes fossem remunerados.

Além disso, também se apresentou como justi-
ficativa o fato de a maioria das Câmaras Municipais 
se reunirem apenas duas ou três vezes por mês, per-
mitindo aos parlamentares manter suas respectivas 
profissões.

Neste ponto eu me pergunto: seriam os vereado-
res não remunerados e também não indenizados pelos 
serviços prestados? O que nos leva a acreditar que 
esse tipo de relação melhoraria o trabalho no legisla-
tivo municipal? Quais seriam os resultados obtidos?

Por enquanto, não temos estudos específicos 
que nos apresentem respostas. 

Aproveito ainda para tratar sobre a questão que 
envolve o acúmulo de funções no caso do vereador. 

Nesse sentido, friso que, embora exista previsão 
constitucional autorizando o acúmulo, não aparenta 
ser justo que o vereador desempenhe uma atividade 
de interesse público sem nada receber. 

Digo os motivos.
Quem conhece a realidade brasileira sabe que 

muitas Casas realizam sessões noturnas, ou seja, de-
pois de um longo dia de trabalho o vereador se reúne 
à noite para exercer seu mandato. 

Não resta dúvida de que tal situação impõe enor-
me sacrifício para o exercício do cargo. Pois muitas 
vezes o vereador deixa o convívio da família e amigos 
para desempenhar uma atividade de enorme relevân-
cia em âmbito municipal. 

Então novamente pergunto: qual estrutura seria 
a mais adequada à realidade brasileira? Quais resulta-
dos seriam colhidos nessa perspectiva? Seriam esses 
resultados desejáveis ou incentiváveis?

Apesar de não ter todas as respostas, parece-me 
claro que impor a um cidadão que trabalhe sem nada 
receber não seria a melhor escolha.

Assim, entendo que o debate sobre a transfor-
mação dos vereadores em agentes honoríficos está 
prejudicada por não apresentar soluções minimamen-
te adequadas.

Observe-se ainda que a PEC, apesar de trazer 
uma suposta economia aos cofres públicos, não traz em 
sua justificativa estimativas concretas dos valores que 
seriam economizados. Assim, percebo a necessidade 
de ficar em alerta. Pois não acho prudente prejudicar 
os agentes políticos de âmbito municipal sem, ao me-
nos, saber os reais impactos econômicos esperados.

Aproveito para lembrar aos colegas Parlamen-
tares que o texto apresentado na PEC modificará es-
truturalmente a República. E não há como embarcar 
em uma aventura cujos resultados não sabemos ao 
certo quais serão. 

Não podemos nos dar ao luxo de fazer testes ou 
experimentações sem nos preocupar com as consequ-
ências. É extremamente necessário pormenorizar todos 
os pontos da medida antes de qualquer deliberação.

Vejo ainda, com bastante estranhamento, que fo-
ram citados na justificativa os exemplos de Inglaterra 
e Uruguai. Ora, todos sabem o respeito que tenho por 
esses dois povos estrangeiros. No entanto, não pos-
so deixar de comentar que fui surpreendido pelo fato.

Tanto a Inglaterra quanto o Uruguai são países 
com estruturas administrativas bastante distintas da 
do Brasil. 

A Inglaterra, por exemplo, possui quatro subdi-
visões administrativas: regiões, condados, distritos e 
paróquias. Já o Uruguai divide-se em departamentos. 

Nessas circunstâncias, resta evidente que as es-
truturas administrativas dos dois países não se asseme-
lham à realidade brasileira. Por isso seria muito difícil 
fazer qualquer correlação ou citá-los como exemplo.

Passados esses pontos e superados os óbices 
iniciais, venho trazer a esta Casa uma questão que 
demanda ainda mais a atenção dos meus colegas 
Parlamentares: a necessidade de proteção ao sistema 
federativo brasileiro.

Lembremos que a história brasileira, em diver-
sos pontos, acaba nos mostrando que é recorrente 
no Brasil o fenômeno da centralização da autoridade 
política. Temos registros dessas práticas em várias 
fases do século XX.

No entanto, na Constituição de 1988, o legislador 
originário, no caput dos arts. 1º e 18, passou a reco-
nhecer os Municípios como entes federativos, possibi-
litando, assim, a descentralização da autoridade políti-
ca para, consequentemente, fortalecer a democracia.

Trata-se de proposta político-administrativa que 
fortalece os Municípios e seus agentes políticos.

Diante do exposto, entendo como essencial res-
peitar a opção política proposta pelo Constituinte ori-
ginário, ou seja, fortalecer a figura do Município no 
Estado federativo brasileiro.

Nessa perspectiva, vejo claramente que, ao se 
retirar o subsídio dos vereadores, acaba-se por afetar 
a força do Legislativo municipal, e, com isso, esvazia-
-se a vontade do Constituinte originário.

Os problemas não se restringem a isso. 
O enfraquecimento do Legislativo municipal traz 

consequências gravíssimas para o equilíbrio entre os 
Poderes, uma vez que o Executivo passa a dominar o 
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espaço político municipal e a controlar sobejamente 
todas as decisões.

Isso tudo se torna ainda mais grave quando lem-
bramos que é função do Legislativo exercer a fiscali-
zação contábil, financeira, orçamentária, operacional 
e patrimonial das contas do Poder Executivo. Sendo 
assim, o enfraquecimento do Legislativo geraria seve-
ra fragilização do controle sobre o Executivo, trazendo 
consequências incalculáveis para a República.

O art. 60 da Constituição define como cláusula 
pétrea a forma federativa de Estado, tendo como des-
dobramento a organização político-administrativa, que 
se divide em três entes autônomos: União, Estados e 
Municípios.

O que pretendo dizer com tudo isso é que o en-
fraquecimento do Legislativo municipal, por meio da 
vedação de subsídio dos vereadores, pode ser consi-
derado uma forma indireta de fragilização de um dos 
entes federativos propostos no texto constitucional.

Se for isso o que está prestes a ocorrer, não me 
resta dúvida de que a presente emenda pode estar 
violando indiretamente cláusula pétrea constitucional, 
restando prejudicada sua deliberação por esta Casa.

Como Parlamentar, sinto-me no dever de alertar 
sobre todas as medidas que possam afetar o sistema 
federativo brasileiro.

Pelos diversos pontos apresentados, não vejo 
alternativas para que a proposta de emenda a Cons-
tituição prospere no que diz respeito à vedação de 
percepção de subsídio pelos vereadores brasileiros. 

Por fim, queria novamente informar que a minha 
batalha nesta Casa é a batalha municipalista. Vou con-
tinuar trabalhando para que os Municípios brasileiros 
tenham autonomia e possam seguir seu caminho e 
gerar o desenvolvimento deste País.

Sr. Presidente, essas eram as palavras que eu 
tinha a dizer. Gostaria de solicitar a V.Exa. que utilizas-
se os meios de comunicação da Casa para dar ampla 
divulgação ao pronunciamento que faço nesta tarde 
na Câmara dos Deputados.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Tem a palavra o 

Deputado Onofre Santo Agostini.
O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD-SC. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
com a permissão de V.Exa. e dos ilustres Deputados, 
quero também saudar os visitantes deste Parlamento 
que nos vêm honrar com a sua presença.

Sr. Presidente, estamos muito preocupados com 
os aposentados por invalidez, e por isso dei entrada 
nesta semana a um projeto de lei que recebeu o nº 
5.053, Deputado Jorginho Mello, de 2013, e que altera 
o art. 45 da Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Pla-

nos de Benefícios da Previdência Social e dá outras 
providências, para dispor sobre o valor da aposentado-
ria por invalidez em caso de agravamento da doença.

Atualmente, o referido artigo garante um acrés-
cimo de 25% ao valor do benefício do segurado que 
necessitar da assistência permanente de outra pes-
soa, o que vale, por exemplo, para o caso de cegueira, 
paralisia de braços ou pernas, e não importa o valor 
da aposentadoria; pode até ser superior ao teto. No 
entanto, estamos propondo um acréscimo de 50% do 
valor da referida aposentadoria em caso de agrava-
mento da doença.

No País inteiro existem mais de 3 milhões de 
aposentados por invalidez, pessoas que contribuíram 
para a Previdência e não podem mais trabalhar. Nem 
todos sabem, mas há uma lei que beneficia aqueles 
que precisam de ajuda em tempo integral para fazer 
as tarefas do dia a dia.

No entanto, existem doenças que se agravam, Sr. 
Presidente, com o passar do tempo, sobretudo aquelas 
de caráter degenerativo. Nada mais justo que o Esta-
do, garantidor do direito à saúde, conceda o benefício 
financeiro diferenciado aos aposentados por invalidez 
cuja doença se tenha agravado. Nesse caso, os custos 
das despesas com remédios, tratamentos complexos, 
próteses etc., muitas vezes adquiridas no exterior, por 
exemplo, acabam gerando gastos cada vez maiores.

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados e povo 
brasileiro, assegurar um acréscimo nesse tipo de apo-
sentadoria é, sem dúvida alguma, garantir dignidade, 
respeito e cidadania aos aposentados por invalidez 
neste País.

Eu tenho certeza, Srs. Deputados, de que a nos-
sa ilustre e querida Presidente da República haverá 
de atender a esse pleito, porque quem ajuda os apo-
sentados por invalidez, Deputado Jorginho Mello, está 
praticando um ato de justiça para aqueles que tanto 
trabalharam para o Brasil. Por isso, deixo para que se 
considere lido, se V.Exa. assim permitir, este pronun-
ciamento, e solicito à Presidência que mande divulgá-
-lo nos canais de comunicação desta Casa, de modo 
especial em A Voz do Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, preocu-
pado com os aposentados por invalidez, dei entrada 
no início desta semana ao Projeto de Lei nº 5.053, de 
2013, que altera o art. 45 da Lei nº 8.213, de 1991, que 
dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 
Social e dá outras providências, para dispor sobre o 
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valor da aposentadoria por invalidez em caso de agra-
vamento da doença.

Atualmente, o referido artigo garante um acrés-
cimo de 25% ao valor do benefício do segurado que 
necessitar da assistência permanente de outra pessoa, 
o que vale, por exemplo, para os casos de cegueira e 
de paralisia dos braços ou das pernas. E não impor-
ta o valor da aposentadoria, pode até superar o teto.

No entanto, estamos propondo um acréscimo de 
50% ao valor da referida aposentadoria em caso de 
agravamento da doença.

No País inteiro existem mais de 3 milhões de 
aposentados por invalidez, pessoas que contribuíram 
para a Previdência e não podem mais trabalhar. Nem 
todos sabem, mas uma lei beneficia aqueles que pre-
cisam de ajuda em tempo integral para fazer as tare-
fas do dia a dia.

No entanto, existem doenças que se agravam 
com o passar do tempo, sobretudo aquelas de caráter 
degenerativo. Nada mais justo que o Estado, garan-
tidor do direito à saúde, conceda benefícios financei-
ros diferenciados ao aposentado por invalidez cuja 
doença se tenha agravado. Nesses casos, os custos 
das despesas com remédios, tratamentos complexos 
e próteses, muitas vezes adquiridas no exterior, por 
exemplo, acabam gerando gastos cada vez maiores.

Portanto, Sr. Presidente, assegurar um acrés-
cimo desses tipos de aposentadorias é, sem dúvida 
alguma, garantir dignidade, respeito e cidadania aos 
aposentados por invalidez do nosso País.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Onofre Santo 
Agostini, o Sr. Izalci, § 2º do art. 18 do Regi-
mento Interno, deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Jorginho Mello, § 2º do 
art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Jorginho Mello) – Quero 
pedir permissão ao Deputado Izalci, o próximo orador 
inscrito, para conceder a palavra, pela ordem, ao De-
putado Fabio Trad, que disporá de 2 minutos.

O SR. FABIO TRAD (PMDB-MS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.

Agradeço também ao Deputado Izalci a gene-
rosidade.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho 
dar como lido discurso a respeito da necessidade de 
refletirmos com mais apuro sobre o papel do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Para 
críticos mais severos, o “S” da sigla BNDES seria hoje 
uma simples alegoria. Guindado à posição de segundo 
maior banco de desenvolvimento do mundo, o BNDES 
estaria cada vez mais distante de sua atribuição social.

Como a sensatez rejeita críticas totalizantes, o 
melhor será dizer que, se o BNDES não abdica total-
mente de sua função social, pelo menos se concentra, 
com notável predileção, em financiar megaprojetos e 
em alavancar a expansão de conglomerados brasilei-
ros no exterior.

Como o Brasil se beneficia, por exemplo, quando 
um conglomerado nacional compra uma empresa ame-
ricana que vende comida americana a consumidores 
americanos? É o que indaga Mansueto Almeida, do 
insuspeito Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
– IPEA. Não há resposta plausível.

Sr. Presidente, é importante destacar que o BN-
DES não pode seguir ignorando a incômoda e recorren-
te acusação de privilegiar os grandes conglomerados 
com financiamentos nutridos pelo Fundo de Amparo 
ao Trabalhador, reforçados com recursos do Tesouro.

O Congresso Nacional tem a responsabilidade 
ética de criar os meios para abrir o que os críticos 
chamam de “caixa-preta” do BNDES.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, para crí-
ticos mais severos, o “S” da sigla BNDES seria hoje 
simples alegoria.

Guindado à posição de segundo maior banco de 
desenvolvimento do mundo, o BNDES estaria cada vez 
mais distante de sua atribuição social.

Como a sensatez rejeita críticas totalizantes, o 
melhor será dizer que, se o BNDES não abdica total-
mente de sua função social, pelo menos se concentra, 
com notável predileção, em financiar megaprojetos e 
em alavancar a expansão de conglomerados brasilei-
ros no exterior.

Nos dois casos, é claro, não há lugar para peque-
nas ou médias empresas. E o argumento da governan-
ça do BNDES de que é estratégico para o Brasil que 
empresas locais se tornem conglomerados globais, 
ainda que provoque proverbial “orgulho nacionalista”, 
não convence a maioria dos que bancam o banco – o 
povo brasileiro.

Financiado com recursos do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador – FAT e suplementado a tempo e hora pelo 
Tesouro, que, em 2009 e 2010, drenou para seus cofres 
185 bilhões de reais, o BNDES tem, entre seus quatro 
objetivos de longo prazo, a “geração de emprego e 
redução das desigualdades sociais e regionais”.

Difícil explicar como recursos do FAT e do Tesouro 
– portanto, recursos públicos – podem gerar empregos 
e corrigir desigualdades no Brasil quando fartamente 
investidos em empresas brasileiras no exterior.
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Como é que o Brasil se beneficia quando um 
conglomerado nacional compra uma empresa ame-
ricana que vende comida americana a consumidores 
americanos? É o que indaga Mansueto Almeida, do 
insuspeito Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
– IPEA. Não há resposta plausível.

Quanto à agenda de investimentos na redução 
das desigualdades regionais, o BNDES informa que 
os recursos aplicados no Centro-Oeste caíram de 
11%, em 2008, para 9% do total de desembolsos no 
País, em 2012.

É elementar: nesse caso, ampliou-se o fosso da 
desigualdade.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não se 
pode negar a importância do BNDES no financiamen-
to da infraestrutura e da modernização da indústria 
nacional.

É louvável que a participação das micro, peque-
nas e médias empresas no total de financiamentos 
do BNDES tenha saltado de 21,7%, em 2006, para 
34%, em 2012.

Porém, apenas como referência, em 2010, só um 
quarto dos empréstimos do BNDES foi para empresas 
com faturamento anual inferior a 60 milhões de reais.

Em 2012, o BNDES disponibilizou 137 bilhões de 
reais para uma carteira de 509 projetos no setor ener-
gético. Do total, mais de 136 bilhões são investimentos 
em geração e transmissão de energia e em petróleo 
e gás. Tão somente 800 milhões de reais foram para 
o setor de combustíveis renováveis. Uma flagrante e 
injustificável distorção.

Para concluir, Sr. Presidente, digo que o BNDES 
não pode seguir ignorando a incômoda e recorrente 
acusação de privilegiar os grandes conglomerados 
com financiamentos nutridos pelo Fundo de Amparo 
ao Trabalhador, reforçados com recursos do Tesouro.

O Congresso Nacional tem a responsabilidade 
ética de criar os meios para abrir o que os críticos 
chamam de “caixa-preta” do BNDES.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorginho Mello) – Concedo 

a palavra ao nobre Deputado Izalci, para uma Comu-
nicação de Liderança, pelo PSDB. O tempo de S.Exa. 
será somado ao tempo de Comunicações Parlamen-
tares. V.Exa. dispõe de 17 minutos.

 SR. IZALCI (PSDB-DF e como Líder. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, vou falar sobre o que aconteceu, ontem, no 
plenário desta Casa. São coisas sobre as quais vinha 
falando antes: a questão dos vetos e do Orçamento. 

E ao que assistimos ontem aqui no plenário? Em 
primeiro lugar, quero dizer que foi uma decepção muito 
grande a forma como foi conduzido o processo. Acho 

até que quem mais pecou neste processo do Orçamen-
to e dos vetos foi exatamente o Palácio do Planalto.

Assistimos aqui ontem a uma briga entre os Esta-
dos da Federação: 24 Estados de um lado e 3 Estados 
de outro brigando por uma coisa que a União poderia 
ter resolvido através de um acordo, através de mais 
conversas. O que aconteceu foi exatamente deixar para 
o Congresso Nacional, para os Estados essa briga a 
que assistimos ontem e que, com certeza, vai parar 
novamente no Supremo Tribunal Federal.

Eu lembro muito bem que, durante a sessão, o 
Deputado Anthony Garotinho fez uma questão de or-
dem. Ele queria que primeiro se votasse o Orçamento 
para depois se votar o veto. A resposta da Mesa foi que 
o veto estava trancando a pauta. Logo em seguida se 
votou, então, o Orçamento. Significa dizer que apenas 
os royalties estavam trancando a pauta. 

Qualquer pessoa, Sr. Presidente... Mas eu enten-
do, porque alguém me disse: “Esses vetos estão aí 
desde 2000. Isso aí é culpa do ACM e de outros”. 
O Senador Antônio Carlos Magalhães já morreu, não 
tem nem como se defender. De qualquer forma, um 
erro não justifica o outro. O fato de não termos votado 
os vetos aqui nesta Casa não significa que nós temos 
de continuar com o erro. 

Se alguém pegar a Constituição e ler – basta ler, 
não precisa pedir a ninguém que interprete; qualquer 
um, não precisa ser estudante de Direito –, se qualquer 
pessoa alfabetizada ler o que está escrito na Consti-
tuição, e eu já li aqui algumas vezes, verá que esse 
assunto não tinha nem que ir para o Supremo Tribunal 
Federal, muito menos para a União, para o Executivo. 
Esse é um papel do Legislativo. Quem dá a palavra 
final no processo legislativo é o Congresso Nacional. 

Vou ler apenas um artigo aqui – só isso. Art. 66 
da Constituição:

“Art. 66. A Casa na qual tenha sido con-
cluída a votação enviará o projeto de lei ao 
Presidente da República, que, aquiescendo, 
o sancionará.”

Aprovou aqui na Câmara dos Deputados, 
mandou para a Presidência, ela pode vetar 
ou sancionar. No Senado Federal é a mesma 
coisa. É o que está disto aqui.

Diz ainda o § 1º: 
“§ 1º Se o Presidente da República con-

siderar o projeto, no todo ou em parte, incons-
titucional ou contrário ao interesse público, 
vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 
quinze dias úteis, contados da data do rece-
bimento, e comunicará, dentro de quarenta e 
oito horas, ao Presidente do Senado Federal 
os motivos do veto.”
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Esse é o § 1º.
Agora, olhem o que diz o § 6º.
Primeiro, vamos ler o § 4º, que fala da 

votação. O § 4º diz o seguinte: 
“§ 4º O veto será apreciado em sessão 

conjunta, dentro de trinta dias a contar de seu 
recebimento, só podendo ser rejeitado pelo 
voto da maioria absoluta dos Deputados e 
Senadores, em escrutínio secreto.” 

Agora, vamos ao art. 6º – basta saber ler:
“§ 6º Esgotado sem deliberação o prazo 

estabelecido no § 4º,” (que são trinta dias) “o 
veto será colocado na ordem do dia da sessão 
imediata, sobrestadas as demais proposições, 
até sua votação final.”

Está aqui: qualquer veto, vencidos os 30 dias, 
vai para a pauta, e tranca a pauta. Não se vota nada 
até se decidir sobre o veto. Está escrito isso aqui, na 
Constituição. Tem que mandar para o Supremo para 
saber isso? Tem que esperar a Presidente da Repú-
blica dizer se pode ou se não pode? Onde está a au-
tonomia desta Casa?

Aí, o que acontece? Três mil vetos! “Ah, mas isso 
aí já acontecia há muito tempo!” Eu não tenho nada 
com isso. Eu tenho que exercer aqui o meu papel. Eu 
fui eleito para representar o povo do Distrito Federal 
e obedecer à Constituição. Eu fiz aqui um juramento. 
Quando assumimos, todos nós aqui juramos cumprir 
a Constituição. E está escrito aqui. Não adianta inter-
pretar de outra forma, porque não cabe interpretação.

Votamos, então, o veto dos royalties, e logo em 
seguida vota-se o Orçamento. Alguém aqui é contra 
votar o Orçamento? Lógico que não, ninguém é con-
tra. O que nós somos contra é votar um Orçamento de 
forma inconstitucional, contra a Constituição. “Ah, mas 
nos anos anteriores nós votamos vários orçamen-
tos”. E daí? Um erro não justifica o outro.

É lamentável que esta Casa não cumpra o seu 
papel, que os Deputados abram mão da sua prerro-
gativa. É obrigação nossa – obrigação!

Precisamos tomar a iniciativa nesta Casa, o Con-
gresso Nacional, o Presidente Renan, que assumiu 
agora a Presidência do Congresso, e resolver defini-
tivamente a questão dos vetos. Mais de 1.500 podem 
ser arquivados porque perderam o efeito, não se jus-
tifica mais discuti-los, vão direto, vão ser arquivados. 
Em relação a 90% dos outros, também há consenso, 
vão ser mantidos os vetos. Porém, há quatro ou cinco 
pontos que têm de ser votados. Não existe acordo? 
Não, mas vamos para a votação. E qual é o problema 
de votar? Teoricamente, nenhum, até porque o Gover-
no tem mais de 440 Deputados em sua base. Então, 
é muito fácil o Governo botar em votação e derrotar, 

manter o veto. Qual é o medo do Governo, se tem 
uma base absoluta nesta Casa, quase total, quase 
uma unanimidade?

O que nós temos que fazer? Nós, aqui mesmo, 
temos que tomar a iniciativa de resolver a questão dos 
vetos. Não temos que perguntar para ninguém!

O PSDB, na Câmara, votou ontem favoravelmen-
te ao Orçamento, deixando para o Senado resolver na 
terça-feira. Mas votou manifestando claramente essa 
posição. Nós defendemos que temos que resolver a 
questão de todos os vetos. Que a partir de agora em 
relação a cada veto seja obedecido o que está aqui: 
seja nomeada uma Comissão e, em 30 dias, temos que 
votá-lo. E se não votarmos, temos que trancar a pauta, 
não se vota mais nada. É isso o que temos que fazer.

Não adianta jogar a culpa no passado. Nós temos 
que corrigir, mas sem ter que pedir bênção para o Su-
premo e muito menos para a Presidente da República. 
Nós temos que exercer aqui o nosso papel. Não po-
demos abrir mão disto: o final do processo legislativo 
é exercido por esta Casa.

E eu achei muito estranho. Eu fui Deputado Dis-
trital, fui 3º Secretário na Câmara Distrital, que cuidava 
exatamente do processo legislativo. Quando eu resolvi 
ser candidato a Deputado Federal foi por um motivo 
muito simples: a minha área, e eu estou aqui apenas 
por causa dela, é dar prioridade à educação.

Na Câmara Distrital, 80% dos projetos aprovados 
por aquela Casa eram inconstitucionais. Então, se eu 
quisesse fazer alguma coisa pela educação, tinha que 
ser no Congresso Nacional.

E quando eu cheguei, imaginei que aqui teríamos 
a liberdade de ver aprovados projetos dos Parlamen-
tares, que as emendas apresentadas seriam cumpri-
das, tendo em vista os compromissos, até porque no 
início eu era da base. Mas aqui não é assim. Há uma 
televisãozinha na Secretaria de Relações Institucio-
nais – SRI, no quarto andar do Palácio do Planalto, e 
há uma pessoa que cuida só disso, assiste à televisão 
o dia todo, à TV Câmara. Fica olhando, observando, 
botando no papelzinho um “x”: Deputado Izalci, maté-
ria tal, votou contra, votou a favor, votou não sei o quê.

Eles dizem isto abertamente: “Não vamos liberar 
emendas por isto e por isto. A Oposição é assim, a 
Situação é assado.” Dizem isso abertamente.

Por isso, temos que tentar aqui, inclusive cum-
prindo promessa de campanha, que as emendas sejam 
impositivas; que sejam menores, mas impositivas. Não 
dá para ir para a base, prometer as coisas e, depois, 
ver que as emendas não são liberadas. Não pode ser 
motivo de negócio, algo condicional: se vota a favor 
do Governo, libera a emenda; se não vota, não libera. 
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Isso tem que acabar. Esta Casa precisa resgatar essa 
credibilidade, que ela não tem mais.

Conversei com vários Deputados. Mais de 30 De-
putados, com quem conversei no início do ano, disseram 
que não voltam a esta Casa. E com razão. Da forma 
como é conduzido o processo aqui, não vale a pena. 
Está-se perdendo tempo. Meia dúzia aqui resolve tudo.

Nós precisamos rever a situação do Congresso 
Nacional e a questão da Câmara. Não podemos ficar 
aqui apenas dizendo “amém” e “assim seja” ao Supre-
mo, muito menos ao Palácio do Planalto.

A briga que aconteceu ontem só tem um culpa-
do: exatamente quem poderia ter resolvido o proble-
ma, aquele que concentra 80% dos recursos, aquele 
que deixou todos os Municípios e Estados quebrarem, 
criando novas contribuições e diminuindo impostos para 
não distribuir para Estados e Municípios.

Hoje as contribuições são superiores aos valo-
res arrecadados em impostos. Por que são maiores? 
Porque não existe a obrigatoriedade de divisão com 
os Estados e Municípios. Isso é real. Por isso é que a 
saúde e a educação estão da maneira como estão e 
ninguém sabe quem vai resolver esse problema. As 
pessoas estão morrendo na filas dos hospitais. Os Mu-
nicípios não têm recursos. Os Estados, muito menos. 
E tudo isso fica sem solução.

Por isso eu tenho dito aqui, e no dia 13 está 
combinada uma reunião com os Governadores para 
se discutir o Pacto Federativo: só o Pacto Federativo 
vai resolver esta questão da distribuição dos recursos 
e das obrigações.

Na educação nós precisamos imediatamente 
aprovar a Lei de Responsabilidade Educacional. Não 
adianta, aqui no plenário, aprovarmos – agora acho 
que perdeu a eficácia – a medida provisória que desti-
na 100% dos recursos dos royalties para a educação. 
Está aí, a medida provisória está vigorando. Mas com 
a votação de ontem, quando foi derrubado o veto, o 
que deverá ser confirmado oficialmente – foram 350 
favoráveis à derrubada contra 45 contrários... Então, 
está confirmado. O veto foi derrubado. Significa o quê? 
Que essa medida provisória perdeu a eficácia. Esses 
recursos não vão mais para a educação – sei lá como 
vai ficar.

Mas quero dizer que também não adianta destinar 
esses recursos para a educação se não aprovarmos 
antes a Lei de Responsabilidade Educacional, porque 
a questão da educação não está relacionada somente 
a recursos. A questão da educação passa pela gestão, 
a despolitização. Hoje, na maioria dos Estados, é por 
indicação política. Aqui em Brasília, Capital da Repú-
blica, é uma eleição de carta marcada. Tiraram todo 
mundo, botaram e depois fizeram com chapa única.

Qual é o resultado disso? Está aqui nos jornais 
de hoje. Qual o resultado da educação? Brasília tinha 
tudo para ser a melhor, para ser referência não ape-
nas nacional, mas para ser referência internacional na 
educação. Aqui não se paga o piso salarial do magis-
tério, de 1.451 reais, que muitos Estados não pagam. 
Aqui dificilmente encontramos um professor que ga-
nha menos de 5 mil, 6 mil reais por mês. Brasília tinha 
condições de ter educação integral para todos. Mas 
isso não ocorre. Se não fossem as escolas particula-
res, Brasília estaria em quinto, sexto ou sétimo lugar. 
Aparece em segundo lugar porque existem as esco-
las particulares. Quando se tira a escola particular da 
pesquisa, a cidade vai para o quinto ou o sexto lugar, 
perdendo para Estados que pagam o piso salarial.

Então, temos que aprovar a Lei de Responsa-
bilidade Educacional. Espero que o Presidente pos-
sa indicar imediatamente, assim como os partidos, 
a composição da Comissão Especial da Lei de Res-
ponsabilidade Educacional, que colocamos, inclusive, 
no Plano Nacional de Educação. Nós tínhamos 1 ano 
para aprovar essa lei, porque sem gestão nós não re-
solveremos a questão da educação.

Quero dizer mais uma coisa, que disse ontem: 
barriga cheia não significa fim da pobreza. Fim da po-
breza significa educação de qualidade para todos. É 
dando educação que se acaba realmente com a miséria. 
Temos condições de chegar lá. Basta melhorar a ges-
tão e, de fato, aprovarmos aqui a destinação de 10% 
do PIB e dos recursos dos royalties para a educação.

Era isso, Sr. Presidente. 
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorginho Mello) – Conce-

do a palavra ao Deputado Edinho Bez, pela Liderança 
do PMDB.

O SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, meus cole-
gas Parlamentares, uso a tribuna nesta oportunidade 
para falar de um assunto importante, do que ocorreu 
ontem aqui, na Câmara dos Deputados, quando foram 
tomar posse os Presidentes das Comissões. 

Eu tive o privilégio de ter sido escolhido e votado 
para ser o Presidente da Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Controle aqui da Câmara dos Deputados, e 
na qualidade de Deputado com seis mandatos, sendo 
um de Deputado Estadual em Santa Catarina e cinco, 
consecutivos, de Deputado Federal, aqui, nesta Casa 
Legislativa, uso a palavra nesta oportunidade para le-
var ao conhecimento de todos a minha posse como 
Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Controle, cargo que assumi com muito prazer e alegria, 
consciente da responsabilidade. 
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A reunião de instalação e eleição ocorreu no Ple-
nário 9 das Salas das Comissões Permanentes desta 
Casa. Foram eleitos pela unanimidade dos votos dos 
presentes este Deputado Edinho Bez, como Presiden-
te; o Deputado Alexandre Santos, do PMDB do Rio de 
Janeiro, como 1º Vice Presidente; o Deputado Federal 
João Pizzolatti, como 2º Vice Presidente; e o Deputado 
Federal Luiz Sérgio, como 3º Vice Presidente.

A Comissão vem desenvolvendo um trabalho de 
grande importância ao longo destes anos. Eu, que já 
fui membro dessa Comissão, vi seu crescimento pau-
latino, disseminando o processo fiscalizatório, fomen-
tando a participação do cidadão nas ações públicas e 
debatendo, de forma clara e direta, os componentes 
desse processo. 

Essa Comissão é abrangente. Teremos muito 
trabalho. Já marquei a primeira reunião ordinária para 
a próxima quarta feira, dia 13 de março, quando deve-
remos criar a primeira Subcomissão, já nessa primeira 
reunião ordinária.

A Câmara dos Deputados possui 21 Comissões 
Técnicas Permanentes que atuam em áreas temáticas 
específicas. A Comissão que presido possui compe-
tência fiscalizatória mais ampla, abrangendo toda a 
gestão orçamentária-financeira, orçamentária-contá-
bil e patrimonial dos órgãos da Administração direta 
e indireta do Governo Federal, não estando restrita, 
portanto, a uma área específica da Administração, e 
inclusive abrangendo a população.

Também são atribuições da Comissão o acompa-
nhamento de planos e programas de desenvolvimento 
nacional ou regional e a tomada de contas do Presi-
dente da República. 

Para exercer o seu papel, a Comissão dispõe de 
três principais instrumentos: as propostas de fiscaliza-
ção e controle, os requerimentos de informações, as 
audiências públicas e as representações, entre outras, 
além das seis Subcomissões criadas, visando a outras 
iniciativas, bem como das visitas in loco. Diante de in-
dícios de irregularidades, a Comissão vale-se desses 
instrumentos para realizar auditorias, diligências, requi-
sitar relatórios, balanços e informações sobre contas 
ou autorizações de despesas de órgãos e entidades 
da Administração Federal. 

Esses trabalhos podem ser realizados diretamente 
pela Comissão ou por intermédio do TCU, órgão que 
tem a atribuição constitucional de auxiliar o Poder Le-
gislativo no exercício do controle externo. 

Quero dizer que, ao recebermos o cargo na Co-
missão ontem, quando da instalação, quando assu-
mimos a Presidência dessa importante Comissão, já 
entramos em contato com a assessoria do Tribunal de 
Contas, do Presidente Augusto Nardes, e na semana 

que vem haveremos de já providenciar uma reunião 
com o Presidente, para nós traçarmos uma meta, uma 
estratégia de funcionamento aqui na Câmara dos De-
putados, porque os nossos trabalhos têm tudo a ver 
com os trabalhos do Tribunal de Contas da União.

A fiscalização dos recursos públicos cabe a toda a 
sociedade e a cada cidadão em particular. No âmbito da 
Administração, a Constituição Federal atribui-nos com-
petência para fiscalizar os órgãos de controle interno 
de cada Poder, Legislativo, Judiciário e Executivo, entre 
outros, como também algumas instituições, fundações 
etc. Sei que será um ano de bastante trabalho em prol 
da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, 
e estamos preparados para desenvolvê-lo à altura.

Fiscalizar é verificar se os órgãos e entidades 
estão realizando suas atividades de acordo com os 
objetivos planejados, se estão respeitando as normas 
legais e se estão trabalhando de forma eficiente e im-
pessoal, isto é, se os recursos públicos estão sendo 
utilizados em proveito da sociedade, e não em bene-
fício de particulares. Esse será o nosso objetivo, nesta 
Legislatura que se inicia, no trabalho na Comissão.

A participação do cidadão no controle social é 
essencial para assegurar a boa aplicação dos recursos 
públicos. Um controle social forte e atuante, focado na 
atuação dos gestores, auxilia no combate à corrupção. 
Contamos com a participação da sociedade para o 
desenvolvimento de um grande trabalho em prol do 
bem-estar de todos.

Parabenizo o ex-Presidente da Comissão eleito 
em 2012, o Deputado Edmar Arruda, cumprimento 
esse que é extensivo a toda a diretoria, a todos os 
funcionários, por não medirem esforços no intuito de 
apresentar o melhor e por terem conduzido de forma 
exemplar os trabalhos no último ano.

Agradeço aos nobres Parlamentares, membros 
desta Casa e da Comissão, pelo apoio a mim concedi-
do ao me conduzirem à Presidência dessa importante 
Comissão, em especial o meu partido, por intermédio do 
Presidente, Senador Valdir Raupp, do Vice-Presidente 
da República, meu amigo Michel Temer, do Presidente 
da Câmara, Henrique Alves, e o responsável maior, 
o Líder da bancada, Eduardo Cunha, além do apoio 
que recebi dos 80 Deputados do PMDB, da bancada 
federal, dos seis Deputados e dois Senadores da ban-
cada de Santa Catarina aqui no Congresso Nacional, 
e dos demais Parlamentares, independentemente de 
cor partidária.

Coloco-me à disposição de todos os Deputados 
Federais e Senadores e da população em geral, para 
trocarmos ideias, debatendo os temas mais importan-
tes para a sociedade e para o Brasil, e agradeço aqui 
a confiança em mim depositada.
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Também gostaria de falar sobre o marco regulató-
rio dos portos, objeto da Medida Provisória nº 595, de 
2012. Quero dizer que temos uma Frente Parlamentar 
Mista, composta por Senadores e Deputados, e que 
este Parlamentar, depois de ter passado pela Secre-
taria de Estado da Infraestrutura em Santa Catarina, 
onde meu colega Deputado Jorginho Mello, que pre-
side esta sessão, era nosso Deputado Estadual, de 
lá para cá comecei também a me dedicar à área da 
infraestrutura nacional, e coordeno naquela Frente a 
área de Portos e Vias Navegáveis. Por isso, é impor-
tante dizer-lhes que sou membro titular da Comissão 
Mista em Defesa da Infraestrutura Nacional, que vai 
avaliar, analisar e alterar, se necessário for, a Medida 
Provisória nº 595, de 2012, que trata do novo marco 
regulatório dos portos.

Sábado, dia 2 de março, tivemos reuniões da 
convenção nacional do PMDB para a escolha da nova 
executiva do partido; embora naquela ocasião esti-
véssemos focados nas questões de cunho partidário, 
não pude deixar de observar, nas conversas, a apre-
ensão em torno das discussões sobre o novo marco 
regulatório dos portos, objeto da Medida Provisória 
nº 595, de 2012. Aliás, o assunto, em todas as rodas, 
nos contatos, nas conversas, é de suma importância.

Nós entendemos que sobre a medida provisória 
que veio para cá, encaminhada pela Presidente Dilma 
Rousseff, as opiniões são muito divergentes mesmo, 
mas entre os que são contrários ou favoráveis existe 
uma unanimidade: o Brasil precisa avançar rapidamente 
na construção de um novo marco regulatório estável 
e seguro para os investimentos. Não há espaço para 
insegurança regulatória num momento em que se pre-
tende realizar licitações para operações privadas. É a 
imagem de um Brasil que honra seus compromissos 
e que sabe que a infraestrutura caminha lado a lado 
com a economia.

No entanto, essa medida provisória nós precisa-
mos analisar, e vai ser modificada na Comissão. Não 
podemos aceitá-la como ela está. Ela tem muita coi-
sa boa, e tem muita coisa que nós vamos trocar; para 
isso, no próximo dia 19 estaremos fazendo aqui um 
seminário. Vai ser no Plenário 2, a partir das 9 horas da 
manhã, para discutirmos com os trabalhadores, com 
os segmentos, com os empresários, com a área, com 
o total da área portuária do Brasil, para que possamos 
extrair no final um relatório que vamos encaminhar, 
entregar em mãos ao Senador Eduardo Braga, que 
é o Relator da Comissão Mista que trata de avaliar a 
Medida Provisória nº 595, de 2012. 

Não podemos concordar, por exemplo, com a for-
ma como estamos enfraquecendo o CAP, o Conselho 
de Autoridade Portuária. Não podemos também con-

cordar com algumas outras coisas. E também temos de 
fazer com que possamos todos entender que quando 
falamos em porto estamos falando também em rodo-
via, ferrovia, aerovia, estamos falando da questão da 
infraestrutura portuária, que envolve também empre-
gados. Defendemos, obviamente, a competitividade, 
mas é possível fazer isso tudo, modernizarmo-nos, 
buscando atender aqueles que fazem o porto funcionar: 
os empresários, os investidores e os trabalhadores. 

Então, nós entendemos que estamos ainda dis-
cutindo. Tivemos quatro audiências públicas, teremos 
mais na próxima semana, e vamos apresentar uma 
proposta para o nosso Relator também. Sou membro 
titular da Comissão. Entendemos que é possível mo-
dificarmos para melhor, mas com a participação de 
todos, não da forma, da maneira como veio a Medida 
Provisória nº 595, de 2012.

Obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na quali-
dade de Coordenador de Portos e Vias Navegáveis da 
Frente Parlamentar Mista em Defesa da Infraestrutura 
Nacional, tomo a palavra nesta oportunidade para falar 
sobre a Medida Provisória nº 595/2012, que trata do 
novo marco regulatório dos portos.

Sábado, dia 2 de março, estivemos reunidos na 
convenção nacional do PMDB, para escolher a nova 
executiva do partido. Embora naquela ocasião estivés-
semos focados nas questões de cunho partidário, não 
pude deixar de observar nas conversas a apreensão em 
torno das discussões sobre o novo marco regulatório 
dos portos, objeto da MP nº 595/2012, aliás, assunto 
de todas as rodas, desde a sua edição no final de 2012. 

As opiniões são muito divergentes mesmo. Entre 
os que são contrários ou favoráveis existe, porém, uma 
unanimidade: o Brasil precisa avançar rapidamente na 
construção de um marco regulatório estável e seguro 
para os investimentos. Não há espaço para insegurança 
regulatória, num momento em que se pretende realizar 
licitações para operações privadas. É a imagem de um 
Brasil que honra seus compromissos e que sabe que 
a infraestrutura caminha lado a lado com a economia.

Antes de comentar a Medida Provisória nº 595, 
de 2012, recomendo uma ampla reflexão sobre a Lei 
nº 8.630, de 1993. Quando essa lei foi editada, o Brasil 
sequer chegava a 400 milhões de toneladas movimen-
tadas em nossos portos. Na atualidade superamos os 
900 milhões de toneladas, com tendência de cresci-
mento. No período de 2002 a 2011, a corrente de co-
mércio exterior brasileiro cresceu de US$ 100 bilhões 
para US$ 480 bilhões; a movimentação de contêine-
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res cresceu de 2 milhões para 5,3 milhões; e o Brasil 
teve um crescimento, no comércio exterior, no perío-
do de 2009 a 2011, maior do que o da China e muito 
maior do que o dos Estados Unidos e da Alemanha. É 
sempre bom ressaltar que mais de 95% das riquezas 
transacionadas no comércio exterior brasileiro, tanto 
na importação quanto na exportação, são transporta-
dos pela via marítima.

Embora o Governo, nos últimos, anos tenha prio-
rizado investimentos, inclusive na área da Infraestru-
tura, incluindo portos, mesmo assim os portos fica-
ram 15 anos sem dragagem. O Plano de Aceleração 
do Crescimento e a criação da Secretaria de Portos 
trouxeram um novo alento. Junto a isso, a iniciativa pri-
vada carregou o piano até aqui, com expressivo salto 
de produtividade.

No entanto, há problemas que precisam ser ata-
cados. Os principais que oneram o custo logístico e a 
operação portuária são: acessos terrestres insuficien-
tes aos portos; muita burocracia onerando usuários e 
operadores de terminais; tarifas portuárias elevadas, 
cobradas pelos donos dos navios (armadores) ao im-
portador/exportador; e necessidade de ampliação dos 
berços de atracação e de dragagem, para fazer face 
aos navios cada vez maiores que começaram a vir 
para o Brasil nos últimos 2 anos.

Entretanto, percebo que a MP nº 595/12 pode não 
estar atacando esses pontos de forma eficaz. Parece-
-me que o Governo parte de outro diagnóstico, o de 
que o problema está nos portos públicos, e propõe a 
expansão dos terminais privados, o que, entre outras 
coisas, pode ser objeto de ações judiciais por incons-
titucionalidade.

Temo que abrir a possibilidade de esses terminais 
prestarem serviço público, fora do porto organizado, 
vai gerar competição injusta entre desiguais, com sé-
rias consequências: de um lado, os operadores nos 
portos públicos, com uma série de restrições e encar-
gos provenientes dos processos licitatórios e regras 
da ANTAQ e com necessidade crescente de ganhos 
de escala para reduzir custos e tarifas cobradas dos 
armadores; do outro lado, os terminais privados, sem 
restrições, com baixos encargos e poucas obrigações.

Nesse cenário, há o risco de os futuros terminais 
privados ficarem nas mãos dos donos dos navios e 
dos grandes operadores internacionais, levando os 
portos públicos à inanição. Meu maior temor é de que 
o comércio exterior brasileiro possa ficar refém de in-
teresses internacionais, com a consequente redução 
da competitividade dos nossos produtos.

Além disso, existem outras questões preocupan-
tes. Dentre elas estão os contratos anteriores à Lei 
8.630, que, caso não sejam prorrogados, ainda que 

por período definido, para que sejam adequados ao 
processo licitatório, serão objeto de processos judiciais.

Há ainda questões relativas à chamada pública 
para os terminais privados, que podem atrasar e com-
prometer os objetivos do Governo quanto aos investi-
mentos no curto prazo. Mesmo que haja um processo 
seletivo, hão de ser definidos parâmetros que não são 
objeto direto da MP, e que levarão tempo. É o caso dos 
projetos que estão em andamento, com contrato de 
autorização ou de adesão já firmado, e que ficam na 
expectativa da medida provisória. Ou seja, vamos ter 
um período em que pouco deverá acontecer, caben-
do observar que se o empresário não tiver conforto 
regulatório não vai investir, até que a MP 595 venha a 
ser convertida em lei e venha a ter seus dispositivos 
regulamentados.

Apresentei, por conta dessa avaliação, um con-
junto de emendas à MP 595, emendas essas que vi-
sam à redução dos riscos mencionados e vão permitir 
que o sistema portuário brasileiro continue evoluindo 
positivamente, como tem ocorrido nos últimos 10 anos.

Enfim, nós no Congresso Nacional temos a res-
ponsabilidade de tentar aperfeiçoar a Medida Provi-
sória nº 595/12, trabalhando junto aos empresários e 
trabalhadores na busca de um consenso mínimo, pelo 
menos para que os investimentos voltem a fluir, se não 
teremos de conviver, pelo menos no curto prazo, com 
uma grande frustração.

Sr. Presidente e nobres colegas, aproveito para 
informar, dada a importância do tema, que estou pro-
movendo nesta Casa, no dia 19 de março, às 9 horas, 
no Plenário 2, um debate sob a égide da Frente Par-
lamentar Mista em Defesa da Infraestrutura Nacional, 
de que este Deputado é o Coordenador de Portos e 
Vias Navegáveis. 

Já ficam de antemão todos os presentes convi-
dados.

Era o que tinha a dizer.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na quali-

dade de Deputado com seis mandatos, sendo um de 
Deputado Estadual em Santa Catarina e cinco, con-
secutivos, de Deputado Federal, aqui, nesta Casa Le-
gislativa, tomo a palavra nesta oportunidade para levar 
ao conhecimento de todos o fato de que tomei posse 
no dia 6 de março, data do meu aniversário, como 
Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Controle, cargo que assumi com muito prazer e alegria. 

A reunião de instalação e eleição ocorreu no 
Plenário 9, das Salas das Comissões Permanentes 
desta Casa, onde foram empossados este Deputa-
do Federal Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, 
como Presidente; o Deputado Federal Alexandre San-
tos, do PMDB do Rio de Janeiro, como 1º Vice Presi-
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dente; o Deputado Federal João Pizzolatti, do PP de 
Santa Catarina, como 2º Vice Presidente; e Deputado 
Federal Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, como 
3º Vice Presidente.

A Comissão vem desenvolvendo um trabalho 
de grande importância ao longo destes anos, e, como 
membro, vi seu crescimento paulatino, disseminando 
o processo fiscalizatório, fomentando a participação 
do cidadão nas ações públicas e debatendo, de forma 
clara e direta, os componentes desse processo. Essa 
comissão é abrangente. Teremos muito trabalho. Já 
marquei a primeira reunião ordinária para a próxima 
quarta feira, dia 13 de março, quando deveremos criar 
a primeira Subcomissão.

A Câmara dos Deputados possui 21 Comissões 
Técnicas Permanentes que atuam em áreas temáti-
cas específicas. 

A CFFC possui competência fiscalizatória mais 
ampla, abrangendo toda a gestão orçamentária, fi-
nanceira, contábil e patrimonial dos órgãos da Admi-
nistração direta e indireta do Governo Federal, não 
estando restrita, portanto, a uma área específica da 
Administração.

Também são atribuições da CFFC o acompanha-
mento de planos e programas de desenvolvimento na-
cional ou regional e a tomada de contas do Presidente 
da República. Para exercer o seu papel, a CFFC dispõe 
de três principais instrumentos: as propostas de fisca-
lização e controle, os requerimentos de informação ou 
de audiência pública e as representações, entre outras, 
além das seis Subcomissões criadas visando a outras 
iniciativas, bem como das visitas in loco.

Diante de indícios de irregularidades, a Comissão 
vale-se desses instrumentos para realizar auditorias, 
diligências, requisitar relatórios, balanços e informa-
ções sobre contas ou autorizações de despesas de 
órgãos e entidades da Administração Federal. Esses 
trabalhos podem ser realizados diretamente pela Co-
missão ou por intermédio do TCU, órgão que tem a 
atribuição constitucional de auxiliar o Poder Legislativo 
no exercício do controle externo.

A fiscalização dos recursos públicos cabe a toda 
a sociedade e a cada cidadão, em particular. No âmbito 
da Administração, a Constituição Federal atribui-nos 
competência para fiscalizar os órgãos de controle in-
terno de cada Poder (Legislativo, Judiciário e Execu-
tivo), entre outros.

Sei que será um ano de bastante trabalho, em 
prol da Comissão de Fiscalização Financeira e Contro-
le, e estamos preparados para desenvolvê-lo à altura.

Fiscalizar é verificar se os órgãos e entidades 
estão realizando suas atividades de acordo com os 
objetivos planejados, se estão respeitando as normas 

legais e se estão trabalhando de forma eficiente e im-
pessoal, isto é, se os recursos públicos estão sendo 
utilizados em proveito da sociedade, e não em bene-
fício de particulares. Esse será o nosso objetivo nesta 
Legislatura que se inicia.

A participação do cidadão no controle social é 
essencial para assegurar a boa aplicação dos recur-
sos públicos. Um controle social forte e atuante, fo-
cado na atuação dos gestores, auxilia no combate à 
corrupção. Contamos com a participação de sociedade 
para desenvolvermos um grande trabalho em prol do 
bem-estar de todos.

Parabenizo o ex-Presidente da Comissão, eleito 
em 2012, Deputado Edmar Arruda, cumprimento que 
é extensivo a toda a Diretoria, por ter conduzido de 
forma exemplar os trabalhos no último ano.

Agradeço aos nobres Parlamentares membros 
dessa Comissão pelo apoio a mim concedido ao me 
conduzirem à Presidência dessa importante Comissão, 
em especial do meu partido, por intermédio do Presi-
dente, Senador Valdir Raupp, do Vice-Presidente da 
República, o amigo Michel Temer, do Presidente da Câ-
mara, Henrique Eduardo Alves, e do responsável maior, 
o Líder da bancada, Eduardo Cunha, além do apoio 
que recebi dos 80 Deputados do PMDB, da bancada 
federal, dos seis Deputados e dois Senadores da ban-
cada de Santa Catarina aqui no Congresso Nacional.

Coloco-me à disposição de todos os Deputados 
Federais, dos Senadores e da população em geral para 
trocarmos ideias, debatendo os temas mais importan-
tes para a sociedade e para o Brasil. Muito obrigado 
pela confiança.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Jorginho Mello) – Srs. De-

putados, gostaria de contar com a compreensão de 
cada um de V.Exas. Passo a palavra, imediatamente, 
ao Deputado Mário Feitoza; depois, ao Deputado Beto 
Albuquerque, que pediu para fazer uma manifestação; 
em seguida, ao Líder Deputado André Moura.

Então, com a palavra, por 10 minutos, o Depu-
tado Mário Feitoza.

O SR. MÁRIO FEITOZA (PMDB-CE. Sem revisão 
do orador.) – Obrigado, Presidente Jorginho Mello, do 
belíssimo Estado de Santa Catarina, que com muita 
maestria preside esta sessão.

Quero agradecer ao Líder do partido, Eduar-
do Cunha, e ao Vice-Líder, Darcísio Perondi, do Rio 
Grande do Sul, do nosso PMDB, que muito gentilmen-
te me cederam o tempo necessário para fazer alguns 
comentários a respeito de temas importantes. Acabei 
de ver outro catarinense, o Edinho Bez, falando ali da 
tribuna. Esses catarinenses são maravilhosos porque 
têm berço, história e sabem discutir como ninguém, 



Março de 2013 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 8 04029 

com profundidade, com conteúdo a história do nosso 
Brasil e as nossas necessidades. Parabéns, Deputa-
do Edinho Bez. 

O que me traz aqui hoje é a minha honra, a mi-
nha satisfação de, pelo segundo ano, participar da 
Comissão de Finanças e Tributação. No ano passado, 
fui indicado pelo Líder Henrique Eduardo Alves para 
compor, como membro titular, a Comissão de Finanças 
e Tributação. Ali, naquela Comissão, representando o 
PMDB, pude discutir, sob a Presidência do Deputado 
Antônio Andrade, outro nobre mineiro do PMDB, as-
suntos relevantes que por ali passaram, principalmente 
o regime diferenciado de licitações, a Lei nº 8.666, que 
norteiam e que dirigem todas as nossas decisões e do 
setor público, notadamente no que se refere à Copa do 
Mundo de 2014 e às exigências necessárias para que 
os programas possam ser desenvolvidos.

Este ano, tenho certeza, o meu PMDB viu que 
a atuação foi profícua. Sob a gestão e a Presidência 
de João Magalhães, volto a assumir a Comissão de 
Finanças e Tributação, agora na condição de Vice-
-Presidente, onde deveremos, sem dúvida, contribuir 
para o melhor, para desenvolvermos e discutirmos as-
suntos totalmente voltados para a melhoria do nosso 
sistema de tributação e do nosso sistema financeiro. 

Tenho certeza de que posso dar uma contribuição 
especial nessa discussão, porque, como aqui já disse 
várias vezes, e não me canso de repetir, sou oriundo 
do mercado financeiro, há 36 anos labuto no mercado 
financeiro, onde comandei instituições financeiras ao 
longo de quase 20 anos, e hoje tenho o meu grupo 
voltado para as áreas de finanças, tecnologia, agro-
pecuária e saúde.

Sinto-me muito honrado por ter o meu partido, 
PMDB, me escolhido para fazer parte da Comissão 
de Finanças e Tributação, Presidente Jorginho Mello, 
porque estou em casa, tratando de assuntos extrema-
mente importantes em relação aos quais fico muito à 
vontade devido a minha experiência, à expertise e ao 
longo caminho andado no mercado financeiro, enten-
dendo que é a proporcionalidade do volume de crédito 
para o microcrédito, para médias e grandes empresas, 
o financiamento à infraestrutura, aos grandes projetos 
do Brasil que vai nortear o nosso desenvolvimento e, 
sem dúvida, desencadear um processo de crescimen-
to do nosso PIB.

Temos certeza de que lá estaremos dando toda 
a contribuição possível para que possamos fazer com 
que a nossa carga tributária seja melhor para o Brasil 
e, principalmente, para os empreendedores. Quando 
eu digo empreendedores, refiro-me aos empreende-
dores nacionais de grandes grupos, mas também de 
empreendedores internacionais, que vêm ao Brasil 

para somar, aportar recursos, principalmente na área 
de infraestrutura, nos nossos portos, em logística, em 
rodovias, em energia, em tantos outros segmentos, 
notadamente os voltados para a Copa do Mundo – 
hotéis, habitações e turismo em geral.

Entendemos que essa engenharia faz parte de 
um pouco do nosso crescimento e de muito do nosso 
PIB, dados tantos eventos que ocorrerão simultanea-
mente no País.

Também, Presidente Jorginho Mello, eu gostaria 
de dar uma conotação especial à vinda, ontem, a esta 
Casa, do meu Governador, Sr. Cid Gomes, do PSB do 
meu Estado do Ceará, que aqui ontem reuniu toda a 
bancada cearense, nós, os 22 Deputados, com pou-
quíssimas ausências, totalmente justificadas – alguns 
Deputados não estiveram presentes em razão de afa-
zeres internacionais ou por motivo de saúde.

O Governador Cid Gomes deu-nos uma aula, 
explicou-nos categoricamente cada detalhe dos inves-
timentos que são feitos hoje no Estado do Ceará. Falou 
sobre o Arco Metropolitano, uma rodovia que envolve 
a cidade e com maior facilidade permite chegar aos 
portos. Ao Porto do Mucuripe e ao Porto de Pecém. Do 
Porto de Pecém, falou sobre a nossa ZPE, um projeto 
belíssimo, a primeiríssima do Brasil. Pode não ser a 
primeira do Brasil, porque temos historicamente a ZPE 
do Acre, criada anos atrás, mas a ZPE de Fortaleza, 
do Porto de Pecém, com a sua infraestrutura, com a 
sua forma de gestão e participação, sem dúvida, será 
referência, será modelo para todas as outras ZPEs 
que ainda serão instaladas no Brasil.

Falou também o Governador Cid Gomes da par-
ceria que o Estado fez com a PETROBRAS. Com a 
ida da Presidente Dilma Rousseff, no dia 21, ao Ce-
ará, vários eventos serão formalizados na área edu-
cacional, na área de saúde e na área da refinaria da 
PETROBRAS. O Governador, tão sabiamente, colocou 
o Estado como sócio desse processo desenvolvimen-
tista, como participante desse grande monumento que 
será a refinaria do Ceará, que exigirá um investimento 
de 22 bilhões de reais. 

É a inteligência do Governador Cid Gomes, que, 
com todos os seus assessores e Secretários, faz em 
Brasília uma discussão, com todos os membros da ban-
cada, para prestar contas. É uma gentileza do nosso 
Governador, com quem toda a bancada está integrada 
para entender o que o Governador faz e busca. E aqui 
somarmos forças para que juntos possamos desenvol-
ver cada vez mais o nosso Ceará.

Outro item importante que trago à tribuna é a 
alegria de ontem termos vivido momentos decisivos 
quanto à distribuição dos royalties de petróleo. É cla-
ro que várias explicações foram dadas e fica o meu 
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agradecimento ao Plenário e à bancada pela forma 
limpa e discreta, ao mesmo tempo com notáveis alvo-
roços, como foi definida a distribuição dos royalties 
de petróleo, própria para o nosso Brasil, para o nosso 
Ceará, para o nosso Nordeste. Os nossos oradores 
foram muito bem guiados e traduziram o pensamento 
dos partidos que representam e desejam a melhoria 
do nosso Estado e do nosso povo. A divisão limpa 
dos royalties de petróleo favorece não só o notável e 
nobre Estado do Rio de Janeiro, que temos como re-
ferência na nossa vida, mas também o nobre Estado 
do Espírito Santo, 

Mas com a sabedoria de que o Brasil pode ter 
tempos melhores e vida melhor, com uma distribuição 
equitativa dos recursos, com melhores forças e me-
lhores esforços para que todos os Estados possam 
contribuir e ter a parte do seu quinhão para fazer face 
aos seus investimentos. 

Por último, Sr. Presidente, quero dizer da satis-
fação de hoje, uma quinta-feira em que normalmente 
são pouquíssimos oradores – estou vendo que estamos 
com o plenário cheio de grandes nomes –, ter o meu 
partido me proporcionado esse tempo de 10 minutos, 
o que levo para o meu Ceará com muita sapiência e 
a satisfação de cada dia poder somar e ser a pessoa 
mais importante neste plenário, aprendendo com todos 
os meus pares e colegas. 

Muito obrigado, grande Presidente Jorginho Mello.
O SR. PRESIDENTE (Jorginho Mello) – Srs. De-

putados, queria contar com a compreensão do Depu-
tado André Moura, que é Líder e tem preferência re-
gimental, para dar a palavra por 2 minutos ao também 
Líder Beto Albuquerque. Tenho certeza de que S.Exa. 
não vai opor-se.

O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, só quero, já que 
amanhã não estarei aqui, solicitar a V.Exa. seja que 
seja considerado lido meu pronunciamento sobre o Dia 
Internacional da Mulher, e que lhe seja dada a devida 
publicidade nos órgãos de comunicação da Casa e 
em A Voz do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Jorginho Mello) – Muito 
bem.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no dia 8 
de Março, Dia Internacional da Mulher, comemora-se 
o universo feminino no mundo. E aplaudimos todas as 
conquistas femininas alcançadas nas últimas décadas. 
As mulheres, ao longo do Século XX, marcaram de ma-
neira definitiva os seus rumos para este novo milênio.

Diversos fatores contribuíram para essa realidade. 
Os avanços no plano educacional e na participação no 
mercado de trabalho sintetizam o novo papel da mulher 
na sociedade. As mulheres, depois de 1945, passa-
ram por grandes movimentos de transformação, como 
diversos números demonstram. Por exemplo, entre os 
donos de empresas as mulheres representavam 17% 
dos empregadores brasileiros em 1991 e passaram a 
22,4 % em 1998. É o que aponta a Pesquisa Nacional 
por Amostragem de Domicílios – PNAD, feita pelo IBGE. 
Hoje esse índice pulou para quase 29%. Os avanços 
são também incontestáveis nos cargos gerenciais e 
nas profissões liberais, como medicina, direito e ar-
quitetura, com até 300% de aumento da participação 
feminina em 1 década. As mulheres já são 40% da 
força de trabalho no País e 24% dos gerentes.

Reconheço com muita alegria que o século que 
acabou foi o de maior avanço das mulheres em toda 
a história da humanidade. Elas estão conquistando 
espaço no mundo inteiro em praticamente todas as 
atividades. No Brasil, 20 milhões de mulheres entraram 
para a população economicamente ativa em 2 décadas.

Todo esse avanço dá a impressão de que o fu-
turo é cor-de-rosa; porém, por mais que as mulheres 
tenham entrado de vez no mercado de trabalho e es-
tejam saindo-se muito bem, o preconceito e a violência 
ainda persistem, e elas recebem uma remuneração 
em média cerca de 30% menor do que os homens, 
conforme a Síntese dos Indicadores Sociais divulgada 
em março de 2007 pelo IBGE, Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística.

Além de serem responsáveis pela maternidade 
e pela ordem da casa, atualmente no Brasil a maioria 
das famílias são chefiadas por mulheres, que lutam 
diariamente dentro e fora de casa. A sociedade, o 
Governo, as instituições e as ONGs articulam-se para 
que as conquistas femininas não fiquem apenas no 
papel, mas aconteçam de fato, como mais uma forma 
de igualdade e respeito social.

O direito a escolher os próprios governantes mo-
bilizou mulheres de todo o mundo durante boa parte 
da primeira metade do século XX. No Brasil, essa 
conquista aconteceu em 1932, durante o Governo de 
Getúlio Vargas. A Nova Zelândia foi o primeiro país a 
permitir o voto feminino, em 1893. Na França, apesar 
de a igualdade estar entre os lemas da Revolução Fran-
cesa, a mulher só conseguiu votar a partir de 1945, 
após o fim da 2ª Guerra Mundial.

Em 1827 surgiu a primeira lei sobre educação 
das mulheres, permitindo que elas frequentassem 
as escolas elementares. Instituições de ensino mais 
adiantado ainda eram proibidas a elas. Só em 1879 
as mulheres obtiveram autorização do Governo para 
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estudar em instituições de ensino superior, mas as que 
seguiam esse caminho eram criticadas pela sociedade.

Em 1914 a primeira jornalista de que se tem no-
tícia, Eugênia Moreira, escreveu artigos em jornais 
afirmando: “A mulher será livre somente no dia em 
que passar a escolher seus representantes”.

Em 1919 foi construído o primeiro monumento 
em homenagem a uma mulher, um busto de Clarisse 
Índio do Brasil, que morreu vítima de violência urbana 
no Rio de Janeiro.

Em 1928 as mulheres conquistam o direito de 
disputar oficialmente as provas olímpicas.

Em 1932 o Governo de Getúlio Vargas promul-
gou o novo Código Eleitoral, por meio do Decreto nº 
21.076, garantindo finalmente o direito de voto às mu-
lheres brasileiras.

Em 1948 a holandesa Fanny Blankers-Keon, 
de 30 anos, mãe de duas crianças, consagrou-se a 
grande heroína individual das Olimpíadas, superan-
do todos os homens. Conquistou quatro medalhas de 
ouro no atletismo.

Em 1962 o Presidente João Goulart sancionou 
a Lei nº 4.121, que ampliou os direitos da mulher ca-
sada no Brasil.

Em 1974 Izabel Perón tornou-se a primeira mulher 
presidente, e em 1977 a escritora Rachel de Queiroz 
tornou-se a primeira mulher a ingressar na Academia 
Brasileira de Letras.

Em 1985 surgiu a primeira Delegacia de Atendi-
mento Especializado à Mulher – DEAM, em São Paulo.

Em 1994 Roseana Sarney tornou-se a primeira 
mulher eleita Governadora de um Estado brasileiro, o 
Maranhão. Foi reeleita em 1998.

Em 1997 as mulheres já ocupam 7% das ca-
deiras da Câmara dos Deputados, 7,4% do Senado 
Federal e 6% das Prefeituras brasileiras. O índice de 
Vereadoras eleitas aumentou de 5,5%, em 1992, para 
12%, em 1996.

No ano de 2006 foi aprovada a Lei Maria da Pe-
nha, Lei nº 11.340, que trata de forma diferenciada 
a questão da violência doméstica e sexual contra a 
mulher.

Em 2010, com 99,99% dos votos apurados e com 
56,05% dos votos válidos, Dilma Rousseff foi eleita 
a primeira mulher Presidenta do Brasil. Nesta opor-
tunidade, parabenizo as mulheres pelas conquistas 
alcançadas durante estes anos lembrando o marco 
que foi para o Brasil a eleição de uma grande mulher, 
nossa Presidenta Dilma Rousseff, para o centro do 
Poder brasileiro.

Que Deus nos ajude na luta contra a violência 
praticada contra as mulheres, e que o amanhã possa 

ser um novo marco, uma nova vida, uma nova história 
para as mulheres.

Encerro com a canção Angélica, de Chico Bu-
arque, lembrando com esta homenagem todas as mu-
lheres lutadoras que tiveram seus filhos executados, 
torturados e desaparecidos:

“Quem é essa mulher 
Que canta sempre este estribilho: 
Só queria embalar meu filho, 
Que mora na escuridão do mar... 
Quem é essa mulher 
Que canta sempre este lamento: 
Só queria lembrar o tormento 
Que fez meu filho suspirar... 
Quem é essa mulher 
Que canta sempre o mesmo arranjo? 
Só queria agasalhar meu anjo 
E deixar seu corpo descansar. 
Quem é essa mulher 
Que canta como dobra um sino? 
Queria cantar por meu menino, 
Ele já não pode mais cantar.”

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Jorginho Mello) – Deputado 

Beto Albuquerque, V.Exa. tem a palavra por 2 minutos.
O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB-RS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. 
Presidente, pela generosa concessão de V.Exa. Quero 
registrar, em nome da Liderança da bancada do PSB, 
as homenagens às mulheres que lutam, que constro-
em a sua emancipação, que conquistam o seu espaço 
e afirmam-se cada vez mais – não é? – como a força 
motora das mudanças do mundo, como são as nos-
sas mulheres. 

E afastado um pouco da condição de Líder, como 
gaúcho, como alguém que nasceu no interior do Rio 
Grande do Sul, na grande Passo Fundo, e há 50 anos, 
Sr. Presidente, conheço essa região praticamente como 
a palma da minha mão, a região de Passo Fundo, de 
Mato Castelhano, de Tapejara, Getúlio Vargas, Sanan-
duva, quero deixar aqui uma preocupação, para que se 
registre aqui e, ao mesmo tempo, possa ser ouvida e 
interpretada pela nossa FUNAI, que cumpre uma tarefa 
institucional importante, filosoficamente, na demarca-
ção de terras indígenas, mas eu há 50 anos conheço 
essa região, que não é uma região de latifúndios; é 
uma região de pequenas e médias propriedades, que 
passam de pai para filho, e que agora estão lá sendo 
ameaçadas, ou nervosamente pressionadas, por um 
processo que talvez afaste das suas terras, das suas 
propriedades, para sempre, milhares de famílias des-
sa região. 
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Eu acho que a FUNAI tem de cumprir sua tarefa, 
mas tem de ter prudência, tem de ter responsabilidade 
técnica, tem de ouvir todas as partes, tem de aprofun-
dar todo o exame, porque jogar milhares de famílias na 
sarjeta da estrada, depois de 100 anos como pequenos 
produtores rurais, em propriedades que passaram de 
pai para filho, também não é a melhor política. 

E para concluir, Sr. Presidente, como esse pro-
cesso se iniciou agora, do ponto de vista de vistoria, 
eu quero crer que haverá prudência, respeito, investi-
gação decente e apurada, para que a decisão seja a 
mais justa possível, e acima tudo sensível à existência 
dessas pequenas propriedades rurais, desses médios 
produtores, que fazem daquela região um grande ce-
leiro, ali no planalto médio do Rio Grande do Sul, em 
termos de produção. 

É o registro que faço, agradecendo a V.Exa. e di-
rigindo mais uma vez às nossas mulheres as maiores 
homenagens no dia 8 de março.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorginho Mello) – Concedo 

a palavra, para dar seu discurso como lido, ao nobre 
Deputado Dr. Jorge Silva.

V.Exa. tem 1 minuto.
O SR. DR. JORGE SILVA (PDT-ES. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente Jor-
ginho Mello, por este espaço. 

Dou como lido discurso que faço em homena-
gem às mulheres. Quero aqui homenagear todas as 
mulheres do Brasil e do mundo, dirigindo uma sauda-
ção especial à primeira turma de normalistas de São 
Mateus, que se formou em 18 de dezembro de 1958. 
Foram elas: Ana Maria Santos; Joana Coelho Suaid; 
Mesigna Emerenciano e Silva; Marize Souza Mathias; 
Marlete Oliveira; Selma Santos Almeida; Isolda Este-
ves Silvares; Yolanda Esteves; Yolette Carvalho; Maria 
Cecília Motta Santos; Maria Honorina Motta Santos; 
Maria Conceição Carneiro; Nelsa Anita Silva Neves; 
Daise Pedrini e, in memoriam, Anita Fundão; Lahylde 
Barcellos Motta; Nafice Alhakim Ribeiro.

Essas mulheres dedicaram toda a sua vida em 
prol da educação. Portanto, homenageando-as, ho-
menageio todas as professoras e todas as mulheres 
do Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nesta 
semana em que rendemos homenagens às mulheres 
em todo mundo, eu queria dirigir uma saudação espe-
cial à primeira turma de normalistas de São Mateus. 
Foram elas: Ana Maria Santos; Joana Coelho Suaid; 

Mesigna Emerenciano e Silva; Marize Souza Mathias; 
Marlete Oliveira; Selma Santos Almeida; Isolda Este-
ves Silvares; Yolanda Esteves; Yolette Carvalho; Maria 
Cecília Motta Santos; Maria Honorina Motta Santos; 
Maria Conceição Carneiro; Nelsa Anita Silva Neves; 
Daise Pedrini e, in memoriam, Anita fundão; Lahylde 
Barcellos Motta; Nafice Alhakim Ribeiro.

Esta turma, formada no então Colégio Estadu-
al e Escola Normal São Mateus, tinha como diretor à 
época Dr. Antônio Coelho Sampaio, que seguiu com a 
missão especial de garantir educação às crianças de 
nossa cidade e região, porque, enquanto a maioria das 
mulheres ainda estava restrita a viver dentro de casa, 
essas mateenses superaram preconceitos e abriram 
caminhos para dar à mulher o espaço a que ela tem 
direito através da educação.

Hoje, segundo dados, na educação básica, as 
mulheres são maioria, ocupando 81%. O mesmo acon-
tece nas direções das escolas de educação básica no 
Brasil, onde as mulheres ocupam mais de 85%.

Para mim, fazer esta homenagem se torna um 
momento muito especial e comovente. Estas deste-
midas normalistas dedicaram sua vida à educação, 
simbolizando assim o quão é importante para o nos-
so País a dedicação das mulheres, que em todas as 
instâncias em que se inserem marcam com a sua vida 
o seu esforço, e sempre com muita generosidade, ca-
racterísticas inegáveis destas guerreiras que desem-
penham papel decisivo na construção do mundo e de 
um futuro para o mundo. 

Ao me referir a esta turma de normalistas, home-
nageio as verdadeiras construtoras do nosso futuro: 
as mulheres.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorginho Mello) – Concedo 

a palavra ao Líder André Moura, para uma Comuni-
cação de Liderança, pelo PSC. S.Exa. dispõe de até 
13 minutos.

O SR. ANDRÉ MOURA (PSC-SE e como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ocupo a tribuna na tarde de hoje para fa-
zer um registro, em nome da Liderança do PSC, em 
comemoração ao dia de amanhã, o Dia Internacional 
da Mulher. Hoje eu reservo este momento para home-
nagear todas as mulheres, as grandes mulheres que 
fazem o nosso País.

A ideia da criação do Dia Internacional da Mu-
lher surgiu na virada do século XX, no contexto da 
Segunda Revolução Industrial e da Primeira Guerra 
Mundial, quando ocorreu a incorporação da mão de 
obra feminina, em massa, na indústria. As condições 
de trabalho, frequentemente perigosas, sempre foram 
motivo de protestos por parte dos trabalhadores. Mui-
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tas manifestações ocorreram nos anos seguintes em 
várias partes do mundo.

Jovens ou idosas, negras, brancas ou amarelas, 
evangélicas, católicas ou judias, não importa, o dia 8 
de março, Dia Internacional da Mulher, simboliza o 
universo feminino no mundo, e já não se pode mais 
negar que as conquistas femininas avançaram muito 
nos últimos anos. As mulheres, ao longo do século 
XX, marcaram de maneira definitiva o rumo para este 
novo milênio. A poetisa Ilsa da Luz Barbosa sintetiza 
muito bem:

“Mulher, você que busca no dia a dia a 
sua independência, a sua liberdade, a sua 
identidade própria; você que luta, profissional 
e emocionalmente, para ser valorizada e com-
preendida; você que a cada momento tenta ser 
a companheira, a amiga, ‘a rainha do lar’; você 
que batalha incansavelmente por seus próprios 
direitos e também por um mundo mais justo e 
por uma sociedade sem violência.”

Sem dúvida, este ser humano é você, mulher.
Eu, como pai de uma grande menina, esposo 

de uma grande mulher, irmão de uma cidadã inigua-
lável e filho de uma guerreira que nem os melhores 
super-heróis venceriam, só posso agradecer a Deus 
pela existência desses seres humanos maravilhosos 
cuja beleza os cinco sentidos que possuo não bastam 
para reconhecer.

Portanto, se no dia 8 de março comemoramos 
este dia, é porque precisamos homenagear todas as 
mulheres que fazem grande este nosso País. Em todos 
os segmentos da sociedade, as mulheres constroem 
e conquistam cada vez mais o seu espaço, através da 
inteligência e da sensibilidade que só a mulher, a ami-
ga e a mãe têm – nós, homens, não temos.

Em nome da bancada do PSC, em nome de to-
dos nós que fazemos o Partido Social Cristão, quero 
abraçar todas as mulheres que fazem grande este 
nosso País, que constroem e fazem o seu tempo, que 
conquistam cada vez mais o seu espaço, graças à sua 
capacidade, à sua inteligência, à sua tenacidade e à 
sua determinação.

A vocês, mulheres de todo o Brasil; a vocês, mu-
lheres que fazem grande este nosso País, desejo que 
Deus continue iluminando cada uma de vocês, que são 
o alicerce maior das famílias brasileiras.

O PSC (Partido Social Cristão), que defende o 
ser humano em primeiro lugar, defende a valorização 
da família e dos princípios cristãos, quer aqui abraçar 
todas as mulheres do nosso País com o orgulho de 
afirmar tudo isso que acabamos de frisar.

Parabéns a todas as mulheres.

Sr. Presidente, quero também aproveitar a opor-
tunidade, em nome da bancada do PSC, para dizer que 
a votação do dia de ontem, que proporcionou a der-
rubada do veto dos royalties do petróleo, é a certeza 
de uma distribuição mais justa e mais igualitária dessa 
riqueza, que é de todos nós brasileiros, para atender a 
todos os Municípios e Estados do nosso País.

A bancada do PSC – abrindo-se, logicamente, 
um parêntese em relação aos Deputados do Rio de 
Janeiro Hugo Leal, Deley e Filipe Pereira e à Deputada 
Lauriete, do Espírito Santo – contribuiu para a votação 
de ontem, que, tenho certeza, entra para a história do 
nosso País, principalmente pelo fortalecimento do mu-
nicipalismo, já que os Municípios brasileiros atraves-
sam grandes dificuldades. Agora, com uma distribuição 
mais justa, tenho certeza de que os Prefeitos vão po-
der proporcionar uma condição melhor de trabalho, de 
educação e de saúde e corrigir tantas desigualdades 
sociais que ainda existem, e nós teremos Municípios 
mais bem administrados.

O PSC sente-se feliz com o resultado obtido na 
noite de ontem, com a derrubada do veto, ressalvando-
-se, logicamente – e entendemos perfeitamente –, a 
posição dos Deputados Filipe Pereira, Deley e Hugo 
Leal, três Deputados combativos, que lutaram pelo 
seu Estado, o Rio de Janeiro, como também a da De-
putada Lauriete, do Espírito Santo, na certeza de que 
eles cumpriram o seu papel e, acima de tudo, o com-
promisso assumido com seu povo e com sua gente.

No mais, quero agradecer a oportunidade e, mais 
uma vez, parabenizar todas as mulheres, que são o 
grande alicerce das famílias brasileiras. Em nome do 
PSC, partido que defende a instituição familiar, que 
defende os princípios cristãos, queremos aqui abraçar 
todas as mulheres e parabenizá-las pelo dia de amanhã.

É só, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorginho Mello) – Deputado 

Dr. Rosinha, V.Exa. tem a palavra, por até 10 minutos.
O SR. HUGO MOTTA – Sr. Presidente, V.Exa. me 

concede 1 minuto para um registro?
O SR. PRESIDENTE (Jorginho Mello) – Tem 

V.Exa. a palavra, pela ordem, por 1 minuto, antes do 
Deputado Dr. Rosinha.

O SR. HUGO MOTTA (PMDB-PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, agradecendo ao Deputado Dr. Rosinha a 
deferência de me ceder 1 minuto para este registro, 
eu gostaria de dizer que amanhã o Brasil comemora 
o Dia Internacional da Mulher.

Nessa data importante, ressalto os avanços al-
cançados pelas mulheres e, acima de tudo, as políti-
cas implementadas voltadas para elas. Nós sabemos 
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que hoje as mulheres exercem um papel importante 
na sociedade, desempenhando funções importantes, 
participando diretamente das decisões da família, da 
sociedade, enfim, contribuindo diretamente para o en-
grandecimento do nosso povo, da nossa sociedade e 
do nosso País.

Então, eu gostaria de parabenizar todas as mu-
lheres do Brasil e dizer que esse avanço das mulhe-
res representou também o avanço do nosso povo e 
do nosso País.

Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorginho Mello) – Conce-

do a palavra ao Deputado Dr. Rosinha, pelo PT, por 
até 10 minutos.

O SR. DR. ROSINHA (PT-PR. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, quero agradecer ao Depu-
tado Paes Landim, que me permitiu que eu falasse no 
lugar dele, trocando a posição na lista de oradores.

Hoje à tarde, olhando as fotos da cidade de Ca-
racas que estão sendo publicadas nos jornais e em 
vários sites, a minha assessora virou-se para mim e 
disse: “Mas, Deputado, se há tanta gente na rua, isso 
significa que o Chávez é amado pelo seu povo”. 
Claro que sim. Ele é amado pelo seu povo. E não é a 
troco de nada.

O Presidente Hugo Chávez, com quem tive a 
oportunidade de, por mais de uma vez, me reunir e 
conversar, não tem somente carisma. O Presidente 
Hugo Chávez tem o respeito do seu povo, ama o seu 
povo, e o seu povo o ama. E o Presidente Hugo Chá-
vez conseguiu construir aquilo que a grande imprensa, 
que a mídia brasileira não quer ver, que é a democra-
cia na Venezuela.

A Venezuela pós-Chávez não é a mesma Vene-
zuela pré-Chávez. Houve uma mudança profunda na 
distribuição de renda, com diminuição da pobreza, e 
também uma mudança profunda na educação – é bom 
que se saiba que a Venezuela acabou com o analfa-
betismo no período Chávez. Durante o seu governo, 
o Presidente Chávez conseguiu garantir o acesso 
universal à saúde, que antes não havia. Ou se tinha 
dinheiro para pagar ou não se era atendido pelos ser-
viços de saúde.

Chávez conseguiu não só estabelecer a demo-
cracia, como também impor o respeito às instituições 
venezuelanas, que são hoje respeitadas.

Hoje, quem perde com a morte de Chávez não é 
só o povo da Venezuela: toda a América do Sul e toda 
a América Latina perdem. Chávez Foi um dos maiores 
lutadores pela integração da América. Nós sabemos 
que nenhum país consegue viver construindo barreiras, 
construindo muros. Um país somente consegue viver 

construindo a integração dos povos. Está aí o exemplo 
dos Estados Unidos em relação ao México: vem cons-
truindo muros e, com eles, a violência, principalmente 
do lado do país mais pobre, que é o México. Estamos 
vendo Israel construir muros, separando o povo da Pa-
lestina do povo de Israel, ou seja, separando seu pró-
prio povo, porque a origem tanto de palestinos quanto 
de israelenses é a mesma. Construindo muros, tem 
construído a violência, a pobreza e a desigualdade.

A integração da América do Sul é extremamente 
importante e fez parte de todo o trabalho do Governo 
de Chávez na Venezuela. E, se hoje nós temos avanços 
na integração da América do Sul e da América Latina, 
eles se devem não só a Chávez, mas a todos aqueles 
que trabalharam para isso, como o Presidente Lula, a 
Presidenta Dilma, Kirchner, Cristina Fernández, Tabaré 
Vásquez, Pepo Mujica, Evo Morales, Rafael Correa – 
todos esses contribuíram, como Presidentes presentes 
junto ao povo não só de seus países, mas da América.

É importante, portanto, a visita que a Presidenta 
Dilma faz hoje à Venezuela, mesmo que seja uma visita 
triste, para prestar homenagem ao Presidente Chávez.

Eu tenho visto e acompanhado, nos últimos anos, 
o comportamento de toda a imprensa brasileira. Agora 
que Chávez morreu, alguns setores dizem que a de-
sigualdade diminuiu, alguns dizem que não há mais 
analfabetismo, mas todos vinham dizendo – e dizem 
inclusive agora – que não há liberdade de imprensa na 
Venezuela. Mentira pura. Só quem vai à Venezuela, só 
quem teve a oportunidade de ir a reuniões, a debates 
políticos, sabe que há democracia, que há liberdade 
de imprensa.

O que ocorreu na Venezuela foi que o canal de 
TV golpista, que patrocinou o golpe, não teve sua con-
cessão renovada. Se fôssemos aplicar a mesma pos-
tura aqui a canais que tentam o tempo todo golpear, 
teríamos que ter o mesmo comportamento, discutin-
do as regras da concessão e não sendo automática 
a sua renovação.

Eu chamo atenção para essa questão porque, 
muito recentemente, o comportamento da imprensa 
e de partidos de oposição ao nosso Governo nesta 
Casa era de crítica ao governo Evo Morales, dizen-
do que tinha feito uma lei na Bolívia para legalizar os 
carros roubados no Brasil. Eu disse mais de uma vez 
na Comissão de Relações Exteriores que isso não era 
verdade e que essa regularização dos carros na Bolí-
via havia sido solicitação do Governo brasileiro. Agora, 
estão mostrando para todo o mundo a devolução para 
o Brasil de milhares de carros aqui roubados que esta-
vam na Bolívia, o que demonstra a honestidade da lei, 
o que demonstra a honestidade do Governo boliviano, 
do Governo Evo Morales.
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À imprensa brasileira, principalmente à grande 
imprensa, às grandes empresas de comunicação – 
que são privadas e, portanto, têm interesses –, a elas 
não interessam governos democráticos, como os que 
aqui citei, principalmente, no caso específico, os de 
Chávez e de Evo Morales.

Eu quero dizer que, no Brasil, apesar de tudo o 
que dizem, há liberdade de imprensa, assim como em 
todos esses países. O que ocorre no nosso País é que a 
imprensa deixa de ser livre por vontade própria, porque 
ela é composta de empresas privadas, e, como tal – já 
disse mais de uma vez desta tribuna –, tem interesses 
políticos, comerciais, financeiros e econômicos e dá 
a notícia pela metade ou do jeito que quer. Ela mente 
de acordo com seu interesse. Ela é que não respeita 
a liberdade de informação, ao distorcer a informação, 
como sempre fez em relação à Venezuela, ao dar qual-
quer tipo de notícia no nosso País.

Sr. Presidente, concluindo, eu não poderia es-
quecer que esta semana todos os Parlamentares têm 
vindo à tribuna homenagear a mulher. Mas eu acho 
que a melhor homenagem que se pode fazer às com-
panheiras mulheres é exigir punição aos assassinos, 
aos homicidas, que, por mera questão de machismo, 
de entender que a mulher é objeto – eles entendem 
assim –, as assassinam.

Nos últimos 10 anos, de acordo com levantamen-
to de dados do Ministério da Saúde, a cada 2 horas, 
uma mulher foi assassinada no Brasil pelo seu marido, 
ex-marido, namorado ou companheiro. Nós não pode-
mos permitir isso.

Enquanto isso, a CPMI da Violência contra a 
Mulher, que está encerrando seus trabalhos agora, no 
Senado, quando fez o levantamento de dados e pediu 
aos Tribunais de Justiça dos Estados o número de ho-
micidas condenados nos últimos anos, em processos 
transitado em julgado, constatou que há Estado em 
que não há nenhum, Presidente Jorginho. Nenhum! 
No entanto, a cada 2 horas uma mulher é assassinada!

Se há homenagem a ser feita às mulheres hoje, 
amanhã e todos esses dias é aparelhar o Estado 
brasileiro para que faça justiça, para que acabe com 
a impunidade, para que construa políticas públicas, 
como fez o nosso Governo de Lula e está fazendo o 
de Dilma Rousseff. Nós estamos construindo isso, mas 
temos que ter a parceria da Federação, dos Estados 
e dos Municípios para que, quando alguém vá a uma 
delegacia fazer uma denúncia, a Lei Maria da Penha 
seja cumprida.

Nós sabemos que a cultura do machismo é difícil 
de ser combatida. É muito difícil, mas nós temos que 
combatê-la. E nós temos que começar a considerar 
que esses assassinatos ganhem o nome designado 

na Convenção de Belém: é “feminicídio” o que está 
ocorrendo em nosso País. É isso que ocorre.

Queremos ver todos os crimes apurados, os ho-
micidas punidos e o crime ser tratado conforme esta-
belecido na Convenção de Belém, pelo fim do “femi-
nicídio”, pela construção de uma sociedade igualitária 
entre homens e mulheres!

É isso que queremos para o nosso País e vamos 
construir com o nosso Governo do PT e com outros 
partidos que compõem a base do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Jorginho Mello) – Concedo 
a palavra à Deputada Liliam Sá, para uma Comunicação 
de Liderança, pelo PSD. S.Exa. dispõe de 6 minutos.

A SRA. LILIAM SÁ (PSD-RJ. Como Líder. Sem 
revisão da oradora.) – Muito boa tarde, senhoras e se-
nhores, Deputados presentes a esta sessão, Presidente 
desta sessão, Deputado Jorginho Mello, espectadores 
que nos assistem pela TV Câmara. 

Subo a esta tribuna para manifestar minha indig-
nação pela maneira desrespeitosa com que fomos tra-
tados pelo Presidente do Congresso Nacional, Senador 
Renan Calheiros, ontem, no plenário desta Casa, na 
apreciação dos vetos dos royalties do petróleo.

Eu quero dizer que o Rio de Janeiro perde 3,2 
bilhões de reais com a divisão dos royalties. Isso é 
um absurdo. Nós termos vários trabalhadores desem-
pregados e obras e investimentos na saúde e na edu-
cação que serão prejudicados. Sr. Presidente, quem 
vai pagar essa conta?

Apesar dos esforços de todos nós, Deputados e 
Senadores da bancada do Rio de Janeiro e do Espí-
rito Santo, fomos atropelados pela arbitrariedade do 
Presidente do Senado, que não cumpriu o Regimento 
Interno do Congresso Nacional e infringiu vários arti-
gos da Constituição Federal.

Estamos entrando com um mandato de seguran-
ça pedindo a anulação dessa sessão. Eu quero dizer 
ao povo do Rio de Janeiro que a luta continua, a luta 
ainda não acabou!

Sr. Presidente, faço este desabafo em relação ao 
que aconteceu aqui ontem – e V.Exa. viu. Tenho o maior 
respeito por todos os Deputados de outros Estados que 
estavam lutando pelo seu Estado, mas a forma como 
nós, do Estado do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, 
fomos tratados foi desrespeitosa.

Sr. Presidente, mudando de assunto, quero apro-
veitar esta oportunidade para parabenizar todas as 
mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, que será 
comemorado amanhã.

Tradicionalmente, esse é um momento de grandes 
apelos publicitários, com elogios e valorização da con-
dição feminina. Os elogios são merecidos e a valoriza-
ção necessária, mas é sempre importante reafirmá-los 
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diariamente e não apenas durante as comemorações 
que fazemos dessa data.

Dados da Comissão Parlamentar Mista de Inqué-
rito que investiga a violência contra a mulher mostram 
que, nos últimos 30 anos, 92 mil mulheres foram mortas 
no Brasil, vítimas de violência doméstica. Somente na 
última década, foram mortas 44 mil mulheres. Como 
disse o Deputado Rosinha, é um “feminicídio”.

Isso sem falar, Sr. Presidente, da exploração sexu-
al que atinge milhares de mulheres, crianças e adoles-
centes em todo o País, como vimos no caso de Vitória 
do Xingu, onde uma quadrilha foi desarticulada pela 
Polícia Civil após a denúncia ao Conselho Tutelar de 
uma adolescente que estava em cárcere privado. Ela 
foi traficada do seu Estado, Rio Grande do Sul, para 
o Pará, com promessas de ganhos fáceis. Também 
foram encontradas nesse local e na mesma situação 
outras mulheres jovens e um trasvesti.

A Conselheira Tutelar de Altamira prestou de-
poimento à CPI da Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes, da qual sou Relatora, e disse que a ex-
ploração sexual de crianças e adolescentes triplicou 
nas cidades do Pará com as obras da Usina Hidrelé-
trica de Belo Monte.

Já aprovamos requerimentos convocando todos 
os representantes dos gestores diretamente envolvidos 
nas ações governamentais para a Copa do Mundo de 
2014, como também dos bancos – BNDES, Caixa Eco-
nômica Federal e Banco do Brasil – para debatermos 
o financiamento das grandes obras e os custos sociais 
gerados, como as violações de direitos humanos de 
crianças e adolescentes nestes locais de construção 
de grandes obras.

Nessas grandes construções têm sido sempre 
denunciados casos de exploração sexual de crianças 
e adolescentes, e é uma grande preocupação da CPI.

É também nossa preocupação que não se repi-
ta o que aconteceu em Belo Monte. Nos Estados que 
sediarão a Copa e os grandes eventos, os depoimen-
tos começarão a ser colhidos na próxima semana, em 
audiência pública da CPI da Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes.

Sr. Presidente, quero dizer que a mulher vem 
consolidando conquistas cada vez mais importantes 
tanto no âmbito pessoal quanto no profissional, mas 
ainda enfrentamos diversos obstáculos na luta pela 
superação das desigualdades enfrentadas diariamente 
apenas por nossa condição de gênero.

Quero parabenizar a nossa Presidenta Dilma, por 
vetar vários artigos da divisão dos royalties que preju-
dicavam diretamente o nosso Estado, Rio de Janeiro, e 
o Espírito Santo, como também pelo Dia Internacional 
da Mulher, pela sua eficiência e principalmente pelo 

seu olhar de mãe e mulher presente em cada decisão. 
Parabenizo suas Ministras, que a cada dia mostram a 
força e a capacidade de todas nós, mulheres.

Sr. Presidente, nós, do PSD, queremos cumpri-
mentar a Senadora Kátia Abreu em nome de todas as 
Senadoras. Destaco a participação da bancada feminina 
desta Casa, composta por mulheres de fibra e incan-
sáveis na luta pelos direitos de todas nós, mulheres.

Quero também homenagear todas as mães na 
pessoa da minha mãe, Reni Sá de Paula, uma grande 
mulher, que me ensinou desde cedo a não desistir dos 
meus sonhos. Cumprimento também todas as mulheres 
da minha família, todas as minhas amigas, eleitoras, 
funcionárias do nosso gabinete e também desta Casa.

Para finalizar, Sr. Presidente, quero dizer que o 
PSD me indicou para a Segunda Vice-Presidência da 
Comissão de Direitos Humanos. Eu quero dizer aqui 
que continuarei a minha luta – agradeço ao Deputado 
André Moura a indicação – contra todo tipo de dis-
criminação, seja homofóbica, religiosa ou de gênero.

Encerro a minha fala com um pensamento bonito:

“Deus fez a mulher da costela do homem, 
não dos pés para ser pisada, nem da cabeça 
para ser superior, mas sim do lado para ser 
igual, debaixo do braço para ser protegida e 
do lado do coração para ser amada.”

Parabéns a todas as mulheres do Brasil, a todas 
as Deputadas e funcionárias desta Casa. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jorginho Mello) – Depu-

tado André Moura, V.Exa. tem a palavra por 1 minuto, 
para fazer o registro da presença do nobre Vereador 
Neto, de Fortaleza.

O SR. ANDRÉ MOURA (PSC-SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu agradeço 
a oportunidade de fazer o registro de que estamos re-
cebendo a visita, aqui no plenário da Câmara Federal, 
do Vereador Eulógio Neto, Líder do PSC na Câmara 
Municipal de Fortaleza, um Vereador combativo que 
muito orgulha a todos nós do PSC.

O Vereador Eulógio Neto, além de ser Líder da 
bancada do PSC na Câmara de Vereadores, uma 
bancada detentora de quatro Vereadores, é também 
membro da Comissão de Direitos Humanos daquela 
Casa. E hoje, para a Comissão de Direitos Humanos 
da Câmara dos Deputados, foram eleitos o Deputado 
Pastor Marco Feliciano, do PSC, como Presidente, a 
Deputada Antônia Lúcia, como 1ª Vice-Presidente, e 
a Deputada Liliam S, como 2ª Vice-Presidente.

O Vereador Eulógio veio aqui para conhecer um 
pouco o funcionamento desta Casa, e vai retornar, como 
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membro da Comissão de Direitos Humanos da Câmara 
de Vereadores de Fortaleza, para também trazer a sua 
contribuição para a Comissão de Direitos Humanos 
do Parlamento, desta Câmara Federal, na certeza de 
que o PSC está contribuindo para a construção de um 
futuro melhor, dando oportunidade a todos, minorias 
e maiorias, para que ali possam ser debatidos temas 
importantes, temas relevantes para a sociedade.

Então, quero agradecer-lhe, Sr. Presidente, ao 
tempo em que mais uma vez faço o registro da nossa 
felicidade de estar aqui visitando-nos o Vereador Eu-
lógio Neto, Líder do PSC na Câmara de Vereadores 
de Fortaleza.

O SR. PRESIDENTE (Jorginho Mello) – Muito 
bem, nobre Deputado, esta Presidência agradece 
também a presença ao nobre Vereador, a quem cum-
primenta.

O SR. PRESIDENTE (Jorginho Mello) – Concedo 
a palavra ao Deputado Paes Landim, pelo PTB, por 
até 10 minutos.

O SR. PAES LANDIM (PTB-PI. Com revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, eu quero desta tribuna fazer 
um apelo ao Sr. Presidente da Confederação Nacional 
do Comércio, Dr. Antônio Oliveira Santos, a fim de que 
o Piauí continue a ser beneficiado com as políticas do 
SESC e do SENAC, com a instalação de escolas do 
SENAC em Municípios do meu Estado. 

Vejo com satisfação como o SESC/SENAC tem 
impactado a minha Parnaíba querida, a própria Tere-
sina, a região do litoral. Sou grato ao Dr. Antônio, que 
autorizou o Dr. Valdeci Cavalcante a instalar o SESC/
SENAC em São Raimundo Nonato, e o SENAC na mi-
nha cidade de São João do Piauí, sem falar em Picos. 

Mas eu queria, Sr. Presidente, lembrar ao Dr. An-
tônio Oliveira Santos, e ao Dr. Valdeci Cavalcante, que 
a Transnordestina é uma realidade. Parou, houve uma 
série de acidentes de percurso, mas está retomando 
seus trabalhos, deve estar pronta em 2, 3 anos. Neces-
sitamos preparar mão de obra para que possa aten-
der às demandas de trabalhadores qualificados para 
o aporte do desenvolvimento econômico e social que 
as regiões terão com a chegada da Transnordestina.

Eu cito aqui a cidade de Itaueira, o Vale do Itauei-
ra, talvez o vale mais fecundo do semiárido nordestino, 
que precisa ter, urgentemente, a escola do SENAC, 
pois lá vai transitar a Transnordestina. A construção 
iniciou, parou, a Odebrecht retoma nos próximos dias 
os seus trabalhos naquela cidade. 

É preciso que outras cidades como Canto do 
Buriti, onde transitará a Transnordestina, uma cidade 
maior do que a minha do ponto de vista da população, 
com o segundo entroncamento rodoviário do Estado, 
seja também contemplado com uma escola do SENAC. 

Esse é o apelo que me fez recentemente o Prefeito 
Marcos Chaves, até porque a cidade tem um comér-
cio próspero, dinâmico. Basta que se verifique o seu 
ICMS para ver a dinâmica comercial da cidade, que 
enfrenta, neste momento, as graves consequências da 
seca que assola o sertão do nosso Estado. 

Na cidade de Eliseu Martins, em pleno cerrado, 
onde vai ter o grande entroncamento da Transnordes-
tina, de lá partindo para o Estado do Maranhão, na di-
reção do porto de São Luís do Maranhão, a produção 
requer também a presença de uma escola do SENAC.

Consequentemente, é importante uma mão de 
obra preparada para atender à demanda dos investido-
res, das empresas que vão se instalar nessas cidades.

Por sua vez, Sr. Presidente, o Sistema S pratica-
mente chegou até São Raimundo Nonato. O cerrado 
precisa, no mínimo, de duas grandes escolas do SE-
NAC e até do SESC para a cidade de Corrente. É um 
pedido que eu já fiz alguns anos atrás. O então Prefeito 
João Barros chegou a oferecer um terreno na cidade de 
Corrente, hoje dirigida por um homem que vai marcar 
presença na administração pública do Piauí, Jesual-
do Cavalcanti, ex-colega nosso da Câmara Federal, 
ex-Presidente da Assembleia Legislativa do meu Es-
tado, já foi Parlamentar por três vezes, ex-Presidente 
do Tribunal de Contas do Estado do Piauí e que com 
muito sacrifício aceitou ser Prefeito de Corrente, para 
dar à cidade uma gestão eficiente, reorganizar a ad-
ministração do Município, preparar o Município para 
que ele possa decolar em direção à sua grande poten-
cialidade de ser uma espécie de porta de entrada do 
cerrado piauiense. Corrente tem a melhor pecuária do 
Estado do Piauí, graças ao Dr. Hélio Paranaguá, atual 
Secretário da Agricultura do Município de Corrente.

Sr. Presidente, Cristino Castro, onde tem poços 
jorrantes com prejuízos para a bacia sedimentar do 
Rio Parnaíba, possivelmente por falta de mão de obra 
preparada, é um Município que tem um approach ri-
quíssimo da agricultura. Precisa urgentemente de uma 
escola desse nível para multiplicar as potencialidades 
da sua economia. Ele é hoje dirigido também por um 
jovem Prefeito, operoso, dinâmico e idealista que é 
Valmir Falcão.

Por sua vez, Sr. Presidente, faço um apelo ao Pre-
sidente do SEBRAE do Piauí, boníssimo amigo, essa 
figura de bem, distinta por natureza, José Elias Tajra, 
que segue as pegadas do seu saudoso pai, João Elias 
Tajra, grande comerciante do Piauí, para que instale 
um escritório do SEBRAE em Canto do Buriti.

A cidade de Canto do Buriti merece o seu escritó-
rio do SEBRAE e o de São Raimundo Nonato precisa 
ser redimensionado. Ao mesmo tempo, em Corrente, 
o escritório do SEBRAE foi instalado, graças à minha 
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insistência, ainda na gestão do então Prefeito Filemon 
Paranaguá. Precisa, também, ser revitalizado, porque 
é incrível que uma cidade do porte de Corrente, porta 
de entrada do Cerrado, cidade promissora do Cerrado, 
pelas suas potencialidades na agricultura, na pecuá-
ria, no comércio, na cultura, não tenha um Sistema S 
devidamente institucionalizado. 

Lembro, aqui, ao Dr. Valdeci Cavalcante, que 
ele não pode esquecer o futuro Estado de Gurgueia. 
O Brasil, mais tarde ou mais cedo, vai demandar uma 
redivisão territorial, sobretudo no Piauí. É importante 
que o Sistema S, ali a ser implantado, sirva de antepa-
ro às demandas do futuro Estado; será criado daqui a 
2, 3, 5 anos – será criado com certeza. O Sistema S 
precisa ser o arcabouço da sua futura implementação.

Portanto, tenho certeza de que Dr. Antonio Olivei-
ra Santos, Dr. Valdeci Cavalcante e a figura humana, 
excepcional, do meu queridíssimo amigo José Elias 
Tajra estarão atentos às reivindicações que nesta tar-
de faço, aqui, da tribuna da Câmara dos Deputados.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorginho Mello) – Muito 

bem, Deputado Paes Landim.
O SR. PRESIDENTE (Jorginho Mello) – Concedo 

a palavra, pela ordem, ao Deputado Reguffe. S.Exa. 
dispõe de até 3 minutos.

O SR. REGUFFE (PDT-DF. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, venho a esta tribuna falar sobre um manifes-
to pela democratização do nosso partido, o PDT, que 
eu, o Senador Cristovam Buarque, do PDT do Distrito 
Federal, e o Senador Pedro Taques, do PDT do Mato 
Grosso, redigimos e assinamos.

O manifesto, Sr. Presidente, pede, basicamente, 
quatro coisas – há outras, mas quatro coisas, princi-
palmente.

Em primeiro lugar, eleições diretas para a Pre-
sidência do partido, tanto em âmbito nacional quanto 
nos diretórios regionais.

Em segundo lugar, limite de uma única reeleição 
para os dirigentes do partido.

Em terceiro lugar, transparência nas contas do 
partido. É importante que isso seja divulgado a todos 
os filiados e também a toda a população. Que todo 
mundo tenha o direito de saber quanto o partido rece-
be do Fundo Partidário e como é gasto cada centavo 
desse dinheiro. Isso deveria estar na Internet, dispo-
nível, para toda a população e para todos os filiados 
do partido terem conhecimento.

Em quarto lugar, a substituição das pessoas no-
meadas para diretórios regionais por outras, eleitas 
democraticamente por todos os filiados do partido – 

hoje existem vários diretórios do partido provisórios, 
nomeados pela Direção Nacional do partido.

Essa é a nossa contribuição – minha, do Senador 
Cristovam Buarque e do Senador Pedro Taques – para 
a democratização do partido do qual fazemos parte.

Partido político no Brasil, infelizmente, virou, mui-
tas vezes, mais um aglomerado de interesses do que 
um lugar onde se debatem ideias e se discute um pro-
jeto de país. Aliás, deveria discutir muito mais do que 
projeto de poder: um projeto de país.

Mas, repito, essa é a contribuição objetiva que 
nós estamos dando; é o que nós desejamos que seja 
implantado pela Direção do nosso partido e o que nós 
gostaríamos que o próximo congresso do partido, no 
final de março, aprovasse. Essas vão ser as nossas 
quatro propostas para termos um partido melhor.

Infelizmente, neste País, a pessoa, para ser can-
didata...

(O microfone é desligado.)
O SR. REGUFFE – Para concluir, Sr. Presidente.
Infelizmente, neste País não existem ainda can-

didaturas avulsas, sem filiação partidária – o que, ali-
ás, é uma proposta que eu protocolei na Comissão de 
Reforma Política. Mas é preciso também, além de apri-
morarmos o nosso sistema político, nós lutarmos para 
aprimorar o partido do qual fazemos parte. O partido 
não pode ser só um instrumento de busca por cargui-
nhos no Governo, por ocupação de espaços; tem que 
ser um lugar de debate de ideias, de debate de um 
projeto de futuro. Esse é o partido que nós queremos, 
e, para isso, esses quatro pontos precisam ser avalia-
dos. Nós vamos protocolar essas quatro propostas no 
congresso do partido, para que elas sejam analisadas 
e por ele deliberadas.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorginho Mello) – Concedo 

a palavra, pela ordem, ao Deputado Renato Andrade, 
do PP de Minas Gerais. V.Exa., Deputado, tem até 3 
minutos.

O SR. RENATO ANDRADE (PP-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria, pri-
meiramente, de homenagear todas as mulheres pelo 
Dia Internacional da Mulher. Gostaria, neste momento, 
de homenagear minha esposa e, na pessoa da Pre-
feita Nilva, de São João Batista do Glória; da Prefeita 
Neli, de Fortaleza de Minas; da Prefeita Cida Vilela, 
de Carmo do Rio Claro, gostaria de cumprimentar to-
das as Prefeitas mineiras. Na pessoa das Vereadoras 
Tia Cenira e Belinha, ambas de Passos; da Vereadora 
Evandra, de Itaú de Minas; e da Vereadora Cláudia, de 
São Francisco, no norte de Minas, quero cumprimentar 
todas as Vereadoras brasileiras.
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Sr. Presidente, gostaria também de abordar o 
tema da BR-146. Faltam 17 quilômetros para se con-
cluir essa rodovia, que liga Guaxupé a Passos, numa 
extensão de quase 100 quilômetros. E faltam 17 quilô-
metros há mais de 20 anos. A licitação para esse tre-
cho da rodovia vai ser feita agora, no dia 11 de março, 
segunda-feira, às 14 horas, na Superintendência do 
DNIT de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Sr. Presi-
dente, essa é uma luta antiga, um sonho que vai se 
tornar realidade. Trabalhei muito nesse projeto, traba-
lhei muito no projeto da conclusão da rodovia. Sei que 
vários Deputados apresentaram emendas, dedicaram 
seu trabalho, e agora esse sonho está chegando pró-
ximo de se tornar realidade.

O Partido Progressista me indicou para fazer 
parte de duas Comissões importantes nesta Casa. Na 
CCJ estou como titular – isso para mim é uma grande 
honra. Também estou participando da Comissão de 
Turismo e Desporto, junto com o Presidente Romário.

Vou procurar fazer um belo trabalho para divulgar 
o turismo do nosso País. Temos aí a Copa do Mundo 
e as Olimpíadas. E temos também um grande poten-
cial. Nós precisamos, juntos, o Congresso, o Senado, a 
Câmara, enfim, toda a comunidade brasileira, levantar 
o turismo no Brasil.

Sr. Presidente, concluo falando da honra de ter 
sido Vereador de Passos e hoje estar aqui, como De-
putado Federal, participando dessas duas Comissões 
tão importantes.

Peço que meu pronunciamento seja divulgado 
nos órgãos de comunicação desta Casa.

Um grande abraço. Devolvo-lhe a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Reguffe) – Muito obrigado, 

Deputado Renato Andrade, do PP de Minas Gerais.

Durante o discurso do Sr. Renato An-
drade, o Sr. Jorginho Mello, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno, deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Reguffe, § 2º 
do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Reguffe) – Concedo agora 
a palavra ao Deputado Jorginho Mello, por 10 minutos, 
no período de Comunicações Parlamentares, pelo Blo-
co Parlamentar PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/PRTB.

O SR. JORGINHO MELLO (Bloco/PR-SC. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, quero nesta oportunidade me referir um pou-
quinho ao dia de ontem.

Ontem foi um dia em que esta Casa, de forma 
maiúscula, fez valer, quando o Presidente fez a pauta, 
o modo como funcionam os vetos, conforme determina 
o Regimento, devolvendo a autoestima a esta Casa.

Eu não tenho dúvida... Não porque sou de Santa 
Catarina; respeito os meus companheiros do Rio de 
Janeiro, do Espírito Santo, meu líder Garotinho, que 
lutou bravamente defendendo o Rio de Janeiro, mas 
Santa Catarina e os demais 26 Estados da Federação, 
mais o Distrito Federal, vão ter a oportunidade de re-
ceber parte desse dinheiro que é, pela Constituição, 
do povo brasileiro.

Não adianta espernear. Mas muita gente esper-
neou. Como diz o Deputado Sibá, é o choro do suru-
bim, porque os royalties do petróleo encontrado a 300 
quilômetros da costa ninguém pode ter a pretensão 
de dizer que pertence ao Estado do Rio, ao Estado 
do Espírito Santo, ao Estado de São Paulo ou a qual-
quer Estado que seja. As despesas da PETROBRAS, 
os investimentos da empresa, todos nós pagamos. Só 
não entramos na participação dos royalties.

Graças a Deus, por uma demonstração maiúscu-
la desta Casa, isso agora vai acontecer. Não adianta 
inventarmos a moda de que vamos para o Supremo. 
Esta Casa agiu de forma altaneira, como tem que agir, 
porque assim é o processo legislativo.

Quero, portanto, também, Sr. Presidente, Srs. De-
putados, pedir a divulgação de dois projetos de minha 
autoria: o Projeto de Lei nº 3.784, que altera o Estatuto 
de Defesa do Torcedor, e o Projeto de Lei nº 2.648, 
que obriga cidades com mais de 500 mil habitantes a 
monitorarem seus estádios, seus centros de eventos, 
interna e externamente, para procurarmos coibir o 
que aconteceu com os corintianos – eu gosto dos co-
rintianos, mas não gosto de baderneiros. O advogado 
do grupo de corintianos, de forma inteligente, tentou, 
Deputado Hugo, dizer que o menor daqui é que fez 
aquilo, para liberar os que estavam lá. Mas deu errado.

Essa lei que proponho é para que se suspenda 
a torcida organizada, e em vez de se fazer isso por 90 
dias, conforme diz o Estatuto de Defesa do Torcedor, 
sugira que seja por 5 anos, porque daí vão pensar duas 
vezes quando se dirigirem a um estádio armados ou 
com barras de ferro para fazer essas barbaridades que 
têm feito e que todos nós repudiamos.

Portanto, eu quero pedir a divulgação, Sr. Presi-
dente, de todos esses projetos.

Quero também fazer outro registro. Ontem esti-
vemos no gabinete da Ministra Ideli Salvatti, do meu 
Estado, Santa Catarina. Também estava lá o Diretor-
-Geral da ANTT, Jorge Luiz Bastos, em mais uma reu-
nião capitaneada pela Ministra Ideli.

Santa Catarina luta por um contorno viário pro-
metido há tantos e tantos anos e que tiraria o sufoco 
das cidades de Florianópolis, Palhoça, São José e 
Biguaçu. Eu disse ontem que não acreditava na pro-
messa – continuo não acreditando –, mas vou dar um 
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voto de confiança à ex-Deputada e hoje Ministra Ideli 
Salvatti, que, juntamente com o Governador de Santa 
Catarina, Raimundo Colombo, e o Diretor da ANTT, 
acertou o prazo para que essa obra seja realizada – 
trata-se de uma obra que vai ajudar e muito o fluxo da 
BR-101 naquele Estado – pela empresa que explora o 
pedágio e é responsável pelo desvio a ser construído.

Quero dizer à Ministra Ideli que vou ficar muito 
ligado, pois tenho certeza da sua capacidade e do 
seu comando.

Espero que a ANTT realize o que prometeu on-
tem na presença da bancada de Santa Catarina – De-
putados e Senadores –, do Governador do Estado e 
dos Prefeitos da Capital, de São José e de Biguaçu e 
do Prefeito interino de Palhoça.

Para finalizar, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, quero me dirigir às mulheres brasileiras. Amanhã, 
dia 8, comemora-se o Dia Internacional da Mulher, 
mas isso deveria ser feito todos os santos dias. Fala-
-se muito, hoje, no Brasil, em delegacia da mulher, na 
violência contra a mulher. Isso é muito pouco, pelas 
desigualdades que existem: salário, discriminação, 
machismo. A mulher, muitas vezes, faz duas, três jor-
nadas de trabalho: cuida dos filhos, cuida da casa, 
cuida do marido. As brasileiras não precisam provar 
nada para ninguém.

É cafona, hoje em dia, querer comparar... Eu 
disse, ontem, à Prefeita Leide, de Itá – um Município 
belíssimo de Santa Catarina, que tem uma grande 
Prefeita –, uma querida amiga a quem quero prestar 
uma homenagem, que as mulheres não têm que pro-
var nada a ninguém: “A Presidenta Dilma Rousseff 
é a Presidenta do Brasil, e você, Leide, Prefeita de 
Itá, não precisa provar nada a ninguém”.

Eu quero cumprimentar todas as mulheres, porque 
elas enxergam diferente, elas fazem diferente. Como 
dizia o nosso grande poeta Carlos Drummond de An-
drade: “Os homens distinguem-se pelo que fazem, 
as mulheres, pelo que levam os homens a fazer”.

Portanto, eu quero cumprimentar todas as mu-
lheres, essas brasileiras que nos dão orgulho, essas 
brasileiras que dão conta do recado e estão dando o 
exemplo para todos nós.

Na pessoa da minha mãe, Célia Mello, que tem 83 
anos, e na pessoa da minha neta, Laura Mello, que tem 
6 meses, quero dar um beijo no coração de todas as 
brasileiras e dizer que continuem trabalhando e tendo 
esperança neste Brasil que é de homens e mulheres.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Reguffe) – Concedo a pa-

lavra pela ordem ao Deputado Hugo Motta, do PMDB 
da Paraíba, por 3 minutos.

O SR. HUGO MOTTA (PMDB-PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, amigo Depu-
tado Reguffe, do Distrito Federal, colegas Deputadas e 
Deputados, é uma alegria voltar à tribuna desta Casa 
em um dia como hoje, em que nós Parlamentares acor-
damos com a sensação do dever cumprido e acima de 
tudo de que estamos aqui trabalhando diretamente para 
valorizar os nossos Municípios e os nossos Estados.

Digo isso porque em uma sessão histórica do 
Congresso Nacional, realizada ontem, apreciamos o 
veto da Presidente Dilma Rousseff à redistribuição dos 
royalties do petróleo. Foi uma sessão em que se con-
turbaram os representantes dos Estados que se dizem 
produtores. E não concordo com esse termo “produto-
res”, pois, na verdade, é uma riqueza que está sendo 
extraída do subsolo brasileiro e que deve ser – e vai 
ser – distribuída entre todos os Municípios e Estados 
deste grande Brasil.

Enquanto Deputado Federal da Paraíba, tive a 
alegria de ficar aqui durante toda a noite de ontem, 
acompanhando a votação. E nós temos que ressaltar o 
papel importante do Presidente do Congresso Nacional, 
Senador Renan Calheiros, que agiu com pulso, acima 
de tudo fazendo valer a vontade da maioria. Estranho 
muito que os Deputados do Rio de Janeiro digam que 
o Presidente da sessão agiu de forma truculenta. O 
que vale nas votações da Casa é o voto da maioria 
dos Parlamentares. Infelizmente, ontem, os Deputados 
dos Estados que não concordaram com a derrubada 
do veto eram minoria. E a minoria, neste País, em que 
temos uma democracia instituída, tem que se conter 
e, nesta Casa, que se adaptar à vontade da maioria, 
que optou por derrubar o veto da Presidente Dilma e 
redistribuir a riqueza, para que possamos melhorar 
o País, para que possamos melhorar os indicadores 
sociais, para que possamos promover um desenvolvi-
mento contínuo e acima de tudo por igual e que seja 
levado, principalmente, aos Municípios mais carentes 
e mais longínquos do Brasil.

Minhas amigas e meus amigos, sinto-me feliz, 
acima de tudo tenho a sensação do dever cumprido. 
Mesmo de forma singular, de forma singela, dei a minha 
humilde contribuição para que o veto fosse derrubado, 
para que essa riqueza, que é do nosso País, possa 
melhorar diretamente a qualidade de vida das pessoas.

A Paraíba e o Nordeste como um todo estão ca-
rentes e precisam desses recursos. Acreditamos que 
agora a população poderá cobrar ainda mais dos seus 
gestores, pois sabem que eles receberão uma quantia 
a mais desses recursos todos os meses. Com certeza, 
serão mais investimentos em saúde, em educação, 
na área social, na geração de emprego e renda, em 
obras que chegarão a todos os Municípios brasileiros.



Março de 2013 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 8 04041 

É importante ressaltar também que Parlamentares 
irão levar para o Supremo Tribunal Federal mais essa 
decisão, mas nós acreditamos que o Supremo não irá 
judicializar uma posição soberana do Poder Legislativo, 
que optou por derrubar o veto presidencial. Não tenho 
dúvida de que, antes de qualquer argumento jurídico, 
os Ministros do Supremo Tribunal Federal irão levar 
em conta esses Municípios carentes e os Estados que 
mais necessitam desses recursos. A partir deste mês 
ou do próximo mês estaremos vendo esses recursos 
chegarem, para promovermos as mudanças de que o 
País necessita. 

Para concluir, Sr. Presidente, acreditamos que, 
fazendo valer a vontade deste Plenário, a vontade des-
ta Casa, a vontade deste Poder, poderemos promover 
a justiça social que o Brasil tanto espera.

Quero agradecer-lhe pela benevolência na con-
cessão do tempo, Sr. Presidente, e pedir-lhe que auto-
rize a divulgação deste pronunciamento pelos órgãos 
de comunicação desta Casa, acima de tudo porque o 
dia 6 de março irá ficar guardado na nossa memória 
como o dia em que o País e a vontade do povo foram 
soberanos nesta Casa.

Meu muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Reguffe) – Obrigado, De-

putado Hugo Motta, do PMDB da Paraíba.
Quero dizer a V.Exa. que, na minha concepção, 

todos os pronunciamentos feitos dessa tribuna deve-
riam ser divulgados pelo programa A Voz do Brasil e 
por todos os veículos de comunicação desta Casa. Já 
falei sobre isso e considero um absurdo o Deputado 
ter que pedir que o pronunciamento seja divulgado. 
Isso, na minha concepção, deveria ser algo natural.

E quero registrar também que o Distrito Federal, 
Unidade da Federação que eu represento nesta Casa, 
com a decisão de ontem, neste plenário, com o meu 
voto, vai obter de 30 milhões a 31 milhões a mais por 
ano, no seu orçamento, com os royalties. Isso é im-
portante para que a população do DF receba serviços 
públicos de melhor qualidade do que vem recebendo 
agora. É uma ajuda a mais e foi uma contribuição de 
toda a bancada do Distrito Federal nesta Casa. Foi 
uma luta da bancada. 

Por uma questão de justiça, é importante res-
saltar isso aqui.

O SR. PRESIDENTE (Reguffe) – Concedo a pa-
lavra pela ordem ao Deputado Roberto de Lucena, do 
PV de São Paulo, por 3 minutos.

O SR. ROBERTO DE LUCENA (Bloco/PV-SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
ilustre Deputado Reguffe, representante do Distrito Fe-
deral nesta Casa, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, 
faço uso desta tribuna hoje para saudar, com muito 

entusiasmo, todas as mulheres do Brasil pelo Dia In-
ternacional da Mulher.

E começo por homenagear Luciana, Marina, aque-
las mulheres com as quais convivemos diariamente, 
nesta Câmara dos Deputados, as colegas Parlamen-
tares, as servidoras e as secretárias parlamentares. 
Eu as cumprimento por intermédio das funcionárias 
de serviços, como as da limpeza, da copa, de eleva-
dores, de jardinagens, de segurança e tantas outras.

Eu as cumprimento por intermédio da Dra. Cássia 
Botelho, que deixou recentemente o cargo de Diretora 
do Departamento de Taquigrafia – aliás, onde trabalha 
grande número de dedicadas e competentes mulheres 
– para assumir uma responsabilidade muito maior, a 
de Diretora-Geral Adjunta desta Casa, trabalhando ao 
lado do competente e prestigiado Dr. Sérgio Sampaio, 
nosso Diretor-Geral.

Eu as cumprimento por intermédio da ilustre 
Deputada Elcione Barbalho, Procuradora Especial da 
Mulher da Câmara dos Deputados. Ela é uma das res-
ponsáveis pela implementação do Programa Pró-Equi-
dade de Gênero e Raça da Câmara dos Deputados, 
que busca, entre outros objetivos, ampliar o número 
de mulheres em cargos de direção.

Eu as cumprimento por intermédio das nossas 
colegas de trabalho da Liderança do Partido Verde.

Quero ainda homenagear todas as mulheres por 
intermédio das mulheres da União Feminina da Igreja 
O Brasil para Cristo – UFEBRAC, Igreja da qual sou 
membro e à qual sirvo como pastor, e das mulheres 
sindicalizadas, por intermédio das companheiras que 
fazem a União Geral dos Trabalhadores – UGT.

Sr. Presidente, a luta da mulher é uma luta fre-
quente, sem tréguas, por vezes desigual, por vezes in-
justa. E não apenas no Brasil, mas também no mundo. 
E quero daqui me solidarizar com a luta das mulheres 
na Índia, que se mobilizam por uma legislação mais 
severa contra os crimes de violência sexual e outros.

E, considere-se, Sr. Presidente, que as mulheres 
são mais da metade da população mundial e mães da 
outra metade da população mundial. Ainda assim, a 
sua luta é assim renhida, dura.

Diariamente, um esforço muito grande deve ser 
feito não apenas para avançar rumo a novas conquis-
tas, mas também para a manutenção das conquistas 
já alcançadas.

A Frente Parlamentar Evangélica e a Frente Par-
lamentar da Família, das quais sou membro e Vice-
-Presidente, estão comprometidas com essa luta, com 
essa defesa. Uma dessas frentes é a do enfrentamento 
da violência contra a mulher. E o tema da violência, Sr. 
Presidente, é apenas uma das frentes dessa agenda.
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O Brasil, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, 
que tem uma mulher na Presidência da República, o 
Brasil que tem uma legislação como a Lei Maria da 
Penha, o Brasil cuja maioria da população é compos-
ta de mulheres ainda nos apresenta números abso-
lutamente constrangedores em relação ao tema “vio-
lência contra a mulher”: seis em cada dez brasileiros 
conhecem alguma mulher que foi vítima de violência 
doméstica; de machismo (46%) e alcoolismo (31%) 
são apontados como principais fatores que contribuem 
para a violência; noventa e quatro por cento conhecem 
ou ouviram falar da Lei Maria da Penha, mas apenas 
13% conhecem o seu conteúdo; uma em cada cinco 
mulheres considera já ter sofrido alguma vez algum 
tipo de violência por parte de um homem. O parceiro, 
seja ele marido, seja ele namorado, é o responsável 
por 80% desses casos reportados. O medo continua 
sendo a razão principal para evitar a denúncia dos 
agressores, conforme 68% dos relatos.

Sr. Presidente, infelizmente, poderia citar outros 
números, dados e fatos sobre esse grave problema 
social, mas acredito que esta Casa, composta também 
por milhares de competentes e atuantes mulheres, 
poderá continuar esse brilhante trabalho que objetiva 
reverter ou coibir esses índices.

Peço a Deus que ilumine o caminho de cada uma 
delas e que elas possam, num futuro breve, num fu-
turo próximo ter mais motivos para comemorar o Dia 
Internacional da Mulher.

Parabenizo todas as mulheres deste nosso ama-
do País.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados.

Era o que eu tinha a dizer.
Que Deus abençoe o Brasil.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS À MESA PARA PUBLICAÇÃO

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pro-
nunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputados, a cada ano o dia 8 de 
março vem com mais força, demonstrando que a mulher 
reafirma, a todo tempo, o seu papel de igualdade de 
condições em todas as esferas da atividade humana.

Com o objetivo de denunciar a violência contra 
a mulher, pressionar o Congresso e mobilizar a socie-
dade pela aprovação do Projeto de Lei 4.559/2004, o 
movimento organizado de mulheres no Brasil promove 
uma vigília em todo o País no dia 8 de março.

Mobilização nos quatro cantos.
No Brasil, a cada 15 segundos uma mulher é ví-

tima de violência doméstica e familiar, que tanto pode 
ser física, psicológica, moral e sexual.

A luta das mulheres, por essas e outras razões, 
se dá no cotidiano o ano todo. Por exemplo, no final 
de janeiro deste ano, o Fórum das Mulheres de Per-
nambuco realizou uma vigília em frente à Secretaria 
de Justiça do Estado, protestando e exigindo medidas 
imediatas para coibir a violência contra as mulheres 
naquele Estado.

Pernambuco figura nas estatísticas entre os que 
mais praticam violência contra as mulheres. Segundo 
os dados da Secretaria de Defesa Social, nos últimos 
4 anos (de 2002 a 2005), foram assassinadas 1.193 
mulheres no Estado de Pernambuco. Apenas nos pri-
meiros 31 dias deste ano, 37 homicídios foram prati-
cados contra mulheres no Estado.

Em Goiânia, com participação ampla do movi-
mento de mulheres, será realizado, dia 6 de março, 
ato público e vigília na Assembleia Legislativa pela 
aprovação do PL 4.559 e pelo fim da violência contra 
as mulheres.

No Fórum Social Mundial, em Caracas, em ja-
neiro, as mulheres da América Latina realizaram uma 
marcha que reuniu milhares.

Para 8 de março, em São Paulo, está prevista 
uma marcha que começa no vão livre do MASP, na 
Avenida Paulista, e termina no centro da cidade. Nas 
principais cidades do País também estão programados 
manifestações, marchas, atos públicos denunciando a 
violência e o tratamento discriminatório que tem sido 
dado para as mulheres em nossa sociedade.

A Lei ordinária 11.340/2006 é resultado da arti-
culação do movimento feminista, em especial de um 
consórcio de ONGs que elaborou e entregou a pro-
posta para a Secretaria Especial de Política para as 
Mulheres do Governo Federal. O Executivo apresen-
tou o projeto ao Congresso Nacional, em novembro de 
2004. O PL incorporou muitas propostas do consórcio. 
Entretanto, manteve a competência da Lei 9.099/1995 
para o julgamento dos casos de violência doméstica 
contra as mulheres.

É sabido que nos Juizados Especiais Criminais 
a maioria dos processos termina em arquivamento. 
Quando ocorre a punição do agressor, a pena é a en-
trega de uma cesta básica a alguma instituição.

As organizações das mulheres estão mobiliza-
das em todo o País sob a palavra de ordem Violência 
contra a Mulher: um Ponto Final.

O Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 
de março, tem como origem as manifestações das 
mulheres russas por melhores condições de vida e 
trabalho e contra a entrada da Rússia czarista na Pri-
meira Guerra Mundial. Essas manifestações marcaram 
o início da Revolução de 1917. Entretanto, a ideia de 
celebrar um dia da mulher já havia surgido desde os 
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primeiros anos do século XX, nos Estados Unidos e 
na Europa, no contexto das lutas de mulheres por me-
lhores condições de vida e trabalho, bem como pelo 
direito de voto.

No Ocidente, o Dia Internacional da Mulher foi 
comemorado no início do século, até a década de 1920.

Na antiga União Soviética, durante o stalinismo, 
o Dia Internacional da Mulher tornou-se elemento de 
propaganda partidária.

Nos países ocidentais, a data foi esquecida por 
longo tempo e somente recuperada pelo movimento 
feminista já na década de 1960. Na atualidade, a ce-
lebração do Dia Internacional da Mulher perdeu par-
cialmente o seu sentido original, adquirindo um caráter 
festivo e comercial. Nessa data, os empregadores, sem 
certamente pretender evocar o espírito das operárias 
grevistas do dia 8 de março de 1917, costumam distri-
buir rosas vermelhas ou pequenos mimos entre suas 
empregadas.

Em 1975, foi designado pela ONU como o Ano 
Internacional da Mulher e, em dezembro de 1977, o 
Dia Internacional da Mulher foi adotado pelas Nações 
Unidas para lembrar as conquistas sociais, políticas e 
econômicas das mulheres. A ideia da existência de um 
dia internacional da mulher surge na virada do século 
XX, no contexto da Segunda Revolução Industrial e da 
Primeira Guerra Mundial, quando ocorre a incorpora-
ção da mão de obra feminina, em massa, na indústria. 
As condições de trabalho, frequentemente insalubres 
e perigosas, eram motivo de frequentes protestos por 
parte dos trabalhadores. Muitas manifestações ocor-
reram nos anos seguintes, em várias partes do mun-
do, destacando-se Nova Iorque, Berlim, Viena (1911) 
e São Petersburgo (1913).

O primeiro Dia Internacional da Mulher foi cele-
brado em 28 de fevereiro de 1909 nos Estados Uni-
dos, por iniciativa do Partido Socialista da América, 
em memória ao protesto contra as más condições de 
trabalho das operárias da indústria do vestuário de 
Nova Iorque. Em 1910, ocorreu a primeira conferência 
internacional de mulheres, em Copenhagen, dirigida 
pela Internacional Socialista, quando foi aprovada pro-
posta da socialista alemã Clara Zetkin, de instituição 
de um dia internacional da mulher, embora nenhuma 
data tivesse sido especificada. 

No ano seguinte, o Dia Internacional da Mulher 
foi celebrado a 19 de março, por mais de um milhão de 
pessoas, na Áustria, Dinamarca, Alemanha e Suíça. 
Poucos dias depois, 25 de março de 1911, um incên-
dio na fábrica da Triangle Shirtwaist matou 146 traba-
lhadores, a maioria costureiras. O número elevado de 
mortes foi atribuído às más condições de segurança do 
edifício. Este foi considerado como o pior incêndio da 

história de Nova Iorque, até 11 de setembro de 2001. 
Para Eva Blay, é provável que a morte das trabalha-
doras da Triangle se tenha incorporado ao imaginário 
coletivo, de modo que esse episódio é, com frequên-
cia, erroneamente considerado como a origem do Dia 
Internacional da Mulher. 

Na Rússia, as comemorações do Dia Internacio-
nal da Mulher foram o estopim da Revolução Russa 
de 1917. Em 8 de março de 1917 (23 de fevereiro pelo 
calendário juliano), a greve das operárias da indústria 
têxtil contra a fome, contra o czar Nicolau II e contra 
a participação do país na Primeira Guerra Mundial 
precipitou os acontecimentos que resultaram na Re-
volução de Fevereiro. Leon Trotsky assim registrou o 
evento: “Em 23 de fevereiro (8 de março no calendário 
gregoriano) estavam planejadas ações revolucioná-
rias. Pela manhã, a despeito das diretivas, as operá-
rias têxteis deixaram o trabalho de várias fábricas e 
enviaram delegadas para solicitarem sustentação da 
greve. Todas saíram às ruas e a greve foi de massas. 
Mas não imaginávamos que este ‘dia das mulheres’ 
viria a inaugurar a revolução”. 

Após a Revolução de Outubro, a feminista bol-
chevique Alexandra Kollontai persuadiu Lenin para 
torná-lo um dia oficial que, durante o período soviéti-
co, permaneceu como celebração da “heroica mulher 
trabalhadora”. No entanto, o feriado rapidamente per-
deria a vertente política e tornar-se-ia uma ocasião 
em que os homens manifestavam simpatia ou amor 
pelas mulheres – uma mistura das festas ocidentais 
do Dia das Mães e do Dia dos Namorados, com ofer-
tas de prendas e flores pelos homens às mulheres. O 
dia permanece como feriado oficial na Rússia, bem 
como na Bielorrússia, Macedônia, Moldávia e Ucrânia.

Na Tchecoslováquia, quando o país integrava o 
Bloco Soviético (1948– 1989), a celebração era apoia-
da pelo Partido Comunista. O MDŽ (Mezinárodní den 
žen, Dia Internacional da Mulher em checo) era então 
usado como instrumento de propaganda do partido, vi-
sando convencer as mulheres de que considerava as 
necessidades femininas ao formular políticas sociais. A 
celebração ritualística do partido no Dia Internacional 
da Mulher tornou-se estereotipada. A cada dia 8 de 
março, as mulheres ganhavam uma flor ou um presen-
tinho do chefe. A data foi gradualmente ganhando um 
caráter de paródia e acabou sendo ridicularizada até 
mesmo no cinema e na televisão. Assim, o propósito 
original da celebração perdeu-se completamente. Após 
o colapso da União Soviética, o MDŽ foi rapidamente 
abandonado como mais um símbolo do antigo regime.

No Ocidente, o Dia Internacional da Mulher foi 
comemorado durante as décadas de 1910 e 1920. 
Posteriormente, a data caiu no esquecimento e só foi 
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recuperada pelo movimento feminista, já na década 
de 1960, sendo, afinal, adotado pelas Nações Uni-
das, em 1977.

Parabéns a todos as mulheres pelo seu dia in-
ternacional e mais, o dia da mulher, são todos os dias!

Era o registro que tinha a fazer.
O SR. HENRIQUE OLIVEIRA (Bloco/PR-AM. 

Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, o dia 8 de março é 
um marco na nossa história – conquista do Dia Inter-
nacional da Mulher. No entanto, as campanhas para 
valorização, o cuidado com a saúde e de combate à 
violência contra as mulheres devem ser realidade todos 
os dias do ano. Todos os dias devem ser de inclusão, 
proteção e valorização das mulheres.

Felizmente, a luta das mulheres pelo reconheci-
mento dos seus direitos, como a igualdade de oportuni-
dades e a garantia de viver sem violência, já alcançou 
uma importante vitória com a aprovação da Lei Maria 
da Penha. A violência contra a mulher não se restringe 
apenas à parte física, se estende a sexual e psicológica.

No entanto, para a lei ser aplicada é preciso de-
nunciar. Hoje temos à disposição a Central de Aten-
dimento à Mulher, que funciona 24 horas por dia, de 
segunda a domingo. A ligação para o número 180 é gra-
tuita. Mas, infelizmente, ainda existem muitas mulheres 
que não fazem a denúncia contra o seu agressor por 
medo, vergonha, dependência financeira ou por causa 
dos filhos. Por esses motivos, se faz necessário ter à 
disposição das mulheres tratamento psicológico para 
lidar com essa situação sem se sentirem culpadas e 
nem envergonhadas.

De acordo com o último estudo do Instituto San-
gari, a realidade nacional, comparada a outros países, 
é preocupante. O Mapa da Violência contra a Mulher 
aponta o Brasil como o sétimo país no mundo em nú-
mero de homicídios de mulheres. Entre 1980 e 2010, 
foram assassinadas 92 mil mulheres no Brasil, sendo 
que quase metade dos assassinatos (41%) ocorreu 
na sua residência.

De acordo ainda com o Instituto Sangari, de 1997 
a 2007, 41 mil e 532 mulheres morreram vítimas de 
homicídios.

É triste, caros colegas, que mesmo com a evolu-
ção e modernização ainda hoje as mulheres enfrentem 
preconceito, violência e desvalorização. 

O Governo tem que ser mais incisivo na aplica-
ção de políticas e medidas destinadas a prevenir, punir 
e erradicar esse tipo de violência. Faltam delegacias 
da mulher com estrutura para atendimento, viaturas e 
profissionais. Acredito que poderíamos até estipular por 
lei que todos os Estados brasileiros tenham casas de 
abrigo para mulheres vítimas de violência.

O meu Estado do Amazonas ocupa a 22ª posi-
ção, com a taxa de 3,7 vítimas de assassinato a cada 
100 mil mulheres. Não podemos ter orgulho por fazer 
parte desse tipo de estatística. Precisamos mudar ur-
gentemente essa realidade em todo o Brasil.

Além disso, temos que combater as desigual-
dades impostas no mercado de trabalho e olhar mais 
pela saúde da mulher. Campanhas de prevenção às 
doenças sexualmente transmissíveis, câncer, osteo-
porose, devem ser constantes e chegar a todos os 
Municípios brasileiros.

Termino esse discurso com uma boa notícia para 
as mulheres amazonenses: possivelmente nosso Es-
tado será o primeiro do País a oferecer a vacina anti-
-HPV gratuitamente às mulheres. Essa é a promessa 
do Governador Omar Aziz. A nossa esperança é que 
isso se cumpra. Assim, podem ser evitados os casos 
de câncer no colo do útero.

No mais, desejo a todas as mulheres do Parla-
mento, minhas nobres colegas, e às mulheres de todo 
o País, em especial às mulheres do meu Estado do 
Amazonas, um feliz Dia Internacional das Mulheres.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. JUNJI ABE (PSD-SP. Pronunciamento en-

caminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, em meus mais de 40 anos de história na 
vida pública, sempre apregoei que a classe política não 
tem como batalhar pelos avanços de que a sociedade 
precisa, nos diferentes setores, sem a efetiva partici-
pação popular. É a sociedade o princípio, o meio e o 
fim de toda ação política eficiente.

Mais uma vez subo a esta tribuna para fazer um 
apelo à população, por meio de suas entidades cons-
tituídas. Está em jogo a manutenção de um leque de 
serviços de saúde prestados à comunidade carente do 
Estado de São Paulo. Falo, senhoras e senhores, do 
Hospital Santa Cruz, localizado no bairro paulistano da 
Vila Mariana, que precisa do apoio da sociedade civil 
organizada para manter as atividades filantrópicas que 
presta à população carente e à Terceira Idade. Embora 
seja uma instituição criada e mantida pela comunidade 
nipo-brasileira, desenvolve uma série de programas 
para atender gratuitamente a pacientes necessitados 
e a idosos, sem qualquer restrição de raça, naciona-
lidade ou religião.

Ocorre que o Hospital Santa Cruz teve indeferido 
pelo Ministério da Saúde o pedido para manter seu Cer-
tificado de Entidade Beneficente de Assistência Social 
da Sociedade Brasileira e Japonesa, conhecido como 
CEBAS. Sem ele, a instituição ficará impedida de aten-
der socialmente às pessoas necessitadas e carentes 
de recursos, assim como de oferecer programas de 
Medicina preventiva para a Terceira Idade.
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Só existe uma maneira de reverter a situação e 
garantir a renovação do certificado do Hospital Santa 
Cruz: a resposta da sociedade civil organizada à Con-
sulta Pública nº 1, publicada pelo Ministério da Saúde 
em 22 de fevereiro último. É preciso que as entidades 
se manifestem a favor da medida. E tem de ser rápi-
do, porque o prazo para as manifestações termina na 
próxima segunda-feira, dia 11 de março.

Caro Presidente, nobres colegas, aqui estou para 
pedir seu apoio na divulgação dessa importante mis-
são. As manifestações de entidades da sociedade civil, 
em favor do Hospital Santa Cruz, têm de ocorrer por 
meio eletrônico, até a próxima segunda-feira, dia 11.

Para resguardar o atendimento filantrópico no 
Hospital Santa Cruz, basta acessar o site www.por-
talsaude.saude.gov.br/portalsaude/manifestacao/
entidade e preencher o formulário. É fácil e rápido. Será 
necessário informar o nome da entidade civil que está 
se manifestando, o nome do seu representante legal, 
seu CNPJ, endereço, telefone e e-mail. Em seguida, 
é só fornecer os dados da instituição a ser beneficiada 
com o certificado: Sociedade Brasileira e Japonesa de 
Beneficência Santa Cruz, CNPJ 60.552.098/0001-11, 
Processo nº (SIPAR) 25000.666503/2009-10. Para fi-
nalizar, há um espaço para justificar a manifestação 
favorável, com um texto de 500 toques – cerca de cinco 
linhas. Aí, basta clicar no ícone “enviar” que aparece 
no rodapé do formulário.

Cabe informar, senhoras e senhores, que o Hos-
pital Santa Cruz conquistou seu certificado de entidade 
beneficente muito antes da atual legislação, datada de 
1975. Isto deveria ser o suficiente para lhe proporcionar 
a renovação automática, como direito adquirido. Mas, 
lamentavelmente, tal fato não é levado em consideração.

Fundado em 1939, o Hospital Santa Cruz foi 
construído com volumosas doações do Japão, inclusi-
ve da Família Imperial, e da comunidade de imigrantes 
japoneses no Brasil. A entidade ainda figura como um 
dos maiores símbolos da cooperação nipo-brasileira.

A excelência das suas instalações e dos seus 
serviços atraiu os mais consagrados médicos bra-
sileiros da época para ali atuarem, juntamente com 
grandes nomes da Medicina japonesa. Sob o teto do 
Hospital Santa Cruz formou-se uma verdadeira escola 
de cirurgiões, tradição mantida até hoje. Como se não 
bastasse, a instituição consagrou-se como referência 
na Medicina nipo-brasileira.

Ressalto, Sr. Presidente e nobres colegas, que o 
Hospital Santa Cruz já sobreviveu até aos efeitos ca-
tastróficos da guerra. Foi durante a Segunda Guerra 
Mundial, em 1941, que Brasil e Japão romperam rela-
ções diplomáticas. Como parte do patrimônio de um 

país rival, a instituição foi colocada sob o controle do 
governo federal, e todos os bens foram congelados.

O interventor, Dr. José Maria Freitas, juntamente 
com vários médicos japoneses, como o Dr. Shigueno-
bu Takeda, continuou a realizar procedimentos cirúr-
gicos. E atendiam também aos pacientes japoneses. 
Paralelamente, o hospital prestava serviços ao Instituto 
Nacional de Assistência Médica e Previdência Social 
(INAMPS), hoje Sistema Único de Saúde (SUS).

A situação de exceção perdurou até 1945. Em 
1989, a comunidade nipo-brasileira se uniu em um 
bem-sucedido movimento cívico que resultou na for-
matação da atual gestão do Hospital Santa Cruz, cuja 
administração está a cargo dos representantes da co-
munidade.

As marcas da cultura japonesa estão vivas no 
Hospital Santa Cruz. Basta observar o atendimento 
personalizado e humanizado, a capacitação dos pro-
fissionais que primam pela assistência de qualidade 
e os modernos equipamentos instalados. Os jardins 
típicos e os monumentos em pedra registram a inte-
gração cultural entre Brasil e Japão, reafirmando a vo-
cação do Hospital Santa Cruz de prestar atendimento 
médico hospitalar de alto nível, com acolhimento e 
calor humano.

Ancorado na história e, principalmente, na impor-
tância do Hospital Santa Cruz para a coletividade, cla-
mo pelo apoio e pela solidariedade dos nobres pares à 
manutenção das atividades beneficentes da instituição.

É verdade que muitas entidades sociais já apre-
sentaram seu apoio, mas o movimento precisa ser ex-
pressivo para que o Ministério da Saúde reconheça a 
legitimidade da renovação do certificado. A colabora-
ção de todos é fundamental, assim como a urgência. 
Termina na próxima segunda-feira, dia 11, o prazo para 
manter em atividade os serviços filantrópicos prestados 
pelo Hospital Santa Cruz, que tanto já fez e muito mais 
pode fazer em benefício do Brasil e dos brasileiros. 

Muito obrigado.
O SR. MARCELO MATOS (PDT-RJ. Pronuncia-

mento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, estamos nos aproximando do dia 8 
de março, data em que comemoramos o Dia Interna-
cional da Mulher, e quero externar algumas palavras 
de cumprimento e gratidão a todas as mulheres pelo 
dom vida, pelo encanto que trazem ao mundo e por 
tudo o que representam. Símbolo de beleza, sensibi-
lidade e coragem.

A data foi criada em março de 1857, quando mu-
lheres começaram a reivindicar melhores condições de 
trabalho e foram trancadas dentro de uma fábrica, que 
foi incendiada, num ato totalmente brutal e desumano. 
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Cento e trinta mulheres morreram carbonizadas. A data 
só foi oficializada pela ONU em 1975.

A intenção deste dia não é apenas o de comemo-
rar. Na maioria dos países, realizam-se conferências, 
debates e reuniões cujo objetivo é o de discutir o papel 
da mulher na sociedade atual. O esforço é para tentar 
diminuir e – quem sabe? – um dia extinguir o precon-
ceito e a desvalorização da mulher. Mesmo com todos 
os avanços, elas ainda sofrem, em muitos locais, com 
salários baixos, violência doméstica, jornada excessiva 
de trabalho e desvantagens na carreira profissional. 
Muito foi conquistado, mas muito ainda há para ser 
modificado em prol deste ser tão sublime que deve 
ser reverenciado não apenas no dia 8 de março, mas 
também em todos os outros dias, pois estão vivas e 
são atuantes, independentemente de dia. Na verdade, 
nunca têm folga!

Quero aqui parabenizar todas as mulheres bata-
lhadoras que conseguiram conquistar seu espaço na 
sociedade, na vida empresarial, política, comunitária 
e perante a sociedade brasileira.

A mulher de hoje governa nações, vai à guerra, 
viaja ao espaço, constitui maioria nas universidades, 
decide eleições, quebra recordes, comanda grandes 
empresas, administra seu lar, cuida e protege sua fa-
mília e por esse motivo exige seu espaço e sua pleni-
tude física, emocional e profissional.

Apesar de todas as adversidades, a mulher não 
perde seu brilho, seu romantismo e sabe transformar a 
rotina do seu dia a dia numa sucessão de novidades e 
descobertas, nunca desistindo dos seus sonhos. Mes-
mo fraca, ela se mostra forte e luta sempre pela sua 
independência. Com jeitinho e delicadeza, sabe galgar 
e conquistar o seu degrau na escada da vida, que inclui 
o seu lado profissional, familiar e pessoal. E por isso 
ela nunca deve tentar se impor pela força, querendo 
mostrar “igualdade” com os homens. Pelo contrário, 
ela deve fazer questão de ser sempre o “sexo frágil” 
e deve ter consciência de que “fragilidade” não signi-
fica fraqueza. Essa “fragilidade”, na verdade, significa 
“sensibilidade”. A mulher inteligente deve fazer questão 
de ser tratada com respeito, carinho, amor, cuidado, 
e é nesse momento que ela mostra a “força” que tem.

Por isso tudo, viva a mulher, não somente no dia 
8 de março (Dia da Mulher), não somente no segundo 
domingo do mês de maio (Dia das Mães), não somen-
te no Dia das Avós (que é mãe e mulher duas vezes), 
mas também, isto sim, viva a mulher todos os dias, to-
das as horas, todos os minutos e todos os segundos, 
porque a “mulher” é sempre “mulher”, todo o tempo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Pronun-

ciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, venho esta manhã para falar 
sobre a autonomia das Defensorias Públicas Estaduais.

Como se sabe, a Constituição Federal de 1988, no 
inciso LXXIV do art. 5º, garante que “o Estado prestará 
assistência jurídica integral e gratuita aos que compro-
varem insuficiência de recursos;...”. E para dar eficácia 
a essa norma a Emenda Constitucional nº 45, de 2004, 
introduziu no texto dispositivos que garantem às De-
fensorias Públicas Estaduais a autonomia necessária 
para o fiel cumprimento do seu dever.

O art. 134 do texto constitucional, § 2º, assevera: 
“Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas 
autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de 
sua proposta dentro dos limites estabelecidos na lei 
de diretrizes orçamentárias e subordinação ao dispos-
to art. 99, § 2º”. (EC nº 45/2004). E o art. 168 é claro 
quando diz: “os recursos correspondentes às dotações 
orçamentárias, compreendidos os créditos suplemen-
tares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes 
Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da De-
fensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de 
cada mês, em duodécimos, na forma da lei comple-
mentar a que se refere o art. 165, § 9º. (EC 45/2004)”.

Para cumprir o que determina a Constituição, Sr. 
Presidente, as duas Casas do Congresso Nacional 
aprovaram, em pouco mais de 19 meses, um projeto 
de lei complementar, de iniciativa Legislativa, que re-
gulamenta a distribuição de recursos para pagamento 
de pessoal das Defensorias Públicas dos Estados, o 
que revela o compromisso do Parlamento com a causa 
e um amplo apoio ao projeto. Contudo, no dia 20 de 
dezembro de 2012 saiu publicado no Diário Oficial da 
União o Veto Total ao PLP nº 114/2011 (PLS 255/2011 
na origem – SF), do Senador José Pimentel (PT/CE), 
sob o singelo argumento de que os Secretários Esta-
duais de Fazenda, Finanças ou Tributação sugeriram 
o veto integral ao projeto baseados em estudos técni-
cos que indicariam “consequências extremamente 
danosas às unidades da Federação”.

Ora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é 
uma afronta à Constituição e a este Poder o veto a um 
projeto de lei que regulamenta dispositivo constitucio-
nal, sem uma razão que seja, atendendo a sugestões 
baseadas em estudos que sequer foram divulgados, 
cujas consequências “extremamente danosas” não 
são explicadas.

Ademais, há que se dizer que haverá uma redu-
ção percentual de 49% da Receita Corrente Líquida 
para 47% no limite que os Poderes Executivos dos Es-
tados têm para gastos com pessoal. Todavia, isso não 
será determinante para desencadear uma crise, pois, 
hoje a manutenção das Defensorias Públicas cabe aos 
próprios Estados. Portanto, os recursos destinados às 
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Defensorias pelos Executivos serão transferidos auto-
maticamente a elas e, consequentemente, retirará dos 
Governos Estaduais tais despesas. Trata-se apenas 
de conferir autonomia aos órgãos de defesa pública, 
conforme preconiza a Carta Magna.

Por esses motivos, devemos derrubar o mais ur-
gente possível o Veto nº 44/2012, que está entre aqueles 
3 mil vetos que aguardam na fila para a devida apre-
ciação, assegurando, assim, o pleno funcionamento 
das Defensorias Públicas dos Estados.

Obrigado.
O SR. MÁRCIO MARINHO (PRB-BA. Pronuncia-

mento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, o processo de descobrimento do 
Brasil seguiu o curso do mar revolto, e o conhecimento 
de sua navegação foi privilégio de poucos, como, por 
exemplo, Dom Manuel, português da Dinastia de Avis.

Ao final do século XIV, a expansão marítima por-
tuguesa surge como uma válvula de escape frente à 
situação precária da economia portuguesa, devastada 
pelas desastrosas investidas comerciais a Ceuta e, por 
fim, ao Oriente (Índias).

Não por outra razão precípua que não a de domí-
nio (e por que não dizer monopólio?) é que Portugal, 
após algumas idas e vindas, incentivou seus nacionais 
a instalarem-se na terra do Pau-Brasil, já que ingleses, 
holandeses e franceses batalhavam pela posse defi-
nitiva da terra descoberta por “Cabral”, que, a partir 
daquele momento, haveria de ser apenas de Portugal.

O que dizer, então, do Tratado de Tordesilhas, de 
1494? No livro de História Geral do Brasil, Maria Yedda 
Linhares afirma que o tratado correspondeu à possibili-
dade real da implantação da política de mare clausum 
– definida pelo fechamento dos mares aos navios de 
nações concorrentes, a qual justificava-se pelos altos 
custos e riscos do empreendimento marítimo. Portugal 
implantou, assim, o exclusivo colonial – o monopólio 
sobre o comércio das novas áreas descobertas.

Senhoras e senhores, já é século XXI, e estamos 
frente à Medida Provisória nº 595 ou MP dos Portos, 
que configura uma oportunidade para a expansão his-
tórica na capacidade e na competitividade portuária do 
Brasil. Essa perpassará pelos procedimentos alfan-
degários, pela automação dos processos, pelo prazo 
de despacho/recebimento da carga de importação e 
exportação, pelo tempo de desembaraço aduaneiro, 
entre outros.

Quinhentos e treze anos se passaram, e a his-
tória se repete como uma tendência de moda. O mo-
nopólio dos portos brasileiros renasceu sob o viés do 
corporativismo e da centralização, que depõe a livre 
concorrência, institui a ineficiência portuária brasileira, 
impõe altas tarifas, sobrepõe os interesses corporativos 

aos demais, freia investimentos públicos e privados, 
paralisa a modernização da infraestrutura e, por con-
seguinte, compromete a expansão de nossa economia.

Senhoras e senhores, usemos a história em be-
nefício de todos e não só de um grupo privilegiado!

Assim como a Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA), eu também sou defensor 
da livre concorrência para a atual reserva de mercado 
proveniente do setor portuário do Brasil. O que justifica 
o pagamento de 14 mil dólares, para, em duas horas, 
um navio de porte médio atracar aqui no Brasil? Esse 
poder, infelizmente, já está nas mãos de cerca de 400 
milionários. O resultado da equação sobrecarrega o con-
sumidor final, o único que paga a maior parte do ônus.

Em hipótese alguma me esqueceria de citar o 
Custo Brasil, como um peso para os setores produtivos 
nacionais, que segue agravado pela falta de eficiência 
dos portos brasileiros e pelas altas taxas praticadas 
pelo sistema monopolista.

Resta dizer que, de acordo com o The World Eco-
nomic Forum, o Brasil ocupa o 130º lugar dentre 142 
países. Será isto justo para uma nação tão promissora 
quanto a nossa?

Irei um pouco além: no ranking de procedimentos 
alfandegários, ocupamos a 124ª posição, que assim 
responde pela baixa competitividade brasileira em re-
lação aos demais países.

Gostaria de registrar: SOU A FAVOR DA MP 595! 
Foi-se o tempo imperial! Vivemos em uma democracia!

Louvo a iniciativa da Senadora Kátia Abreu, pre-
sidente da CNA, e por fim aproveito o momento para 
convidar o corpo de Parlamentares desta Casa a lutar 
por esta causa. É hora de abrir os portos! 

Muito obrigado.
O SR. MÁRCIO MACÊDO (PT-SE. Pronuncia-

mento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, celebramos amanhã o dia 8 
de março. A história da transformação deste dia em 
Dia Internacional da Mulher é longa e é repleta de lu-
tas. Sua origem não deve nunca passar despercebida, 
por se tratar da luta das companheiras da indústria 
têxtil em Nova Iorque e na Rússia. Tratava-se, então, 
de mulheres trabalhadoras que decidiram buscar me-
lhores condições de trabalho e um mundo mais justo 
para todos. São as mesmas mulheres que lutam, hoje, 
para ter voz em uma sociedade que ainda é repleta 
de preconceitos.

Presto especial homenagem às mulheres do Bra-
sil, da Região Nordeste e de Sergipe; às mulheres da 
minha vida, à minha linda mulher Karina, à minha mãe 
Maria e às minhas irmãs Marisa e Milena, às minhas 
filhas Ana e Mariana e à minha neta Julia.
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O dia 8 de março deve ser celebrado pela doçura 
e pela força das mulheres. E é o dia em que agrade-
cemos às mulheres pela sua luta.

É importante notar ainda que este dia é de todas 
as mulheres. A luta das mulheres é e deve ser de todas 
as mulheres! Esta revolução não tem mais volta. Ela 
penetrou em nossa sociedade tão profundamente que, 
felizmente, não é mais possível nos calarmos diante 
de estupros, de espancamentos e de maus-tratos. E 
não há mais como abdicar da independência finan-
ceira adquirida. Por tudo isso a sociedade como um 
todo é muito grata.

Este ano ainda duas comemorações recentes 
pedem nossa lembrança. No dia 21 de fevereiro, o 
Movimento Nacional de Mulheres Camponesas do 
Brasil marchou em Brasília, encerrando encontro de 
cerca de três mil mulheres, com duração de três dias. 
O Movimento se compromete com as relações de 
igualdade entre seres humanos e natureza e com a 
produção agroecológica de alimentos, fortalecendo 
sempre a organização popular, feminista e trabalha-
dora das mulheres.

Iniciativas como esta são de extrema importância 
para o País, pois reiteram a necessidade de caminhos 
transformadores em nosso modelo de sociedade e de 
desenvolvimento.

Ainda no dia 24 de fevereiro o Brasil comemorou 
os 80 anos do voto feminino. Ele veio, com o Código de 
1932, acompanhado de diversas restrições e, posterior-
mente, o caráter obrigatório somente para mulheres em 
profissões públicas. Foi apenas em 1965 que os sexos 
passaram a ser tratados de forma igualitária perante a 
Lei Eleitoral, com a obrigatoriedade universalizada. A 
luta sufragista das mulheres é apenas uma das quais 
pretendem que não mais perpetue a limitação das mu-
lheres ao espaço doméstico, ao lar.

Hoje, ainda que em minoria, temos importantes 
mulheres neste plenário, representando segmentos 
importantes de nossa sociedade. Saúdo-as, em es-
pecial pela dificuldade que este espaço, por vezes 
tão masculino, pode impor e pela força para fazerem 
o que deve ser feito, e por pluralizarem os debates e 
as forças dentro de nosso Parlamento.

Também à mulher que preside nosso País e cons-
trói um futuro de desenvolvimento e crescimento para 
todas as brasileiras e para todos os brasileiros presto 
homenagem. Saúdo a Presidenta Dilma Rousseff, em 
especial, pela força e pela assertividade em conduzir 
um país tão grande e com tantas complexidades a um 
futuro tão brilhante.

Também parabenizo o Presidente desta Casa, 
Deputado Henrique Alves, pela recente nomeação de 
Cássia Botelho à Diretoria-Geral-Adjunta. Precisamos 
cada vez mais que as mulheres participem e tomem 
conta da gestão pública. Seus olhares são fundamen-
tais para pluralizarmos a democracia e resolvermos 
os desafios de cada dia, na gestão pública e no Brasil 
como um todo.

Além da representação pública, algumas ques-
tões que tocam as mulheres precisam ser endereça-
das com especial cuidado, como, por exemplo, a vio-
lência doméstica e familiar, crime ainda acobertado 
pela inviolável instituição da família. As mulheres em 
situação de violência têm, em muitos casos, receio 
de denunciar, ao mesmo tempo em que os sapientes 
da situação temem se envolver. É sempre importante 
reiterar que não existe mulher que goste de apanhar. 
O que existe são mulheres humilhadas demais para 
denunciar, machucadas demais para reagir, com medo 
demais para acusar e pobres demais para ir embora.

Sobre este assunto é conveniente citar projeto 
de lei de minha autoria, o PL nº 4.652/2012, que altera 
o art. 22 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, 
que dispõe sobre a organização da Assistência Social 
e dá outras providências, para acrescentar o § 4º, para 
definir o termo “situação de vulnerabilidade temporá-
ria”, e o § 5º, para dar prioridade no recebimento do 
benefício eventual à mulher em situação de violência 
doméstica e familiar.

A razão se enquadra no fato de que grande parte 
das mulheres depende economicamente de seu cônjuge 
ou companheiro e que, portanto, o benefício eventual 
representa um auxílio financeiro para assegurar condi-
ções mínimas de sobrevivência às corajosas mulheres 
que se afastam de seu domicílio para se protegerem 
da violência doméstica.

Lembro também que a conquista da Lei Maria 
da Penha tem importância residente, em parte, na 
necessidade de expor um problema de violência que 
antes era considerado íntimo do casal. De forma que, 
socialmente, o machismo de nossa sociedade impõe 
que o homem seja mais importante que a mulher. 
Portanto, promover direitos e uma legislação especí-
fica para casos de violência contra a mulher significa 
promover igualdade de gênero dentro das esferas de 
poder institucionais.

Conquista importante da Secretaria de Políticas 
para as Mulheres, criada no Governo do Presidente 
Lula, foi o serviço Disque 180, o serviço telefônico de 
utilidade pública, gratuito e de âmbito nacional, desti-
nado a atender mulheres em situação de violência. O 
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serviço funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, 
incluindo finais de semana e feriados.

Aproveito a lembrança sobre a importância de 
denunciar os crimes de violência de gênero para pres-
tar solidariedade à vereadora por Aracaju Lucimara 
Passos, do PCdoB, ao mesmo tempo em que a pa-
rabenizo pela coragem de ter revelado, em discurso 
no plenário da Câmara de Vereadores, na terça-feira 
última, que já foi vítima de violência sexual. Que ela 
sirva de exemplo para que as mulheres do Brasil de-
nunciem, mesmo em face da impunidade por vezes 
existente. Ela sofreu, como muitas mulheres que vão 
à delegacia, a culpabilização da vítima.

Os serviços caminham para um melhor atendi-
mento, mas, mesmo em face das dificuldades encon-
tradas, é importante que a opressão não seja colocada 
de lado e que os direitos sejam garantidos.

A questão da mulher no mercado de trabalho 
deve ainda ser explorada sem descanso. Embora a 
participação da mulher brasileira no mercado de tra-
balho venha aumentando, o que é consequência direta 
do aumento da escolaridade feminina, as brasileiras 
ainda são minoria no mercado de trabalho e ganham 
menos que os homens, em média. Em grandes em-
presas, por exemplo, menos de 14% dos cargos de 
diretoria são ocupadas pelo sexo feminino, de acordo 
com dados do IBGE.

Há um desafio grande também na formalização 
dos empregos. Apenas 35,5% das mulheres têm car-
teira assinada, contra 43,9% dos homens. Este fator se 
deve, em grande medida, ao fato de que as mulheres 
passam seus dias e suas noites conciliando trabalho 
assalariado, atividades domésticas e o cuidado com 
crianças e idosos. Como consequência, a flexibilização 
e a precarização das relações de trabalho recaem so-
bre a mulher, fazendo com que elas busquem empre-
gos em tempo parcial, com contratos temporários ou 
realizados em domicílios, aprofundando ainda mais as 
desigualdades entre os sexos, cenário que se mantém 
na medida em que não se altera a divisão das respon-
sabilidades familiares e domésticas.

É desta luta que eu falava, é esta luta que hoje 
homenageio. Do enfrentamento cotidiano dos entra-
ves à plena cidadania, à produção, ao pertencimento 
à nossa sociedade.

Ainda é preciso considerar o preconceito do mer-
cado, sofrido pelas mulheres, decorrente justamente da 
sua condição de maternidade. Em razão das dificulda-
des encontradas, tenho um projeto de importância para 
a preservação do universo do trabalho da população 
feminina. Trata-se do PL nº 4.505/2012, que altera o 

§ 1º do art. 1º da Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 
2008, que cria o Programa Empresa Cidadã, destina-
do à prorrogação da licença-maternidade mediante 
concessão de incentivo fiscal, e altera a Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991, para alterar o prazo para re-
querimento da prorrogação da licença-maternidade.

Tendo em vista o bem-estar das famílias, o es-
tímulo à disseminação de iniciativas como a do Pro-
grama Empresa Cidadã e o reconhecimento do aper-
feiçoamento da gestão dos benefícios previdenciários, 
entendemos por bem fixar como prazo final para o pe-
dido de prorrogação da licença até quinze dias antes 
do término da licença-maternidade, conforme prevista 
na Constituição Federal.

No que toca às mulheres trabalhadoras do campo, 
dois projetos de minha autoria tramitam nesta Casa 
com o objetivo de destruir os muros e as amarras que 
atrapalham as mulheres na vida profissional. Em pri-
meiro lugar, o PL nº 4.467/2012, que dispõe sobre a 
concessão do benefício de seguro-desemprego, durante 
o período de entressafra, ao trabalhador na atividade 
de cata e de beneficiamento artesanal da mangaba. 
A medida é vital para garantir a sobrevivência dos 
mangabais, dos trabalhadores na atividade extrativista 
vegetal de coleta da fruta, e para apoiar a exploração 
sustentável de nossa biodiversidade.

E o PL nº 2.580/2011 dá nova redação à Lei nº 
11.284, de 2 de março de 2006, para garantir a con-
tratação e a manutenção no emprego de mulheres nas 
empresas que exploram concessões florestais, sob a 
justificativa de que as concessões públicas são instru-
mentos para a realização de políticas de interesse de 
todo o País, por intermédio da ação de empresas que 
aderem a contratos para a exploração de atividades 
prioritariamente ligadas ao Estado. No caso das con-
cessões florestais, é comum a utilização de critérios 
de atendimento às políticas públicas de proteção da 
sociedade como um todo. Nada mais justo que gerar 
uma demanda, mesmo que proporcionalmente peque-
na, para agregar a mão de obra feminina na exploração 
florestal, como forma de garantir sustento e dignidade 
às famílias das regiões.

Finalmente, é importante reiterar a importância 
do Bolsa Família na revolução feminista no Sertão e 
na Região Nordeste, que aqui represento, conforme 
trabalho da antropóloga Walquíria Domingues Leão 
Rêgo, da Universidade Estadual de Campinas. Nos 
locais onde o mercado de trabalho é exíguo até para 
os homens e há pouco acesso a educação e saúde, 
a estrutura patriarcal e religiosa, que deixa a mulher 
sob o jugo do pai, do marido ou do padre e pastor, o 
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Bolsa Família tem-se transformado em uma bengala 
de apoio que resgata o senso de cidadania.

O significado da opção do governo de dar o cartão 
do benefício para a mulher traduz-se em liberdade e 
autonomia sobre o que se compra em casa, por exem-
plo. Para além disso, as mulheres passam a ter renda, 
muitas vezes pela primeira vez, e, em alguns casos, 
a ganhar mais do que os maridos, o que lhes permite 
o conforto de tomar a decisão, por exemplo, de termi-
nar o relacionamento, se assim lhe couber. Também a 
procura por métodos anticoncepcionais aumentou, o 
que é um sinal de que as mulheres têm tomado mais 
decisões sobre o próprio corpo e sobre a própria vida, 
mais um dos belos efeitos da política social do governo 
federal do Partido dos Trabalhadores.

Parabenizo, em especial, o governador Marcelo 
Déda, pela criação da Secretaria Especial de Políticas 
para Mulheres de Sergipe, e cumprimento a secretá-
ria Maria Teles pelo incansável trabalho na criação de 
políticas públicas de defesa e proteção das mulheres 
sergipanas.

Este meu discurso trata dos desafios das mu-
lheres, mas, antes, de uma celebração da luta que 
conquista, a cada dia, direitos iguais entre os gêne-
ros, para todas as mulheres. Parabenizo, portanto, as 
mulheres de todo o Brasil. É a vocês que devemos as 
grandes transformações da sociedade brasileira e as 
belas mudanças.

Obrigado.
O SR. PEDRO UCZAI (PT-SC. Pronunciamento 

encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, ilustres telespectadores que neste 
momento nos assistem pela TV Câmara, venho à tri-
buna esta tarde para cumprimentar as mulheres de 
Santa Catarina e do meu Brasil pelo Dia Internacional 
da Mulher, que será celebrado amanhã, dia 8.

Sinto-me muito à vontade para falar sobre este 
tema, uma vez que tenho uma enorme admiração e 
respeito às milhares de trabalhadores, donas de casa, 
aposentadas, mulheres que são chefes de família – que 
suam a camisa para oferecer uma vida melhor para os 
seus filhos e netos.

A crescente participação das mulheres no mun-
do despertou injustiças, preconceitos – especialmente 
se forem negras e pobres. Certamente, dificuldades 
dessa natureza não impediram as mulheres de lutar 
pelos seus direitos. Elas vão à luta, enfrentam desafios 
e desenvolvem atividades com a mesma competência 
em todas as áreas de produção e do conhecimento. 
Hoje, as mulheres conquistaram um espaço que as 
conduzem à liberdade.

Como representante do povo de Santa Catarina 
e defensor dos direitos das mulheres, tenho me empe-
nhado, ao longo de toda a minha trajetória política, na 
luta por políticas públicas que busquem ainda a am-
pliação dos direitos das mulheres brasileiras – sejam 
mulheres da cidade ou da zona rural.

No ano passado recebi a confiança da Presidenta 
Dilma Rousseff e dos colegas da Câmara para ser o 
Relator de um dos principais programas do Governo 
Federal e que beneficia diretamente às mulheres: o Bra-
sil Carinhoso. O programa garante uma renda mínima 
de R$70, por pessoa, para famílias que se encontram 
em extrema pobreza, e também garante a construção 
de 6 mil novas creches.

O Brasil Carinhoso, Sr. Presidente, permite que 
as mães de família tenham melhores condições de 
criar seus filhos, com alimentação, educação e cuida-
dos adequados com a saúde. E também permite que 
essas mesmas mães tenham condições para trabalhar 
fora, garantindo melhor sustento, e por que não, melho-
res condições psicológicas para cuidar de sua família.

Sr. Presidente, participei de encontro na cidade 
de Constantina, no Rio Grande do Sul, no ano pas-
sado. E nesse encontro, a partir da mobilização das 6 
mil mulheres, nasceu o Projeto de Lei 4.765, de 2012, 
de nossa autoria, que amplia o direito ao salário-ma-
ternidade de quatro para seis meses, beneficiando as 
mulheres do campo e da cidade. As mães agricultoras 
também foram beneficiadas.

Eu também defendi ativamente a ampliação do 
limite de empréstimos do PRONAF Mulher de R$50 
mil para R$130 mil no Plano Safra da Agricultura Fa-
miliar 2012/2013.

Por isso, venho à tribuna esta tarde para reafir-
mar meu compromisso com a luta das mulheres, o 
meu compromisso com a ampliação dos direitos das 
mulheres que vivem nas cidades ou no campo.

Parabéns, mulheres! Contem comigo!
Muito obrigado!
A SRA. BRUNA FURLAN (PSDB-SP. Pronun-

ciamento encaminhado pela oradora.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, o mundo festeja, no dia 8 
de março, o Dia Internacional da Mulher. E, se essa 
importante data, por seu vasto significado, possibilita 
destacarmos as inúmeras conquistas verificadas nas 
últimas décadas, também permite que façamos ver-
dadeiro mapeamento de dificuldades a serem supe-
radas para a efetiva afirmação de direitos, com foco 
na igualdade de gênero.

Sabemos, por exemplo, que baixos salários e 
desemprego representam recorrente problema em 
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muitos países. Tal quadro agrava-se de forma consi-
derável quando consideramos a realidade de milhares 
de mulheres tantas vezes atingidas pela lógica da ex-
clusão, na sua interface com um tipo de globalização 
responsável por favorecer desigualdades socioeconô-
micas crescentes.

Recente relatório da Comissão Econômica para 
a América Latina e o Caribe (CEPAL) destacou o pro-
cesso denominado “feminização da pobreza”, tendo 
como base dados relativos à distribuição de renda e 
ao emprego na região. Segundo o mesmo documento, 
o fato de as mulheres terem níveis de pobreza mais 
elevados que os homens relaciona-se, em grande me-
dida, com o mercado de trabalho.

Felizmente, esse cenário, no Brasil, tem sofrido 
fortes mudanças. Cada vez mais presentes no mer-
cado de trabalho, as mulheres hoje ocupam posições 
de destaque nos setores público e privado. Depu-
tadas federais e estaduais, senadoras, vereadoras, 
magistradas, ministras, Presidenta da República, 
empresárias e muitas outras mulheres comprovam 
que é possível a configuração, no tecido social, de 
outro paradigma, erguido sob a égide da inclusão 
e com reflexo direto em relações de gênero mais 
equitativas.

Ainda no campo político, volto a mencionar a maior 
participação feminina nos espaços de poder, realidade 
evidenciada no aumento do número de mulheres nas 
últimas eleições municipais. Elegemos também, em 
2010, uma mulher para a Presidência da República, o 
que nos colocou no seleto grupo de países que pos-
suem presidentas ou primeiras-ministras.

Em que pese essa realidade, precisamos con-
tinuar na trajetória de avanços. Avanços que prova-
velmente reverteriam, numa ótica numérica, a tímida 
representação feminina nas Casas Legislativas. É por 
essa exata razão que é urgente a adoção de medidas 
para garantir maior presença das mulheres nessas 
instâncias de poder, com positivo impacto na lógica 
que norteia o processo político brasileiro.

O atual empenho da bancada feminina no 
Congresso Nacional comprova o quanto a partici-
pação das mulheres na política é transformadora. 
Sim! Temáticas de saúde, segurança, educação, 
juventude e trabalho recebem, da bancada femi-
nina, o desejável recorte de gênero, o que torna o 
processo legislativo cada vez mais enriquecedor e 
multidimensional.

Atuantes no Plenário, nas Lideranças e nas dife-
rentes Comissões Permanentes e Temporárias, trazem 
para o processo legislativo valiosas experiências de 

vida e de luta; experiências que sinalizam para o ele-
vado valor da igualdade de gênero e da justiça social; 
experiências que sempre questionaram a existência 
de lugares culturais opressores, nascidos de uma so-
ciedade com nítidas marcas patriarcais.

Sras. e Srs. Deputados, celebremos, assim, o 
Dia Internacional da Mulher na certeza de que novo 
horizonte surgirá, com direitos reafirmados e com a 
igualdade de gênero no vigor máximo.

Muito obrigada.

VII – ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Reguffe) – Nada mais ha-
vendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Reguffe) – Encerro a ses-
são, convocando Sessão Não Deliberativa de Debates 
para amanhã, sexta-feira, dia 8 de março, às 9 horas.

 
GRANDE EXPEDIENTE 

Oradores:
10h – Anderson Ferreira (PR – PE)
10h25min – Isaías Silvestre (PSB – MG)
10h50min – Manuel Rosa Neca (PR – RJ)
11h15min – Devanir Ribeiro (PT – SP)
11h40min – Jean Wyllys (PSOL – RJ)

 
AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS OU RECURSOS

 
I. EMENDAS
2. PROJETO DE RESOLUÇÃO QUE ALTERA O RICD
Prazo para apresentação de emendas: 5 Sessões (Art. 
216, § 1º, do RICD).

Nº 169/13 (Mesa Diretora) – Cria o Centro de Estudos 
e Debates estratégicos da Câmara dos Deputados. 
ÚLTIMA SESSÃO: 08/03/2013 

Nº 170/13 (Mesa Diretora) – Altera o Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, aprovado pela Resolução 
nº 17, de 21 de setembro de 1989, para dispor sobre 
a institucionalização da Corregedoria Parlamentar e 
dá outras providências.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-3-13
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ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I – COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA  

(DIA 11/03/2013) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 52/11 – Do Sr. Assis do Couto 
– que “institui o Sistema Nacional de Certificação da 
Produção da Agricultura Familiar e cria o Selo da Pro-
dução da Agricultura Familiar”. 
RELATOR: Deputado JUNJI ABE. 

PROJETO DE LEI Nº 4.664/12 – Da Sra. Janete Rocha 
Pietá – que “acrescenta dispositivo à Lei nº 7.802, de 
11 de julho de 1989, proibindo o registro de produtos 
que tenham em sua composição o aldicarbe, e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado NILSON LEITÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.677/12 – Do Sr. Marco Tebaldi 
– que “dispõe sobre a criação dos procedimentos admi-
nistrativos para a inscrição de pessoas físicas no Re-
gistro Geral da Atividade Pesqueira sem fins comerciais 
dos Pescadores Eventuais, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LUIS CARLOS HEINZE. 

PROJETO DE LEI Nº 4.740/12 – Do Sr. Nelson Pado-
vani – que “trata da implantação de projeto de parceria 
agrícola e pecuária entre a Funai – Fundação Nacional 
dos Índios, e terceiros”. 
RELATOR: Deputado PAULO CESAR QUARTIERO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.781/12 – Do Senado Federal – 
Rodrigo Rollemberg – (PLS 212/2012) – que “altera a 
Lei nº 6.894, de 16 de dezembro de 1980, para incluir 
os remineralizadores como uma categoria de insumo 
destinado à agricultura, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado BERNARDO SANTANA DE VAS-
CONCELLOS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.937/13 – Do Sr. Junji Abe – que 
“altera a Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, para 
isentar as cultivares de plantas e flores ornamentais 
de domínio público da obrigatoriedade de inscrição no 
Registro Nacional de Cultivares”. 
RELATOR: Deputado BOHN GASS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.967/13 – Do Sr. Policarpo – que 
“dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produtos 

Industrializados – IPI na aquisição de microtratores 
por produtores rurais na agricultura”. 
RELATOR: Deputado NELSON PADOVANI. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-3-13 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

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

PROJETO DE LEI Nº 3.877/12 – Do Sr. Irajá Abreu 
– que “reduz a zero as alíquotas da Contribuição para 
o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre operações 
com suplementos minerais destinados à alimentação 
de bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos e equinos”. 
(Apensado: PL 4378/2012) 
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 11-3-13 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

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

PROJETO DE LEI Nº 174/11 – Do Sr. Weliton Prado – que 
“institui o Plano Nacional de Abastecimento de Hortigranjei-
ros – PLANHORT, fixa normas gerais para os entrepostos 
públicos de abastecimento alimentar, altera a Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO ANDRADE. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E  
JUSTIÇA E DE CIDADANIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-3-13 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 2.204/11 – Do Poder Executivo – que 
“dispõe sobre a criação da Universidade Federal do Oeste 
da Bahia – UFOBA, por desmembramento da Universida-
de Federal da Bahia – UFBA, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ARTHUR OLIVEIRA MAIA. 
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PROJETO DE LEI Nº 2.208/11 – Do Poder Executivo – 
que “dispõe sobre a criação da Universidade Federal do 
Cariri – UFCA, por desmembramento da Universidade 
Federal do Ceará – UFC, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO SCIARRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.158/12 – Do Sr. Arthur Olivei-
ra Maia – que “declara a raça de cavalos Mangalarga 
Marchador Raça Nacional”. 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

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

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 1.445/11 – Do Sr. Rogério Carvalho 
– que “altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 
(Estatuto do Idoso) e a Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 
1994, que “dispõe sobre a política nacional do idoso, cria 
o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências”, 
para acrescentar novas diretrizes à política nacional do 
idoso e garantias de prioridades aos idosos”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GUIMARÃES. 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-03-13 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

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

PROJETO DE LEI Nº 396/11 – Do Sr. Dr. Aluizio – que 
“dispõe sobre o fracionamento de medicamentos e dá 
nova redação aos arts. 2º, 4º e 9º do Decreto nº 74.170, 
de 10 de junho de 1974”. (Apensado: PL 2358/2011) 
RELATOR: Deputado PAULO PIMENTA. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 11-3-13 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

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

PROJETO DE LEI Nº 7.137/02 – Da Sra. Zulaiê Cobra 
– que “altera a Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, 

que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e 
os procedimentos a ela pertinentes”. (Apensados: PL 
453/2003, PL 7323/2006, PL 2253/2007 e PL 2324/2007) 
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ARAÚJO. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 8-3-13 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

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

PROJETO DE LEI Nº 3.745/12 – Do Sr. Paulo Rubem 
Santiago – que “dispõe acerca da portabilidade bancária 
como direito do consumidor e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA  

(DIA 11/03/2013) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

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

PROJETO DE LEI Nº 3.709/08 – Do Sr. Rafael 
Guerra – que “dispõe sobre alteração do art. 229-
C, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, e dá 
outras providências”. (Apensados: PL 7965/2010 e 
PL 3943/2012) 
RELATOR: Deputado ANTONIO BALHMANN. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-3-13 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

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

PROJETO DE LEI Nº 3.674/12 – Do Sr. Otavio Leite 
– que “cria incentivos para a abertura e funcionamen-
to da “Primeira Empresa”, da “Primeira Empresa para 
Economia Verde”, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MARCO TEBALDI. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 11-3-13 
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Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

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

PROJETO DE LEI Nº 1.257/11 – Do Sr. Márcio Marinho 
– que “altera os arts. 39 e 51 da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor”. 
RELATOR: Deputado ÂNGELO AGNOLIN. 

PROJETO DE LEI Nº 3.234/12 – Do Sr. Valdir Colatto – 
que “dispõe sobre o Sistema de Franquia empresarial 
(franchising), revoga a Lei nº 8.955, de 15 de dezem-
bro de 1994, e dá outras providências”. (Apensado: 
PL 4386/2012) 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 12-3-13 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

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

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 6.420/05 – Do Senado Federal – 
Rodolpho Tourinho – (PLS 344/2004) – que “altera as 
Leis nºs 8.666, de 21 de junho de 1993, e 8.429, de 2 
de junho de 1992, para regular a contratação de empre-
sas prestadoras de serviços e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 1.435/11 – Da Sra. Iracema Por-
tella – que “dispõe sobre os fundamentos e a política do 
agroturismo ou turismo rural e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 8-3-13 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

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

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 637/11 – Do Sr. Carlos Bezerra – 
que “altera a Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, 
para incluir o seguro-garantia dentre os instrumentos 
de garantia nas ações de execução fiscal”. 
RELATOR: Deputado CLÁUDIO PUTY. 

PROJETO DE LEI Nº 2.114/11 – Do Sr. Rodrigo Maia 
– que “dispõe sobre a isenção de impostos e contri-
buições na importação de equipamentos e materiais 
para uso exclusivo no exercício da profissão de fotó-
grafo e cinegrafista”. 
RELATOR: Deputado LUCIO VIEIRA LIMA. 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE  
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 8-3-13 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

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

PROJETO DE LEI Nº 4.119/12 – Do Sr. Felipe Bornier 
– que “libera a pesca artesanal ou amadora com uti-
lização de linha de mão, varas e anzóis, com ou sem 
molinete, pesca subaquática em apneia com arbalete 
e atividade de maricultura”. (Apensado: PL 4196/2012) 
RELATOR: Deputado FERNANDO JORDÃO. 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA 

(DIA 11/03/2013) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

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

PROJETO DE LEI Nº 2.115/11 – Do Sr. André Dias 
– que “estabelece a obrigatoriedade da adoção de le-
genda em filmes, programas de televisão, séries, tele-
novelas e peças teatrais cuja produção tenha sido finan-
ciada ou patrocinada com o uso de recursos públicos”. 
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI. 
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PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 12-3-13 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

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

PROJETO DE LEI Nº 2.263/11 – Da Sra. Luiza Erundi-
na – 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 2.388/11 – Do Senado Federal 
– Paulo Paim – (PLS 535/2009) – que “acrescenta §§ 
1º a 4º ao art. 3º-A da Lei nº 5.859, de 11 de dezem-
bro de 1972, para assegurar procedimento único e 
simplificado de inscrição de empregados domésticos 
junto aos órgãos públicos, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado WILLIAM DIB. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 11-3-13 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

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

PROJETO DE LEI Nº 7.563/10 – Do Sr. Eduardo Cunha 
– que “altera Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
que “dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e 
o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências””. 
RELATOR: Deputado ROGÉRIO CARVALHO. 
PROJETO DE LEI Nº 2.965/11 – Do Sr. Rogério Car-
valho – que “institui o Vale-Transporte Social, visando 
garantir o direito à mobilidade urbana da população e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.138/12 – Do Sr. Neilton Mulim 
– que “altera o art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho 
de 1991, que dispõe sobre o Plano de Custeio da Pre-
vidência Social, para dispor sobre a alíquota zero (0%) 
da Contribuição Previdenciária para os aposentados 
por tempo de contribuição e invalidez e pensionistas 
que se enquadrem no perfil de microempreendedor in-
dividual de que trata o art. 18-A da Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006”. 
RELATOR: Deputado PASTOR EURICO. 

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA  

(DIA 11/03/2013) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 7.647/10 – Do Sr. Milton Mon-
ti – que “dispõe sobre a regulamentação da profissão 
de Terapeuta Ocupacional e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ALEXANDRE ROSO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.217/11 – Do Senado Federal – 
Tião Viana – (PLS 37/2008) – que “acrescenta art. 19-A 
à Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para vincular o 
montante das multas aplicadas pelas infrações ao art. 
93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, às ações de 
habilitação e reabilitação profissional e social”. (Apen-
sado: PL 7207/2010 (Apensado: PL 1240/2011 (Apen-
sados: PL 1653/2011, PL 2973/2011 e PL 3502/2012))) 
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS. 

PROJETO DE LEI Nº 3.889/12 – Do Sr. Audifax – que 
“dispõe sobre a incidência do imposto de renda sobre o 
pagamento de horas-extras ao trabalhador assalariado”. 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.687/12 – Da Sra. Sandra Rosado 
– que “acrescenta o art. 67-A à Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, a fim de tornar obrigatória a inserção, 
no Sistema Integrado de Administração de Serviços 
Gerais – SIASG, das informações referentes aos con-
tratos e convênios firmados pelos órgãos e entidades 
integrantes do orçamento da União”. 
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO. 
PROJETO DE LEI Nº 4.692/12 – Do Sr. Ricardo Izar – que 
“dispõe sobre a regulamentação e o exercício da profis-
são de designer de interiores e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.697/12 – Do Sr. Damião Feli-
ciano – que “dispõe sobre reserva de vagas para alu-
nos oriundos da rede pública de ensino nos contratos 
e convênios de estágio”. 
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.705/12 – Do Sr. Carlos Bezerra 
– que “altera a redação do “caput” do art. 143 da Con-
solidação das Leis do Trabalho – CLT, para determi-
nar que os dez dias convertidos em abono pecuniário 
deverão ser remunerados acrescidos de um terço so-
bre a remuneração devida nos dias correspondentes”. 
RELATOR: Deputado VICENTINHO. 
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PROJETO DE LEI Nº 4.771/12 – Do Sr. Walter Feld-
man – que “reconhece a osteopatia como um ramo 
específico de cuidado à saúde, complementar, natural 
e alternativo, regulamenta a profissão de osteopata, e 
determina outras providências”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.786/12 – Do Senado Federal – 
Senador Lobão Filho – (PLS 82/2012) – que “autoriza 
o Poder Executivo a reabrir o prazo para requerimento 
de retorno ao serviço de que trata o art. 2º da Lei nº 
8.878, de 11 de maio de 1994, que “dispõe sobre a 
concessão de anistia nas condições que menciona”, 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado FRANCISCO CHAGAS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.793/12 – Do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “acrescenta art. 457-B à Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT dispondo sobre a remunera-
ção do trabalho exercido à distância ou no domicílio 
do empregado”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.819/12 – Do Sr. Miguel Corrêa 
– que “estabelece obrigatoriedade de manutenção, em 
local visível e de fácil acesso ao público, de exemplar 
da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação)”. 
RELATOR: Deputado SABINO CASTELO BRANCO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.863/12 – Do Sr. Jesus Rodri-
gues – que “regulamenta o art. 3º, inciso IV, da Lei nº 
12.527, de 18 de novembro de 2011, institui normas 
para dar transparência à publicidade dos atos da Ad-
ministração Publica Estadual e Municipal e da outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado LUIZ FERNANDO FARIA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.865/12 – Do Sr. Paulo Pimenta 
– que “estabelece a obrigatoriedade da publicação, em 
todo material de divulgação, do valor total de recursos 
públicos recebidos e do percentual representado por 
tais recursos, no custo total das propagandas Gover-
namentais, Institucionais e de eventos culturais finan-
ciados por recursos públicos”. 
RELATOR: Deputado DR. GRILO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.877/12 – Do Sr. Júlio Campos 
– que “altera 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, e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado EUDES XAVIER. 

PROJETO DE LEI Nº 4.884/12 – Do Senado Federal 
– Marta Suplicy – (PLS 237/2012) – que “altera a Con-
solidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei 
nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre 
os Planos de Benefícios da Previdência Social, para 

dispor sobre licença especial à gestante em situação 
de risco”. 
RELATOR: Deputado EUDES XAVIER. 

PROJETO DE LEI Nº 4.888/12 – Do Sr. Policarpo – que 
“autoriza o Poder Executivo a criar o Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia no município de 
Valparaíso de Goiás – GO, na Região Integrada de 
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE-
-DF, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ARMANDO VERGÍLIO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.889/12 – Do Sr. Policarpo – que 
“autoriza o Poder Executivo a criar o Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia no município de 
Novo Gama – GO, na Região Integrada de Desenvol-
vimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE-DF, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado ARMANDO VERGÍLIO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.890/12 – Do Sr. Policarpo – que 
“autoriza o Poder Executivo a criar o Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia no município de 
Cidade Ocidental – GO, na Região Integrada de De-
senvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE-
-DF, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ARMANDO VERGÍLIO. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

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

PROJETO DE LEI Nº 6.044/09 – Do Sr. Maurício Trin-
dade – que “acrescenta dispositivo à Lei nº 11.692, de 
10 de junho de 2008, que dispõe sobre o Programa 
Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem”. 
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS. 

PROJETO DE LEI Nº 2.222/11 – Do Senado Fede-
ral – Lídice da Mata – (PLS 191/2011) – que “altera o 
art. 65 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para 
assegurar ao empregado doméstico o benefício do 
salário-família”. (Apensado: PL 262/2011 (Apensado: 
PL 337/2011)) 
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-3-13 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.921/12 – Do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre a remuneração dos militares do 
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Distrito Federal e das Carreiras de Delegado de Polícia 
do Distrito Federal e de Polícia Civil do Distrito Federal”. 
RELATOR: Deputado POLICARPO. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 12-3-13 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

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

PROJETO DE LEI Nº 3.253/12 – Do Senado Federal 
– Marisa Serrano – (PLS 152/2010) – que “acrescenta 
parágrafo único ao art. 17 da Lei nº 11.692, de 10 de 
junho de 2008, que dispõe sobre o Programa Nacional 
de Inclusão de Jovens (Projovem), para estabelecer o 
atendimento prioritário de jovens egressos de abrigos 
pelo Projovem Trabalhador”. (Apensado: PL 5709/2009 
(Apensado: PL 7359/2010)) 
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 11-3-13 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

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

PROJETO DE LEI Nº 1.082/11 – Do Sr. Cleber Verde – 
que “altera os arts. 12, 23 e 24 da Lei nº 9.636, de 15 
de maio de 1998, que Dispõe sobre a regularização, 
administração, aforamento e alienação de bens imó-
veis de domínio da União e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MAURO NAZIF. 
PROJETO DE LEI Nº 4.264/12 – Do Poder Executi-
vo – que “institui a indenização devida a ocupante de 
cargo efetivo das Carreiras de Policial Federal, Policial 
Rodoviário Federal e Auditoria da Receita Federal do 
Brasil, dos Planos Especiais de Cargos da Polícia Fe-
deral, da Polícia Rodoviária Federal e do Ministério da 
Fazenda, em exercício nas unidades situadas em loca-
lidades estratégicas vinculadas à prevenção, controle, 
fiscalização e repressão dos delitos transfronteiriços”. 
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO. 

II – Coordenação de Comissões Permanentes 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS COMISSÕES 
EM 07/03/2013: 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania: 
PROJETO DE LEI Nº 4.975/2013 
PROJETO DE LEI Nº 4.982/2013 

Comissão de Finanças e Tributação: 
PROJETO DE LEI Nº 4.990/2013 

Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 813/2013 
PROJETO DE LEI Nº 4.765/2012 

(Encerra-se a sessão às 18 horas e 45 
minutos.)

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 245/2013 – Do Sr. Angelo Vanhoni – Dá nova 
redação ao art. 20 da Constituição Federal, para des-
tinar os recursos da participação no resultado ou da 
compensação financeira pela exploração de petróleo 
e gás natural para as áreas de educação, saúde, meio 
ambiente, ciência e tecnologia, defesa e segurança 
pública, energia e infraestrutura.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Nº 249/2013 – Do Sr. Otavio Leite – Acrescen-
ta dispositivos à Lei Complementar Nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, que institui o Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, para 
que possam emitir títulos mobiliários nas condições 
que especifica, e dá outras providências.

PROJETO DE LEI

Nº 5.109/2013 – Da Srª. Sandra Rosado – Altera 
o Código Brasileiro de Aeronáutica, com o objetivo de 
estimular a utilização de biocombustíveis e reduzir os 
custos da aviação brasileira.

Nº 5.110/2013 – Da Srª. Sandra Rosado – Alte-
ra o art. 133, § 2º, II do Decreto-lei Nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 – Código Penal.

Nº 5.111/2013 – Do Sr. Major Fábio – Acrescenta 
art. 12-A à Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, 
para dispor sobre reserva de assentos a idosos, pes-
soas com deficiência e gestantes em praças de ali-
mentação de centros comerciais e shopping centers.

Nº 5.112/2013 – Do Sr. João Campos – Altera os 
parágrafos únicos dos arts. 3º e 5º da Lei nº 12.711, 
de 29 de agosto de 2012, para incluir entre os seus 
beneficiários, os idosos com mais de 50 anos de idade.

Nº 5.113/2013 – Do Sr. Otavio Leite – Altera a 
Lei nº 12.761, de 27 de dezembro de 2012, que institui 
o Programa de Cultura do Trabalhador e cria o vale-
-cultura, excetuando a utilização do benefício para 
contratação de serviço de TV por assinatura. 

Nº 5.114/2013 – Da Srª. Manuela D’ávila – Alte-
ra o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
(Código Penal), e a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006 
(Lei Maria da Penha), para aperfeiçoar a legislação 
no que tange à violência doméstica contra a mulher.
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INDICAÇÃO

Nº 3.661/2013 – Do Sr. Assis Carvalho – Solici-
ta ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Fazenda informações da situação dos contratos de 
linhas de financiamento junto ao Banco do Nordeste 
do Brasil– BNB e Banco do Brasil-BB, aos pequenos 
produtores rurais afetados pela seca e estiagem na 
região do Semiárido no Estado do Piauí. 

Nº 3.662/2013 – Do Sr. Félix Mendonça Júnior 
– Sugere a instituição de Semana Nacional de Cons-
cientização, Prevenção e Combate à Verminose.

Nº 3.663/2013 – Do Sr. Fernando Francischini – 
Sugere a Excelentíssima Senhora Presidente da Repú-
blica, Dilma Roussef que determine a isenção do PIS 
e da COFINS sobre o óleo diesel visando a redução 
das tarifas de ônibus.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO

Nº 2.822/2013 – Do Sr. Sarney Filho – Solici-
ta Informação a Senhora Ministra do Meio Ambiente 
quanto 1) a conclusão da regulamentação do art. 8º 
da Lei 9.966/2000, que institui o Plano Nacional de 
Contingência-PNC; 2) quanto ao fortalecimento insti-
tucional dos órgãos que comporão o PNC; e 3) quanto 
a criação de modelos e melhoria dos atuais sistemas 
de monitoramento, prevenção, controle e atendimento 
à acidentes e emergências ambientais, oriundas da 
atividade de exploração e produção de petróleo.

REQUERIMENTO

Nº 6.947/2013 – Dos Líderes – Requer regime de 
urgência na apreciação do Projeto de Lei nº 7663/2010. 

Nº 6.948/2013 – Do Sr. Alessandro Molon – Re-
quer a realização de Sessão Solene em comemoração 
ao Dia Internacional dos Museus.

Nº 6.949/2013 – Do Sr. Major Fábio – Requer a 
criação de Comissão de Juristas destinada a elabo-
rar novos Código Penal Militar e Código Processual 
Penal Militar.

Nº 6.950/2013 – Do Sr. Padre Ton – Requer a re-
alização de Sessão Solene da Câmara dos Deputados 
para homenagear os Povos Indígenas por ocasião do 
Dia do Índio, a ser realizada preferencialmente no dia 
15 de abril de 2013.

Nº 6.951/2013 – Do Sr. Oziel Oliveira – Requer 
a inclusão na Ordem do Dia a Proposta de Emenda 
à Constituição nº 544 de 2002, que “Cria os Tribunais 
Regionais Federais de 6ª, 7ª, 8ª, e 9ª Regiões.”

Nº 6.952/2013 – Do Sr. Alceu Moreira – Requei-
ro, nos termos regimentais, a convocação de Sessão 
Solene conjunta do Congresso Nacional em homena-
gem aos 40 anos da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária – EMBRAPA.

Nº 6.953/2013 – Do Sr. Otavio Leite – Requer a 
retirada de tramitação do PLP Nº 195 de 2012.

Nº 6.954/2013 – Da Srª. Keiko Ota – Requer a 
convocação de Sessão Solene da Câmara dos Depu-
tados para o dia 20 de junho de 2013, às 15h, para co-
memorar os 105 anos da Imigração Japonesa no Brasil.

Nº 6.955/2013 – Do Sr. Jean Wyllys – Requer que 
o PL 4211 de 2012 tramite pela Comissão de Seguri-
dade Social e Família.

Nº 6.956/2013 – Do Sr. Andre Vargas – Requer 
a convocação de Sessão Solene da Câmara dos De-
putados para o dia 26 de março, às 10 horas, para 
comemorar os 79 anos do Departamento Nacional de 
Produção Mineral – DNPM.

PROPOSIÇÕES DESPACHADAS

PROJETO DE LEI Nº 4.765, DE 2012 
(Do Sr. Pedro Uczai)

Altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 
1991, que dispõe sobre os Planos de Be-
nefícios da Previdência Social e dá outras 
providências.

Despacho: Apense-se (ao) PL-
2299/2011.

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art.1º O art. 71, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 71. O salário-maternidade é devido 
à segurada da Previdência Social durante 180 
(cento e oitenta) dias, inclusive à segurada es-
pecial, com início no período entre 28 (vinte e 
oito) dias antes do parto e a data de ocorrência 
deste, observadas as situações e condições 
previstas na legislação no que concerne à 
proteção à maternidade.

Art. 2º Fica indicada, como fonte de financia-
mento da expansão do benefício do art. 71 da Lei 
nº 8.213, de 24 de julho de 1991, o remanejamento 
dessa despesa na previsão orçamentária do Minis-
tério da Saúde.

Art. 3.º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Esta proposição visa alterar a redação de disposi-
tivo específico: o art. 71 da Lei nº 8.213, de 24 de julho 
de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios 
da Previdência Social e dá outras providências. Com 
essa alteração, relativa ao período de concessão do 
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salário-maternidade, busca-se aumentá-lo de cento e 
vinte para cento e oitenta dias.

Busca-se com a presente proposição atender a 
uma demanda legítima das trabalhadoras tanto urbanas 
quanto rurais, ou seja, de todas as mulheres brasileiras. 
E não só delas, como, também dos segmentos sociais 
ligados ao tema da proteção à saúde da criança.

Essa mudança legislativa irá beneficiar todas as 
mulheres, independente do modo de trabalho delas 
e, por isso, soma a essa nossa iniciativa importantes 
movimentos de mulheres, como o coletivo de mu-
lheres integrantes da regional sul da federação dos 
trabalhadores e trabalhadoras na agricultura familiar 
(FETRAF-Sul). 

Por meio de manifestação do coletivo de mulhe-
res FETRAF-Sul, vemos que:

“Ao longo da história sabemos da persis-
tência das mulheres na luta por seus direitos. 
Não é diferente para as agricultoras familia-
res, essas que são agentes da organização 
familiar, da educação dos filhos, dos trabalhos 
domésticos, da produção dos alimentos, na 
geração de renda, e principalmente o centro 
de aconchego da família. (...) como exemplo 
de persistência, principalmente das mulheres, 
que em 1988 com a Constituição Federal, em 
1991 com a lei nº 8.213, que o direito a apo-
sentadoria por idade foi garantido e os agri-
cultores e agricultoras familiares reconhecidos 
através de seu arduoso trabalho durante sua 
vida, pela previdência social. Esse direito fez 
com que nossas mulheres pudessem orga-
nizar-se financeiramente, aumentando sua 
autoestima, e consequentemente melhoran-
do a sua qualidade de vida e de sua família. 
O empoderamento dessas mulheres fez com 
que mais delas se libertassem da submissão 
muitas vezes sofrida pelos seus companhei-
ros e pela própria sociedade, proporcionando 
o acesso as demais políticas publicas existes 
e a construção de novas que atendessem as 
demais demandas necessárias.” 

Mas, na aludida manifestação, as militantes traba-
lhadoras da agricultura reforçam que não era suficiente 
o alcance aos demais benefícios previdenciários, sem 
o direito a proteção à maternidade da agricultora fami-
liar, e por isso partiram para a luta em busca de mais 
direitos, o que resultou no direito, em sede de legislação 
previdenciária, ao acesso ao salário-maternidade de 
cento e vinte dias, para as agricultoras familiares. Tal 
garantia proporcionou à mãe e à criança a necessária 
tranquilidade nos primeiro meses da chegada do bebê. 

Entretanto, tanto o Ministério da Saúde como de-
mais autoridades médicas sustentam que os cuidados 
essenciais para um recém-nascido passam pelo alei-
tamento materno enquanto alimentação exclusiva até 
os 06 (seis) meses de idade da criança. E é por este 
motivo que entendemos pela necessidade da ampliação 
de 04 (quatro) para 06 (seis) meses do benefício pre-
videnciário do salário maternidade, de forma ampla e 
irrestrita, tanto para agricultoras familiares, quanto para 
empregadas urbanas, para que assim essas mulheres 
possam ter o mínimo existencial, em termos materiais, 
e, portanto, tranquilidade para cuidar de seus bebês.

Ainda que a ampliação em mais sessenta dias do 
salário-maternidade impacte em termos previdenciários, 
convém enfatizar que, no caso do regime próprio dos 
servidores públicos, esse impacto já está plenamente 
consolidado no orçamento desde a promulgação da 
Lei 11770/2008. Por outro lado, o novo ônus recairá 
sobre o Regime Geral da Previdência Social, que atu-
almente contabiliza apenas cento e vinte dias para 
pagamento do benefício. No entanto, essa despesa é 
a menor entre todos os gastos com pagamentos de 
benefícios previdenciários. Segundo dados divulgados 
oficialmente, corresponde a menos de 1% do total dos 
pagamentos do RGPS.

Além disso, especialistas apontam que o orça-
mento geral da Seguridade Social terá um ganho na 
medida em que já está comprovado que o tempo am-
pliado de aleitamento reduz em 17% as internações 
com pneumonia no Sistema Único de Saúde, além da 
redução também das doenças alérgicas, decorrentes 
de problemas nutricionais, entre outros. Portanto a re-
dução dessa despesa fica indicada como compensa-
tória do possível aumento da despesa previdenciária.

Pelas razões aqui expostas, solicito aos colegas 
Parlamentares a aprovação deste Projeto de Lei.

Sala de Sessões, 27 de novembro de 2012. – 
Deputado Pedro Uczai.

PROJETO DE LEI Nº 4.897, DE 2012 
(Da Comissão de Constituição e  

Justiça e de Cidadania)

Altera a redação do art. 288 do Decre-
to-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
– Código Penal e dá outras providências.

Despacho: Apense-se ao PL-2858/2000.
Apreciação: Proposição sujeita à apre-

ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O artigo 288 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 

de dezembro de 1940 – Código Penal passa a vigorar 
com a seguinte redação:
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“Art. 288.  ..............................................
Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) 

anos.
Quadrilha ou bando miliciano
§1º Se a quadrilha ou bando se destina 

a exercer, mediante violência ou grave amea-
ça, domínio de determinado espaço territorial, 
sobre os atos de seus moradores, com coação 
ao livre exercício do sufrágio eleitoral ou exi-
gência de entrega de bem móvel ou imóvel a 
qualquer título ou de valor monetário periódico 
pela prestação de serviço de segurança priva-
da, transporte, fornecimento de água, energia 
elétrica, sinal de tv a cabo ou internet, venda 
de gás liquefeito de petróleo, ou qualquer outro 
serviço ou atividade não instituída ou autori-
zada pelo poder público.

Pena – reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) 
anos.

§2º A pena aumenta-se em 1/3 (um ter-
ço) se a quadrilha ou bando é integrado por 
agentes ou ex-agentes de segurança pública ou 
das forças armadas ou agentes políticos.” (NR)

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

Art. 3º Fica revogado o seguinte dispositivo do 
Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Có-
digo Penal: 

I – o Art. 288-A;

Justificação

A presente proposta de alteração legislativa re-
sulta dos trabalhos da Subcomissão Especial de Cri-
mes e Penas da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania.

O crime de bando ou quadrilha afeta a paz 
pública como bem juridicamente tutelado. Sua fre-
qüente ocorrência demonstra a realidade da crimi-
nalidade atual, cada vez mais organizada e pouco 
combatida pela legislação penal, que não consegue 
atingi-la de pronto por estar em descompasso com 
seu crescimento.

Deste modo, querendo evitar a formação de “milí-
cias” – cada vez mais recorrentes – propõe-se reforma 
legislativa do artigo 288 do Código Penal, que versa 
sobre o crime de bando ou quadrilha.

O aumento de pena aplicada ao caput (que pas-
sa a ser a pena de reclusão de um a quatro anos, sem 
prejuízo das demais penas dos crimes cometidos pela 
quadrilha ou bando) é acompanhado por dois outros 
parágrafos, com tipificação específica dos bandos mi-
licianos.

Assim, se a quadrilha ou bando se destina 
a exercer, mediante violência ou grave ameaça, 
domínio de determinado espaço territorial, sobre os 
atos de seus moradores, com coação ao livre exercí-
cio do sufrágio eleitoral ou exigência de entrega de 
bem móvel ou imóvel a qualquer título ou de valor 
monetário periódico pela prestação de serviço de se-
gurança privada (ou de outros serviços como trans-
porte, fornecimento de água, energia elétrica, sinal 
de tv a cabo ou internet, venda de gás liquefeito de 
petróleo, ou qualquer outro serviço ou atividade não 
instituída ou autorizada pelo poder público), aplicar-
-se-á a pena de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) 
anos, sem prejuízo das penas relativas aos crimes 
cometidos pela quadrilha ou bando.

Esta medida, com função preventiva geral, visa 
coibir a proliferação dos bandos milicianos, impedindo 
que a sociedade fique à mercê desta prática delitiva.

Ainda, prevê-se causa de aumento de pena em 
1/3 um terço se a quadrilha ou bando é integrado por 
agentes ou ex-agentes de segurança pública ou das 
forças armadas ou agentes políticos – preservando-se 
a confiabilidade das instituições públicas.

Por seu alcance, a proposta merece ser recep-
cionada e aprovada.

Sala da Comissão, 19 de dezembro de 2012. – 
Deputado Ricardo Berzoini, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.966, DE 2013 
(Do Sr. Zé Geraldo)

Altera a Lei nº 9.648, de 27 de maio de 
1998, que “Altera dispositivos das Leis nºs 
3.890-A, de 25 de abril de 1961, nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, nº 8.987, de 13 de fe-
vereiro de 1995, nº 9.074, de 7 de julho de 
1995, nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, 
e autoriza o Poder Executivo a promover a 
reestruturação da Centrais Elétricas Brasi-
leiras – ELETROBRÁS e de suas subsidiá-
rias e dá outras providências”.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
6592/2009.

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera Lei 9.648, de 27 de maio 

de 1998, que “Altera dispositivos das Leis no 3.890-A, 
de 25 de abril de 1961, no 8.666, de 21 de junho de 
1993, no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, no 9.074, 
de 7 de julho de 1995, no 9.427, de 26 de dezembro 
de 1996, e autoriza o Poder Executivo a promover a 
reestruturação da Centrais Elétricas Brasileiras – ELE-
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TROBRÁS e de suas subsidiárias e dá outras providên-
cias”, acrescendo o impacto socioambiental em áreas 
de influência indireta no rol da compensação financeira 
pela utilização de recursos hídricos. 

O art. 2º O artigo 17 da Lei nº 9.648, de 27 de 
maio de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 17. A compensação financeira pela 
utilização de recursos hídricos de que trata a 
Lei no 7.990, de 28 de dezembro de 1989, será 
de seis inteiros e setenta e cinco centésimos 
por cento sobre o valor da energia elétrica 
produzida, a ser paga por titular de concessão 
ou autorização para exploração de potencial 
hidráulico aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios em cujos territórios se locali-
zarem instalações destinadas à produção de 
energia elétrica, ou que tenham áreas invadi-
das por águas dos respectivos reservatórios, 
ou que estejam em área de influência indireta 
de impactos socioambientais, é a órgãos da 
administração direta da União”. (NR)

Justificação

O presente Projeto visa corrigir injustiça causa-
da pela redação da atual legislação sobre compen-
sação financeira pela utilização de recursos hídricos 
para exploração de potencial hidráulico na geração 
de energia elétrica. O atual texto garante que a com-
pensação seja paga a municípios em cujos territórios 
se localizem instalações destinadas à produção de 
energia elétrica ou que tenham área invadidas por 
águas dos respectivos territórios. Ocorre que, dentre 
os impactos causados por uma hidrelétrica, pode-se 
destacar os sócio-econômicos, como, por exemplo, 
em áreas de transporte, habitação, saneamento, 
saúde, entre outros. Tais impactos tem sua gênese 
no aumento populacional ocasionada seja pela pro-
ximidade do canteiro de obra ou pela migração em 
busca de novas e melhores condições de vida nas 
cidades que estão em áreas de influência indireta 
da hidroelétrica.

É notório que esses impactos não se limitam aos 
municípios que terão áreas que sejam alagadas ou 
que contenham instalações de geração, mas abrange 
toda área influenciada diretamente ou indiretamente 
pelo empreendimento. Para contemplar esse entendi-
mento mais amplo sobre os impactos causados pela 
implantação de empreendimentos hidrelétricos é que, 
ora, apresentamos nossa proposta.

Sala das Sessões, em 6 de fevereiro de 2013. – 
Deputado Zé Geraldo.

PROJETO DE LEI Nº 4.975, DE 2013 
(Do Sr. Giovani Cherini)

Acrescenta dispositivo à Lei nº 9.610, 
de 19 de fevereiro de 1998, que altera, atua-
liza e consolida a legislação sobre direitos 
autorais e dá outras providências.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
6136/2002.

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei acrescenta parágrafo 8º ao art. 

68 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, dis-
pondo que não se aplicam as exigências deste artigo 
às rádios comunitárias legalmente homologadas pelo 
Ministério das Comunicações.

Art. 2º. O art. 68 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro 
de 1998, passa a vigorar acrescido do seguinte § 8º:

“Art. 68. . .................................... ............
§ 8º Ficam isentas do disposto neste 

artigo as rádios comunitárias legalmente ho-
mologadas pelo Ministério das Comunicações, 
em todo território nacional.”

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A presente proposição busca acrescentar pará-
grafo 8º ao art. 68 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro 
de 1998, dispondo que não se aplica o disposto em 
tal artigo às rádios comunitárias legalmente homo-
logadas pelo Ministério das Comunicações em todo 
território nacional.

É nosso entendimento que as rádios comunitárias, 
emissoras de FM de alcance limitado, exercem um pa-
pel de vital importância em nosso país, notadamente 
no que tange à democratização das comunicações, 
proporcionando informação cultura, entretenimento e 
lazer a pequenas comunidades.

Tais emissoras são, ainda, indutoras do desen-
volvimento da cultura e da identidade das localidades, 
propiciando o hábito do debate das ideias. Noticiam 
também os acontecimentos comunitários e de utilida-
de pública, divulgando fatos do convívio social e de 
utilidade pública.

Tais rádios, portanto, possuem grande relevância.
Mas, apesar de tal importância e de não possu-

írem fins lucrativos, nos termos da atual legislação de 
direitos autorais são obrigadas a seguir as mesmas 
normas aplicáveis às grandes emissoras comerciais, 
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o que configura, em nossa opinião, flagrante injustiça, 
e que pode até inviabilizar seu devido funcionamento.

Por tais razões é que apresentamos o presente 
projeto de lei que visa eximir as rádios comunitárias das 
exigências previstas na Lei nº 9.610, de 1998, esperan-
do, então, o apoio de nossos ilustres Pares para a apro-
vação dessa importante inovação em nossa legislação. 

Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 2013. – 
Deputado Giovani Cherini.

PROJETO DE LEI Nº 4.982, DE 2013 
(Do Sr. Antonio Bulhões)

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 excluir as atividades de 
consultoria e assessoria jurídicas das ati-
vidades privativas de advocacia.

Despacho: Apense-se ao PL-5412/2009.
Apreciação: Proposição sujeita à apre-

ciação conclusiva pelas Comissões – art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera a Lei nº 8.906/1994, que 

“Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), para excluir as atividades 
de consultoria e assessoria jurídicas das atividades 
privativas de advocacia.

Art. 2º O artigo 1º da Lei nº 8.906/1994 passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º ... ........................................ .......
....... ............................................. ..........
II – as atividades de direção jurídica.
........ ............................................ ..........
§ 1º Não se inclui na atividade privativa 

de advocacia:
I – a impetração de habeas corpus em 

qualquer instância ou tribunal;
II – as atividades de consultoria e asses-

soria jurídicas.
 .......................................................NR)”

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A presente proposição objetiva alterar o Estatuto 
da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil para 
permitir aos bacharéis em direito, assim reconhecidos 
ao término no Curso de Direito, subscrever pareceres 
e atuarem como consultores e assessores jurídicos.

Não é crível que estudantes de direito, ao término 
de cinco anos de estudos, sejam obrigados ao exercí-
cio da advocacia por imposição legal. Tampouco há que 

forçá-los, como única alternativa, a submeterem-se aos 
concursos públicos que não exigem o exame da Ordem. 

Há aqueles que, identificados com o Direito, anali-
sam e desenvolvem teses consubstanciadas em meticu-
losos e profundos estudos nas mais diversas áreas do 
Direito, mas que se negam ao exercício da advocacia. 
Nem por isso são menos apaixonados ou competentes 
como operadores do direito. 

A alteração que ora propomos vai ao encontro do 
próprio sistema jurídico pátrio, que apenas exige dos 
indicados à mais alta Corte do País, Supremo Tribunal 
Federal, a idade entre 35 e 65 anos, notório saber jurídico 
e reputação ilibada. Ainda que redundante rememorar, 
enfatizamos que o notório saber jurídico não implica ne-
cessariamente a posse de títulos acadêmicos da área.

Ora, se não é necessária a carteira da OAB para 
ser juiz, delegado de polícia, promotor de justiça ou 
ministro do STF, qual seria o entrave de se reconhe-
cer ao bacharel em Direito a faculdade de exercer a 
atividade de assessoramento e consultoria?

Com a aprovação deste projeto estaremos não 
só garantindo um direito legítimo, mas também possi-
bilitando que mentes produtivas e, quiçá, brilhantes, 
venham a contribuir para a doutrina jurídica, aprofunda-
mento teórico e enriquecimento do conjunto das deci-
sões sobre interpretações das leis em nossos tribunais.

A Ordem dos Advogados do Brasil precisa certificar-
-se dessa vertente, sob o risco de fechar os olhos para 
um problema crescente que pode enfraquecer o interesse 
pela advocacia. Impõem-se sensibilidade e coerência para 
uma Lei de 1994, considerando-se que a primeira Facul-
dade de Direito foi fundada em 11 de agosto de 1827, em 
Olinda, e a primeira turma tenha-se formado em 1832.

Diante do amplo alcance acadêmico e social da 
proposição, esperamos contar com o apoio dos nobres 
Pares para a sua célere aprovação.

Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 2013. – 
Deputado Antonio Bulhões, PRB/SP.

PROJETO DE LEI Nº 4.990, DE 2013 
(Do Sr. Major Fábio)

Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 
1998, que “dispõe sobre os planos e segu-
ros privados de assistência à saúde”. 

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
6125/2005.

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O item “f”, do inciso II, art. 12, da Lei nº 

9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar com a 
seguinte redação:
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“Art. 12 ...... ............ ...............................
II –  .................... ....................................
f) cobertura de despesas de acompa-

nhante, no caso de pacientes menores de 
dezoito e maiores de 60 anos;”

Art. 2º O art. 12, da Lei nº 9.656, de 3 de junho 
de 1998, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º:

“Art. 12.  ......... .......................................
§ 3º As despesas de acompanhantes refe-

ridas no item “f”, do inciso II deste artigo incluem 
obrigatoriamente a cobertura de alimentação.”

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Uma falha gritante da Lei dos Planos de Saúde 
é a que se refere ao direito aos acompanhantes por 
parte dos maiores de sessenta anos.

De fato, aquela norma só contempla com tal di-
reito aos menores de dezoito anos.

O Estatuto do Idoso prevê o direito à presença 
de acompanhante, mas, redigido em linguagem dú-
bia, dá margem a interpretação de que tal direito se-
ria circunscrito aos estabelecimentos hospitalares do 
Sistema Único de Saúde.

Essa brecha interpretativa tem possibilitado a que 
operadoras de planos de saúde pretendam se eximir 
de tais despesas absolutamente essenciais, pois não é 
admissível que se aceite a presença de acompanhan-
te, mas que não se forneça os meios necessários para 
que tal acompanhamento se efetive.

Observe-se que os idosos demandam em sua 
maioria a presença de um ente querido em suas estadias 
hospitalares, pois muitos não conseguem ou têm vergo-
nha de expressar suas demandas ou de solicitar servi-
ços de médicos ou de enfermagem tempestivamente.

Admitir a presença de acompanhantes, entretanto, 
implica em condições dignas para o exercício dessa im-
portante missão, incluindo o fornecimento de alimentação.

Nossa intenção, portanto, é tornar efetivo esse 
direito imprescindível ao bem-estar e à manutenção 
da saúde de nossos idosos num ambiente que lhes 
parece muitas vezes hostil e agressivo.

A presença de familiares ou de pessoas conhecidas 
e dedicadas à nobre tarefa de acompanhar os idosos 
requer, assim, a aprovação de medida dessa natureza.

Nesse sentido esperamos que nossa iniciativa me-
reça o apoio incondicional de nossos ilustres Pares e 
que possa dar mais conforto e amparo aos idosos, que 
tanto já contribuíram para o nosso País e nossas famílias.

Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 2013. – 
Deputado Major Fábio, DEM/PB.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 813, DE 2013 

(Do Sr. Ademir Camilo)

Susta a eficácia da Portaria nº 186, de 
10 de abril de 2008, do Ministério do Traba-
lho e Emprego, publicada no Diário Oficial 
da União de 14 de abril de 2008.

Despacho: Apense-se ao PDC-857/2008
Apreciação: Proposição sujeita à apre-

ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica sustada a eficácia da Portaria nº. 

186, de 10 de abril de 2008, do Ministério do Trabalho 
e Emprego, que visa normatizar atos referentes à or-
ganização sindical, com destaque para os pedidos de 
registro, alteração estatutária e impugnação sindical.

Art. 2º O Poder Executivo adotará as providências 
necessárias no cumprimento deste Decreto Legislativo.

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Justificação

A Portaria 186, sucessora da Portaria 343, ambas 
editadas pelo Ministério do Trabalho, introduziu caracte-
rísticas que exorbitam o dever legal do Ministério de tão 
somente ser o órgão depositário do registro sindical e 
controlador para os fins específicos da unicidade sindical. 
As disposições estabelecidas no referido instrumento, 
estabelecem, na prática, a adoção, por via infra legal, 
do princípio do pluralismo sindical, qual seja a existên-
cia de mais de uma entidade sindical representativa, em 
flagrante ofensa ao inc. II do art. 8º da CF/88.

Tal intento percebe-se mais claramente na pos-
sibilidade de autorização de registro nas entidades 
de grau superior (federações e confederações). Ape-
sar de constituir-se em elemento de avanço, isto é, a 
possibilidade de auto composição no caso de conflito 
de interesses das entidades sindicais, mesmo assim, 
o referido texto peca ao determinar ser obrigatória a 
presença das partes, sob pena de arquivamento do 
pedido do registro. Em outras palavras, o princípio de 
liberdade sindical, norteador do direito sindical brasi-
leiro, é fartamente contrariado, sendo que tal objetivo 
deveria facultar as partes a busca da auto composição, 
cabendo ao MTE somente receber o resultado da auto 
composição sem interferir nas partes, para, posterior-
mente, limitando-se, apenas declarar o respeito ou não 
ao princípio da unicidade sindical.

Diversas entidades sindicais patronais e de tra-
balhadores ingressaram com uma Ação Direta de in-
constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, 
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discutindo o conteúdo da referida Portaria, ainda sem 
manifestação daquele órgão.

Visando proceder a defesa do princípio constitu-
cional da unicidade sindical e do interesse da unidade 
da classe trabalhadora, solicito o apoio dos nossos 
pares a este projeto de decreto legislativo. 

Sala das Sessões, 7 de fevereiro de 2013. – De-
putado Ademir Camilo, PSD/MG.

REQUERIMENTO Nº 6.754, DE 2013 
(Do Sr. Nilson Leitão)

Requer providências da Mesa con-
cernente ao não entendimento pelo Se-
nhor Ministro de Estado dos Transportes, 
ao Requerimento de Informação nº 1.118, 
de 2011. 

Despacho: Declaro prejudicado o Reque-
rimento n. 6.754/2013, nos termos do art. 164, 
inc. I, do RICD, tendo em vista que a resposta 
ministerial já foi encaminhada ao seu Autor 
por meio do Ofício 1ªSec/RI/I n. 124/2013. 
Publique-se. Arquive-se.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 

50, § 2º, da Constituição Federal, que, ouvida a Mesa, 
sejam tomadas as providências cabíveis concernentes 
ao não atendimento do Ministro de Estado dos Trans-
portes, ao Requerimento de Informações nº 1.118 de 
01 de agosto de 2011.

Justificação

O caput do art. 116 do Regimento Interno desta 
casa prescreve que “in verbis”:

“os pedidos escritos de informação a Mi-
nistro de Estado, importando crime de res-
ponsabilidade a recusa ou o não atendimen-
to no prazo de trinta dias (...)”. (grifo nosso)

Em 01 de agosto de 2011, este parlamentar pro-
tocolou Requerimento de Informação nº 1118, solici-
tando informações ao Senhor Ministro de Estado dos 
Transportes, referente a situação das obras da BR 163, 
no Estado do Mato Grosso.

Ocorre que o prazo para resposta expirou em 
01 de setembro de 2011 e até o momento este par-
lamentar não recebeu qualquer manifestação da-
quela pasta.

Estas são Senhor Presidente, as razões que 
me levam a solicitar o deferimento deste Reque-
rimento.

Sala das Sessões, de fevereiro de 2013. – De-
putado Nilson Leitão, PSDB/MT.

REQUERIMENTO Nº 6.822, DE 2013 
(Do Sr. Oziel Oliveira)

Requer o envio de Moção de Congra-
tulação ao 10º Batalhão da Polícia Militar 
no município de Barreiras – BA pelo seu 
38º aniversário.

Despacho: Publique-se. Oficie-se. Ar-
quive-se.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimen-

tais e com base no Art. 117, inciso XIX, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, que seja enviada Mo-
ção de Congratulação ao 10º Batalhão da Polícia Militar 
no município de Barreiras – BA pelo seu 38º aniversário.

Sala das Sessões, de fevereiro de 2013. – De-
putado Oziel Oliveira, PDT/BA.

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO Nº , DE 2013

É importante consignar que no último dia 05 de 
fevereiro do ano corrente, o 10º Batalhão da Polícia 
Militar no município de Barreiras – BA. Criado após o 
Decreto nº 20.018 datado de 18 de abril de 1974, pelo 
então governador da Bahia.

O principal objetivo da instituição era desenvol-
ver o policiamento tardado na maior área geográfica 
do Estado, qual seja a região oeste, vindo a ser insta-
lado em Barreiras – BA em 05 de fevereiro de 1975.

Com ações baseadas na Filosofia do policiamento 
Comunitário, o Décimo Batalhão tem buscando desen-
volver um trabalho em parceria com a Comunidade.

Ressalte-se que nos dias 19 a 22 foram realizadas 
diversas atividades com a participação dos moradores 
desse importante município, a fim de comemorar essa 
importante data.

Por todo o exposto Requeiro a Vossa Excelência 
o envio desta Moção de Congratulação ao 10º Bata-
lhão da Polícia Militar no município de Barreiras – BA 
pelo seu 38º aniversário.

Sala das Sessões, de fevereiro de 2013. – De-
putado Oziel Oliveira, PDT/BA.

REQUERIMENTO Nº 6.823, DE 2013 
(Do Sr. Oziel Oliveira)

Requer o envio de Moção de Congra-
tulação ao município de São Desidério – 
BA, em comemoração aos seus 51 anos 
de emancipação.

Despacho: Publique-se. Oficie-se. Ar-
quive-se.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regi-

mentais e com base no Art. 117, inciso XIX, do Re-
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gimento Interno da Câmara dos Deputados, que seja 
enviada Moção de Congratulação ao município de São 
Desidério – BA, em comemoração aos seus 51 anos 
de emancipação.

Sala das Sessões, de fevereiro de 2013. – De-
putado Oziel Oliveira, PDT/BA.

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO Nº , DE 2013

É importante consignar que o município de São 
Desidério – BA, situado no Oeste da Bahia a 705 km 
de Salvador, figura no cenário nacional como o maior 
produtor de algodão do país.

Emancipado em 22 de fevereiro de 1962, através 
do Decreto Lei Estadual sob o nº 1.621 do Governador 
Lomanto Júnior, hoje conta com uma população esti-
mada em 27.692 (vinte e sete mil seiscentos e noventa 
e dois) habitantes.

Ao longo desses 51 anos, em muito o município 
de São Desidério – BA contribuiu com o desenvolvi-
mento da região Oeste da Bahia. 

Considerando que além de uma agricultura pujan-
te, o município de São Desidério – BA ainda destaca-
-se em âmbito nacional por seu ecoturismo, tendo em 
vista seu grande potencial turístico.

Ressalte-se principalmente a importância dos 
moradores que residem nesse município, um povo 
que luta pelo progresso e que constroem a cada dia a 
história de São Desidério. 

Por todo o exposto Requeiro a Vossa Excelência 
o envio desta Moção de Congratulação ao Município 
de São Desidério – BA, em comemoração aos seus 
51 anos de emancipação.

Sala das Sessões, de fevereiro de 2013. – De-
putado Oziel Oliveira, PDT/BA.

REQUERIMENTO Nº 6.824, DE 2013 
(Do Sr. Oziel Oliveira)

Requer o envio de Moção de Congra-
tulação ao município de Itaguaçu da Bahia 
– BA, em comemoração aos seus 24 anos 
de emancipação política.

Despacho: Publique-se. Oficie-se. Ar-
quive-se.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regi-

mentais e com base no Art. 117, inciso XIX, do Re-
gimento Interno da Câmara dos Deputados, que seja 
enviada Moção de Congratulação ao município de 
Itaguaçu da Bahia – BA, em comemoração aos seus 
24 anos de emancipação política.

Sala das Sessões, de fevereiro de 2013. – De-
putado Oziel Oliveira, PDT/BA.

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO Nº , DE 2013

O município de Itaguaçu da Bahia – BA localiza-
do na mesorregião do Vale do São Francisco da Bahia 
tem sua população estimada em 13.209 (treze mil du-
zentos e nove) habitantes.

Ressalte-se que sua emancipação ocorreu em 
24 de fevereiro de 1989, hoje o município tem como 
principal atividade econômica a produção agrícola, des-
tacando-se pelo cultivo da mandioca, tomate e cebola.

Ressalte-se principalmente a importância dos 
moradores que residem nesse município, um povo 
que luta pelo progresso e que constroem a cada dia a 
história de Itaguaçu da Bahia – BA.

Por todo o exposto Requeiro a Vossa Excelência 
o envio desta Moção de Congratulação ao Município de 
Mansidão – BA, em comemoração aos seus 24 anos 
de emancipação política.

Sala das Sessões, de fevereiro de 2013. – De-
putado Oziel Oliveira, PDT/BA.

REQUERIMENTO Nº 6.825, DE 2013 
(Do Sr. Oziel Oliveira)

Requer o envio de Moção de Congra-
tulação ao município de Wanderley – BA, 
em comemoração aos seus 28 anos de 
emancipação política.

Despacho: Publique-se. Oficie-se. Ar-
quive-se.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regi-

mentais e com base no Art. 117, inciso XIX, do Re-
gimento Interno da Câmara dos Deputados, que seja 
enviada Moção de Congratulação ao município de 
Wanderley – BA, em comemoração aos seus 28 anos 
de emancipação política.

Sala das Sessões, de fevereiro de 2013. – De-
putado Oziel Oliveira, PDT/BA.

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO Nº , DE 2013

É importante consignar que o município de Wan-
derley – BA, situado no Oeste da Bahia fora fundado 
por Manuel Teixeira, por volta de 1930. Foi distrito da 
cidade de Cotegipe até conquistar sua emancipação 
em 25 de fevereiro de 1985.

Com uma população estimada em aproximada-
mente 14.000 (quatorze) mil habitantes o município 
tem como padroeiro São João Batista. Sua principal 
atividade econômica é a pecuária onde possui um dos 
maiores rebanhos bovino da Bahia, aliado á agricultura 
onde se destaca com o plantio do milho, onde aconte-
ce anualmente no mês de julho a Festa do Milho, co-
nhecida nacionalmente com grandes apresentações 
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musicais do axé, forro, duplas sertanejas, bem como 
atrações locais, barracas e comidas típicas.

Outro importante evento que acontece no municí-
pio é a Vaquejada, realizada no Parque São Sebastião 
que ocorre no mês de abril e setembro de cada ano.

Ressalte-se principalmente a importância dos 
moradores que residem nesse município, um povo 
que luta pelo progresso e que constroem a cada dia a 
história de Wanderely – BA.

Por todo o exposto Requeiro a Vossa Excelência 
o envio desta Moção de Congratulação ao Município 
de Wanderley – BA, em comemoração aos seus 28 
anos de emancipação política.

Sala das Sessões, de fevereiro de 2013. – De-
putado Oziel Oliveira, PDT/BA.

 
DESPACHOS DO PRESIDENTE 

OFÍCIOS

PRESIDÊNCIA/SGM
Ofícios nº 775/R/2013 (MCMI 5.386/DF), nº 

1.457/2013 (MI 3.771/DF), e nº 1.618/2013 (MI 4.001/
SP), do Supremo Tribunal Federal. Comunicação das 
decisões nos referidos Mandados de Injunção.

Publique-se.
Em 7-3-13.

PRESIDÊNCIA/SGM
Ofícios nº 1.671/2013 (MI 3.810/DF), nº 1.682/2013 

(MI 3.821/DF), e nº 1.685/2013 (MI 947/DF), do Supre-
mo Tribunal Federal. Comunicação das decisões nos 
referidos Mandados de Injunção.

Publique-se.
Em 7-3-13.

PRESIDÊNCIA/SGM
Telex, recebido em 21/02/2013, e ofício n. 

749/R/2013, do Supremo Tribunal Federal. Comuni-
cação da decisão no Mandado de Injunção 5.031/DF.

Publique-se.
Em 7-3-13.

PRESIDÊNCIA/SGM
OF nº 178/2013-CN – Senador RENAN CALHEI-

ROS – Presidente da Mesa do Congresso Nacional. 
Comunica o recebimento dos Ofícios nº 24/2013 do 
TRT da 23ª Região e nº 57/2013 do TRT da 3ª Região, 
encaminhando os respectivos Relatórios de Gestão 
Fiscal referentes ao 3º quadrimestre de 2012.

Publique-se este despacho. Após, ar-
quive-se.

Em 7-3-13.

PRESIDÊNCIA/SGM
OF nº 179/2013-CN – Senador RENAN CALHEI-

ROS – Presidente da Mesa do Congresso Nacional. 
Comunica o recebimento do Ofício nº 49/2013 do Su-
perior Tribunal Militar, encaminhando o Relatório de 
Gestão Fiscal referente ao período de janeiro a de-
zembro de 2012.

Publique-se este despacho. Após, ar-
quive-se.

Em 7-3-13.

COMISSÕES

DESIGNAÇÃO

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

54ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa

DESIGNAÇÃO DE RELATOR 

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

Ao Deputado Abelardo Lupion
PROJETO DE LEI Nº 740/11 – Do Sr. Luiz Otavio 

– que “altera a Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 
(Código Florestal), e a Lei nº 6.938, de 31 de agosto 
de 1981 (Política Nacional do Meio Ambiente), para 
instituir o pagamento por serviços ambientais presta-
dos pelas áreas de preservação permanente (APP)”.

Ao Deputado Bernardo Santana de Vasconcellos
PROJETO DE LEI Nº 4.781/12 – Do Senado Fe-

deral – Rodrigo Rollemberg – (PLS 212/2012) – que 
“altera a Lei nº 6.894, de 16 de dezembro de 1980, para 
incluir os remineralizadores como uma categoria de in-
sumo destinado à agricultura, e dá outras providências”.

Ao Deputado Betinho Rosado
PROJETO DE LEI Nº 1.099/11 – Do Sr. Cleber 

Verde – que “garante ao pescador profissional artesa-
nal de camarões o recebimento do seguro-desemprego 
ainda que o defeso da pesca do camarão seja parcial” 
(Apensado: PL 1263/2011)

Ao Deputado Bohn Gass
PROJETO DE LEI Nº 4.937/13 – Do Sr. Junji 

Abe – que “altera a Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 
2003, para isentar as cultivares de plantas e flores or-
namentais de domínio público da obrigatoriedade de 
inscrição no Registro Nacional de Cultivares”.

Ao Deputado Carlos Magno
PROJETO DE LEI Nº 7.535/10 – Do Sr. Paulo 

Pimenta – que “altera a Lei nº 8.629, de 25 de feve-
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reiro de 1993, concedendo ao órgão fundiário federal 
preferência na aquisição de imóvel rural penhorado”.

Ao Deputado Dilceu Sperafico
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 156/00 

– Do Senado Federal – Edison Lobão – (PLS 338/1999) 
– que “institui o Sistema de Apoio ao Seguro Rural, de 
acordo com o disposto nos incisos II e IV do art. 192 
da Constituição Federal, e dá outras providências”. 
(Apensados: PLP 27/1999 e PLP 57/2007)

Ao Deputado Duarte Nogueira
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

809/12 – Dos Srs. Antonio Carlos Mendes Thame e 
Reinaldo Azambuja – que “susta a eficácia do Comuni-
cado, de 19 de julho de 2012, do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis”.

Ao Deputado Giovanni Queiroz
PROJETO DE LEI Nº 2.670/11 – Do Sr. Jesus 

Rodrigues – que “dispõe sobre a Política Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável da atividade exercida 
pelo Profissional Vazanteiros e dá outras providências”.

Ao Deputado Junji Abe
PROJETO DE LEI Nº 52/11 – Do Sr. Assis do 

Couto – que “institui o Sistema Nacional de Certifica-
ção da Produção da Agricultura Familiar e cria o Selo 
da Produção da Agricultura Familiar”.

À Deputada Luci Choinacki
PROJETO DE LEI Nº 3.446/12 – Do Sr. João 

Paulo Cunha – que “dá nova redação ao caput do art. 
3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que “es-
tabelece as diretrizes para a formulação da Política 
Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos 
Familiares Rurais””.

Ao Deputado Luis Carlos Heinze
PROJETO DE LEI Nº 4.677/12 – Do Sr. Marco 

Tebaldi – que “dispõe sobre a criação dos procedi-
mentos administrativos para a inscrição de pessoas 
físicas no Registro Geral da Atividade Pesqueira sem 
fins comerciais dos Pescadores Eventuais, e dá outras 
providências”.

Ao Deputado Moreira Mendes
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 227/12 

– Do Sr. Homero Pereira e outros – que “regulamenta 
o § 6º do art. 231, da Constituição Federal de 1988 
definindo os bens de relevante interesse público da 
União para fins de demarcação de Terras Indígenas”.

Ao Deputado Nelson Padovani
PROJETO DE LEI Nº 4.967/13 – Do Sr. Policar-

po – que “dispõe sobre a isenção do Imposto sobre 
Produtos Industrializados – IPI na aquisição de micro-
tratores por produtores rurais na agricultura”.

Ao Deputado Nilson Leitão
PROJETO DE LEI Nº 4.664/12 – Da Sra. Jane-

te Rocha Pietá – que “acrescenta dispositivo à Lei nº 
7.802, de 11 de julho de 1989, proibindo o registro de 
produtos que tenham em sua composição o aldicarbe, 
e dá outras providências”.

Ao Deputado Onyx Lorenzoni
PROJETO DE LEI Nº 5.194/05 – Do Sr. Ro-

naldo Caiado – que “determina que frigoríficos com 
registro no Serviço de Inspeção Federal (SIF) in-
formem, diariamente, ao Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento os preços, quantidades 
e outras características dos bovinos adquiridos 
para abate”.

Ao Deputado Paulo Cesar Quartiero
PROJETO DE LEI Nº 4.740/12 – Do Sr. Nelson 

Padovani – que “trata da implantação de projeto de 
parceria agrícola e pecuária entre a Funai – Fundação 
Nacional dos Índios, e terceiros”.

Sala da Comissão, em 7 de março de 2013. –
Giacobo, Presidente.

PARECER 

PROJETO DE LEI Nº 1.120-A, DE 2011 
(Do Sr. Laercio Oliveira)

Altera o art. 280 da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código 
de Trânsito Brasileiro, para determinar que 
a infração de trânsito não será comprova-
da por lombada eletrônica; tendo parecer 
da Comissão de Viação e Transportes, pela 
rejeição deste e da emenda apresentada 
na Comissão (relator: DEP. HUGO LEAL).

Despacho: Às Comissões de Viação e 
Transportes e Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – art. 24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Viação e 
Transportes

EMENDA MODIFICATIVA Nº 1, DE 2011

Altere-se o caput e inclua-se parágrafo 
único ao art. 1º do referido projeto de lei, 
passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Esta Lei altera o art. 280 da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, para 
determinar que a infração de trânsito não seja 
comprovada por equipamento eletrônico irre-
gularmente instalado.
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Parágrafo único. Entende-se por equi-
pamento eletrônico irregularmente instalado 
todos aqueles que não tenham sido alvo de 
estudo técnico, conforme regulamentado pelo 
§2º, do art. 3º, da Resolução de nº 146, de 27 
de agosto de 2003, emitida pelo CONTRAN.

(...)” (NR).

Justificação 

A presente ementa é apresentada com o intuito 
de pacificar duvidas relativas à aplicabilidade da pre-
sente norma jurídica. Dessa forma, o detalhamento 
trará maior eficácia à sua legitimação.

Nesse sentido, apresentamos a presente emenda 
neste órgão colegiado e requeremos a sua aprovação.

Sala da Comissão, 13 de setembro de 2011. – 
Deputado Laercio Oliveira, PR/SE.

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 1.120, de 2011, Altera o art. 
280 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de Trânsito Brasileiro, para determinar 
que a infração de trânsito não será comprovada por 
lombada eletrônica. 

A proposição foi distribuída para as Comissões 
de Viação e Transportes (CVT) e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (CCJC). 

Dentro do prazo regimental foi apresentada emen-
da do próprio autor. Na Comissão de Viação e Trans-
portes foi designado como relator da proposição, o 
Deputado Lázaro Botelho, que em seu parecer opinou 
pela aprovação do projeto nos moldes do substitutivo 
apresentado. Decorrido o prazo regimental, não foram 
apresentadas emendas ao substitutivo, na CVT.

Entretanto, em divergência ao parecer apresentado 
pelo Deputado Lázaro Botelho, este deputado apresen-
tou voto em separado apontando os seguintes vícios:

1) formais e regimentais contidos no 
substitutivo apresentado ao PL 1.120/2011.

“De pronto, é oportuno registrar aqui, que 
o substitutivo apresentado ao PL 1.120/2011, 
na Comissão de Viação de Transportes, pelo 
ilustre relator da proposição, Deputado Lázaro 
Botelho, afronta o art. 55 do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados (RICD), na parte 
em que o relator justifica a apresentação do 
substitutivo, dizendo: 

“Apenas, por questões de técnica legisla-
tiva, achamos necessário que a ela seja dada 
uma formulação mais adequada, respeitando– 
se integralmente a ideia do autor do projeto.”

Ora, não estão incluídas entre as atribui-
ções desta Comissão de Viação e Transportes 
– Descritas no art. 32, XX do RICD, a correção 
redacional de uma proposta, ainda que esta 
vise a melhor técnica legislativa. 

Ressaltando que, de acordo com o art. 55 
c/c art 119 do RICD, nenhuma Comissão ca-
berá manifestar-se sobre o que não for de sua 
atribuição específica A manifestação quanto à 
técnica legislativa é de competência específica 
da Comissão de Constitucionalidade e Justiça. 
Diz o referido dispositivo, verbis:

Art. 119. As emendas poderão ser apre-
sentadas em Comissão no caso de projeto 
sujeito à apreciação conclusiva: (“Caput” do 
artigo com redação dada pela Resolução nº 
22, de 2004);

 ..............................................................
§ 3º A apresentação de substitutivo por 

Comissão constitui atribuição da que for com-
petente para opinar sobre o mérito da proposi-
ção, exceto quando se destinar a aperfeiçoar 
a técnica legislativa, caso em que a iniciativa 
será da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania. (Parágrafo com redação dada 
pela Resolução nº 10, de 1991).

Assim sendo, a apresentação do pare-
cer e o substitutivo do relator nos moldes em 
que foi formulado, deve ser considerado, como 
determina o parágrafo único do art. 55, como 
não escrito.

Art. 55. A nenhuma Comissão cabe ma-
nifestar-se sobre o que não for de sua atribui-
ção específica. 

Parágrafo único. Considerar-se-á como 
não escrito o parecer, ou parte dele, que infrin-
gir o disposto neste artigo, o mesmo aconte-
cendo em relação às emendas ou substitutivos 
elaborados com violação do art. 119, §§ 2º e 
3º, desde que provida reclamação apresentada 
antes da aprovação definitiva da matéria pelas 
Comissões ou pelo Plenário.

Consequentemente, ao final, conclui propugnan-
do, com fulcro no art. 55 c/c art 119 do RICD, pela ex-
clusão do parecer e do substitutivo apresentado pelo 
Deputado Lázaro Botelho, que até então era o relator 
da matéria. 

2) de mérito, contidos no Projeto e no substitutivo:

“A alteração proposta visa determinar que 
a infração de trânsito não viesse ser comprova-
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da por lombada eletrônica. O artigo 280 da Lei 
9.503/1997 passaria a ter a seguinte redação:

“Art. 280.  ..............................................
§ 2º A infração deverá ser comprovada 

por declaração da autoridade ou do agente da 
autoridade de trânsito, por aparelho eletrônico 
ou equipamento audiovisual – exceto lombada 
eletrônica –, reações químicas ou qualquer 
outro meio tecnologicamente disponível, pre-
viamente regulamentado pelo CONTRAN.” 
(grifo nosso)

Analisando como a Resolução CON-
TRAN nº 396/20, define o termo “lombada 
eletrônica”, temos o seguinte:

Art.1° A medição das velocidades desen-
volvidas pelos veículos automotores, elétricos, 
reboques e semirreboques nas vias públicas 
deve ser efetuada por meio de instrumento ou 
equipamento que registre ou indique a veloci-
dade medida, com ou sem dispositivo registra-
dor de imagem dos seguintes tipos:

§ 1º Para fins desta Resolução, serão 
adotadas as seguintes definições:

. ........................................................ ....;
“c) redutor eletrônico de velocidade (bar-

reira ou lombada eletrônica): medidor de velo-
cidade, do tipo fixo, com dispositivo registrador 
de imagem, destinado a fiscalizar a redução 
pontual de velocidade em trechos considera-
dos críticos, cujo limite é diferenciado do limite 
máximo regulamentado para a via ou trecho 
em um ponto específico indicado por meio de 
sinalização (placa R-19)”.

Também é definido pela referida Resolu-
ção que o equipamento redutor eletrônico de 
velocidade deverá ser dotado de dispositivo 
(display) que mostre aos condutores a veloci-
dade medida, o que por si só já aumenta con-
sideravelmente a visibilidade do equipamento 
fiscalizador.

A proposta de retirar as lombadas ele-
trônicas da lista de equipamentos que podem 
ser utilizados para comprovação de infrações 
de trânsito, do ponto de vista da engenharia, 
passa a ser desnecessária, pois os equipa-
mentos aqui chamados de lombadas eletrôni-
cas, desde que devidamente aprovados pelo 
INMETRO, estão comprovadamente aptos 
para a constatação e registro de veículos que 
trafegam com excesso de velocidade.

Ressalta-se que a obrigação do equi-
pamento medidor de velocidade ser aprova-

do pelo INMETRO e, no mínimo anualmente, 
passar por verificação pelo mesmo Instituto, 
bem como já está contida na Resolução CON-
TRAN nº 396/2011, a qual determina que o 
endereço, o modelo de equipamento medidor 
eletrônico de velocidade e a velocidade são 
escolhidos pelo órgão de trânsito mediante 
estudos técnicos. Cada ponto de instalação 
dos equipamentos é obrigatoriamente definido 
pelo Órgão de Trânsito, que considera caracte-
rísticas como : volume de tráfego de veículos 
e pedestres; velocidade média dos veículos; 
número de acidentes; condições especiais de 
perigo: trânsito intenso de pedestres, ladeiras 
acentuadas, curvas fechadas, pontes etc. 

Eliminar as lombadas eletrônicas certa-
mente prejudicará a segurança da população 
que trafega em locais onde o referido equipa-
mento é utilizado corretamente, por exemplo, 
em frente a colégios e hospitais, reduzindo a 
velocidade dos veículos que por estes locais 
trafegam.

Posteriormente, o próprio autor apresen-
tou emenda ao projeto para determinar que a 
infração de trânsito não seja comprovada por 
equipamento eletrônico irregularmente instala-
do, considerando que equipamento eletrônico 
irregularmente instalado é todo aquele que não 
tenham sido alvo de estudo técnico, conforme 
resolução do CONTRAN.

A normatização existente já dispõe sobre 
quesitos técnicos mínimos para a fiscalização 
da velocidade de veículos, desde especifica-
ções quanto ao tipo e requisitos dos equipa-
mentos utilizados para este fim até critérios 
para a realização de estudos que justificam a 
adoção dos respectivos dispositivos.

É importante reconhecer que os registros 
dos equipamentos eletrônicos, medidores de 
velocidade, são gerados automaticamente, 
sem a intervenção de um operador, e que, são 
enviados à Autoridade de Trânsito que faz a 
autuação. Portanto, os equipamentos ou as 
empresas que fornecem os mesmos não mul-
tam. Esta atribuição é restrita da Autoridade 
de Trânsito e está claramente regulamentada.

Oportuno frisar que só é multado quem 
comete a infração de trânsito e estudos mos-
tram que é uma minoria. O motorista que diri-
ge de acordo com a legislação de trânsito não 
recebem multas.

Estatísticas registradas por equipamentos 
de fiscalização eletrônica em quinze cidades e 
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em rodovias de seis estados brasileiros no ano 
de 2011 revelam um índice de desrespeito de 
apenas 0,065%. Ou seja, mais de 99,9% dos 
condutores respeitam as regras de trânsito 
nos locais monitorados eletronicamente. Por 
exemplo, o levantamento realizado com base 
nos registros feitos por lombadas eletrônicas 
no Distrito Federal constatou que a presença 
desses equipamentos inibe o mau comporta-
mento dos motoristas. No período de janeiro 
a dezembro de 2011, nas vias administradas 
pelo Detran-DF, os números contabilizados nas 
291 faixas de tráfego monitoradas revelam um 
índice de respeito de 99,94%.

Ainda, de acordo com dados da Associa-
ção Nacional de Transporte Públicos (ANTP), 
dos 40 milhões de motoristas brasileiros, ape-
nas 80 mil já cometeram infração de trânsito. 
Experiência no Brasil, citado pelo Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento (BID) como 
modelo mundial no uso de equipamentos de 
fiscalização eletrônica, revela que apenas 2% 
dos motoristas que passam pelos equipamen-
tos de controle de velocidade cometem infra-
ção. São os chamados contumazes.

A fiscalização eletrônica é eficaz por ser 
permanente e abranger todos os veículos que 
trafegam na via monitorada. Estudos mostram 
que a principal causa dos acidentes é a im-
prudência do motorista aliada ao excesso de 
velocidade. Experiências em todo o mundo de-
monstram que o meio mais eficaz de redução 
de mortos e feridos de trânsito é a adoção de 
um programa de fiscalização eletrônica.

O Brasil é um dos pioneiros no uso de 
fiscalização eletrônica por meio de equipamen-
tos fixos no mundo, com a instalação das pri-
meiras lombadas eletrônicas em 1992, e tem 
um dos mais bem sucedidos programas de 
monitoramento de tráfego. Dados do Departa-
mento Nacional de Infraestrutura e Transpor-
te (DNIT) demonstram que a implantação de 
fiscalização eletrônica em pontos críticos das 
rodovias federais e trechos de vias urbanas 
contribui para a redução de cerca de 70% dos 
acidentes de transito. Esses números levam 
o País a ser citado como referência mundial 
em fiscalização eletrônica no livro “Reduzin-
do Acidentes”, editado pelo BID e 2001.O uso 
de equipamentos ostensivos, como as lomba-
das eletrônicas, foi significativo na obtenção 
de tais resultados, diferenciando o Brasil dos 
demais países.

É notória a confusão ao associar o uso 
das chamadas “lombadas eletrônicas” e “par-
dais”, a “negócios escusos e à corrupção”. O 
fornecimento a um órgão do governo desse 
tipo de equipamento, assim como de quais-
quer outros produtos ou serviços, é realizado 
por meio de concorrência pública, segundo os 
preceitos da Lei de licitações (Lei 8666/93), 
podendo ser auditada pelos órgãos compe-
tentes (Tribunal de Contas, Ministério Público)

Concluímos, assim, recomendando a rejeição 
do Projeto de Lei nº 1.120, de 2011 e do substitutivo 
apresentado, por considerarmos que a eliminação 
das lombadas eletrônicas prejudicará a segurança da 
população.

Em que pese o respeitável posicionamento con-
trário manifestado pelo Deputado Lázaro Botelho, na 
reunião ordinária realizada nesta Comissão de Viação 
e Transportes, o Projeto de Lei nº 1.120/2011, assim 
como, a emenda apresentada foram rejeitadas, nos 
termos do parecer acima reproduzido. 

O parecer do Deputado Lázaro Botelho passou 
a constituir voto em separado. 

II – Voto Vencedor

Em virtude destes acontecimentos e, principal-
mente, em razão dos fundamentos apresentados em 
meu voto em separado, doravante, parte integrante 
deste parecer de relatoria, opinamos pela rejeição 
do Projeto de Lei nº 1.120, de 2011 e do substitutivo 
apresentado.

Reiteramos nossa compreensão quanto ao real 
significado do termo “lombada eletrônica” contido na 
Resolução CONTRAN nº 396/20,:

Art.1° A medição das velocidades desenvolvidas 
pelos veículos automotores, elétricos, reboques e se-
mirreboques nas vias públicas deve ser efetuada por 
meio de instrumento ou equipamento que registre ou 
indique a velocidade medida, com ou sem dispositivo 
registrador de imagem dos seguintes tipos:

§ 1º Para fins desta Resolução, serão 
adotadas as seguintes definições:

 ........................................................ .....;
“c) redutor eletrônico de velocidade (bar-

reira ou lombada eletrônica): medidor de velo-
cidade, do tipo fixo, com dispositivo registrador 
de imagem, destinado a fiscalizar a redução 
pontual de velocidade em trechos considera-
dos críticos, cujo limite é diferenciado do limite 
máximo regulamentado para a via ou trecho 
em um ponto específico indicado por meio de 
sinalização (placa R-19)”.
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Reafirmamos também que está definido na referi-
da Resolução que o equipamento redutor eletrônico de 
velocidade, deverá ser dotado de dispositivo (display) 
que mostre aos condutores a velocidade medida, o que 
por si só já aumenta consideravelmente a visibilidade 
do equipamento fiscalizador.

A proposta de retirar as lombadas eletrônicas 
da lista de equipamentos que podem ser utilizados 
para comprovação de infrações de trânsito, do ponto 
de vista da engenharia, passa a ser desnecessária, 
pois os equipamentos aqui chamados de lombadas 
eletrônicas, desde que devidamente aprovados pelo 
INMETRO, estão comprovadamente aptos para a cons-
tatação e registro de veículos que trafegam com ex-
cesso de velocidade.

Ressalta-se que a obrigação do equipamento 
medidor de velocidade ser aprovado pelo INMETRO 
e, no mínimo anualmente, passar por verificação pelo 
mesmo Instituto, bem como já está contida na Reso-
lução CONTRAN nº 396/2011, a qual determina que 
o endereço, o modelo de equipamento medidor ele-
trônico de velocidade e a velocidade são escolhidos 
pelo órgão de trânsito mediante estudos técnicos. Cada 
ponto de instalação dos equipamentos é obrigatoria-
mente definido pelo Órgão de Trânsito, que considera 
características como : volume de tráfego de veículos 
e pedestres; velocidade média dos veículos; número 
de acidentes; condições especiais de perigo: trânsito 
intenso de pedestres, ladeiras acentuadas, curvas fe-
chadas, pontes etc. 

Eliminar as lombadas eletrônicas certamente 
prejudicará a segurança da população que trafega em 
locais onde o referido equipamento é utilizado correta-
mente, por exemplo, em frente a colégios e hospitais, 
reduzindo a velocidade dos veículos que por estes 
locais trafegam.

Posteriormente, o próprio autor apresentou emen-
da ao projeto para determinar que a infração de trânsito 
não seja comprovada por equipamento eletrônico irre-
gularmente instalado, considerando que equipamento 
eletrônico irregularmente instalado é todo aquele que 
não tenham sido alvo de estudo técnico, conforme re-
solução do CONTRAN.

A normatização existente já dispõe sobre quesi-
tos técnicos mínimos para a fiscalização da velocidade 
de veículos, desde especificações quanto ao tipo e re-
quisitos dos equipamentos utilizados para este fim até 
critérios para a realização de estudos que justificam a 
adoção dos respectivos dispositivos.

É importante reconhecer que os registros dos 
equipamentos eletrônicos, medidores de velocidade, 
são gerados automaticamente, sem a intervenção de 
um operador, e que, são enviados à Autoridade de Trân-

sito que faz a autuação. Portanto, os equipamentos ou 
as empresas que fornecem os mesmos não multam. 
Esta atribuição é restrita da Autoridade de Trânsito e 
está claramente regulamentada.

Oportuno frisar que só é multado quem comete 
a infração de trânsito e estudos mostram que é uma 
minoria. O motorista que dirige de acordo com a legis-
lação de trânsito não recebem multas.

Estatísticas registradas por equipamentos de fis-
calização eletrônica em quinze cidades e em rodovias 
de seis estados brasileiros no ano de 2011 revelam 
um índice de desrespeito de apenas 0,065%. Ou seja, 
mais de 99,9% dos condutores respeitam as regras de 
trânsito nos locais monitorados eletronicamente. Por 
exemplo, o levantamento realizado com base nos regis-
tros feitos por lombadas eletrônicas no Distrito Federal 
constatou que a presença desses equipamentos inibe 
o mau comportamento dos motoristas. No período de 
janeiro a dezembro de 2011, nas vias administradas 
pelo Detran-DF, os números contabilizados nas 291 
faixas de tráfego monitoradas revelam um índice de 
respeito de 99,94%.

Ainda, de acordo com dados da Associação Na-
cional de Transporte Públicos (ANTP), dos 40 milhões 
de motoristas brasileiros, apenas 80 mil já comete-
ram infração de trânsito. Experiência no Brasil, cita-
do pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID) como modelo mundial no uso de equipamen-
tos de fiscalização eletrônica, revela que apenas 2% 
dos motoristas que passam pelos equipamentos de 
controle de velocidade cometem infração. São os 
chamados contumazes.

A fiscalização eletrônica é eficaz por ser perma-
nente e abranger todos os veículos que trafegam na 
via monitorada. Estudos mostram que a principal cau-
sa dos acidentes é a imprudência do motorista aliada 
ao excesso de velocidade. Experiências em todo o 
mundo demonstram que o meio mais eficaz de redu-
ção de mortos e feridos de trânsito é a adoção de um 
programa de fiscalização eletrônica.

O Brasil é um dos pioneiros no uso de fiscali-
zação eletrônica por meio de equipamentos fixos no 
mundo, com a instalação das primeiras lombadas ele-
trônicas em 1992, e tem um dos mais bem sucedidos 
programas de monitoramento de tráfego. Dados do 
Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte 
(DNIT) demonstram que a implantação de fiscalização 
eletrônica em pontos críticos das rodovias federais e 
trechos de vias urbanas contribui para a redução de 
cerca de 70% dos acidentes de transito. Esses números 
levam o País a ser citado como referência mundial em 
fiscalização eletrônica no livro “Reduzindo Acidentes”, 
editado pelo BID e 2001.O uso de equipamentos osten-
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sivos, como as lombadas eletrônicas, foi significativo 
na obtenção de tais resultados, diferenciando o Brasil 
dos demais países.

É notória a confusão ao associar o uso das cha-
madas “lombadas eletrônicas” e “pardais”, a “negócios 
escusos e à corrupção”. O fornecimento a um órgão do 
governo desse tipo de equipamento, assim como de 
quaisquer outros produtos ou serviços, é realizado por 
meio de concorrência pública, segundo os preceitos 
da Lei de licitações (Lei 8666/93), podendo ser audi-
tada pelos órgãos competentes (Tribunal de Contas, 
Ministério Público)

Por tudo isto, opinamos pela rejeição do Projeto 
de Lei nº 1.120, de 2011 e do substitutivo apresentado.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2012. – 
Deputado Hugo Leal, PSC/RJ.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Viação e Transportes, em reu-
nião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei 
nº 1.120/2011 e a emenda apresentada na Comissão, 
nos termos do parecer vencedor do relator, Deputado 
Hugo Leal, contra o voto do Deputado Lázaro Botelho. 

O parecer do Deputado Lázaro Botelho passou 
a constituir voto em separado. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Washington Reis – Presidente, Alexandre Santos e 
Hugo Leal – Vice-Presidentes, Alberto Mourão, Beto 
Albuquerque, Diego Andrade, Edinho Araújo, Edson 
Ezequiel, Geraldo Simões, João Leão, Jose Stédile, 
Laurez Moreira, Lázaro Botelho, Leonardo Quintão, 
Lourival Mendes, Lúcio Vale, Mário Negromonte, Milton 
Monti, Vanderlei Macris, Wellington Fagundes, Zoinho, 
Arolde de Oliveira, Edinho Bez, Francisco Floriano, Gi-
roto, Jesus Rodrigues, Júlio Campos e Nilson Leitão. 

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2012. – 
Deputado Washington Reis, Presidente.

 
VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO  

LÁZARO BOTELHO

I – Relatório

O projeto de lei em epígrafe altera a redação do 
§ 2º do art. 280 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, 
para determinar que a infração de trânsito não será 
comprovada por lombada eletrônica.

No prazo regimental, foi apresentada, pelo pró-
prio autor do projeto, uma emenda que acrescenta 
parágrafo ao art. 280, para dispor sobre equipamento 
eletrônico irregularmente instalado.

II – Voto 

A fiscalização de trânsito por aparelhos eletrô-
nicos há muito vem sendo questionada em razão do 
alegado florescimento de uma próspera indústria de 
multas. 

Além disso, como lembra o autor do projeto, sus-
peita-se que a maioria desses aparelhos são implanta-
dos em locais para os quais não se garante que tenha 
sido feito estudo prévio sobre a periculosidade da via 
ou de riscos de acidentes que justifiquem a necessi-
dade da presença do aparelho repressor.

Dos aparelhos eletrônicos para fiscalização de 
trânsito, os mais usados são os conhecidos “pardais”, 
que se revelam por meio do flash fotográfico, e as lom-
badas eletrônicas, as quais estampam a velocidade 
com a qual o veículo trafega e também fotografam o 
veículo infrator.

Salvo algumas exceções, os “pardais” fiscalizam 
a obediência à velocidade limite estabelecida para a 
via. Por sua vez, as lombadas eletrônicas são usadas 
frequentemente para obrigar uma redução pontual da 
velocidade limite determinada para a via. Ocorre que 
nem sempre se justifica essa redução, em termos de 
segurança de trânsito. Contudo, há casos em que se 
reduz o limite estabelecido à sua metade! 

A evidência da incoerência quanto a esse aspecto 
está no que ocorre atualmente em Brasília, onde foram 
desativadas diversas lombadas eletrônicas, por con-
ta da não renovação dos contratos com as empresas 
fornecedoras dos aparelhos, e, nem por isso, se re-
gistrou aumento nos índices de acidentes de trânsito 
nos pontos em que elas se encontravam implantadas. 
Tal fato demonstra, também, que elas estariam sendo 
instaladas a esmo, sem o estudo técnico previsto nos 
parágrafos 2º e 4º do art. 3º da Resolução nº 146, de 
2003, do CONTRAN.

Na verdade, essas lombadas eletrônicas são 
perfeitamente dispensáveis, uma vez que os “pardais”, 
amplamente disseminados pelas vias urbanas e ro-
dovias do País, já preenchem devidamente a função 
fiscalizadora da velocidade no trânsito.

Quanto à emenda apresentada ao projeto, nós 
a consideramos oportuna, uma vez que torna ex-
plícita a necessidade dos aparelhos eletrônicos de 
fiscalização de trânsito serem instalados após a re-
alização de estudos técnicos que comprovem ser 
indispensável a sua implantação no local. Apenas, 
por questões de técnica legislativa, achamos ne-
cessário que a ela seja dada uma formulação mais 
adequada, respeitando-se integralmente a ideia do 
autor do projeto.
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Considerados todos esses aspectos, somos pela 
aprovação do PL nº 1.120, de 2011, e da emenda a 
ele apresentada, na forma do Substitutivo que apre-
sentamos. 

Sala da Comissão, 25 de junho de 2012. – De-
putado Lázaro Botelho.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
Nº 1.120, DE 2011

Altera a redação do art. 280 da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que ins-
titui o Código de Trânsito Brasileiro, para 
dispor sobre equipamento eletrônico de 
fiscalização de trânsito. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei Altera a redação do art. 280 da 

Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui 
o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre equi-
pamento eletrônico de fiscalização de trânsito. 

Art. 2º O art. 280 da Lei nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:

“Art. 280.  ..............................................
 ..............................................................
§ 2º A infração deverá ser comprovada 

por declaração da autoridade ou do agente da 
autoridade de trânsito, por aparelho eletrônico 
ou equipamento audiovisual – exceto lombada 
eletrônica – reações químicas ou qualquer ou-
tro meio tecnologicamente disponível, previa-
mente regulamentado pelo CONTRAN.

 ..............................................................
 ..............................................................
§ 5º O equipamento eletrônico de fiscali-

zação de trânsito será considerado irregular se 
sua implantação não obedecer às exigências 
técnicas estabelecidas em regulamentação do 
CONTRAN” (NR)

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação 

Sala da Comissão, 25 de junho de 2012. – De-
putado Lázaro Botelho.

SEÇÃO II

ATOS DO PRESIDENTE

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA-
DOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
1º, inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 28 
de junho de 1990, resolve:

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ALEX 

LOURIVAL SOEIRO CRUXEN, ponto nº 3734, ocu-
pante de cargo da Categoria Funcional de Técnico 
Legislativo – atribuição Agente de Polícia Legislativa, 
Classe Especial, Padrão 10, da função comissiona-Especial, Padrão 10, da função comissiona-, Padrão 10, da função comissiona-10, da função comissiona-, da função comissiona-
da de Chefe do Serviço de Apoio Jurídico, FC-02, do 
Departamento de Polícia Legislativa, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 05 de 
março de 2013. 

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ANA 
PAULA DE MAGALHÃES ALBUQUERQUE LIMA, pon-
to nº 6661, ocupante de cargo da Categoria Funcional 
de Analista Legislativo – atribuição Técnica Legislativa, 
Classe Especial, Padrão 10, da função comissionada 
de Assessor Técnico, FC-03, do Gabinete do Líder do 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro, do Qua-, do Qua-
dro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 
04 de março de 2013. 

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, AN-AN-
DRÉ CORRÊA DE SÁ CARNEIRO, ponto nº 6497, 
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analis-Analis-
ta Legislativo – atribuição Técnica Legislativa, Clas- – atribuição Técnica Legislativa, Clas-Técnica Legislativa, Clas-, Clas-
se Especial, Padrão 10, da função comissionada de 
Diretor da Coordenação de Comissões Temporárias, 
FC-03, do Departamento de Comissões, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 01 
de março de 2013. 

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, AN-AN-
GELO GONÇALO PEREIRA DE SOUSA, ponto nº 
6912, ocupante de cargo da Categoria Funcional de 
Analista Legislativo – atribuição Técnica Legislativa, 
Classe Especial, Padrão 09, da função comissionada 
de Assistente de Gabinete, FC-01, do Departamento 
de Material e Patrimônio, do Quadro de Pessoal da Câ-, do Quadro de Pessoal da Câ-
mara dos Deputados, a partir de 04 de março de 2013. 

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, CLECI 
DA MATA RIBEIRO, ponto nº 3656, ocupante de cargo 
da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atri-Técnico Legislativo – atri- – atri-
buição Agente de Serviços Legislativos – Serviços de 
Atendimento, Classe Especial, Padrão 10, da função 
comissionada de Chefe de Secretaria, FC-02, da Di-Chefe de Secretaria, FC-02, da Di-
retoria Legislativa, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, a partir de 04 de março de 2013. 

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, DAN-DAN-
IEL BORGES DE MORAIS, ponto nº 7361, ocupante 
de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legisla-Técnico Legisla-
tivo – atribuição Agente de Polícia Legislativa, Classe 
A, Padrão 02, da função comissionada de Chefe da 
Seção de Investigações Criminais, FC-01, da Coorde-
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nação de Polícia Judiciária, do Departamento de Polí-
cia Legislativa, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados, a partir de 06 de março de 2013. 

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, DAR-DAR-
CY FREIRE MIRANDA, ponto nº 6468, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo 
– atribuição Analista de Informática Legislativa, Clas-Analista de Informática Legislativa, Clas-, Clas-
se Especial, Padrão 10, da função comissionada de 
Assistente de Finanças, FC-01, do Departamento de 
Finanças, Orçamento e Contabilidade, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 11 de 
março de 2013. 

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, FRAN-FRAN-
CISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE, ponto nº 2503, 
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico 
Legislativo – atribuição Agente de Serviços Legislativos 
– Serviços de Atendimento, Classe Especial, Padrão 
10, da função comissionada de Assistente de Gabinete, 
FC-01, do Gabinete do Líder do Democratas, do Qua-, do Qua-
dro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 
06 de março de 2013. 

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, GILMAR 
DE MORAIS BEZERRA, ponto nº 3390, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo 
– atribuição Agente de Polícia Legislativa, Classe Es-Agente de Polícia Legislativa, Classe Es-, Classe Es-Es-
pecial, Padrão 10, da função comissionada de Supervi-, Padrão 10, da função comissionada de Supervi-10, da função comissionada de Supervi-, da função comissionada de Supervi-Supervi-
sor de Operações Especiais, FC-01, da Coordenação 
de Operações Especiais, do Departamento de Polícia 
Legislativa, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De-, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De-
putados, a partir de 05 de março de 2013. 

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ISAQUE 
DOURADO CAVALCANTE, ponto nº 7444, ocupante 
de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legisla-Técnico Legisla-
tivo – atribuição Agente de Polícia Legislativa, Classe 
A, Padrão 02, da função comissionada de Chefe da 
Seção de Inteligência, FC-01, da Coordenação de Polí-
cia Judiciária, do Departamento de Polícia Legislativa, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a 
partir de 05 de março de 2013. 

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, IZA-IZA-
MARA ROCHA DE ABREU, ponto nº 6359, ocupante 
de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo 
– atribuição Operador de Máquinas, Classe Especial, 
Padrão 10, da função comissionada de Assistente de 
Gabinete, FC-01, da Ouvidoria Parlamentar, do Qua-, do Qua-
dro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 
05 de março de 2013. 

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, in-de acordo com o artigo 35, in-
ciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
KATIÚCIA ARAUJO GUMIEIRO, ponto nº 7014, ocu-
pante de cargo da Categoria Funcional de Analista 
Legislativo – atribuição Técnico em Documentação e 
Informação Legislativa, Classe A, Padrão 04, da fun-, Classe A, Padrão 04, da fun-A, Padrão 04, da fun-, Padrão 04, da fun-04, da fun-, da fun-
ção comissionada de Assistente Técnico, FC-02, do 
Centro de Documentação e Informação, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 05 
de março de 2013. 

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, LUCAS 
BATISTA DE MELLO, ponto nº 6552, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo 
– atribuição Técnica Legislativa, Classe Especial, Pa-Técnica Legislativa, Classe Especial, Pa-, Classe Especial, Pa-Especial, Pa-, Pa-
drão 10, da função comissionada de Chefe da Seção 
de Acompanhamento de Contratos, FC-01, da Coor-
denação de Contratos, do Departamento de Material 
e Patrimônio, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados, a partir de 04 de março de 2013. 

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, LUIZ 
HUMBERTO FERREIRA CARNEIRO, ponto nº 7113, 
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico 
Legislativo – atribuição Assistente Administrativo, Clas- – atribuição Assistente Administrativo, Clas-Assistente Administrativo, Clas-, Clas-
se A, Padrão 03, da função comissionada de Assistente 
Técnico, FC-02, da Assessoria de Projetos e Gestão, 
da Diretoria-Geral, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, a partir de 04 de março de 2013. 

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, in-de acordo com o artigo 35, in-
ciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
MANUEL ALVES, ponto nº 5528, ocupante de cargo 
da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atri-Técnico Legislativo – atri- – atri-
buição Agente de Polícia Legislativa, Classe Especial, 
Padrão 10, da função comissionada de Diretor do De-10, da função comissionada de Diretor do De-, da função comissionada de Diretor do De-Diretor do De-
partamento de Polícia Legislativa, FC-04, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 11 
de março de 2013. 

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, PAULO 
MARQUES PEREIRA DA PAIXÃO, ponto nº 5986, 
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico 
Legislativo – atribuição Agente de Polícia Legislativa, 
Classe Especial, Padrão 10, da função comissionada 
de Assistente de Gabinete, FC-01, do Gabinete do 
Líder do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a 
partir de 11 de março de 2013. 

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, SE-SE-
BASTIANA DE FÁTIMA NOVAIS DE SOUSA, ponto 
nº 6347, ocupante de cargo da Categoria Funcional de 
Analista Legislativo – atribuição Técnico em Comunica- – atribuição Técnico em Comunica-Técnico em Comunica-
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ção Social – Divulgação Institucional, Classe Especial, 
Padrão 10, da função comissionada de Chefe do Ser-10, da função comissionada de Chefe do Ser-, da função comissionada de Chefe do Ser-Chefe do Ser-
viço de Sinopse Legislativa, FC-02, da Coordenação 
de Estudos Legislativos, do Centro de Documentação 
e Informação, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados, a partir de 05 de março de 2013. 

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, SUELI 
APARECIDA NAVARRO GARCIA DE VASCONCE-
LOS, ponto nº 4206, ocupante de cargo da Categoria 
Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técnica 
Legislativa, Classe Especial, Padrão 10, da função 
comissionada de Diretor, FC-05, da Secretaria de Co-Diretor, FC-05, da Secretaria de Co-
municação Social, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, a partir de 25 de fevereiro de 2013. 

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, TAISA 
MARIA VIANA ANCHIETA, ponto nº 5758, ocupante 
de cargo da Categoria Funcional de Analista Legisla-Analista Legisla-
tivo – atribuição Técnica Legislativa, Classe Especial, 
Padrão 10, da função comissionada de Assistente de 
Gabinete, FC-01, do Gabinete do Primeiro-Secretário, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a 
partir de 04 de março de 2013. 

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, TARCISIO 
XIMENES PRADO JUNIOR, ponto nº 6019, ocupante 
de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo 
– atribuição Enfermeiro, Classe Especial, Padrão 10, 
da função comissionada de Assessor Técnico, FC-03, 
da Diretoria Legislativa, do Quadro de Pessoal da Câ-, do Quadro de Pessoal da Câ-
mara dos Deputados, a partir de 04 de março de 2013. 

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, VIVI-VIVI-
ANNE DE SANTA CLARA RAMOS, ponto nº 6942, 
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista 
Legislativo – atribuição Técnica Legislativa, Classe 
Especial, Padrão 09, da função comissionada de As-, Padrão 09, da função comissionada de As-09, da função comissionada de As-, da função comissionada de As-As-
sistente de Gabinete, FC-01, do Gabinete do Líder 
do Partido Democrático Trabalhista, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 06 de 
março de 2013. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA-
DOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
1º, inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 28 
de junho de 1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 
de dezembro de 1990, resolve:

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolu-
ção nº 21, de 4 de novembro de 1992, ANA PAULA 
DE MAGALHÃES ALBUQUERQUE LIMA, ponto nº 
6661, ocupante de cargo da Categoria Funcional de 
Analista Legislativo – atribuição Técnica Legislativa, 
Classe Especial, Padrão 10, para exercer, a partir de 

04 de março de 2013, a função comissionada de As- a função comissionada de As-As-
sessor Técnico, FC-03, do Gabinete do Presidente, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados. 

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução 
nº 21, de 4 de novembro de 1992, ANGELO GONÇA-
LO PEREIRA DE SOUSA, ponto nº 6912, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – 
atribuição Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão 
09, para exercer, a partir de 04 de março de 2013, a 
função comissionada de Chefe da Seção de Acom-Chefe da Seção de Acom-
panhamento de Contratos, FC-01, da Coordenação de 
Contratos, do Departamento de Material e Patrimônio, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados. 

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução 
nº 21, de 4 de novembro de 1992, DANIEL BORGES 
DE MORAIS, ponto nº 7361, ocupante de cargo da Ca-
tegoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição 
Agente de Polícia Legislativa, Classe A, Padrão 02, 
para exercer, a partir de 06 de março de 2013, a fun-, a partir de 06 de março de 2013, a fun- a fun-
ção comissionada de Assistente de Gabinete, FC-01, 
da Assessoria Técnica da Diretoria-Geral, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados. 

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução 
nº 21, de 4 de novembro de 1992, EVA CRISTINA DA 
SILVA, ponto nº 7109, ocupante de cargo da Categoria 
Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Assistente 
Administrativo, Classe A, Padrão 03, para exercer, a 
partir de 04 de março de 2013, a função comissionada 
de Assistente de Gabinete, FC-01, do Departamento 
de Material e Patrimônio, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados. 

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolu-
ção nº 21, de 4 de novembro de 1992, FERNANDO 
SABÓIA VIEIRA, ponto nº 1874, ocupante de cargo 
da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atri-Analista Legislativo – atri- – atri-
buição Consultoria, Classe Especial, Padrão 10, para 
exercer, a partir de 04 de março de 2013, a função 
comissionada de Consultor Legislativo – Área VIII, FC-
03, da Consultoria Legislativa, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados. 

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução 
nº 21, de 4 de novembro de 1992, GUSTAVO RIBEIRO 
DE MELO PEREIRA, ponto nº 7697, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo 
– atribuição Técnica Legislativa, Classe A, Padrão 01, 
para exercer, a partir de 06 de março de 2013, a fun-, a partir de 06 de março de 2013, a fun- a fun-
ção comissionada de Assistente de Gabinete, FC-01, 
do Gabinete do Líder do Democratas, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados. 

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução 
nº 21, de 4 de novembro de 1992, IZAMARA ROCHA 
DE ABREU, ponto nº 6359, ocupante de cargo da Ca-
tegoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição 
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Operador de Máquinas, Classe Especial, Padrão 10, 
para exercer, a partir de 05 de março de 2013, a fun-, a partir de 05 de março de 2013, a fun- a fun-
ção comissionada de Chefe de Gabinete, FC-04, do 
Gabinete do Líder do Partido Social Cristão, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados. 

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução 
nº 21, de 4 de novembro de 1992, JEFFERSON BAR-
BOSA MARGATO, ponto nº 3721, ocupante de cargo 
da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atri-Técnico Legislativo – atri- – atri-
buição Agente de Polícia Legislativa, Classe Especial, 
Padrão 10, para exercer, a partir de 05 de março de 
2013, a função comissionada de Supervisor de Opera- a função comissionada de Supervisor de Opera-Supervisor de Opera-
ções Especiais, FC-01, da Coordenação de Operações 
Especiais, do Departamento de Polícia Legislativa, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados. 

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolu-
ção nº 21, de 4 de novembro de 1992, JOSÉ ALBINO 
PEREIRA, ponto nº 4519, ocupante de cargo da Ca-
tegoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição 
Assistente Administrativo, Classe Especial, Padrão 
10, para exercer, a partir de 04 de março de 2013, a 
função comissionada de Assistente de Gabinete, FC-
01, do Gabinete do Primeiro-Secretário, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados. 

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução 
nº 21, de 4 de novembro de 1992, KATIÚCIA ARAUJO 
GUMIEIRO, ponto nº 7014, ocupante de cargo da Ca-
tegoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição 
Técnico em Documentação e Informação Legislativa, 
Classe A, Padrão 04, para exercer, a partir de 05 de 
março de 2013, a função comissionada de Chefe do 
Serviço de Sinopse Legislativa, FC-02, da Coordena-
ção de Estudos Legislativos, do Centro de Documen-
tação e Informação, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados. 

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolu-
ção nº 21, de 4 de novembro de 1992, LEONARDO 
TOMAZI GASPARY, ponto nº 7689, ocupante de cargo 
da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atri-Analista Legislativo – atri- – atri-
buição Técnica Legislativa, Classe A, Padrão 01, para 
exercer, a partir de 04 de março de 2013, a função 
comissionada de Assistente de Gabinete, FC-01, do 
Gabinete do Líder da Minoria, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados. 

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolu-
ção nº 21, de 4 de novembro de 1992, LIANA ELIZA 
LARA PAHINS, ponto nº 7253, ocupante de cargo da 
Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição 
Assistente Administrativo, Classe A, Padrão 03, para 
exercer, a partir de 05 de março de 2013, a função 
comissionada de Assistente de Gabinete, FC-01, do 
Gabinete do Líder do Partido dos Trabalhadores, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados. 

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução 
nº 21, de 4 de novembro de 1992, LUCAS BATISTA 
DE MELLO, ponto nº 6552, ocupante de cargo da Ca-
tegoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição 
Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão 10, para 
exercer, a partir de 04 de março de 2013, a função 
comissionada de Assistente Técnico, FC-02, do De-Assistente Técnico, FC-02, do De-
partamento de Material e Patrimônio, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados. 

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução 
nº 21, de 4 de novembro de 1992, LUIZ HUMBERTO 
FERREIRA CARNEIRO, ponto nº 7113, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – 
atribuição Assistente Administrativo, Classe A, Padrão 
03, para exercer, a partir de 04 de março de 2013, a 
função comissionada de Assessor Técnico, FC-03, da 
Diretoria Legislativa, do Quadro de Pessoal da Câma-, do Quadro de Pessoal da Câma-
ra dos Deputados. 

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução 
nº 21, de 4 de novembro de 1992, MARCIA MIKIKO 
MURAKAMI JUBÉ, ponto nº 6396, ocupante de car-
go da Categoria Funcional de Analista Legislativo – 
atribuição Analista de Informática Legislativa, Classe 
Especial, Padrão 10, para exercer, a partir de 11 de 
março de 2013, a função comissionada de Assistente 
de Finanças, FC-01, do Departamento de Finanças, 
Orçamento e Contabilidade, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados. 

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução 
nº 21, de 4 de novembro de 1992, MARIA DO AMPA-
RO BEZERRA DA SILVA, ponto nº 1866, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo 
– atribuição Técnico em Documentação e Informação 
Legislativa, Classe Especial, Padrão 10, para exercer, a 
partir de 01 de março de 2013, a função comissionada 
de Diretor da Coordenação de Comissões Temporárias, 
FC-03, do Departamento de Comissões, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados. 

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução 
nº 21, de 4 de novembro de 1992, PAULO MARQUES 
PEREIRA DA PAIXÃO, ponto nº 5986, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legisla-Técnico Legisla-
tivo – atribuição Agente de Polícia Legislativa, Classe 
Especial, Padrão 10, para exercer, a partir de 11 de 
março de 2013, a função comissionada de Diretor do 
Departamento de Polícia Legislativa, FC-04, do Qua-, do Qua-
dro de Pessoal da Câmara dos Deputados. 

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução 
nº 21, de 4 de novembro de 1992, PITAGORAS VE-
LOZO COSTA, ponto nº 5882, ocupante de cargo da 
Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição 
Agente de Polícia Legislativa, Classe Especial, Padrão 
10, para exercer, a partir de 05 de março de 2013, a 
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função comissionada de Chefe da Seção de Inteligên-Chefe da Seção de Inteligên-
cia, FC-01, da Coordenação de Polícia Judiciária, do 
Departamento de Polícia Legislativa, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados. 

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução 
nº 21, de 4 de novembro de 1992, ROBERTO ROCHA 
PEIXOTO, ponto nº 5541, ocupante de cargo da Ca-
tegoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição 
Agente de Polícia Legislativa, Classe Especial, Padrão 
10, para exercer, a partir de 05 de março de 2013, a 
função comissionada de Chefe do Serviço de Apoio 
Jurídico, FC-02, do Departamento de Polícia Legisla-
tiva, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados. 

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução 
nº 21, de 4 de novembro de 1992, SANDRA BARBO-
SA BARRETOS MORAES, ponto nº 5594, ocupante 
de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legis-Técnico Legis-
lativo – atribuição Assistente Administrativo, Classe 
Especial, Padrão 10, para exercer, a partir de 04 de 
março de 2013, a função comissionada de Assistente 
Técnico, FC-02, da Assessoria de Projetos e Gestão, 
da Diretoria-Geral, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados. 

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução 
nº 21, de 4 de novembro de 1992, SEBASTIANA DE 
FÁTIMA NOVAIS DE SOUSA, ponto nº 6347, ocupan-
te de cargo da Categoria Funcional de Analista Leg-Analista Leg-
islativo – atribuição Técnico em Comunicação Social 
– Divulgação Institucional, Classe Especial, Padrão 
10, para exercer, a partir de 05 de março de 2013, a 
função comissionada de Assistente Técnico, FC-02, do 
Centro de Documentação e Informação, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados. 

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução 
nº 21, de 4 de novembro de 1992, SEBASTIÃO SER-
GIO DA FONSECA, ponto nº 6096, ocupante de cargo 
da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atri-Técnico Legislativo – atri- – atri-
buição Agente de Polícia Legislativa, Classe Especial, 
Padrão 10, para exercer, a partir de 07 de março de 
2013, a função comissionada de Chefe da Seção de 
Investigações Criminais, FC-01, da Coordenação de 
Polícia Judiciária, do Departamento de Polícia Legisla-
tiva, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados. 

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução 
nº 21, de 4 de novembro de 1992, SERGIO CHACON, 
ponto nº 2846, ocupante de cargo da Categoria Fun-
cional de Analista Legislativo – atribuição Técnico em 
Comunicação Social, Classe Especial, Padrão 10, para 
exercer, a partir de 25 de fevereiro de 2013, a função 
comissionada de Diretor, FC-05, da Secretaria de Co-Diretor, FC-05, da Secretaria de Co-
municação Social, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados. 

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução 
nº 21, de 4 de novembro de 1992, TARCISIO XIMENES 
PRADO JUNIOR, ponto nº 6019, ocupante de cargo 
da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atri-Analista Legislativo – atri- – atri-
buição Enfermeiro, Classe Especial, Padrão 10, para 
exercer, a partir de 04 de março de 2013, a função 
comissionada de Chefe de Secretaria, FC-02, da Di-Chefe de Secretaria, FC-02, da Di-
retoria Legislativa, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados. 

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolu-
ção nº 21, de 4 de novembro de 1992, VIVIANNE DE 
SANTA CLARA RAMOS, ponto nº 6942, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – 
atribuição Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão 
09, para exercer, a partir de 06 de março de 2013, a fun-, para exercer, a partir de 06 de março de 2013, a fun-, a partir de 06 de março de 2013, a fun- a fun-
ção comissionada de Chefe do Serviço de Comissões 
Especiais, FC-02, da Coordenação de Comissões Tem-
porárias, do Departamento de Comissões, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA-
DOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
1º, inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 28 
de junho de 1990, resolve:

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, ADRIANA MARIA CAR-
NEIRO DA CUNHA MORAES, ponto nº 5211, ocupante 
de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo 
– atribuição Operador de Máquinas, Classe Especial, 
Padrão 10, 1ª substituta do Chefe de Gabinete, FC-04, 
da Procuradoria Parlamentar, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos 
eventuais, a partir de 01 de março de 2013. 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, AMANDA MARIA 
RAMALHO DE CARVALHO, ponto nº 7252, ocupante 
de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legisla-Técnico Legisla-
tivo – atribuição Assistente Administrativo, Classe A, 
Padrão 03, 2ª substituta do Diretor da Coordenação 
de Planejamento e Gestão Estratégica, FC-03, da As-
sessoria de Projetos e Gestão, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos 
eventuais, a partir de 09 de janeiro de 2013. 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, ANA LÍGIA MENDES, 
ponto nº 5769, ocupante de cargo da Categoria Fun-5769, ocupante de cargo da Categoria Fun-, ocupante de cargo da Categoria Fun-
cional de Técnico Legislativo – atribuição Assistente 
Administrativo, Classe Especial, Padrão 10, 2ª sub-, Classe Especial, Padrão 10, 2ª sub-Especial, Padrão 10, 2ª sub-, Padrão 10, 2ª sub-10, 2ª sub-, 2ª sub-2ª sub-
stituta do Diretor da Coordenação Edições Câmara 
dos Deputados, FC-03, do Centro de Documentação 
e Informação, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir 
de 27 de fevereiro de 2013. 
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DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, BERNADETTE 
MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, ponto nº 3886, 
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista 
Legislativo – atribuição Técnica Legislativa, Classe Es- – atribuição Técnica Legislativa, Classe Es-Técnica Legislativa, Classe Es-, Classe Es-Es-
pecial, Padrão 10, 1ª substituta do Administrador da 
Residência Oficial, FC-03, do Gabinete do Presidente, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em 
seus impedimentos eventuais, a partir de 21 de fever-
eiro de 2013. 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, CALIOPE MARIA MELO 
PAZ, ponto nº 6234, ocupante de cargo da Categoria 
Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técnico 
em Documentação e Informação Legislativa, Classe 
Especial, Padrão 10, 1ª substituta do Chefe da Seção 
de Bibliografia e Serviço Diversos, FC-01, da Coor-
denação de Biblioteca, do Centro de Documentação 
e Informação, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir 
de 01 de março de 2013. 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, CLECI DA MATA 
RIBEIRO, ponto nº 3656, ocupante de cargo da Ca-3656, ocupante de cargo da Ca-, ocupante de cargo da Ca-
tegoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição 
Agente de Serviços Legislativos – Serviços de Aten-
dimento, Classe Especial, Padrão 10, 1ª substituta do 
Chefe de Secretaria, FC-02, da Diretoria Legislativa, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, 
em seus impedimentos eventuais, a partir de 04 de 
março de 2013. 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, ELIZEU DANIEL TAVA-
RES DA SILVA, ponto nº 5253, ocupante de cargo da 
Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição 
Operador de Audiovisual, Classe Especial, Padrão 10, 
1º substituto do Chefe da Seção de Processamento de 
Licitações, FC-01, da Secretaria-Executiva da Comissão 
Permanente de Licitação, do Departamento de Mate-
rial e Patrimônio, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, em seus impedimentos eventuais, a 
partir de 05 de março de 2013. 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, FLORACI FER-
REIRA CAMPOS, ponto nº 6082, ocupante de cargo 
da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atri-Técnico Legislativo – atri- – atri-
buição Agente de Serviços Legislativos – Serviços 
Paramédicos, Classe Especial, Padrão 10, 2ª substituta 
do Chefe da Seção de Pediatria, FC-01, da Coordena-
ção Médica, do Departamento Médico, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus impedi-em seus impedi-
mentos eventuais, a partir de 27 de fevereiro de 2013. 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, FLORACI FERREIRA 
CAMPOS, ponto nº 6082, ocupante de cargo da Ca-6082, ocupante de cargo da Ca-, ocupante de cargo da Ca-
tegoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição 
Agente de Serviços Legislativos – Serviços Paramédi-
cos, Classe Especial, Padrão 10, 1ª substituta do Chefe 
da Seção de Rotinas Diagnósticas e Terapêuticas, FC-
01, da Coordenação de Emergências Médicas, do De-
partamento Médico, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, em seus impedimentos eventuais, a 
partir de 27 de fevereiro de 2013. 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, GILSON VIEIRA 
DE ARAÚJO, ponto nº 5770, ocupante de cargo da 
Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribui-Técnico Legislativo – atribui- – atribui-
ção Assistente Administrativo, Classe Especial, Padrão 
10, 1º substituto do Chefe de Secretaria, FC-02, do 
Gabinete do Primeiro Vice-Presidente, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus impedi-em seus impedi-
mentos eventuais, a partir de 06 de março de 2013. 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, GILSON VIEIRA 
DE ARAÚJO, ponto nº 5770, ocupante de cargo da 
Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição 
Assistente Administrativo, Classe Especial, Padrão 10, 
2º substituto do Chefe de Gabinete, FC-04, do Gabinete 
do Primeiro Vice-Presidente, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos 
eventuais, a partir de 06 de março de 2013.

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, GUSTAVO DE 
AZEVEDO CARVALHO, ponto nº 6443, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo 
– atribuição Fisioterapeuta, Classe Especial, Padrão 
10, 2º substituto do Chefe da Seção de Rotinas Diag-, 2º substituto do Chefe da Seção de Rotinas Diag-2º substituto do Chefe da Seção de Rotinas Diag- do Chefe da Seção de Rotinas Diag-do Chefe da Seção de Rotinas Diag-
nósticas e Terapêuticas, FC-01, da Coordenação de 
Emergências Médicas, do Departamento Médico, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em 
seus impedimentos eventuais, a partir de 27 de fever-
eiro de 2013. 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, GUSTAVO DE 
AZEVEDO CARVALHO, ponto nº 6443, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – 
atribuição Fisioterapeuta, Classe Especial, Padrão 10, 
1º substituto do Chefe da Seção de Pediatria, FC-01, 
da Coordenação Médica, do Departamento Médico, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, 
em seus impedimentos eventuais, a partir de 27 de 
fevereiro de 2013. 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, JEANE JAQUE-
LINE COSTA DE ARRUDA, ponto nº 7000, ocupante 



04080 Sexta-feira 8 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2013

de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo 
– atribuição Técnico em Material e Patrimônio, Clas-Técnico em Material e Patrimônio, Clas-, Clas-
se B, Padrão 05, 2ª substituta do Chefe da Seção de 
Elaboração de Contratos, FC-01, da Coordenação de 
Contratos, do Departamento de Material e Patrimônio, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, 
em seus impedimentos eventuais, a partir de 04 de 
março de 2013. 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, LAMBERTO RICARTE 
SERRA JUNIOR, ponto nº 5960, ocupante de cargo da 
Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição 
Técnico em Documentação e Informação Legislativa, 
Classe Especial, Padrão 10, 1º substituto do Diretor da 
Coordenação de Planejamento e Gestão Estratégica, 
FC-03, da Assessoria de Projetos e Gestão, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus im-em seus im-
pedimentos eventuais, a partir de 09 de janeiro de 2013. 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, LEILA LUIZA CARVALHO 
ESPINDOLA CHIAVEGATTI, ponto nº 6143, ocupante 
de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo 
– atribuição Técnico em Documentação e Informação 
Legislativa, Classe Especial, Padrão 10, 2ª substituta 
do Chefe da Seção de Bibliografia e Serviço Diversos, 
FC-01, da Coordenação de Biblioteca, do Centro de 
Documentação e Informação, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos 
eventuais, a partir de 01 de março de 2013. 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, LIGIA LOPES 
FERREIRA FREGAPANI, ponto nº 5901, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo 
– atribuição Taquígrafo Legislativo, Classe Especial, 
Padrão 10, 1ª substituta do Diretor da Coordenação 
de Gestão de Projetos, Programas e Portifólios, FC-
03, da Assessoria de Projetos e Gestão, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus impedi-em seus impedi-
mentos eventuais, a partir de 09 de janeiro de 2013. 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, LUIZ HUMBERTO 
FERREIRA CARNEIRO, ponto nº 7113, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo 
– atribuição Assistente Administrativo, Classe A, Pa-Assistente Administrativo, Classe A, Pa-, Classe A, Pa-A, Pa-, Pa-
drão 03, 1º substituto do Diretor da Coordenação de 
Gestão de Processos, FC-03, da Assessoria de Pro-
jetos e Gestão, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir 
de 09 de janeiro de 2013. 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, MARIA CLARA BICUDO 
CESAR, ponto nº 6454, ocupante de cargo da Categoria 

Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técnico 
em Documentação e Informação Legislativa, Classe 
Especial, Padrão 10, 1ª substituta do Diretor da Coor-, Padrão 10, 1ª substituta do Diretor da Coor-10, 1ª substituta do Diretor da Coor-, 1ª substituta do Diretor da Coor-1ª substituta do Diretor da Coor- do Diretor da Coor-do Diretor da Coor-
denação Edições Câmara dos Deputados, FC-03, do 
Centro de Documentação e Informação, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus impedi-em seus impedi-
mentos eventuais, a partir de 27 de fevereiro de 2013.

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARIA DE FATI-
MA PEREIRA DA SILVA, ponto nº 3615, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo 
– atribuição Agente de Serviços Legislativos – Ser-Agente de Serviços Legislativos – Ser-
viços de Atendimento, Classe Especial, Padrão 10, 1ª 
substituta do Chefe da Seção de Protocolo-Geral, FC-
01, da Coordenação de Comunicações, da Diretoria 
Administrativa, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir 
de 04 de fevereiro de 2013. 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, MIGUEL COSTA 
RAMIREZ, ponto nº 7618, ocupante de cargo da Ca-7618, ocupante de cargo da Ca-, ocupante de cargo da Ca-
tegoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição 
Arquiteto, Classe A, Padrão 02,  substituto do Chefe da 
Seção de Serviços Especiais, FC-01, da Coordenação 
de Projetos, do Departamento Técnico, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados, no período de 13 
a 17 de fevereiro de 2013. 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, NAIÇA MEL DOS 
SANTOS BOWEN, ponto nº 7403, ocupante de cargo 
da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atri-Técnico Legislativo – atri- – atri-
buição Assistente Administrativo, Classe A, Padrão 02, 
2ª substituta do Diretor da Coordenação de Gestão 
de Processos, FC-03, da Assessoria de Projetos e 
Gestão, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu-, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu-
tados, em seus impedimentos eventuais, a partir de 
09 de janeiro de 2013. 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, RAFAELA LIMA 
SANTOS DE BARROS, ponto nº 7111, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – 
atribuição Assistente Administrativo, Classe A, Padrão 
03, 1ª substituta do Chefe do Núcleo de Pesquisa, FC-
01, da Coordenação Técnico-Pedagógica, do Centro de 
Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus im-em seus im-
pedimentos eventuais, a partir de 01 de março de 2013. 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, RENATO GOMES DIAS 
DA CÂMARA, ponto nº 5883, ocupante de cargo da 
Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição 
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Agente de Polícia Legislativa, Classe Especial, Padrão 
10, 1º substituto do Chefe do Serviço de Atividades 
Policiais, FC-02, da Coordenação de Polícia Judiciária, 
do Departamento de Polícia Legislativa, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus impedi-em seus impedi-
mentos eventuais, a partir de 01 de março de 2013. 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, RICARDO MODESTO 
VIEIRA, ponto nº 6600, ocupante de cargo da Categoria 
Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técnica 
Legislativa, Classe Especial, Padrão 10, 2º substituto 
do Diretor da Coordenação de Gestão de Projetos, 
Programas e Portifólios, FC-03, da Assessoria de Pro-
jetos e Gestão, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir 
de 09 de janeiro de 2013. 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, ROBERTO CAMPOS DA 
ROCHA MIRANDA, ponto nº 7059, ocupante de cargo 
da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atri-Analista Legislativo – atri- – atri-
buição Recursos Humanos, Classe A, Padrão 04, 2º 
substituto do Chefe do Serviço de Consultoria de En- do Chefe do Serviço de Consultoria de En-do Chefe do Serviço de Consultoria de En-
sino, FC-02, da Coordenação Técnico-Pedagógica, do 
Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em 
seus impedimentos eventuais, a partir de 25 de fever-
eiro de 2013. 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, VLADIMIR EDUARDO 
CESAR DE MORAES, ponto nº 5546, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo 
– atribuição Agente de Polícia Legislativa, Classe Es-Agente de Polícia Legislativa, Classe Es-, Classe Es-Es-
pecial, Padrão 10,  substituto do Chefe da Seção de 
Policiamento Noturno – Turma A, FC-01, do Departa-
mento de Polícia Legislativa, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados, no período de 01 de fevereiro 
a 28 de março de 2013. 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, WALDIR ANTONIO BAR-
NABE DA SILVA, ponto nº 6407, ocupante de cargo da 
Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição 
Analista de Informática Legislativa, Classe Especial, 
Padrão 10, 1º substituto do Chefe de Gabinete, FC-04, 
do Gabinete do Primeiro Vice-Presidente, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus im-em seus im-
pedimentos eventuais, a partir de 06 de março de 2013. 

Câmara dos Deputados, 7 de março de 2013. – 
Deputado Henrique Eduardo Alves, Presidente.

PORTARIAS

PORTARIA Nº 015/13

O PRIMEIRO SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, de acordo com o Art. 259 do Regimento 
Interno, combinado com o inciso II do Art. 1º do Ato da 
Mesa nº 205, de 1990, RESOLVE:

Renovar o credenciamento do Senhor FILIPE 
LEÃO MARQUES como Representante da SINDICA-
TO NACIONAL DOS ANALISTAS E TÉCNICOS DE 
FINANÇAS E CONTROLE / UNACON SINDICAL.

Câmara dos Deputados, 7 de março de 2013. – 
Deputado Marcio Bittar, Primeiro-Secretário.

PORTARIA Nº 016/13

O PRIMEIRO SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, de acordo com o Art. 259 do Regimento 
Interno, combinado com o inciso II do Art. 1º do Ato da 
Mesa nº 205, de 1990, RESOLVE:

Renovar o credenciamento do Senhor PEDRO 
DA SILVA CAVALCANTI como Representante da FE-
DERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS RODOVIÁ-
RIOS FEDERAIS / FENAPRF.

Câmara dos Deputados, 7 de março de 2013. – 
Deputado Marcio Bittar, Primeiro-Secretário.
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DEPUTADOS EM EXERCÍCIO 

Roraima 
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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 
Diego Andrade - PSD 
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Rose de Freitas - PMDB 
Sueli Vidigal - PDT 

Rio de Janeiro 
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Alfredo Sirkis - PV 
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Arolde de Oliveira - PSD 
Aureo - PRTB 
Benedita da Silva - PT 
Chico Alencar - PSOL 
Deley - PSC 
Dr. Adilson Soares - PR 
Dr. Carlos Alberto - PMN 
Dr. Paulo César - PSD 
Edson Ezequiel - PMDB 
Edson Santos - PT 
Eduardo Cunha - PMDB 
Eurico Júnior - PV 
Felipe Bornier - PSD 
Fernando Jordão - PMDB 
Francisco Floriano - PR 
Glauber Braga - PSB 
Hugo Leal - PSC 
Jair Bolsonaro - PP 
Jandira Feghali - PCdoB 
Jean Wyllys - PSOL 
Jorge Bittar - PT 
Leonardo Picciani - PMDB 
Liliam Sá - PSD 
Luiz Sérgio - PT 
Manuel Rosa Neca - PR 
Marcelo Matos - PDT 
Miro Teixeira - PDT 
Otavio Leite - PSDB 
Paulo Feijó - PR 
Pedro Paulo - PMDB 
Rodrigo Bethlem - PMDB 
Rodrigo Maia - DEM 
Romário - PSB 
Sergio Zveiter - PSD 
Simão Sessim - PP 
Stepan Nercessian - PPS 
Vitor Paulo - PRB 
Walney Rocha - PTB 
Washington Reis - PMDB 
Zoinho - PR 

São Paulo 

Abelardo Camarinha - PSB 
Alexandre Leite - DEM 
Aline Corrêa - PP 
Antonio Bulhões - PRB 
Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB 
Arlindo Chinaglia - PT 
Arnaldo Faria de Sá - PTB 
Arnaldo Jardim - PPS 
Beto Mansur - PP 
Bruna Furlan - PSDB 
Cândido Vaccarezza - PT 
Carlos Roberto - PSDB 
Carlos Sampaio - PSDB 
Carlos Zarattini - PT 
Delegado Protógenes - PCdoB 
Devanir Ribeiro - PT 
Dr. Ubiali - PSB 
Duarte Nogueira - PSDB 
Edinho Araújo - PMDB 
Eleuses Paiva - PSD 
Eli Correa Filho - DEM 



Emanuel Fernandes - PSDB 
Francisco Chagas - PT 
Gabriel Chalita - PMDB 
Guilherme Campos - PSD 
Guilherme Mussi - PSD 
Iara Bernardi - PT 
Ivan Valente - PSOL 
Janete Rocha Pietá - PT 
Jefferson Campos - PSD 
João Dado - PDT 
João Paulo Cunha - PT 
Jorge Tadeu Mudalen - DEM 
José Genoíno - PT 
José Mentor - PT 
Junji Abe - PSD 
Keiko Ota - PSB 
Luiz Fernando Machado - PSDB 
Luiza Erundina - PSB 
Mara Gabrilli - PSDB 
Marcelo Aguiar - PSD 
Márcio França - PSB 
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 
Walter Ihoshi - PSD 
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 - PSDB 
Jaqueline Roriz - PMN 
Luiz Pitiman - PMDB 
Policarpo - PT 

Reguffe - PDT 
Ronaldo Fonseca - PR 

Goiás 

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

Mato Grosso do Sul 

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

Paraná 

Abelardo Lupion - DEM 
Alex Canziani - PTB 
Alfredo Kaefer - PSDB 
Andre Vargas - PT 
André Zacharow - PMDB 
Angelo Vanhoni - PT 
Assis do Couto - PT 
Cida Borghetti - PP 
Dilceu Sperafico - PP 
Dr. Rosinha - PT 
Eduardo Sciarra - PSD 
Fernando Francischini - PEN 
Giacobo - PR 
Hermes Parcianello - PMDB 
João Arruda - PMDB 
Leopoldo Meyer - PSB 
Luiz Nishimori - PSDB 
Marcelo Almeida - PMDB 
Nelson Meurer - PP 
Nelson Padovani - PSC 
Odílio Balbinotti - PMDB 
Oliveira Filho - PRB 
Osmar Serraglio - PMDB 
Professor Sérgio de Oliveira - PSC 
Rosane Ferreira - PV 
Rubens Bueno - PPS 
Sandro Alex - PPS 
Takayama - PSC 
Zeca Dirceu - PT 

Santa Catarina 



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

Rio Grande do Sul 

Afonso Hamm - PP 
Alceu Moreira - PMDB 
Alexandre Roso - PSB 
Assis Melo - PCdoB 
Beto Albuquerque - PSB 
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 
Manuela D'ávila - PCdoB 
Marco Maia - PT 
Marcon - PT 
Nelson Marchezan Junior - PSDB 
Onyx Lorenzoni - DEM 
Osmar Terra - PMDB 
Paulo Ferreira - PT 
Paulo Pimenta - PT 
Renato Molling - PP 
Ronaldo Nogueira - PTB 
Ronaldo Zulke - PT 
Sérgio Moraes - PTB 
Vieira da Cunha - PDT 
Vilson Covatti - PP 
  



COMISSÕES PERMANENTES 

 
COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 

ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

Presidente: Giacobo (PR) 
1º Vice-Presidente: Moreira Mendes (PSD) 
2º Vice-Presidente: Luci Choinacki (PT) 
3º Vice-Presidente: Abelardo Lupion (DEM) 

Titulares Suplentes 
PT  

Anselmo de Jesus Jesus Rodrigues 
Assis do Couto Josias Gomes 
Beto Faro Padre João 
Bohn Gass Vander Loubet 
Luci Choinacki (Dep. do PR ocupa a vaga) 
Marcon 2 vagas 
Valmir Assunção 

 
PMDB  

Celso Maldaner Alceu Moreira 
Júnior Coimbra André Zacharow 

vaga do PSC
 

Leandro Vilela Antônio Andrade 
Marcelo Castro Edinho Araújo 
Natan Donadon João Arruda 
Odílio Balbinotti Leomar Quintanilha 
Pedro Chaves 

vaga do PSB
 Valdir Colatto 

PSDB  
Alexandre Toledo Alfredo Kaefer 
Domingos Sávio 

vaga do PR
 Nilson Leitão 

Duarte Nogueira Wandenkolk Gonçalves 
Luiz Nishimori 1 vaga 
Raimundo Gomes de Matos 

 
Reinaldo Azambuja 

vaga do PSOL
 

 
PSD  

Hélio Santos 
vaga do PCdoB

 Edson Pimenta 
Homero Pereira Eduardo Sciarra 

vaga do PSB
 

Junji Abe 
vaga do PRB

 Eleuses Paiva 
Moreira Mendes Heuler Cruvinel 

vaga do PSB
 

2 vagas Marcos Montes 
vaga do Bloco PV, PPS

 

 
2 vagas 

PP  
Carlos Magno Afonso Hamm 
Dilceu Sperafico Jerônimo Goergen 
Luis Carlos Heinze 

vaga do PTB
 1 vaga 

Nelson Meurer 
 

Roberto Balestra 
vaga do PR

 
 

PR  
Davi Alves Silva Júnior 

vaga do 

PTdoB
 

Bernardo Santana de 
Vasconcellos 

Giacobo Lúcio Vale 
vaga do PT

 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Wellington Roberto 
(Dep. do PP ocupa a vaga) (Dep. do PRP ocupa a vaga) 

PSB  
(Dep. do DEM ocupa a vaga) Fernando Coelho Filho 
(Dep. do DEM ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga) 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

DEM  
Abelardo Lupion Betinho Rosado 
Jairo Ataíde 

vaga do PSB
 Onyx Lorenzoni 

vaga do PCdoB
 

Lira Maia 
vaga do PSB

 Paulo Cesar Quartiero 
Vitor Penido 

 
PDT  

Giovanni Queiroz Félix Mendonça Júnior 
Oziel Oliveira Giovani Cherini 

vaga do PSOL
 

 
Mário Heringer 

PTB  
Josué Bengtson Nelson Marquezelli 

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

Humberto Souto (Dep. do PSD ocupa a vaga) 
PSC  

Nelson Padovani (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 
PCdoB  

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

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Márcio Marinho 
PSOL  

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) (Dep. do PDT ocupa a vaga) 
PTdoB  

(Dep. do PR ocupa a vaga) (Dep. do PHS ocupa a vaga) 
PRP  

 
Chico das Verduras 

vaga do PR
 

PHS  

 
José Humberto 

vaga do PTdoB
 

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

 
COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Presidente: Jerônimo Goergen (PP) 
1º Vice-Presidente: Carlos Magno (PP) 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 
PT  

Anselmo de Jesus Francisco Praciano 
Miriquinho Batista Taumaturgo Lima 
Zé Geraldo 1 vaga 

PMDB  
Asdrubal Bentes Marcelo Castro 
Leomar Quintanilha Marinha Raupp 

vaga do PSC
 

Wilson Filho Rose de Freitas 

 
1 vaga 

PSDB  
Carlos Sampaio Urzeni Rocha 
Nilson Leitão 1 vaga 

PSD  
Dr. Luiz Fernando Átila Lins 
Raul Lima Silas Câmara 

PP  
Carlos Magno Gladson Cameli 
Jerônimo Goergen 1 vaga 

PR  
Lúcio Vale 1 vaga 

PSB  
Janete Capiberibe Glauber Braga 

DEM  
Marcio Junqueira  1 vaga 

PDT  
Sebastião Bala Rocha 1 vaga 

PTB  
1 vaga 1 vaga 

Bloco PV, PPS  
1 vaga Arnaldo Jordy 

PSC  
Zequinha Marinho (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PCdoB  
1 vaga 1 vaga 
 
Secretário(a): Edna Maria Glória Dias Teixeira 



Local: Anexo II, Sala 55, Ala A, Térreo 
Telefones: 3216-6432 
FAX: 3216-6440 

 
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E 

INFORMÁTICA 

Presidente: Paulo Abi-ackel (PSDB) 
1º Vice-Presidente: Nelson Marchezan Junior (PSDB) 
2º Vice-Presidente: Jorge Bittar (PT) 
3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 
PT  

Dalva Figueiredo Angelo Vanhoni 
Iara Bernardi Beto Faro 
Jorge Bittar Iriny Lopes 
Margarida Salomão Paulão 
Newton Lima Paulo Ferreira 
Paulo Teixeira 2 vagas 
Sibá Machado 

 
PMDB  

João Arruda Colbert Martins 
Marçal Filho Flaviano Melo 
Paulo Henrique Lustosa Hugo Motta 

Rogério Peninha Mendonça 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 

vaga) 
2 vagas (Dep. do PTB ocupa a vaga) 

 
1 vaga 

PSDB  
Antonio Imbassahy 

vaga do PP
 Duarte Nogueira 

Bruno Araújo Emanuel Fernandes 
Nelson Marchezan Junior Izalci 
Paulo Abi-ackel 1 vaga 
Ruy Carneiro 

 
PSD  

Arolde de Oliveira José Carlos Araújo 
Eliene Lima Júlio Cesar 
Marcelo Aguiar Onofre Santo Agostini 
Silas Câmara Walter Ihoshi 

PP  
Beto Mansur Sandes Júnior 
Missionário José Olimpio 2 vagas 
(Dep. do PSDB ocupa a 
vaga)  

PR  
Dr. Adilson Soares Francisco Floriano 
2 vagas José Rocha 

vaga do PSB
 

 
Milton Monti 

 
Ronaldo Fonseca 

vaga do PDT
 

 
Wellington Fagundes 

PSB  
Abelardo Camarinha Edson Silva 
Ariosto Holanda Pastor Eurico 
Luiza Erundina Paulo Foletto 

vaga do PDT
 

 
(Dep. do PR ocupa a vaga) 

DEM  
Jorge Tadeu Mudalen Professora Dorinha Seabra Rezende  

Júlio Campos 
vaga do PSOL

 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 

vaga) 
1 vaga 

 
PDT  

Miro Teixeira (Dep. do PSB ocupa a vaga) 
Salvador Zimbaldi (Dep. do PR ocupa a vaga) 

PTB  
2 vagas Josué Bengtson 

 
Sabino Castelo Branco 

vaga do PMDB
 

 
(Dep. do PSC ocupa a vaga) 

Bloco PV, PPS  
Sandro Alex Arnaldo Jardim 

 
Fábio Ramalho 

vaga do PMDB
 

 
Paulo Wagner 

vaga do DEM
 

PSC  
Takayama Costa Ferreira 

 
Stefano Aguiar 

vaga do PTB
 

PCdoB  
Luciana Santos Jandira Feghali 

PRB  
Oliveira Filho Márcio Marinho 

PSOL  
(Dep. do DEM ocupa a 
vaga) 

1 vaga 

PTdoB  
1 vaga (Dep. do PRTB ocupa a vaga) 

PRTB  

 
Aureo 

vaga do PTdoB
 

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

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA 

Presidente: Décio Lima (PT) 
1º Vice-Presidente: Mauro Benevides (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Luiz Carlos (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Carlos Bezerra (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Alessandro Molon Artur Bruno 
Cândido Vaccarezza Fátima Bezerra 
Décio Lima Gabriel Guimarães 
Iriny Lopes Geraldo Simões 
João Paulo Cunha José Guimarães 
João Paulo Lima Márcio Macêdo 
José Genoíno Miguel Corrêa 
José Mentor Nazareno Fonteles 
Luiz Couto Paulo Teixeira 
Odair Cunha Rogério Carvalho 
Ricardo Berzoini Zezéu Ribeiro 
Taumaturgo Lima 

vaga do PCdoB
 

 
Vicente Candido 

vaga do PSD
 

 
PMDB  

Alceu Moreira Alberto Filho 
Arthur Oliveira Maia Francisco Escórcio 
Benjamin Maranhão 

vaga do PR
 Júnior Coimbra 

Carlos Bezerra Marçal Filho 
Danilo Forte Marcelo Almeida 
Eduardo Cunha Marcelo Guimarães Filho 
Eliseu Padilha Renan Filho 
Fabio Trad Sandro Mabel 
Leonardo Picciani 2 vagas 
Luiz Pitiman 

 
Mauro Benevides 

 
Osmar Serraglio 

vaga do PP
 

 
PSDB  

Bonifácio de Andrada Dudimar Paxiuba 
Bruna Furlan Eduardo Azeredo 
Cesar Colnago Nelson Marchezan Junior 
João Campos Otavio Leite 
Jutahy Junior Reinaldo Azambuja 
Luiz Carlos Ricardo Tripoli 

PSD  
Eduardo Sciarra Armando Vergílio 



Heuler Cruvinel João Lyra 
Onofre Santo Agostini José Nunes 
Paulo Magalhães Moreira Mendes 
Sergio Zveiter Silas Câmara 
(Dep. do PT ocupa a vaga) Walter Tosta 

PP  
Esperidião Amin Beto Mansur 
Paulo Maluf Dilceu Sperafico 
Renato Andrade 3 vagas 
(Dep. do PDT ocupa a vaga) 

 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

 
PR  

Jorginho Mello Anthony Garotinho 
Ronaldo Fonseca Davi Alves Silva Júnior 

vaga do PTdoB
 

Vicente Arruda Gorete Pereira 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Jaime Martins 
1 vaga Laercio Oliveira 

 
Lincoln Portela 

vaga do PRTB
 

 
Luciano Castro 

PSB  
Beto Albuquerque Gonzaga Patriota 
Edson Silva Janete Capiberibe 
Márcio França Keiko Ota 
Sandra Rosado Luiza Erundina 
Valtenir Pereira (Dep. do DEM ocupa a vaga) 

DEM  
Felipe Maia Alexandre Leite 
Luiz de Deus Efraim Filho 
Mendonça Prado Eli Correa Filho 

vaga do PSOL
 

 
Mendonça Filho 

vaga do PSB
 

 
Onyx Lorenzoni 

PDT  
Félix Mendonça Júnior João Dado 
Marcos Medrado Oziel Oliveira 
Marcos Rogério 

vaga do PP
 Wolney Queiroz 

Vieira da Cunha 
 

PTB  
Arnaldo Faria de Sá (Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 
Paes Landim 1 vaga 

Bloco PV, PPS  
Fábio Ramalho Sandro Alex 
Roberto Freire Sarney Filho 

PSC  
Leonardo Gadelha Edmar Arruda (Licenciado) 
1 vaga Hugo Leal 

PCdoB  
Delegado Protógenes Assis Melo 
(Dep. do PT ocupa a vaga) Daniel Almeida 

PRB  
Antonio Bulhões 1 vaga 

PSOL  
Chico Alencar (Dep. do DEM ocupa a vaga) 

PTdoB  
Lourival Mendes Luis Tibé 

vaga do PTB
 

 
(Dep. do PR ocupa a vaga) 

PRTB  
(Dep. do PSL ocupa a vaga) (Dep. do PR ocupa a vaga) 

PSL  
Dr. Grilo 

vaga do PRTB
 

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

 
COMISSÃO DE CULTURA 

Presidente: Jandira Feghali (PCdoB) 
1º Vice-Presidente: Nilmário Miranda (PT) 

2º Vice-Presidente: Evandro Milhomen (PCdoB) 
3º Vice-Presidente: Jose Stédile (PSB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Angelo Vanhoni Marina Santanna 
Nilmário Miranda Waldenor Pereira 

vaga do PR
 

Paulo Ferreira Weliton Prado 

 
Zezéu Ribeiro 

PMDB  
Gabriel Chalita 3 vagas 
Raul Henry 

 
Rose de Freitas 

 
PSDB  

Domingos Sávio 2 vagas 
Pinto Itamaraty 

 
PSD  

Dr. Paulo César Arolde de Oliveira 
Onofre Santo Agostini 1 vaga 

PP  
(Dep. do PRB ocupa a vaga) 2 vagas 
1 vaga 

 
PR  

1 vaga (Dep. do PT ocupa a vaga) 
PSB  

Jose Stédile Leopoldo Meyer 
DEM  

(Dep. do PCdoB ocupa a 
vaga) 

Professora Dorinha Seabra 
Rezende  

PDT  
Paulo Rubem Santiago 1 vaga 

PTB  
(Dep. do PSOL ocupa a 
vaga) 

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

Bloco PV, PPS  
Stepan Nercessian Antônio Roberto 

vaga do PTB
 

 
Penna 

PSC  
Professor Sérgio de Oliveira Lauriete 

PCdoB  
Evandro Milhomen 

vaga do DEM
 Luciana Santos 

Jandira Feghali 
 

PRB  
George Hilton 

vaga do PP
 

 
PSOL  

Jean Wyllys 
vaga do PTB

 
 

 
Secretário(a): Nádia Lúcia das Neves Raposo 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - salas 168/169-C 

 
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

Presidente: José Carlos Araújo (PSD) 
1º Vice-Presidente: Felipe Bornier (PSD) 
2º Vice-Presidente: Eli Correa Filho (DEM) 
3º Vice-Presidente: Roberto Teixeira (PP) 

Titulares Suplentes 
PT  

Rubens Otoni Paulo Pimenta 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) Weliton Prado 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PMDB  
Aníbal Gomes Nilda Gondim 
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PSC ocupa a vaga) 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PSC ocupa a vaga) 

PSDB  
(Dep. do PR ocupa a vaga) Luiz Carlos 



(Dep. do PSB ocupa a vaga) Sergio Guerra 
PSD  

Carlos Souza 
vaga do PT

 César Halum 
Felipe Bornier Dr. Luiz Fernando 

vaga do PT
 

José Carlos Araújo Guilherme Mussi 
vaga do Bloco PV, PPS

 
Ricardo Izar 

vaga do PT
 Walter Ihoshi 

Sérgio Brito 
vaga do PMDB

 
 

PP  
Iracema Portella Cida Borghetti 
Roberto Teixeira (Dep. do PTB ocupa a vaga) 

PR  
Henrique Oliveira Manuel Rosa Neca 
Paulo Freire 

vaga do PSDB
 (Dep. do DEM ocupa a vaga) 

(Dep. do PRTB ocupa a 
vaga)  

PSB  
Fernando Coelho Filho Isaias Silvestre 
Júlio Delgado 

vaga do PMDB
 

 
Severino Ninho 

vaga do PSDB
 

 
DEM  

Eli Correa Filho Augusto Coutinho 
vaga do PR

 

 
Jorge Tadeu Mudalen 

vaga do PCdoB
 

 
Mendonça Prado 

PDT  
Reguffe Marcelo Matos 

PTB  
José Chaves Sérgio Moraes 

vaga do PP
 

 
Silvio Costa 

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

PSC  
(Dep. do PSOL ocupa a 
vaga) 

Carlos Eduardo Cadoca 

 
Deley 

vaga do PMDB
 

 
Professor Sérgio de Oliveira 

vaga do 

PMDB
 

PCdoB  
Chico Lopes (Dep. do DEM ocupa a vaga) 

PSOL  
Ivan Valente 

vaga do PSC
 

 
PRTB  

Aureo 
vaga do PR

 
 

 
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: Ângelo Agnolin (PDT) 
1º Vice-Presidente: Marcelo Matos (PDT) 
2º Vice-Presidente: Sueli Vidigal (PDT) 
3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 
PT  

Miguel Corrêa Afonso Florence 
Ronaldo Zulke Odair Cunha 
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) (Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 

PMDB  
Fabio Reis Mário Feitoza 
(Dep. do PP ocupa a vaga) Osmar Terra 
(Dep. do PR ocupa a vaga) (Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

PSDB  
Carlos Roberto Carlos Brandão 
Valdivino de Oliveira Marco Tebaldi 

 
Otavio Leite 

vaga do PMDB
 

PSD  
Walter Ihoshi Guilherme Campos 
Walter Tosta 1 vaga 

PP  
Renato Molling Dimas Fabiano 
Renzo Braz 

vaga do PMDB
 Roberto Teixeira 

vaga do Bloco PV, PPS
 

PR  
João Maia (Dep. do PRP ocupa a vaga) 
Vinicius Gurgel 

vaga do PMDB
 

 
PSB  

Antonio Balhmann Dr. Ubiali 
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Júlio Delgado 

DEM  
(Dep. do PDT ocupa a vaga) João Bittar 

vaga do PTB
 

 
Mandetta 

PDT  
Ângelo Agnolin Sebastião Bala Rocha 
Marcelo Matos 

vaga do DEM
 

 
Sueli Vidigal 

vaga do PSB
 

 
PTB  

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

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

 
Perpétua Almeida 

vaga do PT
 

PTdoB  
Luis Tibé 

vaga do PT
 

 
Rosinha da Adefal 

vaga do Bloco PV, PPS
 

 
PRP  

 
Jânio Natal 

vaga do PR
 

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

 
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

Presidente: Sérgio Moraes (PTB) 
1º Vice-Presidente: Walney Rocha (PTB) 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: Flaviano Melo (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Francisco Chagas Assis do Couto 
Paulo Ferreira João Paulo Lima 
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Jorge Bittar 

PMDB  
Adrian 

vaga do PR
 Genecias Noronha 

Alberto Filho 
vaga do PSDB

 (Dep. do PSC ocupa a vaga) 
Flaviano Melo 1 vaga 
Marcelo Almeida 

vaga do DEM
 

 
Mauro Mariani 

 
Rodrigo Bethlem 

 
Wilson Filho 

vaga do PSDB
 

 
PSDB  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) William Dib 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga 

PSD  
Edson Pimenta Junji Abe 
José Nunes 1 vaga 

PP  
Roberto Britto João Leão 

PR  
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga 

PSB  



Paulo Foletto (Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 
DEM  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga) 
PDT  

Weverton Rocha 1 vaga 
PTB  

Sérgio Moraes Jorge Corte Real 
Walney Rocha 

vaga do PT
 José Chaves 

vaga do DEM
 

Bloco PV, PPS  
Eurico Júnior Rosane Ferreira 

PEN  
1 vaga 1 vaga 

PSC  

 
Nelson Padovani 

vaga do PMDB
 

PCdoB  

 
Luciana Santos 

vaga do PSB
 

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

 
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS 

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

Titulares Suplentes 
PT  

Domingos Dutra Janete Rocha Pietá 
Erika Kokay Luiz Couto 
Nilmário Miranda Vicentinho 
Padre Ton 

vaga do PSD
 

 
PMDB  

(Dep. do PSC ocupa a vaga) (Dep. do PSC ocupa a vaga) 
(Dep. do PSC ocupa a vaga) (Dep. do PSC ocupa a vaga) 

PSDB  
(Dep. do PSC ocupa a vaga) João Campos 
(Dep. do PSC ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga) 

PSD  
Liliam Sá Walter Tosta 

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

vaga) 
PP  

(Dep. do PSC ocupa a vaga) Jair Bolsonaro 
PR  

Anderson Ferreira (Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 
PSB  

Keiko Ota Janete Capiberibe 
vaga do PSDB

 
Pastor Eurico Luiza Erundina 

 
Severino Ninho 

DEM  
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) 1 vaga 

PDT  
Mário Heringer Marcos Rogério 

PTB  
Nilton Capixaba (Dep. do PSC ocupa a vaga) 

Bloco PV, PPS  
Henrique Afonso Arnaldo Jordy 

vaga do PSD
 

 
Roberto de Lucena 

PSL  
1 vaga Dr. Grilo 

PSC  
Andre Moura 

vaga do PP
 Lauriete 

vaga do PTB
 

Antônia Lúcia 
vaga do PMDB

 Takayama 
vaga do PMDB

 
Costa Ferreira 

vaga do PSDB
 Zequinha Marinho 

vaga do PMDB
 

Pastor Marco Feliciano 
vaga do 

PMDB
  

Stefano Aguiar 
vaga do PSDB

 
 

PTdoB  

 
Lourival Mendes 

vaga do PR
 

PSOL  
Jean Wyllys 

vaga do DEM
 

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

 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

Presidente: Gabriel Chalita (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Artur Bruno (PT) 
2º Vice-Presidente: Lelo Coimbra (PMDB) 
3º Vice-Presidente: Alex Canziani (PTB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Angelo Vanhoni Alessandro Molon 
Artur Bruno Iara Bernardi 
Fátima Bezerra Margarida Salomão 
Francisco Praciano Newton Lima 
Pedro Uczai Nilmário Miranda 

vaga do PCdoB
 

Reginaldo Lopes 
vaga do PSD

 1 vaga 
Waldenor Pereira 

vaga do PR
 

 
PMDB  

Gabriel Chalita Mauro Benevides 
Lelo Coimbra Osmar Serraglio 
Professor Setimo Pedro Chaves 
Raul Henry Pedro Paulo 
(Dep. do PSC ocupa a vaga) Saraiva Felipe 

PSDB  
Izalci Andreia Zito 
Nilson Pinto Bonifácio de Andrada 
Pinto Itamaraty Eduardo Barbosa 

 
Mara Gabrilli 

vaga do PP
 

 
Nilson Leitão 

vaga do PRTB
 

PSD  
Jorge Boeira Hugo Napoleão 
Manoel Salviano Paulo Magalhães 
(Dep. do PT ocupa a vaga) 1 vaga 

PP  
Aline Corrêa Esperidião Amin 
Waldir Maranhão José Linhares 

1 vaga 
(Dep. do PSDB ocupa a 

vaga) 
PR  

(Dep. do PT ocupa a vaga) Aracely de Paula 
1 vaga Jorginho Mello 

PSB  
Glauber Braga Ariosto Holanda 
Leopoldo Meyer Jose Stédile 

 
Severino Ninho 

vaga do PDT
 

 
Valadares Filho 

vaga do PSC
 

DEM  

João Bittar 
(Dep. do PSOL ocupa a 

vaga) 
Professora Dorinha Seabra 
Rezende  

(Dep. do PDT ocupa a vaga) 

Ronaldo Caiado 
vaga do PRTB

 
 

PDT  
Paulo Rubem Santiago Weverton Rocha 

vaga do DEM
 

 
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 

PTB  



Alex Canziani José Augusto Maia 
Bloco PV, PPS  

Stepan Nercessian Eurico Júnior 
PSC  

Professor Sérgio de Oliveira 
vaga do 

PMDB
 

(Dep. do PSB ocupa a vaga) 

1 vaga 
 

PCdoB  
Alice Portugal (Dep. do PT ocupa a vaga) 

PRB  
Márcio Marinho 1 vaga 

PRTB  

(Dep. do DEM ocupa a vaga) 
(Dep. do PSDB ocupa a 

vaga) 
PSOL  

 
Jean Wyllys 

vaga do DEM
 

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

 
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

Presidente: João Magalhães (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Assis Carvalho (PT) 
2º Vice-Presidente: João Lyra (PSD) 
3º Vice-Presidente: Mário Feitoza (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Afonso Florence João Paulo Cunha 
Amauri Teixeira José Mentor 
Assis Carvalho Pedro Uczai 
Cláudio Puty Reginaldo Lopes 
Devanir Ribeiro Ricardo Berzoini 
José Guimarães 

vaga do PSB
 Zeca Dirceu 

Pedro Eugênio 
 

PMDB  
Antônio Andrade Eduardo Cunha 
Genecias Noronha 

vaga do PP
 Hermes Parcianello 

Giroto Luiz Pitiman 
João Magalhães (Dep. do PSC ocupa a vaga) 
José Priante 

vaga do Bloco PV, PPS
 1 vaga 

Lucio Vieira Lima 
 

Manoel Junior 
vaga do PTB

 
 

Mário Feitoza 
vaga do PRB

 
 

Pedro Novais 
 

PSDB  
Alfredo Kaefer Antonio Carlos Mendes Thame 
Sergio Guerra Marcus Pestana 

vaga do PSB
 

Vaz de Lima Nelson Marchezan Junior 

 
Valdivino de Oliveira 

PSD  
Guilherme Campos Diego Andrade 
João Lyra Irajá Abreu 
Júlio Cesar Raul Lima 

PP  
Jerônimo Goergen Luis Carlos Heinze 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Paulo Maluf 
1 vaga Toninho Pinheiro 

PR  
Aelton Freitas João Maia 
(Dep. do PHS ocupa a vaga) 1 vaga 

PSB  
Dr. Ubiali Antonio Balhmann 
(Dep. do PT ocupa a vaga) (Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

DEM  

Alexandre Leite Davi Alcolumbre 
Mendonça Filho Jairo Ataíde 

 
Rodrigo Maia 

vaga do PTB
 

PDT  
João Dado André Figueiredo 
1 vaga Giovani Cherini 

PTB  
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do DEM ocupa a vaga) 

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

PSC  
Edmar Arruda (Licenciado) Andre Moura 

 
Erivelton Santana 

vaga do PMDB
 

PCdoB  
1 vaga Osmar Júnior 

PRB  
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Cleber Verde 

PHS  
José Humberto 

vaga do PR
 

 
 
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136 
Telefones: 3216-6652/6655/6657 
FAX: 3216-6660 

 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE 

Presidente: Edinho Bez (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Alexandre Santos (PMDB) 
2º Vice-Presidente: João Pizzolatti (PP) 
3º Vice-Presidente: Luiz Sérgio (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Arlindo Chinaglia 
vaga do PSB

 Pedro Eugênio 
Edson Santos Sibá Machado 
Luiz Sérgio Waldenor Pereira 
Vanderlei Siraque 

 
PMDB  

Alexandre Santos Aníbal Gomes 
vaga do PSC

 
Edinho Bez Eduardo Cunha 
Edio Lopes Giroto 
Hugo Motta 

vaga do PSD
 Marçal Filho 

Wladimir Costa 
vaga do PSC

 
 

PSDB  
Carlos Brandão Vanderlei Macris 
(Dep. do PEN ocupa a vaga) Vaz de Lima 

PSD  
Ademir Camilo Manoel Salviano 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Sérgio Brito 

PP  
João Pizzolatti Carlos Magno 
(Dep. do PR ocupa a vaga) (Dep. do PR ocupa a vaga) 

PR  
Manuel Rosa Neca 

vaga do PP
 Anthony Garotinho 

Paulo Feijó 
vaga do Bloco PV, PPS

 Zoinho 
vaga do PP

 
Wellington Roberto 

 
PSB  

(Dep. do PT ocupa a vaga) Valtenir Pereira 
DEM  

Onyx Lorenzoni Mendonça Filho 
PDT  

Wolney Queiroz Marcelo Matos 
PTB  

1 vaga 1 vaga 
Bloco PV, PPS  

(Dep. do PR ocupa a vaga) Humberto Souto 
PSC  



(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 
PCdoB  

Manuela D'ávila 1 vaga 
PEN  

Fernando Francischini 
vaga do PSDB

 
 

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

 
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

Presidente: Lincoln Portela (PR) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 
PT  

Leonardo Monteiro Fernando Ferro 
Paulão Nilmário Miranda 
Paulo Pimenta Padre Ton 

PMDB  
Leomar Quintanilha 

vaga do PSC
 3 vagas 

Marcelo Guimarães Filho 
 

Pedro Paulo 
 

(Dep. do PP ocupa a vaga) 
 

PSDB  
Carlos Sampaio 2 vagas 
Nilson Leitão 

 
PSD  

(Dep. do PSL ocupa a vaga) 2 vagas 
1 vaga 

 
PP  

Roberto Britto 1 vaga 
Waldir Maranhão 

vaga do PMDB
 

 
PR  

Lincoln Portela 1 vaga 
PSB  

Glauber Braga 
vaga do PDT

 Isaias Silvestre 
Luiza Erundina 

 
DEM  

1 vaga 1 vaga 
PDT  

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Marcos Rogério 
PTB  

1 vaga 1 vaga 
Bloco PV, PPS  

Arnaldo Jordy Sarney Filho 
PSC  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Takayama 
PSL  

Dr. Grilo 
vaga do PSD

 
 

 
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: Penna (PV) 
1º Vice-Presidente: Sarney Filho (PV) 

2º Vice-Presidente: Arnaldo Jordy (PPS) 
3º Vice-Presidente: Antônio Roberto (PV) 

Titulares Suplentes 
PT  

Leonardo Monteiro Anselmo de Jesus 
Márcio Macêdo Domingos Dutra 
Marina Santanna Fernando Ferro 

PMDB  
Valdir Colatto Carlos Bezerra 
1 vaga Fernando Jordão 

 
Leandro Vilela 

vaga do PTB
 

PSDB  
Marco Tebaldi 

vaga do PP
 Alexandre Toledo 

Ricardo Tripoli Luiz Fernando Machado 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga)  

PSD  
Irajá Abreu Dr. Paulo César 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga) 

Homero Pereira 

 
Moreira Mendes 

vaga do PTC
 

PP  
Vilson Covatti 

vaga do PTC
 Waldir Maranhão 

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 
 

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

Bernardo Santana de 
Vasconcellos 

PSB  
1 vaga Givaldo Carimbão 

DEM  
Paulo Cesar Quartiero Lira Maia 

PDT  
Giovani Cherini Miro Teixeira 

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

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

Bloco PV, PPS  
Antônio Roberto 

vaga do PSD
 Alfredo Sirkis 

Arnaldo Jordy 
vaga do PTB

 
 

Augusto Carvalho 
vaga do PSDB

 
 

Penna 
vaga do PR

 
 

Sarney Filho 
 

PRP  
1 vaga Jânio Natal 

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

 
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

Presidente: Eduardo da Fonte (PP) 
1º Vice-Presidente: Luiz Argôlo (PP) 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: Marcos Montes (PSD) 

Titulares Suplentes 
PT  

Fernando Ferro Carlos Zarattini 
Gabriel Guimarães Luiz Sérgio 
Luiz Alberto Valmir Assunção 
Vander Loubet 

vaga do PSC
 Vanderlei Siraque 

Weliton Prado Zé Geraldo 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 



PMDB  
Camilo Cola Adrian 
Fátima Pelaes Lucio Vieira Lima 
Fernando Jordão Wladimir Costa 
Ronaldo Benedet (Dep. do PSDB ocupa a vaga) 
Rose de Freitas 1 vaga 

PSDB  
Dudimar Paxiuba 

vaga do PTB
 Antonio Imbassahy 

Luiz Fernando Machado Bruno Araújo 
Rodrigo de Castro 

vaga do PSB
 Paulo Abi-ackel 

vaga do PMDB
 

Wandenkolk Gonçalves Sergio Guerra 
(Dep. do PP ocupa a vaga) 

 
PSD  

César Halum 
vaga do PT

 Eliene Lima 
Fernando Torres Jorge Boeira 
Guilherme Mussi Paulo Magalhães 
Marcos Montes 

 
PP  

Dimas Fabiano Aline Corrêa 
vaga do PSB

 
Eduardo da Fonte João Leão 
Gladson Cameli 

vaga do PDT
 Luiz Fernando Faria 

Luiz Argôlo Mário Negromonte 
vaga do PR

 
Sandes Júnior 

vaga do PSDB
 Missionário José Olimpio 

 
Nelson Meurer 

vaga do PRB
 

PR  
Aracely de Paula Henrique Oliveira 
Bernardo Santana de Vasconcellos Zoinho 
José Rocha (Dep. do PP ocupa a vaga) 

PSB  
Givaldo Carimbão Antonio Balhmann 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga) 

DEM  
Betinho Rosado Júlio Campos 
Davi Alcolumbre Vitor Penido 

PDT  
(Dep. do PP ocupa a vaga) Salvador Zimbaldi 

PTB  
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Magda Mofatto 

 
Ronaldo Nogueira 

vaga do PSC
 

Bloco PV, PPS  
Arnaldo Jardim Arnaldo Jordy 

PSC  
(Dep. do PT ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga) 

PCdoB  
Osmar Júnior Evandro Milhomen 

PRB  
Cleber Verde (Dep. do PP ocupa a vaga) 
 
Secretário(a): Damaci Pires de Miranda 
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 56 
Telefones: 3216-6711 / 6713 
FAX: 3216-6720 

 
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA 

NACIONAL 

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

Titulares Suplentes 
PT  

Carlos Zarattini Benedita da Silva 
Henrique Fontana Cândido Vaccarezza 
Janete Rocha Pietá Devanir Ribeiro 

vaga do PSB
 

Josias Gomes Dr. Rosinha 
Marco Maia Iara Bernardi 

Nelson Pellegrino José Genoíno 

 
Luiz Alberto 

PMDB  
Elcione Barbalho Edson Ezequiel 
Íris de Araújo Newton Cardoso 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Osvaldo Reis 
(Dep. do PMN ocupa a vaga) Pedro Novais 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Raul Henry 

PSDB  
Antonio Carlos Mendes Thame 
vaga do PMDB

 
Luiz Nishimori 

Carlos Alberto Leréia Nilson Pinto 
Eduardo Azeredo 

vaga do PR
 Rodrigo de Castro 

Emanuel Fernandes 
 

Urzeni Rocha 
 

Walter Feldman 
vaga do PMDB

 
 

PSD  
Átila Lins 

vaga do PR
 Marcelo Aguiar 

Dr. Luiz Fernando 
vaga do PSB

 Raul Lima 

Geraldo Thadeu 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa 

a vaga) 
Hugo Napoleão 

 
Jefferson Campos 

 
PP  

Jair Bolsonaro 3 vagas 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga)  
(Dep. do PRB ocupa a vaga) 

 
PR  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Vicente Arruda 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 1 vaga 

PSB  
Gonzaga Patriota (Dep. do PT ocupa a vaga) 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga) 

DEM  
Claudio Cajado 2 vagas 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga)  

PDT  
Damião Feliciano Vieira da Cunha 
Sebastião Bala Rocha (Dep. do PSOL ocupa a vaga) 

PTB  
Nelson Marquezelli Antonio Brito 

 
Paes Landim 

vaga do PSB
 

Bloco PV, PPS  
Alfredo Sirkis 

vaga do PP
 Arnaldo Jardim 

vaga do PSD
 

Almeida Lima 
vaga do DEM

 Augusto Carvalho 
Roberto de Lucena 

 
PSC  

Zequinha Marinho Leonardo Gadelha 
PCdoB  

Perpétua Almeida João Ananias 
PRB  

George Hilton 
vaga do PP

 1 vaga 
Vitor Paulo 

 
PSOL  

 
Ivan Valente 

vaga do PDT
 

PMN  
Jaqueline Roriz 

vaga do PMDB
 

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

 
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO 

CRIME ORGANIZADO 



Presidente: Otavio Leite (PSDB) 
1º Vice-Presidente: João Campos (PSDB) 
2º Vice-Presidente: Alessandro Molon (PT) 
3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 
PT  

Alessandro Molon Amauri Teixeira 
Assis do Couto Edson Santos 
Cândido Vaccarezza Ricardo Berzoini 
Zeca Dirceu 

vaga do PMDB
 

 
PMDB  

(Dep. do DEM ocupa a vaga) Edio Lopes 
vaga do PSC

 
(Dep. do PR ocupa a vaga) Fabio Trad 
(Dep. do PT ocupa a vaga) Osmar Terra 

 
Ronaldo Benedet 

PSDB  
João Campos 

vaga do Bloco PV, PPS
 Domingos Sávio 

Otavio Leite William Dib 
Pinto Itamaraty 

vaga do PP
 

 
(Dep. do PEN ocupa a vaga) 

 
PSD  

Guilherme Campos Carlos Souza 
Moreira Mendes Junji Abe 

PP  
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Jair Bolsonaro 
1 vaga 1 vaga 

PR  
Paulo Freire 

vaga do PMDB
 Lincoln Portela 

(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 
 

PSB  
Keiko Ota Givaldo Carimbão 

vaga do Bloco PV, PPS
 

 
Gonzaga Patriota 

vaga do DEM
 

 
Pastor Eurico 

DEM  
Efraim Filho Alexandre Leite 

vaga do PDT
 

Major Fábio 
vaga do PMDB

 (Dep. do PSB ocupa a vaga) 
PDT  

Enio Bacci (Dep. do DEM ocupa a vaga) 
PTB  

José Augusto Maia Arnaldo Faria de Sá 
Bloco PV, PPS  

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga) 
PSC  

(Dep. do PRB ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 
PCdoB  

Delegado Protógenes Perpétua Almeida 
PRB  

Otoniel Lima 
vaga do PSC

 
 

PTdoB  
Lourival Mendes 

vaga do PR
 

 
PEN  

Fernando Francischini 
vaga do PSDB

 
 

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

 
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

Presidente: Dr. Rosinha (PT) 
1º Vice-Presidente: Geraldo Resende (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Antonio Brito (PTB) 
3º Vice-Presidente: Rogério Carvalho (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Benedita da Silva Amauri Teixeira 
Dr. Rosinha Assis Carvalho 
Fernando Marroni Erika Kokay 
Nazareno Fonteles Henrique Fontana 
Padre João Padre Ton 
Rogério Carvalho (Dep. do PSB ocupa a vaga) 

PMDB  
André Zacharow Danilo Forte 
Colbert Martins 

vaga do PSB
 Elcione Barbalho 

Darcísio Perondi 
vaga do PR

 Íris de Araújo 

Geraldo Resende 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 

vaga) 
Nilda Gondim (Dep. do PSB ocupa a vaga) 
Osmar Terra 

 
Saraiva Felipe 

 
PSDB  

Eduardo Barbosa Bruna Furlan 
Mara Gabrilli João Campos 
Marcus Pestana Raimundo Gomes de Matos 
William Dib Walter Feldman 

PSD  
Dr. Paulo César Ademir Camilo 
Eleuses Paiva Geraldo Thadeu 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga) 

Liliam Sá 

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) Silas Câmara 
PP  

José Linhares Iracema Portella 
Pedro Henry 2 vagas 
Toninho Pinheiro 

 
PR  

Francisco Floriano Anderson Ferreira 
(Dep. do PRP ocupa a vaga) Gorete Pereira 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 

PSB  
Alexandre Roso Dr. Ubiali 

vaga do PT
 

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Pastor Eurico 
vaga do PMDB

 

 
Paulo Foletto 

 
Sandra Rosado 

DEM  
Lael Varella Luiz de Deus 
Mandetta (Dep. do PTB ocupa a vaga) 

PDT  
Dr. Jorge Silva Paulo Rubem Santiago 
Manato Sueli Vidigal 

PTB  
Antonio Brito Arnaldo Faria de Sá 

 
Walney Rocha 

vaga do DEM
 

Bloco PV, PPS  
Carmen Zanotto 

vaga do PSD
 Henrique Afonso 

vaga do PMDB
 

Rosane Ferreira Roberto de Lucena 
PSC  

Lauriete Pastor Marco Feliciano  
PCdoB  

Jandira Feghali 
vaga do PSD

 Jô Moraes 
João Ananias 

 
PRB  

Jhonatan de Jesus Vitor Paulo 
PTdoB  

 
Rosinha da Adefal 

vaga do PR
 

PRP  
Chico das Verduras 

vaga do PR
 

 
 
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: Roberto Santiago (PSD) 
1º Vice-Presidente: Laercio Oliveira (PR) 
2º Vice-Presidente: Armando Vergílio (PSD) 
3º Vice-Presidente: Andreia Zito (PSDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Eudes Xavier Bohn Gass 
Policarpo Dalva Figueiredo 
Vicentinho Francisco Chagas 
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) Marcon 

PMDB  
Sandro Mabel Darcísio Perondi 
(Dep. do PR ocupa a vaga) Fátima Pelaes 
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Leonardo Quintão 
(Dep. do PTB ocupa a vaga) 1 vaga 

PSDB  
Andreia Zito Jutahy Junior 
(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga) 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga) 

(Dep. do PDT ocupa a vaga) 

PSD  
Armando Vergílio Irajá Abreu 
Roberto Santiago Manoel Salviano 
1 vaga Sergio Zveiter 

PP  
Luiz Fernando Faria Roberto Balestra 

(Dep. do PTB ocupa a vaga) 
(Dep. do PCdoB ocupa a 

vaga) 
PR  

Gorete Pereira Vinicius Gurgel 
Laercio Oliveira 

vaga do PMDB
 (Dep. do PDT ocupa a vaga) 

Luciano Castro 
 

PSB  
Isaias Silvestre Alexandre Roso 
(Dep. do PRB ocupa a vaga) (Dep. do PSL ocupa a vaga) 

DEM  
Augusto Coutinho Major Fábio 

 
Marcio Junqueira 

vaga do Bloco PV, 

PPS
 

PDT  
Flávia Morais 

vaga do PSDB
 André Figueiredo 

Paulo Pereira da Silva 
Paulo Rubem Santiago 

vaga do 

PSDB
 

 
Sebastião Bala Rocha 

vaga do PR
 

PTB  
Jorge Corte Real 

vaga do Bloco PV, PPS
 Alex Canziani 

vaga do PSDB
 

Jovair Arantes Walney Rocha 
Ronaldo Nogueira 

vaga do PMDB
 

 
Sabino Castelo Branco 

vaga do PP
 

 
Silvio Costa 

vaga do PMDB
 

 
Bloco PV, PPS  

Simplício Araújo 
vaga do PSDB

 (Dep. do DEM ocupa a vaga) 
(Dep. do PTB ocupa a vaga) 

 
PSC  

Erivelton Santana 1 vaga 
PCdoB  

Assis Melo Alice Portugal 
Daniel Almeida 

vaga do PT
 Chico Lopes 

vaga do PP
 

PRB  
Vilalba 

vaga do PSB
 

 
PSL  

 
Dr. Grilo 

vaga do PSB
 

 
Secretário(a): José Mauro Meira Magalhães 
Local: Anexo II, Sala T 50 

Telefones: 3216-6805 / 6806 / 6807 
FAX: 3216-6815 

 
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

Presidente: Romário (PSB) 
1º Vice-Presidente: Valadares Filho (PSB) 
2º Vice-Presidente: Afonso Hamm (PP) 
3º Vice-Presidente: Jô Moraes (PCdoB) 

Titulares Suplentes 
PT  

José Airton Luci Choinacki 
Paulão Policarpo 
(Dep. do PSC ocupa a vaga) Vicente Candido 

PMDB  
Francisco Escórcio Benjamin Maranhão 
Marllos Sampaio Fabio Reis 
Renan Filho Wilson Filho 

PSDB  
(Dep. do PTB ocupa a vaga) (Dep. do PR ocupa a vaga) 
1 vaga 1 vaga 

PSD  
Danrlei de Deus Hinterholz Hélio Santos 
(Dep. do PRB ocupa a vaga) Onofre Santo Agostini 

PP  
Afonso Hamm Renato Andrade 
Cida Borghetti Roberto Britto 

PR  
Tiririca Anderson Ferreira 
1 vaga José Rocha 

vaga do PSDB
 

 
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 

PSB  
Romário Abelardo Camarinha 

vaga do PTB
 

Valadares Filho 
vaga do DEM

 Alexandre Roso 
vaga do DEM

 

 
Glauber Braga 

vaga do Bloco PV, PPS
 

 
Júlio Delgado 

DEM  
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga) 

PDT  
André Figueiredo Flávia Morais 

PTB  
Arnon Bezerra 

vaga do PSDB
 (Dep. do PSB ocupa a vaga) 

Magda Mofatto 
 

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

PSC  
Carlos Eduardo Cadoca Antônia Lúcia 
Deley 

vaga do PT
 

 
PCdoB  

Jô Moraes Delegado Protógenes 
PRB  

Acelino Popó 
vaga do PSD

 
 

PTdoB  

 
Rosinha da Adefal 

vaga do PR
 

 
Secretário(a): Ana Katia Martins Bertholdo 
Local: Anexo II, Ala A , Sala 5,Térreo 
Telefones: 3216-6837 / 6832 / 6833 
FAX: 3216-6835 

 
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

Presidente: Rodrigo Maia (DEM) 
1º Vice-Presidente: Fábio Souto (DEM) 



2º Vice-Presidente: Osvaldo Reis (PMDB) 
3º Vice-Presidente: Jaime Martins (PR) 

Titulares Suplentes 
PT  

Geraldo Simões Cláudio Puty 
Jesus Rodrigues Fernando Marroni 
Paulo Pimenta José Airton 
Zeca Dirceu Ronaldo Zulke 
Zezéu Ribeiro Rubens Otoni 

PMDB  
Edinho Araújo Edinho Bez 
Edson Ezequiel 

vaga do PMN
 Mauro Mariani 

Hermes Parcianello 
vaga do PSB

 2 vagas 
Leonardo Quintão 

 
Marinha Raupp 

vaga do PSDB
 

 
Mauro Lopes 

vaga do PTB
 

 
Newton Cardoso 

 
Osvaldo Reis 

 
Washington Reis 

vaga do PDT
 

 
PSDB  

Vanderlei Macris Carlos Alberto Leréia 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Carlos Roberto 
(Dep. do PR ocupa a vaga) Cesar Colnago 

PSD  
Diego Andrade Arolde de Oliveira 
Raul Lima César Halum 
1 vaga Ricardo Izar 

PP  
Mário Negromonte João Leão 
1 vaga Luiz Argôlo 

 
Renzo Braz 

vaga do PCdoB
 

PR  
Jaime Martins Aelton Freitas 

vaga do PHS
 

Lúcio Vale 
vaga do PRP

 Paulo Freire 
Milton Monti (Dep. do PSB ocupa a vaga) 
Wellington Fagundes 

vaga do PSDB
 

 
Zoinho 

vaga do PHS
 

 
PSB  

Jose Stédile Beto Albuquerque 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Gonzaga Patriota 

vaga do PR
 

 
Leopoldo Meyer 

 
Valtenir Pereira 

vaga do PTB
 

DEM  
Fábio Souto 

vaga do Bloco PV, PPS
 Lael Varella 

Rodrigo Maia 
 

PDT  
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Giovanni Queiroz 

PTB  
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga) 

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

PSC  
Hugo Leal Zequinha Marinho 

PCdoB  
1 vaga (Dep. do PP ocupa a vaga) 

PRP  
(Dep. do PR ocupa a vaga) (Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 

PMN  
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga 

PHS  
(Dep. do PR ocupa a vaga) (Dep. do PR ocupa a vaga) 

PTdoB  

 
Lourival Mendes 

vaga do PRP
 

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

 
COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDOS E 
APRESENTAR PROPOSTAS COM RELAÇÃO AO PROJETO 

DE LEI Nº 4378, DE 1998, DO SR. MILTON MENDES, QUE 
"REGULA AS RELAÇÕES JURÍDICAS ENTRE A 

AGROINDÚSTRIA E O PRODUTOR RURAL INTEGRADO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS" 

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

Titulares Suplentes 
PT  

Assis do Couto Jesus Rodrigues 
Bohn Gass Marcon 
Gabriel Guimarães Rogério Carvalho 
Pedro Uczai 1 vaga 

PMDB  
Alceu Moreira 4 vagas 
Antônio Andrade 

 
Celso Maldaner 

 
Leandro Vilela 

 
Valdir Colatto 

vaga do DEM
 

 
PSDB  

Reinaldo Azambuja Alfredo Kaefer 
Wandenkolk Gonçalves Domingos Sávio 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) Luiz Nishimori 

PP  
Luis Carlos Heinze Dilceu Sperafico 
Roberto Balestra Jerônimo Goergen 

DEM  
Abelardo Lupion 2 vagas 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

 
PR  

Bernardo Santana de Vasconcellos 2 vagas 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 
PSB  

Domingos Neto (Licenciado) 2 vagas 
1 vaga 

 
PDT  

Zé Silva (Licenciado) Giovani Cherini 
Bloco PV, PPS  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga 
PTB  

Josué Bengtson 1 vaga 
PSC  

Costa Ferreira Nelson Padovani 
PCdoB  

1 vaga 1 vaga 
PRB  

1 vaga 1 vaga 
PSL  

1 vaga 1 vaga 
PSD  

Hélio Santos 
vaga do PSDB

 
 

Homero Pereira 
vaga do PR

 
 

Moreira Mendes 
vaga do Bloco PV, PPS

 
 

 
Secretário(a): Ruthier de Sousa Silva 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6201 
FAX: (61) 3216-6225 



 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDOS, 

LEVANTAR AS PROPOSIÇÕES EM TRAMITAÇÃO E 
APRESENTAR PROPOSTAS EM RELAÇÃO À TEMÁTICA 
ENVOLVENDO O APRIMORAMENTO DO ESTADO, DAS 

INSTITUIÇÕES E DA DEMOCRACIA BRASILEIRA 

Presidente: Saraiva Felipe (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Leonardo Picciani (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Luiz Carlos (PSDB) 
3º Vice-Presidente: José de Filippi (PT) 
Relator: Rogério Carvalho (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Francisco Praciano Afonso Florence 
José de Filippi (Licenciado) Assis do Couto 
Paulo Teixeira Márcio Macêdo 
Rogério Carvalho Nazareno Fonteles 

PMDB  
Leonardo Picciani Fabio Trad 
Luiz Pitiman 3 vagas 
Osmar Serraglio 

 
Saraiva Felipe 

 
PSDB  

Bonifácio de Andrada 3 vagas 
João Campos 

 
Luiz Carlos 

 
PP  

Beto Mansur João Leão 
Esperidião Amin Paulo Maluf 

DEM  
Mendonça Filho 2 vagas 
Mendonça Prado 

 
PR  

Laercio Oliveira 2 vagas 
1 vaga 

 
PSB  

Valadares Filho 2 vagas 
1 vaga 

 
PDT  

Paulo Rubem Santiago 1 vaga 
Bloco PV, PPS  

Almeida Lima 1 vaga 
PTB  

Paes Landim 1 vaga 
PSC  

Costa Ferreira Leonardo Gadelha 
PCdoB  

João Ananias 1 vaga 
PRB  

1 vaga 1 vaga 
PTdoB  

Rosinha da Adefal 1 vaga 
PSD  

2 vagas 2 vagas 
 
Secretário(a): Maria Terezinha Donati 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6215 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR A 
APLICAÇÃO DAS SEGUINTES LEIS DE ANISTIA: LEI Nº 

8878/1994, QUE "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE 
ANISTIA"; LEI Nº 10.790/2003, QUE "CONCEDE ANISTIA A 

DIRIGENTES OU REPRESENTANTES SINDICAIS E 
TRABALHADORES PUNIDOS POR PARTICIPAÇÃO EM 

MOVIMENTO REIVINDICATÓRIO"; LEI Nº 11.282/2006, QUE 
"ANISTIA OS TRABALHADORES DA EMPRESA BRASILEIRA 
DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT PUNIDOS EM RAZÃO 
DA PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO GREVISTA"; E LEI Nº 
10.559/2002, QUE "REGULAMENTA O ARTIGO 8º DO ATO 

DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS" 

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

Titulares Suplentes 
PT  

Luiz Alberto Devanir Ribeiro 
Luiz Couto Edson Santos 
2 vagas Fátima Bezerra 

 
1 vaga 

PMDB  
Fátima Pelaes Edinho Bez 
Marinha Raupp Mauro Benevides 
Marllos Sampaio 2 vagas 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 
PSDB  

Andreia Zito 3 vagas 
Otavio Leite 

 
Vanderlei Macris 

 
PP  

Sandes Júnior Roberto Teixeira 
Vilson Covatti 1 vaga 

DEM  
Alexandre Leite 2 vagas 
Mendonça Prado 

 
PR  

Gorete Pereira 2 vagas 
Zoinho 

 
PSB  

Sandra Rosado 2 vagas 
1 vaga 

 
PDT  

Paulo Pereira da Silva Giovani Cherini 
Bloco PV, PPS  

1 vaga 1 vaga 
PTB  

Arnaldo Faria de Sá 1 vaga 
PSC  

Filipe Pereira (Licenciado) 1 vaga 
PCdoB  

Chico Lopes Daniel Almeida 
PRB  

Jhonatan de Jesus Cleber Verde 
PHS  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga 
PSD  

Átila Lins 
vaga do PMDB

 
 

Felipe Bornier 
vaga do PHS

 
 

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

 
COMISSÃO EXECUTIVA ENCARREGADA DE IMPLEMENTAR 

TODOS OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À 
REALIZAÇÃO DA SESSÃO DO PARLAMENTO JOVEM 

BRASILEIRO 



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

Titulares Suplentes 
PT  

Miguel Corrêa 
 

Newton Lima 
 

PSDB  
Luiz Fernando Machado 

 
Mara Gabrilli 

 
DEM  

Professora Dorinha Seabra Rezende  
 

PSOL  
Jean Wyllys 

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

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A 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" 

Presidente: Laercio Oliveira (PR) 
1º Vice-Presidente: Gorete Pereira (PR) 
2º Vice-Presidente: Weliton Prado (PT) 
3º Vice-Presidente: Zequinha Marinho (PSC) 
Relator: Mauro Lopes (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Josias Gomes Zé Geraldo 
Weliton Prado 3 vagas 
2 vagas 

 
PMDB  

Arthur Oliveira Maia Darcísio Perondi 
Marcelo Castro 3 vagas 
Mauro Lopes 

 
Wladimir Costa 

 
PSDB  

Bonifácio de Andrada 3 vagas 
João Campos 

 
(Dep. do PR ocupa a vaga) 

 
PP  

Carlos Magno Dilceu Sperafico 
Roberto Balestra José Otávio Germano 

DEM  
Alexandre Leite 2 vagas 
Augusto Coutinho 

 
PR  

Gorete Pereira Aelton Freitas 
Jorginho Mello 

vaga do PSDB
 1 vaga 

Laercio Oliveira 
 

PSB  
Abelardo Camarinha Valtenir Pereira 
Gonzaga Patriota 1 vaga 

PDT  
João Dado Damião Feliciano 

Bloco PV, PPS  
1 vaga 1 vaga 

PTB  
Nelson Marquezelli Josué Bengtson 

PSC  
Zequinha Marinho 1 vaga 

PCdoB  
Evandro Milhomen Osmar Júnior 

PRB  
Antonio Bulhões 1 vaga 

PRTB  
Aureo 1 vaga 

PSD  
José Carlos Araújo Jefferson Campos 
Moreira Mendes Onofre Santo Agostini 
 
Secretário(a): Rosenildo Figueiredo Felinto 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6205 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 10-A, DE 
2011, DO SR. LUIZ FERNANDO MACHADO, QUE "ALTERA 
OS ARTS. 28, 29 E 84 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA 

INSTITUIR A OBRIGATORIEDADE DE ELABORAÇÃO E 
CUMPRIMENTO DO PLANO DE METAS PELO PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, COM 
BASE NAS PROPOSTAS DA CAMPANHA ELEITORAL" 

Presidente: Leonardo Quintão (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Raul Henry (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Cesar Colnago (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Wellington Fagundes (PR) 
Relator: João Paulo Lima (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

João Paulo Lima Iriny Lopes 
Paulo Teixeira 3 vagas 
Sibá Machado 

 
1 vaga 

 
PMDB  

José Priante Edinho Bez 
Leonardo Quintão Geraldo Resende 
Lucio Vieira Lima Manoel Junior 
Raul Henry Sandro Mabel 

PSDB  
Cesar Colnago 3 vagas 
Izalci 

vaga do PR
 

 
Luiz Fernando Machado 

 
Raimundo Gomes de Matos 

 
PP  

Esperidião Amin Renato Molling 
Paulo Maluf Roberto Britto 

DEM  
2 vagas 2 vagas 

PR  
Wellington Fagundes 2 vagas 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

 
PSB  

Dr. Ubiali 2 vagas 
Júlio Delgado 

 
PDT  

Marcos Medrado 1 vaga 
Bloco PV, PPS  

Sandro Alex 1 vaga 
PTB  

1 vaga 1 vaga 
PSC  



Leonardo Gadelha 1 vaga 
PCdoB  

1 vaga 1 vaga 
PRB  

1 vaga 1 vaga 
PSL  

Dr. Grilo 1 vaga 
PSD  

Átila Lins Junji Abe 
Onofre Santo Agostini 1 vaga 
 
Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6211 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 10-A, DE 

1995, DO SR. ADHEMAR DE BARROS FILHO, QUE 
"MODIFICA O ART. 45 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 
ACRESCENTA PARÁGRAFOS AO MESMO ARTIGO", 

CRIANDO O SISTEMA DISTRITAL MISTO 

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

Titulares Suplentes 
PT  

Erika Kokay Bohn Gass 
Henrique Fontana Fernando Ferro 
João Paulo Lima Luci Choinacki 
José Guimarães Luiz Alberto 
Ricardo Berzoini Sibá Machado 
Rubens Otoni Taumaturgo Lima 
Waldenor Pereira Vicente Candido 

PMDB  
Alceu Moreira Danilo Forte 
Edinho Araújo Eduardo Cunha 
Mauro Benevides Íris de Araújo 
Newton Cardoso Marcelo Castro 
Professor Setimo Raul Henry 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga) 

1 vaga 

PSDB  
Antonio Carlos Mendes Thame Alfredo Kaefer 
Eduardo Azeredo Bonifácio de Andrada 
Marcus Pestana 2 vagas 
William Dib 

 
PP  

Esperidião Amin Jerônimo Goergen 
José Otávio Germano Roberto Balestra 
Paulo Maluf 2 vagas 
1 vaga 

 
DEM  

Augusto Coutinho Felipe Maia 
Efraim Filho Mandetta 
Pauderney Avelino (Licenciado) Mendonça Filho 
Ronaldo Caiado Onyx Lorenzoni 

PR  

Jaime Martins 
(Dep. do PSD ocupa a 

vaga) 
Luciano Castro 2 vagas 
Vicente Arruda 

 
PSB  

Luiza Erundina Pastor Eurico 
Valtenir Pereira Valadares Filho 

1 vaga 
(Dep. do PSD ocupa a 

vaga) 
PDT  

Miro Teixeira Félix Mendonça Júnior 
Reguffe Sueli Vidigal 

Bloco PV, PPS  
Alfredo Sirkis Roberto Freire 
Almeida Lima 

vaga do PMDB
 Rosane Ferreira 

Sandro Alex 
 

PTB  
Antonio Brito Arnaldo Faria de Sá 
Walney Rocha Paes Landim 

PSC  
Carlos Eduardo Cadoca Edmar Arruda (Licenciado) 

PCdoB  
Daniel Almeida Delegado Protógenes 

PRB  
George Hilton Vitor Paulo 

PTdoB  
Lourival Mendes 1 vaga 

PSD  

 
Felipe Bornier 

vaga do PR
 

 
Jefferson Campos 

vaga do PSB
 

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

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 32-A, DE 
1999, DO SR. POMPEO DE MATTOS, QUE "DETERMINA A 

CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS E CRÉDITO 
EDUCATIVO PARA O ENSINO MÉDIO E SUPERIOR AOS 

ESTUDANTES CARENTES EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS, 
ACRESCENTANDO INCISO VIII AO ART. 208 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL" 

Presidente: Alex Canziani (PTB) 
1º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB) 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: Nilda Gondim (PMDB) 
Relator: Jorginho Mello (PR) 

Titulares Suplentes 
PT  

Amauri Teixeira Sibá Machado 
Fernando Marroni 3 vagas 
Márcio Macêdo 

 
Zeca Dirceu 

 
PMDB  

Marllos Sampaio Francisco Escórcio 
Nilda Gondim Raul Henry 
Rogério Peninha Mendonça 2 vagas 
1 vaga 

 
PSDB  

Eduardo Barbosa 3 vagas 
Izalci 

vaga do PR
 

 
Nilson Leitão 

 
(Dep. do PR ocupa a vaga) 

 
PP  

Jerônimo Goergen Roberto Teixeira 
José Linhares Waldir Maranhão 

DEM  
Efraim Filho João Bittar 
Professora Dorinha Seabra Rezende  1 vaga 

PR  
Jorginho Mello 

vaga do PSDB
 2 vagas 



Paulo Freire 
 

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 
 

PSB  
Sandra Rosado 2 vagas 
1 vaga 

 
PDT  

Marcos Rogério Paulo Rubem Santiago 
Bloco PV, PPS  

Antônio Roberto 1 vaga 
PTB  

Alex Canziani Paes Landim 
PSC  

Costa Ferreira Andre Moura 
PCdoB  

João Ananias 1 vaga 
PRB  

Cleber Verde Jhonatan de Jesus 
PSOL  

1 vaga 1 vaga 
PSD  

Carlos Souza Eleuses Paiva 
César Halum Raul Lima 
 
Secretário(a): Rosenildo Figueiredo Felinto 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6205 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 37-A, DE 

2011, DO SR. LOURIVAL MENDES, QUE "ACRESCENTA O § 
10 AO ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA 
DEFINIR A COMPETÊNCIA PARA A INVESTIGAÇÃO 
CRIMINAL PELAS POLÍCIAS FEDERAL E CIVIS DOS 

ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL" 

Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Fabio Trad (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Alessandro Molon Amauri Teixeira 
Beto Faro Devanir Ribeiro 
Cândido Vaccarezza Pedro Uczai 
José Mentor Weliton Prado 

PMDB  
Arthur Oliveira Maia Edio Lopes 
Eliseu Padilha Eduardo Cunha 
Fabio Trad Ronaldo Benedet 
Marçal Filho Valdir Colatto 

PSDB  
Carlos Sampaio (Dep. do PEN ocupa a vaga) 
João Campos (Dep. do PR ocupa a vaga) 
Reinaldo Azambuja 1 vaga 

PP  
Rebecca Garcia (Licenciado) Esperidião Amin 
Renzo Braz Vilson Covatti 

DEM  
Davi Alcolumbre Eli Correa Filho 
Felipe Maia Júlio Campos 

PR  

Ronaldo Fonseca 
Bernardo Santana de 

Vasconcellos 
(Dep. do PTdoB ocupa a 
vaga) 

João Maia 

 
Jorginho Mello 

vaga do PSDB
 

PSB  
Gonzaga Patriota Keiko Ota 
1 vaga 1 vaga 

PDT  
Vieira da Cunha João Dado 

Bloco PV, PPS  
Paulo Wagner Arnaldo Jardim 

PTB  
Arnaldo Faria de Sá José Augusto Maia 

PSC  
(Dep. do PSL ocupa a vaga) Filipe Pereira (Licenciado) 

PCdoB  
Evandro Milhomen 1 vaga 

PRB  
Otoniel Lima Acelino Popó 

PHS  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PRTB ocupa a vaga) 

PSD  
Eliene Lima Jefferson Campos 
Ricardo Izar 

vaga do PHS
 Moreira Mendes 

1 vaga 
 

PTdoB  
Lourival Mendes 

vaga do PR
 

 
PEN  

 
Fernando Francischini 

vaga do PSDB
 

PSL  
Dr. Grilo 

vaga do PSC
 

 
PRTB  

 
Aureo 

vaga do PHS
 

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

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E 
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 111-A, DE 2011, DA SRA. DALVA 
FIGUEIREDO, QUE "ALTERA O ART. 31 DA EMENDA 

CONSTITUCIONAL Nº 19, DE 4 DE JUNHO DE 1998, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS". 

Presidente: Luiz Carlos (PSDB) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Luciano Castro (PR) 

Titulares Suplentes 
PT  

Beto Faro Francisco Praciano 
Dalva Figueiredo Jesus Rodrigues 
Padre Ton Miriquinho Batista 
Zé Geraldo Sibá Machado 

PMDB  
Fátima Pelaes Edio Lopes 
Flaviano Melo Marinha Raupp 
Natan Donadon 2 vagas 
1 vaga 

 
PSDB  

Luiz Carlos 3 vagas 
Reinaldo Azambuja 

 
(Dep. do PEN ocupa a vaga) 

 
PP  

Carlos Magno Lázaro Botelho (Licenciado) 
Gladson Cameli Rebecca Garcia (Licenciado) 

DEM  



Davi Alcolumbre Lira Maia 

Paulo Cesar Quartiero 
Pauderney Avelino 

(Licenciado) 
PR  

Luciano Castro 2 vagas 
Vinicius Gurgel 

 
PSB  

Janete Capiberibe 2 vagas 
1 vaga 

 
PDT  

Sebastião Bala Rocha Marcos Rogério 
Bloco PV, PPS  

Sarney Filho 1 vaga 
PTB  

Josué Bengtson Sabino Castelo Branco 
PSC  

Zequinha Marinho 1 vaga 
PCdoB  

Evandro Milhomen 1 vaga 
PRB  

Jhonatan de Jesus Cleber Verde 
PMN  

Jaqueline Roriz 1 vaga 
PSD  

Raul Lima Moreira Mendes 
1 vaga 1 vaga 

PEN  
Berinho Bantim (Licenciado) 

vaga do 

PSDB
  

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

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 207-A DE 

2012, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 134 DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (GARANTE ÀS DEFENSORIAS 

PÚBLICAS DA UNIÃO E DO DISTRITO FEDERAL 
AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA E A 
INICIATIVA DE SUA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA). 

Presidente: Amauri Teixeira (PT) 
1º Vice-Presidente: Otoniel Lima (PRB) 
2º Vice-Presidente: Liliam Sá (PSD) 
3º Vice-Presidente: Antônia Lúcia (PSC) 
Relator: Eliseu Padilha (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Amauri Teixeira Alessandro Molon 
Assis Carvalho Erika Kokay 
Luiz Couto Pedro Uczai 
Padre Ton Policarpo 

PMDB  
Eliseu Padilha Renan Filho 
Fabio Trad Rodrigo Bethlem 
Mauro Benevides 2 vagas 
Wilson Filho 

 
PSDB  

Andreia Zito 3 vagas 
Bonifácio de Andrada 

 
João Campos 

 
PP  

Cida Borghetti Roberto Britto 
Dilceu Sperafico Vilson Covatti 

DEM  

Augusto Coutinho 2 vagas 
Júlio Campos 

 
PR  

Bernardo Santana de Vasconcellos Anthony Garotinho 
Lincoln Portela Laercio Oliveira 

PSB  
Edson Silva Janete Capiberibe 
Valtenir Pereira Jose Stédile 

PDT  
Marcos Rogério Vieira da Cunha 

Bloco PV, PPS  
Carmen Zanotto 1 vaga 

PTB  
Arnaldo Faria de Sá 1 vaga 

PSC  
Antônia Lúcia Andre Moura 

PCdoB  
Jô Moraes Chico Lopes 

PRB  
Otoniel Lima 1 vaga 

PMN  
1 vaga 1 vaga 

PSD  
Geraldo Thadeu 2 vagas 
Liliam Sá 

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

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 405-A, DE 
2009, DO SR. CLEBER VERDE, QUE "ALTERA A REDAÇÃO 
DO § 8º DO ART. 195 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA 

ASSEGURAR AO GARIMPEIRO E AO PEQUENO MINERADOR 
O DIREITO À APOSENTADORIA" 

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

Titulares Suplentes 
PT  

Dalva Figueiredo Domingos Dutra 
Miriquinho Batista Jesus Rodrigues 
Odair Cunha Josias Gomes 
1 vaga 1 vaga 

PMDB  
Edio Lopes Alberto Filho 
Flaviano Melo Elcione Barbalho 
Marçal Filho Pedro Chaves 
Sandro Mabel 1 vaga 

PSDB  
João Campos Carlos Alberto Leréia 
Wandenkolk Gonçalves 2 vagas 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 
PP  

Sandes Júnior Aline Corrêa 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) Lázaro Botelho (Licenciado) 

DEM  
Paulo Cesar Quartiero Efraim Filho 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga 

PR  
Laercio Oliveira 2 vagas 
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 

 



PSB  
Janete Capiberibe 2 vagas 
1 vaga 

 
PDT  

Sebastião Bala Rocha Flávia Morais 
Bloco PV, PPS  

1 vaga Sarney Filho 
PTB  

Nilton Capixaba Arnaldo Faria de Sá 
PSC  

Antônia Lúcia Zequinha Marinho 
PCdoB  

Evandro Milhomen 1 vaga 
PRB  

George Hilton Cleber Verde 
PMN  

1 vaga 1 vaga 
PSD  

Hélio Santos 
vaga do PSDB

 
 

Raul Lima 
vaga do PP

 
 

Silas Câmara 
vaga do DEM

 
 

PTdoB  
Lourival Mendes 

vaga do PR
 

 
 
Secretário(a): Ruthier de Sousa Silva 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (061) 3216- 6201 
FAX: (061) 3216- 6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 443-A, DE 
2009, DO SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA, ESTABELECENDO 

QUE "O SUBSÍDIO DO GRAU OU NÍVEL MÁXIMO DAS 
CARREIRAS DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, DAS 

PROCURADORIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL 
CORRESPONDERÁ A NOVENTA INTEIROS E VINTE E CINCO 
CENTÉSIMOS POR CENTO DO SUBSÍDIO MENSAL, FIXADO 

PARA OS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, E 
OS SUBSÍDIOS DOS DEMAIS INTEGRANTES DAS 
RESPECTIVAS CATEGORIAS DA ESTRUTURA DA 
ADVOCACIA PÚBLICA SERÃO FIXADOS EM LEI E 

ESCALONADOS, NÃO PODENDO A DIFERENÇA ENTRE UM 
E OUTRO SER SUPERIOR A DEZ POR CENTRO OU 
INFERIOR A CINCO POR CENTO, NEM EXCEDER A 

NOVENTA INTEIROS E VINTE E CINCO CENTÉSIMOS POR 
CENTO DO SUBSÍDIO MENSAL FIXADO PARA OS 
MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 

OBEDECIDO, EM QUALQUER CASO, O DISPOSTO NOS 
ARTIGOS 37, XI, E 39, § 4º" 

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

Titulares Suplentes 
PT  

Alessandro Molon Luiz Couto 
Amauri Teixeira Nelson Pellegrino 
Décio Lima Vicente Candido 
José Mentor 1 vaga 

PMDB  
Manoel Junior Marçal Filho 
Mauro Benevides Rogério Peninha Mendonça 
Osmar Serraglio 2 vagas 
Wilson Filho 

 
PSDB  

Bonifácio de Andrada Andreia Zito 
Otavio Leite 2 vagas 
Reinaldo Azambuja 

 
PP  

Dilceu Sperafico Roberto Balestra 
Jerônimo Goergen Vilson Covatti 

DEM  
Davi Alcolumbre Mendonça Prado 
Eli Correa Filho (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PR  

Gorete Pereira 
Bernardo Santana de 

Vasconcellos 
(Dep. do PTdoB ocupa a 
vaga) 

Lincoln Portela 

PSB  
Valadares Filho 2 vagas 
Valtenir Pereira 

 
PDT  

Vieira da Cunha João Dado 
Bloco PV, PPS  

1 vaga (Dep. do PSD ocupa a vaga) 
PTB  

Arnaldo Faria de Sá Antonio Brito 
PSC  

Antônia Lúcia 1 vaga 
PCdoB  

Jô Moraes Chico Lopes 
PRB  

Cleber Verde 1 vaga 
PHS  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga 
PSD  

Felipe Bornier 
vaga do PHS

 Júlio Cesar 
vaga do DEM

 

 
Moreira Mendes 

vaga do Bloco PV, PPS
 

PTdoB  
Lourival Mendes 

vaga do PR
 

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

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

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-Geral: Paes Landim (PTB) 
Relator-Parcial: Décio Lima (PT) 
Relator-Parcial: Jerônimo Goergen (PP) 
Relator-Parcial: Marcos Montes (PSD) 
Relator-Parcial: Antonio Balhmann (PSB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Décio Lima Alessandro Molon 
Gabriel Guimarães 3 vagas 
Vanderlei Siraque 

 
Vicente Candido 

 
PMDB  

Arthur Oliveira Maia Genecias Noronha 
Eduardo Cunha João Magalhães 
Eliseu Padilha José Priante 
Pedro Novais Lucio Vieira Lima 

PSDB  



Jutahy Junior Alfredo Kaefer 
Raimundo Gomes de Matos Cesar Colnago 
Reinaldo Azambuja Nelson Marchezan Junior 

PP  
Jerônimo Goergen Renzo Braz 
Renato Molling Roberto Teixeira 

DEM  
Eli Correa Filho Efraim Filho 
Rodrigo Maia 1 vaga 

PR  
Jaime Martins 2 vagas 
Laercio Oliveira 

 
PSB  

Antonio Balhmann 2 vagas 
Severino Ninho 

 
PDT  

André Figueiredo Ângelo Agnolin 
Bloco PV, PPS  

1 vaga 1 vaga 
PTB  

Paes Landim Arnaldo Faria de Sá 
PSC  

Hugo Leal Filipe Pereira (Licenciado) 
PCdoB  

Daniel Almeida 1 vaga 
PRB  

Antonio Bulhões 1 vaga 
PRTB  

Aureo 1 vaga 
PSD  

Junji Abe Guilherme Campos 
Marcos Montes Moreira Mendes 
 
Secretário(a): Mária de Fátima de Moreira 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6204 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 1610, DE 1996, DO SENADO 
FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE A EXPLORAÇÃO E O 

APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERAIS EM TERRAS 
INDÍGENAS, DE QUE TRATAM OS ARTS. 176, PARÁGRAFO 

PRIMEIRO, E 231, PARÁGRAFO TERCEIRO, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" 

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

Titulares Suplentes 
PT  

Fernando Ferro Amauri Teixeira 
Miriquinho Batista João Paulo Lima 
Padre Ton Nazareno Fonteles 
Valmir Assunção Taumaturgo Lima 

PMDB  
Asdrubal Bentes Eduardo Cunha 
Edio Lopes João Magalhães 

vaga do PR
 

Natan Donadon Marinha Raupp 
1 vaga Valdir Colatto 

 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSDB  
Nilson Leitão Bruno Araújo 
(Dep. do PEN ocupa a vaga) Reinaldo Azambuja 
1 vaga Rodrigo de Castro 

PP  
Carlos Magno José Otávio Germano 
Vilson Covatti 1 vaga 

DEM  
Davi Alcolumbre 2 vagas 
Paulo Cesar Quartiero 

 
PR  

Bernardo Santana de Vasconcellos Laercio Oliveira 

Luciano Castro 
(Dep. do PMDB ocupa a 

vaga) 
PSB  

Janete Capiberibe 2 vagas 
1 vaga 

 
PDT  

Giovanni Queiroz Oziel Oliveira 
Bloco PV, PPS  

Penna Arnaldo Jordy 
PTB  

Nilton Capixaba 1 vaga 
PSC  

Filipe Pereira (Licenciado) Nelson Padovani 
PCdoB  

Perpétua Almeida 1 vaga 
PRB  

Cleber Verde 1 vaga 
PSOL  

Chico Alencar 1 vaga 
PSD  

 
Moreira Mendes 

vaga do PMDB
 

PEN  
Berinho Bantim (Licenciado) 

vaga do 

PSDB
  

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

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 3460, DE 2004, DO SR. WALTER 
FELDMAN, QUE "INSTITUI DIRETRIZES PARA A POLÍTICA 

NACIONAL DE PLANEJAMENTO REGIONAL URBANO, CRIA 
O SISTEMA NACIONAL DE PLANEJAMENTO E 

INFORMAÇÕES REGIONAIS URBANAS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS" (ESTATUTO DA METRÓPOLE) 

Presidente: Mauro Mariani (PMDB) 
1º Vice-Presidente: William Dib (PSDB) 
2º Vice-Presidente: Heuler Cruvinel (PSD) 
3º Vice-Presidente: Rosane Ferreira (PV) 
Relator: Zezéu Ribeiro (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Edson Santos Amauri Teixeira 
José de Filippi (Licenciado) Carlos Zarattini 
Rogério Carvalho Iriny Lopes 
Zezéu Ribeiro 1 vaga 

PMDB  
Flaviano Melo Adrian 
Íris de Araújo Hugo Motta 
João Arruda 2 vagas 
Leonardo Quintão 

vaga do PR
 

 
Mauro Mariani 

 
PSDB  

Otavio Leite Bruno Araújo 
Walter Feldman Duarte Nogueira 
William Dib 1 vaga 



PP  
Rebecca Garcia (Licenciado) Roberto Teixeira 
Roberto Britto 1 vaga 

DEM  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 
Professora Dorinha Seabra 

Rezende  
1 vaga 1 vaga 

PR  
Jaime Martins João Carlos Bacelar (Licenciado) 
(Dep. do PMDB ocupa a 
vaga) 

1 vaga 

PSB  
Domingos Neto (Licenciado) 2 vagas 
Leopoldo Meyer 

 
PDT  

Félix Mendonça Júnior 1 vaga 
Bloco PV, PPS  

Rosane Ferreira 1 vaga 
PTB  

José Chaves Arnaldo Faria de Sá 
PSC  

Andre Moura Edmar Arruda (Licenciado) 
PCdoB  

Manuela D'ávila Luciana Santos 
PRB  

Vilalba Márcio Marinho 
PTdoB  

1 vaga 1 vaga 
PSD  

Eduardo Sciarra Edson Pimenta 
Heuler Cruvinel 

vaga do DEM
 Ricardo Izar 

Júlio Cesar 
 

 
Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6211 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR E 

PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 3555-A, DE 
2004, DO SR. JOSÉ EDUARDO CARDOZO, QUE 

"ESTABELECE NORMAS GERAIS EM CONTRATOS DE 
SEGURO PRIVADO E REVOGA DISPOSITIVOS DO CÓDIGO 

CIVIL, DO CÓDIGO COMERCIAL BRASILEIRO E DO 
DECRETO-LEI Nº 73 DE 1966" (REVOGA DISPOSITIVOS DAS 

LEIS NºS 556, DE 1850 E 10.406, DE 2002) 

Presidente: Edinho Bez (PMDB) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: Osmar Serraglio (PMDB) 
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC) 
Relator: Armando Vergílio (PSD) 

Titulares Suplentes 
PT  

Décio Lima 4 vagas 
José Mentor 

 
Luiz Sérgio 

 
Vicente Candido 

 
PMDB  

Darcísio Perondi Eduardo Cunha 
Edinho Araújo 

vaga do PMN
 Júnior Coimbra 

Edinho Bez Lucio Vieira Lima 
João Arruda Ronaldo Benedet 
Osmar Serraglio Sandro Mabel 

vaga do PR
 

PSDB  
Bruno Araújo Duarte Nogueira 
Eduardo Azeredo Otavio Leite 

Sergio Guerra 1 vaga 
PP  

Beto Mansur Carlos Magno 
Cida Borghetti Esperidião Amin 

DEM  
2 vagas Mendonça Prado 

 
1 vaga 

PR  
João Carlos Bacelar (Licenciado) (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 
José Rocha 1 vaga 
Luciano Castro 

vaga do PRB
 

 
PSB  

Beto Albuquerque 2 vagas 
Valadares Filho 

 
PDT  

Marcos Rogério 1 vaga 
Bloco PV, PPS  

Rubens Bueno Roberto de Lucena 
PTB  

Antonio Brito Arnaldo Faria de Sá 
PSC  

Hugo Leal 1 vaga 
PCdoB  

Daniel Almeida 1 vaga 
PRB  

(Dep. do PR ocupa a vaga) 1 vaga 
PMN  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga 
PSD  

Armando Vergílio José Carlos Araújo 
Moreira Mendes Marcos Montes 
 
Secretário(a): Eugênia S. Pestana 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6260 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 5.403, DE 2001, DO SENADO 
FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE O ACESSO A 
INFORMAÇÕES DA INTERNET E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS" 

Presidente: João Arruda (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Manoel Junior (PMDB) 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: Luiza Erundina (PSB) 
Relator: Alessandro Molon (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Alessandro Molon Newton Lima 
Nazareno Fonteles Rogério Carvalho 
Paulo Pimenta (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 
Paulo Teixeira 1 vaga 

PMDB  
João Arruda Flaviano Melo 
Manoel Junior Newton Cardoso 

vaga do PT
 

Marçal Filho Osmar Serraglio 
Rogério Peninha Mendonça Ronaldo Benedet 

 
1 vaga 

PSDB  
Antonio Imbassahy João Campos 
Eduardo Azeredo Walter Feldman 
Izalci 

vaga do PR
 1 vaga 

Vanderlei Macris 
 

PP  
Beto Mansur Dimas Fabiano 



Sandes Júnior Missionário José Olimpio 
DEM  

Eli Correa Filho 2 vagas 
1 vaga 

 
PR  

José Rocha Lincoln Portela 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 1 vaga 

PSB  
Ariosto Holanda Domingos Neto (Licenciado) 
Luiza Erundina 1 vaga 

PDT  
Miro Teixeira Sebastião Bala Rocha 

Bloco PV, PPS  
Sandro Alex 1 vaga 

PTB  
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá 

PSC  
Andre Moura 1 vaga 

PCdoB  
Manuela D'ávila Jandira Feghali 

PRB  
Cleber Verde 1 vaga 

PSOL  
Jean Wyllys 1 vaga 

PSD  
Eleuses Paiva Ricardo Izar 
Jefferson Campos 1 vaga 
 
Secretário(a): Ruthier de Sousa Silva 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6201 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
AO PROJETO DE LEI Nº 6025, DE 2005, AO PROJETO DE LEI 

Nº 8046, DE 2010, AMBOS DO SENADO FEDERAL, E 
OUTROS, QUE TRATAM DO "CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL" 

(REVOGAM A LEI Nº 5.869, DE 1973) 

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

Titulares Suplentes 
PT  

Gabriel Guimarães Francisco Praciano 
José Mentor Odair Cunha 
Paulo Teixeira Padre João 
1 vaga Vicente Candido 

PMDB  
Arthur Oliveira Maia Benjamin Maranhão 
Eduardo Cunha Danilo Forte 
Fabio Trad Eliseu Padilha 
Marçal Filho Júnior Coimbra 

 
Sandro Mabel 

vaga do PR
 

PSDB  
Bonifácio de Andrada Alfredo Kaefer 
Luiz Carlos Nelson Marchezan Junior 
1 vaga Paulo Abi-ackel 

PP  
Esperidião Amin Roberto Teixeira 

Jerônimo Goergen Vilson Covatti 
DEM  

Efraim Filho Augusto Coutinho 
Felipe Maia Mendonça Filho 

PR  
Ronaldo Fonseca Anthony Garotinho 
Vicente Arruda (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PSB  
Severino Ninho Edson Silva 
Valtenir Pereira Gonzaga Patriota 

PDT  
Miro Teixeira Sebastião Bala Rocha 

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

PTB  
Paes Landim Arnaldo Faria de Sá 

PSC  
Hugo Leal (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PCdoB  
Delegado Protógenes (Dep. do PSL ocupa a vaga) 

PRB  
Antonio Bulhões Márcio Marinho 

PHS  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) José Humberto 

PSD  
Felipe Bornier 

vaga do PHS
 Marcelo Aguiar 

vaga do PSC
 

 
Moreira Mendes 

vaga do Bloco PV, PPS
 

PSL  

 
Dr. Grilo 

vaga do PCdoB
 

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

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 6826, DE 2010, DO PODER 
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO 

ADMINISTRATIVA E CÍVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA 
PRÁTICA DE ATOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 

NACIONAL OU ESTRANGEIRA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS" 

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

Titulares Suplentes 
PT  

Carlos Zarattini Alessandro Molon 
Francisco Praciano Erika Kokay 
Gabriel Guimarães Luiz Couto 
Henrique Fontana Paulo Pimenta 

PMDB  
Alberto Filho Eduardo Cunha 
Eliseu Padilha Marçal Filho 
João Arruda 2 vagas 
Osmar Serraglio 

 
PSDB  

Carlos Sampaio Cesar Colnago 
Luiz Fernando Machado João Campos 
1 vaga 1 vaga 

PP  
Renato Molling Roberto Teixeira 
Vilson Covatti Sandes Júnior 

DEM  



Mendonça Filho Alexandre Leite 
Onyx Lorenzoni 1 vaga 

PR  
Laercio Oliveira (Dep. do PDT ocupa a vaga) 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga 

PSB  
Alexandre Roso 2 vagas 
Leopoldo Meyer 

 
PDT  

André Figueiredo Giovani Cherini 

 
Paulo Rubem Santiago 

vaga do PR
 

Bloco PV, PPS  
1 vaga Arnaldo Jordy 

PTB  
Arnaldo Faria de Sá 1 vaga 

PSC  
Edmar Arruda (Licenciado) Andre Moura 

PCdoB  
Delegado Protógenes 1 vaga 

PRB  
Cleber Verde 1 vaga 

PTC  
1 vaga 1 vaga 

PSD  
Liliam Sá 

vaga do PR
 

 
 
Secretário(a): Cláudio Ribeiro Paes 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6287 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
AO PROJETO DE LEI Nº 7123, DE 2010, DO SR. ASSIS DO 

COUTO, QUE "INSTITUI A ESTRADA-PARQUE CAMINHO DO 
COLONO, NO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU" 

Presidente: Eduardo Sciarra (PSD) 
1º Vice-Presidente: Alfredo Kaefer (PSDB) 
2º Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PP) 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Nelson Padovani (PSC) 

Titulares Suplentes 
PT  

Assis do Couto Marcon 
Beto Faro Pedro Uczai 
Luci Choinacki Zeca Dirceu 
1 vaga 1 vaga 

PMDB  
Giroto 

vaga do PR
 Valdir Colatto 

Hermes Parcianello 3 vagas 
Osmar Serraglio 

 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 
1 vaga 

 
PSDB  

Alfredo Kaefer 3 vagas 
Luiz Nishimori 

 
1 vaga 

 
PP  

Dilceu Sperafico Cida Borghetti 
Lázaro Botelho (Licenciado) Sandes Júnior 

DEM  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 2 vagas 
1 vaga 

 
PR  

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

vaga) 
1 vaga 1 vaga 

PSB  
Leopoldo Meyer 2 vagas 
1 vaga 

 
PDT  

Oziel Oliveira Giovani Cherini 
Bloco PV, PPS  

Rubens Bueno Rosane Ferreira 
PTB  

Alex Canziani Ronaldo Nogueira 
PSC  

Nelson Padovani Andre Moura 
vaga do PR

 

 
Edmar Arruda 

(Licenciado) 
PCdoB  

Evandro Milhomen 1 vaga 
PRB  

1 vaga 1 vaga 
PRTB  

1 vaga 1 vaga 
PSD  

Eduardo Sciarra 
vaga do DEM

 
 

Reinhold Stephanes (Licenciado) 
vaga do 

PMDB
  

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

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 7420, DE 2006, DA SRA. 
PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA, QUE "DISPÕE SOBRE A 

QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA E A 
RESPONSABILIDADE DOS GESTORES PÚBLICOS NA SUA 

PROMOÇÃO" 

Presidente: Waldenor Pereira (PT) 
1º Vice-Presidente: Paulo Rubem Santiago (PDT) 
2º Vice-Presidente: Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM) 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Raul Henry (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Fátima Bezerra 
vaga do PTC

 Angelo Vanhoni 
vaga do PMDB

 
João Paulo Lima Artur Bruno 
Leonardo Monteiro Dalva Figueiredo 
Newton Lima Fernando Ferro 

vaga do PR
 

Sibá Machado 
vaga do PRB

 Miriquinho Batista 
Waldenor Pereira 1 vaga 

PMDB  
Gabriel Chalita Lelo Coimbra 
Raul Henry Renan Filho 
2 vagas (Dep. do PT ocupa a vaga) 

 
1 vaga 

PSDB  
Eduardo Barbosa Mara Gabrilli 
Izalci 

vaga do PR
 Nelson Marchezan Junior 

Nilson Leitão 1 vaga 
(Dep. do PR ocupa a vaga) 

 
PP  

Esperidião Amin Cida Borghetti 
José Linhares Iracema Portella 

DEM  
Professora Dorinha Seabra Rezende  Efraim Filho 
1 vaga João Bittar 

PR  
Jorginho Mello 

vaga do PSDB
 (Dep. do PT ocupa a vaga) 



Paulo Freire (Dep. do PHS ocupa a vaga) 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

 
PSB  

2 vagas 2 vagas 
PDT  

Paulo Rubem Santiago 1 vaga 
Bloco PV, PPS  

Stepan Nercessian 1 vaga 
PTB  

Alex Canziani 1 vaga 
PSC  

Costa Ferreira Andre Moura 
PCdoB  

Alice Portugal Jandira Feghali 
PRB  

(Dep. do PT ocupa a vaga) 1 vaga 
PTC  

(Dep. do PT ocupa a vaga) 1 vaga 
PHS  

 
José Humberto 

vaga do PR
 

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

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 7495, DE 2006, DO SENADO 
FEDERAL, QUE "REGULAMENTA OS §§ 4º E 5º DO ART. 198 
DA CONSTITUIÇÃO, DISPÕE SOBRE O APROVEITAMENTO 
DE PESSOAL AMPARADO PELO PARÁGRAFO ÚNICO DO 
ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51, DE 14 DE 

FEVEREIRO DE 2006, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" (CRIA 
5.365 EMPREGOS PÚBLICOS DE AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS, NO ÂMBITO DO QUADRO SUPLEMENTAR DE 
COMBATE ÀS ENDEMIAS DA FUNASA) 

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

Titulares Suplentes 
PT  

Domingos Dutra Alessandro Molon 
Josias Gomes Amauri Teixeira 

vaga do PMDB
 

Padre Ton Fátima Bezerra 
vaga do PR

 
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Miriquinho Batista 

 
Vicentinho 

 
1 vaga 

PMDB  
Benjamin Maranhão Alberto Filho 
Geraldo Resende André Zacharow 
Osmar Terra Leandro Vilela 
Pedro Chaves (Dep. do PT ocupa a vaga) 

PSDB  
João Campos Andreia Zito 
Raimundo Gomes de Matos Antonio Imbassahy 
1 vaga Vaz de Lima 

PP  
Aline Corrêa José Linhares 
Roberto Britto Toninho Pinheiro 

DEM  
Efraim Filho Fábio Souto 
Mendonça Prado Mandetta 

PR  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PT ocupa a vaga) 

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

Valtenir Pereira Domingos Neto (Licenciado) 
1 vaga 1 vaga 

PDT  
Ângelo Agnolin 

vaga do PT
 Dr. Jorge Silva 

Flávia Morais 
 

Bloco PV, PPS  
1 vaga Rosane Ferreira 

PTB  
Ronaldo Nogueira Arnaldo Faria de Sá 

PSC  
Carlos Eduardo Cadoca Andre Moura 

PCdoB  
Jô Moraes Alice Portugal 

PRB  
1 vaga 1 vaga 

PRP  
Jânio Natal 1 vaga 

PSD  
Dr. Paulo César 

vaga do PR
 Liliam Sá 

vaga do PR
 

Felipe Bornier 
vaga do PR

 
 

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

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 7663, DE 2010, DO SR. OSMAR 
TERRA, QUE "ACRESCENTA E ALTERA DISPOSITIVOS À LEI 

Nº 11.343, DE 23 DE AGOSTO DE 2006, PARA TRATAR DO 
SISTEMA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS , 

DISPOR SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA CLASSIFICAÇÃO 
DAS DROGAS, INTRODUZIR CIRCUNSTÂNCIAS 

QUALIFICADORAS DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33 
A 37, DEFINIR AS CONDIÇÕES DE ATENÇÃO AOS 

USUÁRIOS OU DEPENDENTES DE DROGAS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS" 

Presidente: Dr. Jorge Silva (PDT) 
1º Vice-Presidente: Reginaldo Lopes (PT) 
2º Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB) 
3º Vice-Presidente: Antônia Lúcia (PSC) 
Relator: Givaldo Carimbão (PSB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Artur Bruno Nelson Pellegrino 
Luiz Couto 3 vagas 
Paulo Pimenta 

 
Reginaldo Lopes 

 
PMDB  

Marçal Filho Darcísio Perondi 
Osmar Terra Fabio Trad 
Rodrigo Bethlem (Dep. do PDT ocupa a vaga) 
Wilson Filho 1 vaga 

PSDB  
Cesar Colnago Andreia Zito 
João Campos Eduardo Barbosa 
William Dib 1 vaga 

PP  
Afonso Hamm Aline Corrêa 
Iracema Portella José Linhares 

DEM  
Mendonça Prado Mandetta 
Professora Dorinha Seabra 
Rezende  

1 vaga 



PR  
Anderson Ferreira Jaime Martins 
(Dep. do PRTB ocupa a vaga) (Dep. do PSC ocupa a vaga) 

PSB  
Givaldo Carimbão Domingos Neto (Licenciado) 
Pastor Eurico Sandra Rosado 

PDT  
Dr. Jorge Silva Flávia Morais 

 
Sueli Vidigal 

vaga do PMDB
 

Bloco PV, PPS  
Rosane Ferreira Carmen Zanotto 

PTB  
Arnaldo Faria de Sá Ronaldo Nogueira 

PSC  

Antônia Lúcia 
Pastor Marco Feliciano 

vaga do 

PR
 

 
1 vaga 

PCdoB  
João Ananias 1 vaga 

PRB  
1 vaga Otoniel Lima 

PRP  
1 vaga 1 vaga 

PSD  
Dr. Paulo César Eleuses Paiva 
Marcelo Aguiar Jefferson Campos 

PRTB  
Aureo 

vaga do PR
 

 
 
Secretário(a): Cláudio Ribeiro Paz 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6287 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 7672, DE 2010, DO PODER 
EXECUTIVO, QUE "ALTERA A LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO 
DE 1990, QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE, PARA ESTABELECER O DIREITO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SEREM EDUCADOS E 

CUIDADOS SEM O USO DE CASTIGOS CORPORAIS OU DE 
TRATAMENTO CRUEL OU DEGRADANTE" 

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

Titulares Suplentes 
PT  

Alessandro Molon Fátima Bezerra 
Erika Kokay 3 vagas 
Luiz Couto 

 
Reginaldo Lopes 

 
PMDB  

Fátima Pelaes Gastão Vieira (Licenciado) 
Osmar Terra 3 vagas 
2 vagas 

 
PSDB  

Andreia Zito 3 vagas 
Eduardo Barbosa 

 
(Dep. do PR ocupa a vaga) 

 
PP  

Aline Corrêa Iracema Portella 
Cida Borghetti Rebecca Garcia (Licenciado) 

DEM  
Efraim Filho 2 vagas 
Professora Dorinha Seabra Rezende  

 

PR  
Jorginho Mello 

vaga do PSDB
 2 vagas 

Paulo Freire 
 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 
 

PSB  
Romário Domingos Neto (Licenciado) 
Sandra Rosado Jose Stédile 

PDT  
Sueli Vidigal Flávia Morais 

Bloco PV, PPS  
1 vaga Antônio Roberto 

PTB  
Josué Bengtson 1 vaga 

PSC  
Pastor Marco Feliciano  1 vaga 

PCdoB  
Alice Portugal 1 vaga 

PRB  
Vitor Paulo Antonio Bulhões 

PTdoB  
Rosinha da Adefal 1 vaga 

PSD  
Liliam Sá 

vaga do PR
 

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

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO E 

APRESENTAR PROPOSTAS EM RELAÇÃO À REFORMA 
POLÍTICA. 

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

Titulares Suplentes 
PT  

Erika Kokay Bohn Gass 
Henrique Fontana Dalva Figueiredo 
João Paulo Lima Fernando Ferro 
José Guimarães Luci Choinacki 
Ricardo Berzoini Luiz Alberto 
Rubens Otoni Sibá Machado 
Waldenor Pereira Vicente Candido 

PMDB  
Alceu Moreira Danilo Forte 
Edinho Araújo Eduardo Cunha 
Mauro Benevides Íris de Araújo 
Newton Cardoso Marcelo Castro 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga) 

Professor Setimo 

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Raul Henry 
PSDB  

Antonio Carlos Mendes Thame Alfredo Kaefer 
Eduardo Azeredo Bonifácio de Andrada 
Marcus Pestana 2 vagas 
William Dib 

 
PP  

Esperidião Amin Roberto Balestra 
José Otávio Germano 3 vagas 
Paulo Maluf 

 
1 vaga 

 
DEM  

Augusto Coutinho Felipe Maia 



Efraim Filho Mendonça Filho 
Pauderney Avelino (Licenciado) (Dep. do PSD ocupa a vaga) 
Ronaldo Caiado (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PR  
Luciano Castro (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

Ronaldo Fonseca 
(Dep. do PTdoB ocupa a 

vaga) 
Vicente Arruda 1 vaga 

PSB  
Luiza Erundina Pastor Eurico 
Valtenir Pereira Valadares Filho 
1 vaga (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PDT  
Miro Teixeira Félix Mendonça Júnior 
Reguffe Sueli Vidigal 

Bloco PV, PPS  
Alfredo Sirkis Penna 
Almeida Lima 

vaga do PMDB
 Rosane Ferreira 

Sandro Alex 
 

PTB  
Arnaldo Faria de Sá Eros Biondini (Licenciado) 
Jovair Arantes Paes Landim 

PSC  
Carlos Eduardo Cadoca Edmar Arruda (Licenciado) 

PCdoB  
Daniel Almeida Delegado Protógenes 

PRB  
Vitor Paulo George Hilton 

PMN  
1 vaga 1 vaga 

PSD  

 
Eleuses Paiva 

vaga do DEM
 

 
Felipe Bornier 

vaga do PR
 

 
Jefferson Campos 

vaga do PSB
 

 
Onofre Santo Agostini 

vaga do 

DEM
 

PTdoB  

 
Lourival Mendes 

vaga do PR
 

PSOL  
Ivan Valente 

vaga do PMDB
 

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

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROMOVER ESTUDOS 

E PROPOSIÇÕES PARA A REFORMULAÇÃO DO ENSINO 
MÉDIO. 

Presidente: Reginaldo Lopes (PT) 
1º Vice-Presidente: Fátima Bezerra (PT) 
2º Vice-Presidente: Alex Canziani (PTB) 
3º Vice-Presidente: Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM) 
Relator: Wilson Filho (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Fátima Bezerra Afonso Florence 
Francisco Praciano Artur Bruno 
Jesus Rodrigues Gabriel Guimarães 
Reginaldo Lopes Margarida Salomão 

PMDB  
Lelo Coimbra Geraldo Resende 
Professor Setimo 3 vagas 
Raul Henry 

 
Wilson Filho 

 
PSDB  

Izalci 
vaga do PR

 3 vagas 
3 vagas 

 
PP  

José Linhares Aline Corrêa 
Waldir Maranhão José Otávio Germano 

DEM  
Alexandre Leite 2 vagas 
Professora Dorinha Seabra Rezende  

 
PR  

Anderson Ferreira 2 vagas 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

 
PSB  

Domingos Neto (Licenciado) Valadares Filho 
1 vaga 1 vaga 

PDT  
Paulo Rubem Santiago 1 vaga 

Bloco PV, PPS  
1 vaga 1 vaga 

PTB  
Alex Canziani 1 vaga 

PSC  
Costa Ferreira Zequinha Marinho 

PCdoB  
Chico Lopes 1 vaga 

PRB  
1 vaga 1 vaga 

PSOL  
Jean Wyllys 1 vaga 

PSD  
César Halum Diego Andrade 
Walter Tosta Junji Abe 
 
Secretário(a): Robson Luiz Fialho Coutinho 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6214 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL PARA ANALISAR TODOS OS 

ARTIGOS AINDA NÃO REGULAMENTADOS DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 

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

Titulares Suplentes 
PT  

Cândido Vaccarezza 
 

João Paulo Cunha 
 

PMDB  
Osmar Serraglio 

 
PSDB  

Bruno Araújo 
 

PDT  
João Dado 

 
Miro Teixeira 

 
PTB  

Arnaldo Faria de Sá 
 

PCdoB  
Aldo Rebelo (Licenciado) 

 
PRB  

Cleber Verde 
 

 
Secretário(a): - 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS 



SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS 
PRODUZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES 

PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO 
SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE 

SIGILO E OUTRAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NA 
RESOLUÇÃO N º 29, DE 1993 

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

Titulares Suplentes 
PMDB  

Fabio Trad 
 

PSDB  
Nelson Marchezan Junior 

 
PDT  

Félix Mendonça Júnior 
 

 
Secretário(a): Tarciso Aparecido Higino de Carvalho 
Local: Anexo II, CEDI, 1º Piso 
Telefones: (61) 3216-5631 
FAX: (61) 3216-5605 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR AS 

PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO QUE VERSEM 
SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA. 

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

Titulares Suplentes 
PT  

José Mentor Dalva Figueiredo 
Paulo Pimenta Décio Lima 
Rui Costa (Licenciado) Miriquinho Batista 
Zeca Dirceu Vicentinho 

PMDB  
Danilo Forte Alceu Moreira 
Edio Lopes Fátima Pelaes 
Ronaldo Benedet Mendes Ribeiro Filho (Licenciado) 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga 

PSDB  
João Campos Wandenkolk Gonçalves 
Reinaldo Azambuja William Dib 
1 vaga (Dep. do PEN ocupa a vaga) 

PP  
Jair Bolsonaro Arthur Lira 
Vilson Covatti Sandes Júnior 

DEM  
Júlio Campos 2 vagas 
1 vaga 

 
PR  

Ronaldo Fonseca (Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 
1 vaga 1 vaga 

PSB  
Givaldo Carimbão Gonzaga Patriota 
Valtenir Pereira Pastor Eurico 

PDT  
Vieira da Cunha João Dado 

Bloco PV, PPS  
Paulo Wagner 1 vaga 

PTB  

Arnaldo Faria de Sá José Augusto Maia 
PSC  

Andre Moura Antônia Lúcia 
PCdoB  

Delegado Protógenes Perpétua Almeida 
PRB  

Otoniel Lima 1 vaga 
PRP  

Jânio Natal 1 vaga 
PSD  

Átila Lins 
vaga do PMDB

 
 

PTdoB  

 
Lourival Mendes 

vaga do PR
 

PEN  

 
Fernando Francischini 

vaga do PSDB
 

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

 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A 

APURAR DENÚNCIAS DE TURISMO SEXUAL E 
EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, 

CONFORME DIVERSAS MATÉRIAS PUBLICADAS PELA 
IMPRENSA. 

Presidente: Erika Kokay (PT) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: Jean Wyllys (PSOL) 
3º Vice-Presidente: Otoniel Lima (PRB) 
Relator: Liliam Sá (PSD) 

Titulares Suplentes 
PT  

Dalva Figueiredo Padre Ton 
Erika Kokay 3 vagas 
Fátima Bezerra 

 
Luiz Couto 

 
PMDB  

Geraldo Resende Mauro Benevides 
Marllos Sampaio Mauro Lopes 
Ronaldo Benedet 2 vagas 
1 vaga 

 
PSDB  

João Campos Vanderlei Macris 
Marco Tebaldi 2 vagas 
Nelson Marchezan Junior 

 
PP  

Iracema Portella Rebecca Garcia (Licenciado) 
José Linhares Roberto Britto 

DEM  
Mandetta Alexandre Leite 
Professora Dorinha Seabra 
Rezende  

1 vaga 

PR  

Gorete Pereira 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 

vaga) 
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 1 vaga 

PSB  
Keiko Ota 2 vagas 
Sandra Rosado 

 
PDT  

Paulo Rubem Santiago Flávia Morais 
Bloco PV, PPS  

Arnaldo Jordy Carmen Zanotto 
vaga do PR

 

 
1 vaga 

PTB  



Eros Biondini (Licenciado) Ronaldo Nogueira 
PSC  

Antônia Lúcia Edmar Arruda (Licenciado) 
PCdoB  

João Ananias 1 vaga 
PRB  

Otoniel Lima 1 vaga 
PSOL  

Jean Wyllys 1 vaga 
PSD  

Liliam Sá Guilherme Mussi 
1 vaga Marcelo Aguiar 

PTdoB  
Rosinha da Adefal 

vaga do PR
 

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

 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A 

INVESTIGAR A EXPLORAÇÃO DO TRABALHO ESCRAVO OU 
ANÁLOGO AO DE ESCRAVO, EM ATIVIDADES RURAIS E 

URBANAS, DE TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. 

Presidente: Cláudio Puty (PT) 
1º Vice-Presidente: Júnior Coimbra (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Homero Pereira (PSD) 
3º Vice-Presidente: Bernardo Santana de Vasconcellos (PR) 
Relator: Walter Feldman (PSDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Amauri Teixeira Domingos Dutra 
Cláudio Puty Marcon 
Valmir Assunção Miriquinho Batista 
Vicentinho 1 vaga 

PMDB  
Darcísio Perondi Alceu Moreira 
Júnior Coimbra André Zacharow 
Sandro Mabel Asdrubal Bentes 
Valdir Colatto Marçal Filho 

PSDB  
Reinaldo Azambuja Domingos Sávio 
Walter Feldman Duarte Nogueira 
William Dib Nilson Leitão 

PP  
Carlos Magno Lázaro Botelho (Licenciado) 
Luis Carlos Heinze Roberto Balestra 

DEM  
Jairo Ataíde Mandetta 
Lira Maia 1 vaga 

PR  
Bernardo Santana de Vasconcellos Aelton Freitas 
Lúcio Vale Laercio Oliveira 

PSB  
Gonzaga Patriota Valtenir Pereira 
Isaias Silvestre 1 vaga 

PDT  
Giovanni Queiroz Oziel Oliveira 

Bloco PV, PPS  
1 vaga 1 vaga 

PTB  
Nelson Marquezelli Josué Bengtson 

PSC  
Zequinha Marinho (Dep. do PSOL ocupa a vaga) 

PCdoB  
Assis Melo 1 vaga 

PRB  
1 vaga 1 vaga 

PTdoB  
1 vaga 1 vaga 

PSD  
Homero Pereira Junji Abe 
Marcos Montes Moreira Mendes 

PSOL  

 
Ivan Valente 

vaga do PSC
 

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

 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A 
INVESTIGAR O TRÁFICO DE PESSOAS NO BRASIL, SUAS 

CAUSAS, CONSEQUÊNCIAS E RESPONSÁVEIS NO PERÍODO 
DE 2003 A 2011, COMPREENDIDO NA VIGÊNCIA DA 

CONVENÇÃO DE PALERMO. 

Presidente: Arnaldo Jordy (PPS) 
1º Vice-Presidente: Luiz Couto (PT) 
2º Vice-Presidente: Fernando Francischini (PEN) 
3º Vice-Presidente: Asdrubal Bentes (PMDB) 
Relator: Flávia Morais (PDT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Luiz Couto 4 vagas 
Miriquinho Batista 

 
Nelson Pellegrino 

 
Sibá Machado 

 
PMDB  

Asdrubal Bentes Arthur Oliveira Maia 
Edio Lopes João Magalhães 
Flaviano Melo Marinha Raupp 
1 vaga 1 vaga 

PSDB  
João Campos Nelson Marchezan Junior 
Paulo Abi-ackel 2 vagas 
(Dep. do PEN ocupa a vaga) 

 
PP  

Missionário José Olimpio Gladson Cameli 
Rebecca Garcia (Licenciado) José Otávio Germano 

DEM  

Major Fábio 
Professora Dorinha Seabra 

Rezende  
Mendonça Prado 1 vaga 

PR  
Davi Alves Silva Júnior Anderson Ferreira 
Paulo Freire 1 vaga 

PSB  
Janete Capiberibe 2 vagas 
Severino Ninho 

 
PDT  

Flávia Morais Sebastião Bala Rocha 
Bloco PV, PPS  

Arnaldo Jordy Carmen Zanotto 
PTB  

José Augusto Maia Josué Bengtson 
PSC  

Antônia Lúcia Leonardo Gadelha 
PCdoB  

1 vaga 1 vaga 
PRB  

Antonio Bulhões 1 vaga 
PMN  



1 vaga 1 vaga 
PSD  

Liliam Sá 2 vagas 
Moreira Mendes 

 
PEN  

Fernando Francischini 
vaga do 

PSDB
  

 
Secretário(a): Manoel Amaral Alvim de Paula 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6210 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR AS 

INVESTIGAÇÕES SOBRE OS FATOS E AS CIRCUNSTÂNCIAS 
QUE ENVOLVEM OS DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS 
OCORRIDOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO PARÁ. 

Coordenador: Cláudio Puty (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Cláudio Puty 
 

Francisco Praciano 
 

PCdoB  
Delegado Protógenes 

 
PSOL  

Jean Wyllys 
 

 
Secretário(a): - 

 
COMISSÃO EXTERNA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR 
E FISCALIZAR AS INVESTIGAÇÕES ACERCA DOS AUTORES 
DOS DISPAROS CONTRA O JORNALISTA RICARDO GAMA , 

SEM ÔNUS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS. 

 
Titulares Suplentes 

PMDB  
Washington Reis 

 
PR  

Anthony Garotinho 
 

PDT  
Miro Teixeira 

 
PTB  

Walney Rocha 
 

 
Secretário(a): - 

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

Coordenador: Roberto Santiago (PSD) 

Titulares Suplentes 
PSDB  

Carlos Sampaio 
 

PSD  
Ricardo Izar 

 
Roberto Santiago 

 
 
Secretário(a): Valdivino Tolentino 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 

Telefones: (61) 3216-6206 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO EXTERNA PARA AUXILIAR, ORIENTAR, 

ORGANIZAR, FISCALIZAR E ACOMPANHAR OS 
PREPARATIVOS DA JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE 

2013, QUE OCORRERÁ NO RIO DE JANEIRO. 

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

Titulares Suplentes 
PT  

Alessandro Molon 
 

PSDB  
Otavio Leite 

 
PR  

Anthony Garotinho 
 

DEM  
Rodrigo Maia 

 
PDT  

Miro Teixeira 
 

PSC  
Hugo Leal 

 
 
Secretário(a): - 

 
COMISSÃO EXTERNA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, SEM 

ÔNUS PARA ESTA CASA, DESTINADA A ANALISAR E 
DISCUTIR O LEGADO A SER DEIXADO PELA COPA DO 

MUNDO DE 2014 E DOS JOGOS OLÍMPICOS E 
PARAOLÍMPICOS DE 2016 PARA A CIDADE DO RIO DE 

JANEIRO E SUA REGIÃO METROPOLITANA. 

 
Titulares Suplentes 

PT  
Alessandro Molon 

 
PSD  

Arolde de Oliveira 
 

Liliam Sá 
 

PSB  
Glauber Braga 

 
PDT  

Marcelo Matos 
 

PSC  
Filipe Pereira (Licenciado) 

 
PRB  

Vitor Paulo 
 

 
Secretário(a): Cláudio Ribeiro Paes 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6287 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR 

AS INVESTIGAÇÕES E AÇÕES QUE ESTÃO SENDO 
DESENVOLVIDAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO ACERCA 
DAS APREENSÕES DE LIXO HOSPITALAR, NO PORTO DE 

SUAPE/PE, IMPORTADO DOS ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA POR UMA EMPRESA PERNAMBUCANA 

Coordenador: José Augusto Maia (PTB) 



Titulares Suplentes 
PT  

Fernando Ferro 
 

PMDB  
Marllos Sampaio 

 
PSDB  

João Campos 
 

PTB  
José Augusto Maia 

 
PCdoB  

Delegado Protógenes 
 

 
Secretário(a): Francisco Diniz 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: 3216-6213 

 
COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A LUTA DA 
COMUNIDADE INDÍGENA GUARANI-KAIOWÁ, DO MATO 

GROSSO DO SUL, PARA PERMANECER ÀS MARGENS DO 
RIO HOVY, PRÓXIMO AO TERRITÓRIO TRADICIONAL 

PYELITO KUE/MBARAKAY 

Coordenador: Sarney Filho (PV) 

Titulares Suplentes 
PT  

Alessandro Molon 
 

PMDB  
Danilo Forte 

 
Geraldo Resende 

 
PSDB  

Ricardo Tripoli 
 

PP  
Rebecca Garcia (Licenciado) 

 
PSB  

Janete Capiberibe 
 

PPS  
Arnaldo Jordy 

 
PV  

Penna 
 

Sarney Filho 
 

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

 
COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR OS 

DESDOBRAMENTOS DA GRAVE SITUAÇÃO VIVENCIADA NA 
RESERVA SUIÁ-MISSÚ, LOCALIZADA NA REGIÃO 

ARAGUAIA DO ESTADO DE MATO GROSSO. 

Coordenador: Wellington Fagundes (PR) 

Titulares Suplentes 
PT  

Francisco Praciano 
 

Weliton Prado 
 

PMDB  
Leonardo Quintão 

 
PSDB  

Eduardo Gomes 
 

João Campos 
 

Nilson Leitão 
 

PSD  
Carlos Souza 

 

Liliam Sá 
 

PR  
Henrique Oliveira 

 
Wellington Fagundes 

 
DEM  

Professora Dorinha Seabra Rezende  
 

PV  
Roberto de Lucena 

 
 
Secretário(a):  

 
COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR A 

APURAÇÃO DOS FATOS RELACIONADOS À TRAGÉDIA QUE 
VITIMOU CENTENAS DE JOVENS EM UM INCÊNDIO NO 
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA, RIO GRANDE DO SUL, E 

OFERECER SUGESTÃO DE APERFEIÇOAMENTO DA 
LEGISLAÇÃO SOBRE O TEMA. 

Coordenador: Paulo Pimenta (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Jorge Bittar 
 

Paulo Pimenta 
 

Ronaldo Zulke 
 

PMDB  
Elcione Barbalho 

 
Nilda Gondim 

 
PSDB  

Nelson Marchezan Junior 
 

Otavio Leite 
 

PSD  
Armando Vergílio 

 
Danrlei de Deus Hinterholz 

 
Junji Abe 

 
PP  

Jerônimo Goergen 
 

Luis Carlos Heinze 
 

PR  
Maurício Quintella Lessa 

 
DEM  

Augusto Coutinho 
 

PV  
Eurico Júnior 

 
Roberto de Lucena 

 
 
Secretário(a): Rosenildo Figueiredo Felinto 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6205 
FAX: (61) 3216-6225 

 
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. 

 
Titulares Suplentes 

PT  
Alessandro Molon 

 
PSD  

Fernando Torres 
 

PR  
Paulo Feijó 

 
PDT  



Marcelo Matos 
 

PCdoB  
Delegado Protógenes 

 
 
Secretário(a): - 

 
COMISSÃO EXTERNA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PARA 
REALIZAR LEVANTAMENTO IN LOCO SOBRE AS CAUSAS 

DA VIOLÊNCIA CONTRA O POVO INDÍGENA GUARANI-
KAIOWÁ. 

Coordenador: Padre Ton (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Biffi 
 

Domingos Dutra 
 

Erika Kokay 
 

Padre Ton 
 

 
Secretário(a):  

 
GRUPO DE TRABALHO DE CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS 

Coordenador: José Mentor (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Gabriel Guimarães Alessandro Molon 
José Mentor Carlos Zarattini 
1 vaga Jilmar Tatto (Licenciado) 

PMDB  
Carlos Bezerra Edinho Bez 
Fátima Pelaes Leonardo Quintão 
Mauro Benevides 1 vaga 
Sandro Mabel 

vaga do PR
 

 
PSDB  

Carlos Sampaio Bonifácio de Andrada 
1 vaga Marcus Pestana 

PP  
Esperidião Amin Roberto Balestra 

DEM  
Mendonça Filho 1 vaga 

PR  
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Milton Monti 

PSB  
Valtenir Pereira Sandra Rosado 

PDT  
Miro Teixeira Wolney Queiroz 

Bloco PV, PPS  
Sarney Filho Arnaldo Jardim 

PTB  
Josué Bengtson José Augusto Maia 

PSC  
Carlos Eduardo Cadoca Andre Moura 

PCdoB  
Delegado Protógenes 1 vaga 
 
Secretário(a): Rosenildo Figueiredo Felinto 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 153-A 
Telefones: (61) 3215-8658 / 8652 

 
GRUPO DE TRABALHO COM VISTAS A APERFEIÇOAR A 

LEGISLAÇÃO ELEITORAL A VIGORAR A PARTIR DO 
PRÓXIMO PLEITO MUNICIPAL DE 2012. 

 
Titulares Suplentes 

PT  
Rubens Otoni 

 
PMDB  

Marcelo Castro 
 

PSDB  
Marcus Pestana 

 
DEM  

Ronaldo Caiado 
 

 
Secretário(a): - 

 
GRUPO DE TRABALHO QUE PROMOVE A CÂMARA DE 
NEGOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 

SOCIAL DESTINADA A DISCUTIR PROPOSTAS QUE 
INTERESSAM À CLASSE TRABALHADORA E AOS 

EMPRESÁRIOS. 

Coordenador: Eduardo Gomes (PSDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Vicentinho 
 

PSDB  
Carlos Sampaio 

 
Eduardo Gomes 

 
PSD  

Ademir Camilo 
 

Arolde de Oliveira 
 

Eduardo Sciarra 
 

Guilherme Campos 
 

Paulo Magalhães 
 

Roberto Santiago 
 

PSB  
Júlio Delgado 

 
PDT  

Paulo Pereira da Silva 
 

PTB  
Jorge Corte Real 

 
PCdoB  

Assis Melo 
 

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