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N° 551/11 – Do Senhor Deputado Henrique
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N° 584/11 – Do Senhor Deputado Henrique
Eduardo Alves, Líder do PMDB, comunica que o
Deputado Gabriel Chalita passa a integrar o Colégio de Vice–Líderes................................................
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Comissões de mérito, passando a tramitar sob a
apreciação do Plenário...........................................
Nº 79/11 – Da Senhora Deputada Fátima
Bezerra, Presidente da Comissão de Educação
e Cultura, que comunica a apreciação do PL nº
6.383/09..................................................................
Nº 84/11 – Da Senhora Deputada Fátima
Bezerra, Presidente da Comissão de Educação
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DR. UBIALI (Bloco/PSB, SP) – Realização
de cerimônia de apresentação da Política Nacional
de Resíduos Sólidos nas dependências da Câmara
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LUCI CHOINACKI (PT, SC) – Oportunidade
do discurso proferido pela Ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, ao ensejo do transcurso
do Dia do Meio Ambiente. Participação da oradora
nas discussões sobre a proposta de alteração do
Código Florestal. Necessidade de reciclar o lixo....
WANDENKOLK GONÇALVES (PSDB, PA)
– Apreensão da Casa ante os recentes episódios
ocorridos no Rio de Janeiro envolvendo o Corpo de
Bombeiros Militar. Necessidade de aprovação pela
Casa, em segundo turno, da Proposta de Emenda
à Constituição nº 300, de 2008, sobre a criação do
piso salarial nacional de policiais e bombeiros militares......................................................................
MAURO BENEVIDES (PMDB, CE) – Expectativa quanto ao reajuste da taxa básica de juros,
a Taxa SELIC, pelo Comitê de Política Monetária
– COPOM do Banco Central..................................
DR. UBIALI (Bloco/PSB, SP – Pela ordem) –
Urgente necessidade de regulamentação da Emenda Constitucional nº 29, de 2000, acerca da destinação de recursos para a saúde pública................
DR. ROSINHA (PT, PR – Pela ordem) – Acerto
da indicação da Senadora Gleisi Hoffmann para a
Casa Civil da Presidência da República.................
PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Associação da Presidência ao discurso do Deputado
Dr. Rosinha.............................................................
LUCI CHOINACKI (PT, SC – Pela ordem)
– Indicação da Senadora Gleisi Hoffmann para
Ministra-Chefe da Casa Civil da Presidência da
República................................................................
AROLDE DE OLIVEIRA (DEM, RJ) – Realização em frente ao Congresso Nacional de manifestação popular contra a aprovação do Projeto
de Lei nº 122, de 2006, sobre a criminalização da
homofobia. Manifesto da Convenção Batista Brasileira contrária a decisão do Supremo Tribunal Federal pela união estável entre pessoas do mesmo
sexo. Crise entre o Corpo de Bombeiros Militar e
o Governo do Estado do Rio de Janeiro. Apelo à
Casa de votação em segundo turno da Proposta
de Emenda à Constituição nº 300, de 2008, sobre

29185

29185

29185

29186

29187

29187

29188

29188

29188

Junho de 2011

a criação do piso salarial nacional de policiais e
bombeiros militares.................................................
WANDENKOLK GONÇALVES (PSDB, PA –
Pela ordem) – Despropósito do encaminhamento de
forças policiais para o Município de Nova Ipixuna,
no Estado do Pará. Inexistência de políticas públicas
destinados aos trabalhadores rurais assentados na
região da municipalidade. Conveniência da implementação de políticas públicas destinadas à geração de emprego e renda no Município de Marabá.
Elogio à manifestação da Associação Comercial
de Nova Ipixuna diante de matéria veiculada pelo
Jornal Nacional, da TV Globo. Apoio à criação do
Estado do Carajás..................................................
ONOFRE SANTO AGOSTINI (DEM, SC) –
Transcurso do 142º aniversário de criação do Município de Curitibanos, Estado de Santa Catarina..
MÁRCIO MACÊDO (PT, SE) – Eventos realizados na Casa e no País por ocasião da Semana
do Meio Ambiente. Palestras proferidas pelo orador
na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe e
na Universidade Federal de Sergipe sobre o Código Florestal brasileiro. Realização das Olimpíadas
Ambientais em Sergipe. Implementação da política
ambiental pela Presidenta Dilma Rousseff.............
JONAS DONIZETTE (Bloco/PSB, SP) – Prejuízos causados por fortes chuvas e ventos ao Município de Campinas, Estado de São Paulo. Apelo
às autoridades federais de adoção de providência
a favor da população campineira............................
CARLINHOS ALMEIDA (PT, SP) – Apresentação, à Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, de requerimento de realização de audiência pública destinada ao debate do
Programa Espacial Brasileiro..................................
DR. ROSINHA (PT, PR) – Necessidade de
reação das autoridades governamentais contra a
escalada da violência no campo, particularmente
no Estado do Pará. Pedido ao Governador Simão
Jatene de empenho na elucidação dos assassinatos
do casal de ambientalistas José Cláudio Ribeiro da
Silva e Maria do Espírito Santo da Silva.................
WALDENOR PEREIRA (PT, BA) – Realização
das eleições municipais de Cordeiros, Estado da
Bahia. Congratulações ao Prefeito e ao Vice-Prefeito
eleitos, respectivamente, Edvar Ribeiro da Silva e
Delci Alves Luz.......................................................
DÉCIO LIMA (PT, SC) – Redução da mortalidade materna no País após à implantação do
programa Rede Cegonha pelo Governo Federal.
Transcurso do Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna.....................................................
EDINHO ARAÚJO (PMDB, SP) – Impasse
na realização de acordo financeiro entre a Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL e a Caixa
Econômica Federal para o pagamento de tarifas
em agências lotéricas.............................................
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MIRIQUINHO BATISTA (PT, PA) – Presença
no Distrito Federal de Prefeitos Municipais do Arquipélago de Marajó, Estado do Pará, em busca
de apoio para a construção e recuperação de aeroportos e a instalação de agências bancárias na
região......................................................................
OTONIEL LIMA (Bloco/PRB, SP) – Apelo à
Presidência e aos Líderes partidários de votação
da Proposta de Emenda à Constituição nº 300, de
2008, sobre a criação do piso salarial nacional de
policiais e bombeiros militares. Defasagem dos soldos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Rio de Janeiro.........................................................
PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Consulta
ao Plenário sobre a possibilidade de redução do tempo destinado aos oradores para o uso da palavra...
WASHINGTON REIS (PMDB, RJ) – Empenho
do Governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio
Cabral, na busca de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar. Apelo à Justiça Militar de libertação
de bombeiros militares no Estado..........................
CLEBER VERDE (Bloco/PRB, MA) – Apelo
aos Líderes partidários no sentido da indicação dos
membros da Comissão Especial destinada ao exame
da Proposta de Emenda à Constituição nº 405, de
2009, sobre a garantia do direito à aposentadoria
a garimpeiros e pequenos mineradores.................
LINCOLN PORTELA (Bloco/PR, MG) – Disseminação da dengue no Brasil e no mundo..........
CELSO MALDANER (PMDB, SC) – Desempenho do cooperativismo no Estado de Santa Catarina.......................................................................
PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Reiteração da proposta ao Plenário de redução do tempo
destinado aos oradores para o uso da palavra.......
VALMIR ASSUNÇÃO (PT, BA) – Assassinato
de ambientalistas na região amazônica. Impunidade
dos responsáveis pelo massacre de trabalhadores
rurais sem terra no Município de Eldorados dos
Carajás, no Estado do Pará, e de outras chacinas
e assassinatos de agricultores ocorridas no País.
Importância da aprovação do Projeto de Lei nº 370,
de 2007, sobre a tipificação do crime de extermínio,
e da realização da reforma agrária para o combate
à violência no campo..............................................
JOÃO PAULO LIMA (PT, PE) – Imediata inclusão na pauta do Projeto de Lei nº 5.798, de 2009,
sobre a instituição do Programa de Cultura do Trabalhador e do Vale-Cultura.....................................
LÚCIO VALE (Bloco/PR, PA) – Apoio à construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no Rio
Xingu, Estado do Pará. Concessão pelo IBAMA de
licença ambiental para a realização do empreendimento......................................................................
RENATO MOLLING (PP, RS) – Queda nas
exportações brasileiras de manufaturados, notadamente das indústrias calçadista e moveleira. Neces-
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sidade de implementação pelo Governo Federal de
medidas em prol do setor.......................................
FERNANDO MARRONI (PT, RS) – Transcurso do Dia Mundial do Meio Ambiente. Retrocesso
do novo Código Florestal brasileiro no tocante à
preservação ambiental...........................................
JOSÉ NUNES (DEM, BA) – Precariedade da
área de saúde pública em Municípios do Estado da
Bahia. Imediata regulamentação da Emenda Constitucional nº 29, de 2000, acerca da destinação de
recursos para o setor..............................................
MARLLOS SAMPAIO (PMDB, PI) – Visita de
membros da Comissão Especial destinada à elaboração de políticas públicas de combate ao crak e a
outras drogas aos Estados de Alagoas e do Piauí.
Encaminhamento de indicação ao Poder Executivo
de criação da Secretaria Nacional do Idoso. Participação do Ministro da Previdência Social Garibaldi
Alves Filho e de outras autoridades governamentais
em audiência pública na Comissão de Segurança
Pública e Combate ao Crime Organizado para debate dos mecanismos de empréstimo consignado,
em face do crescente número de idosos lesados
por fraudes na contratação desse instrumento.......
CHICO LOPES (Bloco/PCdoB, CE) – Greve
de professores da rede municipal de Fortaleza, Estado do Ceará.........................................................
ARTUR BRUNO (PT, CE) – Empenho na implementação da lei federal sobre o estabelecimento do piso salarial nacional dos profissionais do
magistério público. Greve dos professores da rede
municipal de Fortaleza, Estado do Ceará. Ações
do Governador Cid Gomes em prol do setor educacional. Participação do Governador em reunião da
Comissão Especial destinada ao exame do projeto
de lei sobre a criação do novo Plano Nacional de
Educação – PNE....................................................
ÂNGELO AGNOLIN (PDT, TO) – Apoio ao
movimento da Federação Nacional dos Agentes
Comunitários de Saúde em prol do estabelecimento
do piso salarial nacional da categoria....................
AELTON FREITAS (Bloco/PR, MG) – Defesa
de aprovação pela Casa do Projeto de Lei Complementar nº 591, de 2010, a respeito da tributação de
pequenas e microempresas...................................
ÍRIS DE ARAÚJO (PMDB, GO) – Paralisação
do Governo Dilma Rousseff em face da crise política
envolvendo o então Ministro-Chefe da Casa Civil,
Antonio Palocci. Escolha, pela Presidente da República, da Senadora Gleisi Hoffmann para ocupar
a Pasta. Estratégia de combate à miséria no País
pela Administração Dilma Rousseff. Expectativas
quanto ao anunciado Programa Bolsa Verde, do
Governo Federal.....................................................
PRESIDENTE (Jutahy Junior) – Concessão
de 3 minutos aos oradores para uso da palavra.....
HUGO MOTTA (PMDB, PB) – Contribuição
do Sistema Itatiunga de Comunicação para o de-
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senvolvimento do Município de Patos e de todo o
sertão do Estado da Paraíba..................................
LEONARDO MONTEIRO (PT, MG) – Transcurso do Dia Mundial do Meio Ambiente. Participação
na Romaria das Águas e da Terra e no lançamento
da pedra fundamental do Parque Natural Municipal
de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais.
Oportunidade de adoção pela Casa de instrumentos
legais de proteção ao meio ambiente. Necessidade de revisão do Código Florestal brasileiro, com
vistas à conciliação entre a produção agrícola e a
preservação ambiental...........................................
FERNANDO MARRONI (PT, RS – Pela ordem) – Indicação da Senadora Gleisi Hoffmann
para Ministra-Chefe da Casa Civil da Presidência da
República. Empenho da Presidenta Dilma Rousseff
na erradicação da pobreza no País. Lançamento do
Plano Brasil Sem Miséria pela Presidenta da República. Desenvolvimento da economia brasileira..
LUIZ COUTO (PT, PB) – Ações dos Governos Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff para
combate à fome e à miséria no País......................
JUTAHY JUNIOR (PSDB, BA) – Repercussão
positiva do desligamento do Sr. Antonio Palocci do
cargo de Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República. Votos de sucesso à nova Ministra-Chefe da Casa Civil, Senadora Gleisi Hoffmann...
JANETE ROCHA PIETÁ (PT, SP) – Acerto da
indicação da Senadora Gleisi Hoffmann para Ministra-Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
Elogio à Presidenta Dilma Rousseff pela condução
política da crise envolvendo o ex-Ministro‑Chefe da
Pasta, Antonio Palocci. Desenvolvimento socioeconômico brasileiro.....................................................
JILMAR TATTO (PT, SP) – Probidade administrativa do ex-Ministro-Chefe da Casa Civil, Antonio
Palocci. Competência da nova Ministra-Chefe da
Pasta, Senadora Gleisi Hoffmann...........................
ZECA DIRCEU (PT, PR) – Indicação da Senadora Gleisi Hoffmann como nova Ministra-Chefe da
Casa Civil da Presidência da República. Lançamento
do Plano Brasil Sem Miséria pela Presidenta Dilma
Rousseff. Ampliação da política governamental de
aquisição de alimentos. Expectativa dos pequenos
agricultores paranaenses com os investimentos
governamentais no Estado, através do Ministério
do Desenvolvimento Agrário, para regularização
fundiária..................................................................
ALFREDO SIRKIS (Bloco/PV, RJ) – Preocupação com a crise no Corpo de Bombeiros do
Estado do Rio de Janeiro........................................
TONINHO PINHEIRO (PP, MG) – Aprovação,
pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de requerimento de realização
de audiência pública, com a participação de representante da PETROBRAS, para esclarecimento de
crime ambiental no Município de Ibirité, Estado de
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Minas Gerais. Defesa de universalização dos serviços de saneamento básico no País.....................
IVAN VALENTE (PSOL, SP) – Comentários
sobre os motivos da saída do Ministro Antonio Palocci da Chefia da Casa Civil, da Presidência da
República. Conclamação aos Deputados da Casa
para apoiamento à proposta de emenda à Constituição apresentada pelo PSOL sobre quarentena de
ex-Parlamentares e ex‑ocupantes de cargo público,
no tocante a atividades privadas incidentes sobre a
vida pública. Nota do Movimento Xingu Vivo – Comitê Metropolitano sobre a Licença de Instalação da
Usina de Belo Monte, contrária ao megaprojeto.....
CHICO ALENCAR (PSOL, RJ) – Exoneração
do Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da
República Antonio Palocci. Elaboração pelo PSOL
de proposta de emenda à Constituição para vedação da prática de atividade privada por detentores
de mandato parlamentar. Manifesto de apoio aos
bombeiros militares do Estado do Rio de Janeiro..
GIROTO (Bloco/PR, MS) – Falecimento do
Prefeito Juneir Martinez Marques, do Município de
Antônio João, Estado de Mato Grosso do Sul, em
decorrência de acidente automobilístico................
FABIO TRAD (PMDB, MS) – Solicitação ao
Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, de inclusão do Município de Campo Grande, Estado
de Mato Grosso do Sul, no Programa Nacional de
Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI,
com vistas à qualificação da guarda municipal......
WILSON FILHO (PMDB, PB) – Apelo ao Presidente Marco Maia de imediata inclusão na pauta
das propostas de criação do Estatuto da Juventude
e do Plano Nacional de Juventude. Apresentação
de propostas sobre o reconhecimento da carteira
estudantil no território nacional e sobre a criação
do passe livre estudantil. Conveniência da extensão
do benefício do passe livre a professores carentes.
Criação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC. Realização,
pela Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba,
de audiência pública destinada à discussão sobre
drogas.....................................................................
CLAUDIO CAJADO (DEM, BA) – Participação
na comitiva do Presidente Marco Maia em visita à
Coreia do Sul. Excelência do desempenho econômico daquele país. Despropósito do contingenciamento de recursos de emendas orçamentárias
destinados à área de ciência e tecnologia..............
GILMAR MACHADO (PT, MG) – Pedido de
demissão do então Ministro-Chefe da Casa Civil Antonio Palocci. Congratulações à nova Ministra-Chefe
da Pasta, Senadora Gleisi Hoffmann. Participação
dos Deputados Gastão Vieira e Angelo Vanhoni
em audiência pública na Assembleia Legislativa do
Estado de Minas Gerais destinada a discussão do
novo Plano Nacional de Educação – PNE.............
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FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB, MA) – Não
realização pela Casa de sessão ordinária na última
segunda-feira em face da obstrução dos trabalhos
pelo PSDB e pelo DEM. Saída de Antonio Palocci
do cargo de Ministro‑Chefe da Casa Civil da Presidência da República. Relevância da continuidade
do debate, no Parlamento nacional, de temas importantes para o Brasil...........................................
LUCIANO CASTRO (Bloco/PR, RR – Pela
ordem) – Informação à Presidência sobre a existência de quorum regimental para início da Ordem
do Dia.....................................................................
EDINHO BEZ (PMDB, SC) – Anúncio de apresentação de projeto de lei sobre a inclusão das
obras da ferrovia litorânea em Santa Catarina no
Plano Nacional de Viação.......................................
CARLOS SOUZA (PP, AM) – Apelo ao Ministro
de Minas e Energia, Edison Lobão, para determinação à Agência Nacional de Energia Elétrica – ANELL
de divulgação da lei acerca do estabelecimento da
Tarifa Social de Energia Elétrica.............................
ROMERO RODRIGUES (PSDB, PB) – Transcurso do Dia Mundial do Meio Ambiente. Revitalização do Açude de Bodocongó, no Município de
Campina Grande, Estado da Paraíba. Descaso da
Prefeitura Municipal de Campina Grande com a
questão ambiental..................................................
ANTONIO BULHÕES (Bloco/PRB, SP) – Expectativa quanto ao êxito do Plano Brasil Sem Miséria, lançado pelo Governo Federal......................
V – Ordem do Dia
PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Discussão,
em turno único, da Medida Provisória nº 525-A, de
2011, que altera a Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de
1993, no tocante à contratação de professores......
Encerramento da discussão..........................
Determinação de encerramento dos trabalhos
nas Comissões.......................................................
PAUDERNEY AVELINO (DEM, AM – Pela
ordem) – Conveniência de realização de concurso
público para contratação de professores para o quadro funcional das instituições de ensino público.....
PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Presença
nas galerias do plenário de alunos da Sociedade
Educacional Uberabense, do Município de Uberaba, Estado de Minas Gerais. Aplausos ao Deputado
Pauderney Avelino pelo discurso proferido.............
PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Votação do
parecer do Relator quanto ao atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência
e de sua adequação financeira e orçamentária......
Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados DUARTE
NOGUEIRA (PSDB, SP), PAUDERNEY AVELINO
(DEM, AM), JORGE BOEIRA (PT, SC), LUCIANO
CASTRO (Bloco/PR, RR), MIRO TEIXEIRA (PDT,
RJ), RUBENS BUENO (Bloco/PPS, PR), PAULO
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FOLETTO (Bloco/PSB, ES), SIMÃO SESSIM (PP,
RJ), ZOINHO (Bloco/PR, RJ), CELSO MALDANER
(PMDB, SC), DELEY (PSC, RJ).............................
PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Aprovação
do parecer...............................................................
Votação da Medida Provisória nº 525, de 2011,
ressalvados os destaques......................................
Usaram da palavra para orientação da respectiva bancada os Srs. Deputados DUARTE NOGUEIRA (PSDB, SP), MARCOS MONTES (DEM,
MG), MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (Bloco/PR,
AL), ALEX CANZIANI (Bloco/PTB, PR), SIMÃO SESSIM (PP, RJ), JORGE BOEIRA (PT, SC), PAULO
FOLETTO (Bloco/PSB, ES), CELSO MALDANER
(PMDB, SC), MIRO TEIXEIRA (PDT, RJ), RUBENS
BUENO (Bloco/PPS, PR), DELEY (PSC, RJ).........
PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Aprovação
da medida provisória..............................................
Requerimento de destaque para votação em
separado da Emenda nº 5......................................
Usaram da palavra para encaminhamento da
votação os Srs. Deputados DUARTE NOGUEIRA
(PSDB, SP), JORGE BOEIRA (PT, SC).................
PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Rejeição da
emenda...................................................................
Requerimento de destaque para votação em
separado da Emenda nº 4......................................
Usaram da palavra para encaminhamento da
votação os Srs. Deputados PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE (DEM, TO), MARCOS
MONTES (DEM, MG), JORGE BOEIRA (PT, SC)..
Usaram da palavra para orientação da respectiva bancada os Srs. Deputados PROFESSORA
DORINHA SEABRA REZENDE (DEM, TO), DUARTE
NOGUEIRA (PSDB, SP), GASTÃO VIEIRA (PMDB,
MA), PEPE VARGAS (PT, RS), ROBERTO BRITTO
(PP, BA), ZOINHO (Bloco/PR, RJ), ROBERTO BRITTO (PP, BA), ALEX CANZIANI (Bloco/PTB, PR), RUBENS BUENO (Bloco/PPS, PR), PAULO ABI‑ACKEL
(PSDB, MG), DR. JORGE SILVA (PDT, ES).............
PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Rejeição da
emenda...................................................................
Votação e aprovação da redação final..........
Encaminhamento da matéria ao Senado Federal, incluindo o processado.................................
PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Encerramento da Ordem do Dia................................................
SIMÃO SESSIM (PP, RJ – Pela ordem) – Baixo
índice de analfabetismo registrado no Município de
Nilópolis, Estado do Rio de Janeiro. Realização de
investimentos governamentais na área educacional
da municipalidade...................................................
AMAURI TEIXEIRA (PT, BA – Pela ordem) –
Conquista, pela fundista Simone Alves da Silva, da
Medalha de Ouro no 47º Campeonato Sul-Americano de Atletismo realizado em Buenos Aires, Argentina....................................................................
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VI – Encerramento
2 – ATA DA 144ª SESSÃO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, ORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 54ª LEGISLATURA, EM 08 DE JUNHO DE 2011.
I – Abertura da sessão
II – Leitura e assinatura da ata da sessão
anterior
III – Leitura do expediente
IV – Pequeno Expediente
LAEL VARELLA (DEM, MG) – Natureza alarmista e falaciosa de previsões divulgadas pela Organização das Nações Unidas – ONU a respeito
do meio ambiente. Pujança da indústria brasileira
de base florestal.....................................................
LUIZ COUTO (PT, PB) – Realização do 1º
Seminário Paraibano sobre Segurança Pública,
Proteção de Direitos e Participação Social. Diretrizes do Programa Nacional de Direitos Humanos –
PNDH-3. Expectativa de condenação judicial dos
assassinos do advogado Manoel Mattos. Pedido de
participação da Polícia Federal nas investigações
de ações de grupos de extermínio na Paraíba. Coibição da prática de tortura no País.........................
RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB, CE)
– Posse do Sr. Vitor Bruno Girão na Presidência do
Associação Brasileira das Pequenas e Médias Cooperativas e Empresas de Laticínios. Diretrizes e
metas da nova diretoria da entidade. Compromisso
do orador de atuação parlamentar em defesa da
entidade..................................................................
GERALDO SIMÕES (PT, BA) – Participação
nas comemorações do Dia Internacional do Cacau,
no Estado da Bahia. Congratulações ao Diretor da
Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira
– CEPLAC, Jay Walace da Silva e Mota. Importância da renegociação de dívidas do setor cacaueiro. Conclamação dos trabalhadores do setor para
adesão ao PAC do Cacau.......................................
AMAURI TEIXEIRA (PT, BA) – Manifesto A
luta pela Vida na Floresta, sobre o recrudescimento da violência no campo, de autoria do Conselho
Nacional das Populações Extrativistas – CNS. Urgente adoção pela Casa de medidas para proteção
da vida de lideranças rurais e ambientalistas.........
DÉCIO LIMA (PT, SC) – Inauguração pela
Presidenta Dilma Rousseff de unidades habitacionais no Município de Blumenau, Estado de Santa
Catarina, construídas por meio do Programa Minha
Casa, Minha Vida. Alcance socioeconômico do Programa......................................................................
SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT, AP) – Equívoco de decreto do Governo Federal referente a
restos a pagar de Orçamentos de anos anteriores.
Empenho da Secretaria de Relações Institucionais
no esclarecimento do assunto................................
CELSO MALDANER (PMDB, SC) – Inauguração de unidade industrial da Cooperativa Central
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Oeste Catarinense Aurora, no Município de Pinhalzinho, Estado de Santa Catarina............................
GLAUBER BRAGA (Bloco/PSB, RJ) – Apoio à
criação pela Casa de Comissão Externa destinada
ao acompanhamento da crise no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Defesa
da libertação de bombeiros militares presos em
manifestação da categoria no Estado.....................
FERNANDO MARRONI (PT, RS) – Lançamento do Plano Estratégico de Fronteiras pela Presidenta Dilma Rousseff...........................................
MANATO (PDT, ES) – Lançamento de Programa Capixaba de Combate à Pobreza pelo Governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, em conjunto com a Ministra do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome, Tereza Campello..........
MANDETTA (DEM, MS) – Ocorrência de conflito na demarcação de terras indígenas no Estado
de Mato Grosso do Sul...........................................
PAULO FOLETTO (Bloco/PSB, ES) – Lançamento, pelo Governo do Estado do Espírito Santo,
do Programa Capixaba de Combate à Pobreza, o
chamado Programa Incluir. Implantação do Programa Banda Larga nas Escolas, no Estado. Criação
de programa de telefonia móvel rural pelo Governo
Estadual em parceria com a operadora Oi.............
IVAN VALENTE (PSOL, SP) – Regozijo com o
resultado das recentes eleições presidenciais peruanas. Expectativa de mudança na condução política
do Peru com a eleição de Ollanta Humala.............
ARTUR BRUNO (PT, CE) – Acerto da indicação
da Senadora Gleisi Hoffmann para Ministra-Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.....................
MAURO BENEVIDES (PMDB, CE) – Anúncio,
pelo Presidente do Banco Mundial, Robert Zoellick,
de ampliação dos aportes financeiros para a Região
Nordeste do Brasil..................................................
DR. ALUIZIO (Bloco/PV, RJ) – Apresentação
de requerimento de criação, pela Casa, de Comissão Externa destinada ao acompanhamento da
crise no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Rio de Janeiro.........................................................
MARCON (PT, RS) – Apelo ao Governador do
Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, de abertura
de negociações com o Corpo de Bombeiros Militar.
Defesa de criação, pela Casa, de Comissão Externa destinada ao acompanhamento da crise entre
a corporação e o Governo Estadual.......................
ARNALDO JARDIM (Bloco/PPS, SP) – Participação no Ethanol Summit 2011, evento destinado à
discussão sobre os desafios na produção do etanol,
em São Paulo, Estado de São Paulo. Importância
da participação da sociedade brasileira no processo
de preservação ambiental. Convite ao Governador
do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, para o
engajamento no Pacto pela Educação...................
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NELSON BORNIER (PMDB, RJ) – Lançamento do Plano Brasil Sem Miséria pela Presidenta
Dilma Rousseff. Transcurso do Dia do Pastor.........
SIMÃO SESSIM (PP, RJ) – Apoio à Proposta de
Emenda à Constituição nº 54, de 2007, sobre
��������������
a extinção do quociente eleitoral nas eleições brasileiras.......
DIMAS RAMALHO (Bloco/PPS, SP) – Protesto
contra a aprovação, pela Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania, de projeto de lei contrário à
divulgação de atos de investigação da Casa.............
GEAN LOUREIRO (PMDB, SC) – Concessão
do Prêmio Top of Mind ao Município de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, pelo terceiro ano
consecutivo, por investimentos realizados na área
tecnológica..............................................................
ALFREDO SIRKIS (Bloco/PV, RJ) – Falecimento do escritor Jorge Semprún, em Paris, França......
WALDENOR PEREIRA (PT, BA) – Inauguração do Uroday Hospital, no Município de Vitória da
Conquista, Estado da Bahia...................................
FÁTIMA BEZERRA (PT, RN) – Apelo à Governadora do Estado do Rio Grande do Norte, Rosalba
Ciarlini, de abertura de negociações com professores e policiais civis em greve..................................
ABELARDO CAMARINHA (Bloco/PSB, SP) –
Apelo ao Governador do Estado do Rio de Janeiro,
Sérgio Cabral, de atendimento às reivindicações
salariais do Corpo de Bombeiros Militar. Defasagem
salarial de policiais civis e militares no Estado de
São Paulo...............................................................
GUILHERME MUSSI (Bloco/PV, SP) – Outorga do título de Embaixador da Boa Vontade ao
publicitário Nizan Guanaes, pela Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura – UNESCO.................................................
ALESSANDRO MOLON (PT, RJ) – Lançamento do Plano Estratégico de Fronteiras pela Presidenta Dilma Rousseff...........................................
AUDIFAX (Bloco/PSB, ES) – Apresentação
de projeto de lei complementar sobre a regulamentação da isenção da cobrança do Imposto sobre
a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU
às igrejas e templos religiosos. Início das obras de
ampliação do Aeroporto Eurico de Aguiar Salles,
em Vitória, Estado do Espírito Santo......................
RAUL LIMA (PP, RR) – Situação de calamidade púbica instalada no Estado de Roraima em
decorrência das cheias do Rio Branco. Razões da
paralisação da economia roraimense. Expectativa
de visita do Ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, a Roraima para verificação
in loco dos efeitos das enchentes...........................
JOÃO MAIA (Bloco/PR, RN) – Realização,
pela Comissão de Desenvolvimento Econômico,
Indústria e Comércio de seminário sobre os rumos
do setor coureiro/calçadista, no Município de Novo
Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul, e de se-
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minário sobre o setor têxtil, no Município de Santa
Cruz do Capibaribe, Estado de Pernambuco. Anúncio de realização pelo órgão de seminário sobre os
desafios e perspectivas do Aeroporto Internacional
de São Gonçalo do Amarante, no Estado do Rio
Grande do Norte. Realização, pela Ouvidoria da
Câmara dos Deputados, de audiência pública em
Natal destinada à discussão do projeto A Câmara
Quer te Ouvir. Realização, pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, de
audiência pública em Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul, destinada à discussão do Projeto
de Lei nº 6.406, de 2009, sobre a regulamentação
da profissão de comerciário....................................
MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIO (PP, SP) –
Duplicação de rodovias entre os Municípios de Itu e
Sorocaba e Araçoiaba e Itapetininga, no Estado de
São Paulo. Apelo ao Governador Geraldo Alckmin
de instalação de distrito industrial no Bairro Cidade
Nova, no Município de Itu.......................................
ELEUSES PAIVA (DEM, SP) – Excelência
da maternidade do Hospital de Base do Município
de São José do Rio Preto e do Hospital do Câncer
do Município de Barretos, Estado de São Paulo.
Imediata revisão da tabela de procedimentos do
Sistema Único de Saúde – SUS.............................
PADRE TON (PT, RO) – Relevância da Medida Provisória nº 535, de 2011, sobre a instituição
do Programa de Apoio à Conservação Ambiental e
do Programa de Fomento às Atividades Produtivas
Rurais.....................................................................
RONALDO ZULKE (PT, RS) – Encontro de
membros da bancada federal do Estado do Rio
Grande do Sul com a Ministra da Cultura, Ana de
Hollanda, para debate da construção do Teatro da
Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, e com o Ministro-Chefe da Secretaria de Aviação Civil, Wagner Bittencourt de Oliveira, destinado à discussão
da pretendida construção de aeroporto na Região
Metropolitana de Porto Alegre................................
ROMERO RODRIGUES (PSDB, PB) – Apresentação de projeto de lei sobre a obrigatoriedade
de contratação de candidatos aprovados em concursos públicos por órgãos e entidades públicas...
NILTON CAPIXABA (Bloco/PTB, RO) – Apresentação de projeto de lei sobre a isenção do recolhimento de IPI para motos adquiridas por mototaxistas credenciados em cooperativas regulamentadas
nos Estados e Municípios.......................................
EDSON SANTOS (PT, RJ) – Elogio ao Governador Sérgio Cabral pela assinatura de decreto
sobre a reserva de 20% de vagas para negros e
indígenas em concursos públicos para órgãos do
Poder Executivo e entidades públicas. Imediata
abertura de negociações com bombeiros militares
pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro............
WALDENOR PEREIRA (PT, BA – Pela ordem)
– Lançamento pelo Governo do Estado da Bahia do
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programa Pacto pela Vida destinada ao combate à
violência..................................................................
JOÃO PAULO LIMA (PT, PE) – Apoio à iniciativa do Governo Federal de criação do Vale-Cultura...................................................................
JORGE TADEU MUDALEN (DEM, SP) – Decisão da Agência Nacional de Telecomunicações –
ANATEL de submeter a consulta pública proposta
de edital licitatório para expedição de autorização
de uso de segmentos de radiofrequências na subfaixa de 3.400 a 3.600 mega-hertz para a exploração
do Serviço de Comunicação Multimídia, do Serviço Telefônico Fixo Comutado e do Serviço Móvel
Pessoal...................................................................
ANDRÉ ZACHAROW (PMDB, PR) – Realização de grande manifestação popular em frente
ao Congresso Nacional contra o Projeto de Lei nº
122, de 2006, sobre a criminalização da homofobia. Nomeação da Senadora Gleisi Hoffmann para
Ministra-Chefe da Casa Civil da Presidência da
República................................................................
CARLOS BRANDÃO (PSDB, MA) – Avanços
do Poder Judiciário no Estado do Maranhão. Reforma e ampliação de fóruns da instituição nos últimos
2 anos.....................................................................
PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB, AC) –
Urgente votação pela Casa do projeto de lei sobre
a ampliação de penas aplicadas aos praticantes de
crimes de extermínio. Congratulações ao Ministro
da Justiça, José Eduardo Cardozo, pela anunciada criação de força-tarefa destinada ao combate à
violência no campo, especialmente na região amazônica. Acerto do lançamento do Plano Estratégico
de Fronteiras pelo Governo Federal.......................
ROBERTO TEIXEIRA (PP, PE) – Construção
da Via Mangue em Recife, Estado de Pernambuco.
STEFANO AGUIAR (PSC, MG) – Necessidade
de aperfeiçoamento da legislação brasileira sobre
o porte de armas de fogo........................................
ALINE CORRÊA (PP, SP) – Transcurso do
Dia Mundial do Meio Ambiente. Importância da
conciliação entre o desenvolvimento econômico e
a preservação ambiental. Contradições do mundo
globalizado. Apoio às instituições comprometidas
com a promoção da agenda ambiental em espaços
educacionais...........................................................
SANDES JÚNIOR (PP, GO) – Homenagem
ao ex-jogador Ronaldo Luís Nazário de Lima, ao
ensejo de sua despedida dos campos de futebol...
PAUDERNEY AVELINO (DEM, AM) – Defesa
de regulamentação da Emenda Constitucional nº
29, de 2000, sobre destinação de recursos para a
saúde pública. Posicionamento da base governista
e da Oposição contrário à Contribuição Social para
a Saúde..................................................................
EDINHO BEZ (PMDB, SC) – Lançamento
no SESC Joinville de coleção de curtas‑metragens
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como parte da Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, Estado de Santa Catarina.........................
ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB, SP) –
Reabertura da Plataforma Marítima de Pesca de
Mongaguá, Estado de São Paulo. Inauguração do
Clube da Melhor Idade na municipalidade. Notícias
publicadas no Portal da Prefeitura local.................
ROSINHA DA ADEFAL (Bloco/PTdoB, AL) –
Participação da oradora no ato de lançamento da
Frente Parlamentar em Defesa das APAEs. Ações da
Parlamentar na presidência da Frente Parlamentar
do Congresso Nacional em Defesa dos Direitos das
Pessoas com Deficiência – Frente PcD. Posicionamento da oradora favorável à educação inclusiva..
DR. ROSINHA (PT, PR) – Correspondência
da Comunidade Bahá’í no Brasil acerca da violação
dos direitos humanos e da perseguição religiosa
praticada pelo governo da República Islâmica do
Irã contra seguidores da fé bahá’í..........................
V – Grande Expediente
MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB, RS – Pela
ordem) – Urgente adoção de medidas governamentais para reversão da crise financeira dos produtores
de arroz no Estado do Rio Grande do Sul..............
JEFFERSON CAMPOS (Bloco/PSB, SP) –
Avanços nas relações entre Brasil e Israel. Discurso
proferido pelo Embaixador de Israel no Brasil, Giora
Becker, ao ensejo da abertura, nas dependências da
Casa, da exposição Os Desenhos das Crianças de
Terezín. Poema Me destrói a dor, a dor de Terezín,
de autoria desconhecida, divulgado pelo orador por
ocasião do evento. Importância da educação como
base de transformação social para combate à pobreza. Elevado índice de analfabetismo e evasão escolar no País. Realização da 60ª Convenção Nacional
da Igreja do Evangelho Quadrangular, no Município
de Itajaí, Estado de Santa Catarina. Convite aos
Deputados para participação na sessão solene da
Casa, ao ensejo do transcurso do 60º aniversário
de fundação da Igreja do Evangelho Quadrangular.
Congratulação à Presidenta Dilma Rousseff pela
suspensão da distribuição do chamado kit gay nas
escolas públicas brasileiras. Posicionamento do
orador contrário ao Projeto de Lei nº 122, de 2006,
sobre a criminalização da homofobia.....................
Aparteantes: JOSUÉ BENGTSON (Bloco/
PTB, PA), STEFANO AGUIAR (PSC, MG), LINCOLN
PORTELA (Bloco/PR, MG), RONALDO NOGUEIRA
(Bloco/PTB, RS), ROBERTO DE LUCENA (Bloco/
PV, SP), MAURO BENEVIDES (PMDB, CE), JAIR
BOLSONARO (PP, RJ)...........................................
HEULER CRUVINEL (DEM, GO – Pela ordem)
– Falecimento de Paulo Roberto Cunha, ex-Prefeito
do Município de Rio Verde, Estado de Goiás. .......
MAURO BENEVIDES (PMDB, CE – Pela
ordem) – Desempenho da economia brasileira no
primeiro trimestre de 2011. ....................................
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JOSUÉ BENGTSON (Bloco/PTB, PA – Pela
ordem) – Realização das eleições municipais de
Bujaru, Brasil Novo e Aveiro, no Estado do Pará.
Congratulação ao Prefeito eleito de Aveiro, Ranilson Araújo do Prado...............................................
LINCOLN PORTELA (Bloco/PR, MG – Como
Líder) – Concessão pelo Ministro da Justiça, José
Eduardo Cardozo, de audiência a grupo de Deputados em busca de solução para a crise entre o
Corpo de Bombeiros Militar e o Governo do Estado
do Rio de Janeiro....................................................
SILAS CÂMARA (PSC, AM – Pela ordem)
– Centenário de fundação da Igreja Evangélica
Assembleia de Deus no Brasil. Inauguração, pela
bancada evangélica da Casa, de painel comemorativo.......................................................................
FRANCISCO FLORIANO (Bloco/PR, RJ) – Empenho da bancada fluminense na solução da crise
entre o Corpo de Bombeiros Militar e o Governo do
Estado do Rio de Janeiro. Saudações aos ouvintes
do programa Vem pra Cá Brasil, Vem Rio! transmitido
pela Rádio Mundial. Inadmissibilidade de alteração da
sistemática de distribuição dos royalties do petróleo,
em favor dos Estados produtores...............................
Aparteante: SILAS CÂMARA (PSC, AM)......
DR. ALUIZIO (Bloco/PV, RJ – Pela ordem)
– Imediata intermediação da Casa na crise entre
bombeiros militares e o Governo do Estado do Rio
de Janeiro...............................................................
EDINHO ARAÚJO (PMDB, SP – Pela ordem)
– Conveniência de reexame, pela Agência Nacional
de Energia Elétrica – ANEEL, da Resolução Normativa nº 414, de 2010, especialmente do art. 218,
sobre transferência de ativos de iluminação pública
para o âmbito das municipalidades brasileiras.......
FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB, MA – Pela
ordem) – Manifestação de apreço e gratidão ao Prof.
Francisco Afonso de Castro....................................
MARÇAL FILHO (PMDB, MS – Pela ordem)
– Satisfação com a nomeação da Senadora Gleisi
Hoffmann como Ministra-Chefe da Casa Civil da
Presidência da República. Realização do Congresso
Internacional da Carne em Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul. Valorização do médico
veterinário...............................................................
MAURO BENEVIDES (PMDB, CE – Pela ordem) – Proferimento, pelo Governador Cid Gomes,
de palestra sobre o sistema educacional cearense
na Comissão de Educação e Cultura da Casa.......
PRESIDENTE (Onofre Santo Agostini) – Falecimento do ex-Prefeito Paulo Roberto da Cunha,
do Município de Rio Verde, Estado de Goiás.........
FERNANDO FERRO (PT, PE – Pela ordem)
– Objetivos do Plano Estratégico de Fronteiras, lançado pela Presidenta Dilma Rousseff.....................
JÚLIO CAMPOS (DEM, MT – Pela ordem) –
Solicitação ao Ministério da Justiça e ao Exército
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Brasileiro de intensificação das ações de fiscalização na região de fronteira do Município de Cáceres,
Estado de Mato Grosso, com a Bolívia, apontada
em reportagem televisiva como portal de entrada
de cocaína e armas de fogo no País......................
SILAS CÂMARA (PSC, AM – Pela ordem)
– Presença no Distrito Federal do Governador do
Estado do Amazonas, Omar Aziz, para participação
em debates sobre a medida provisória a respeito
da produção de minicomputadores, os chamados
tablets, e sobre a nova política governamental de
guarnição de fronteiras. Necessidade de intensificação dos serviços de segurança nas regiões fronteiriças do País.......................................................
JÔ MORAES (Bloco/PCdoB, MG – Pela ordem) – Realização, pela Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, da Casa, de audiência pública destinada ao debate sobre ameaças
contra a liberdade sindical no País. Denúncia, pelo
Sindicato dos Metalúrgicos do Maranhão, de práticas antissindicais pelas empresas Alcoa e Alumar
no Estado................................................................
VALDIR COLATTO (PMDB, SC – Pela ordem) – Expectativa de revisão pela Rússia do embargo imposto às importações de carne brasileira.
Solicitação ao Ministro da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Wagner Rossi, de implementação
de programa de incentivo à exportação (PEP) no
Estado de Santa Catarina. Cobrança ao Governo
Federal da liberação de recursos do seguro agrícola
referente ao exercício de 2010...............................
WALDENOR PEREIRA (PT, BA – Pela ordem) – Transcurso do aniversário de emancipação
político-administrativa do Município de Jacaraci,
Estado da Bahia.....................................................
FABIO TRAD (PMDB, MS – Pela ordem) –
Defesa de adoção, pelo Governo Federal, de políticas públicas governamentais permanentes em
prol da juventude brasileira. Crítica à sociedade de
consumo, com base em texto do escritor uruguaio
Eduardo Galeano....................................................
LUIS CARLOS HEINZE (PP, RS – Pela ordem)
– Conveniência do término de embargo imposto
pela Rússia às exportações de carne suína brasileira. Urgente adoção de medidas governamentais
para reversão da crise financeira dos produtores
de arroz nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul.................
MARLLOS SAMPAIO (PMDB, PI – Pela ordem) – Prisão de advogados suspeitos de participação em concessão fraudulenta de créditos
consignados a aposentados no Estado do Piauí.
Convite aos Deputados para participação em audiência pública, na Comissão de Segurança Pública e
Combate ao Crime Organizado, destinada a debate
sobre a prática do golpe do empréstimo consignado
contra idosos no Brasil...........................................
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BETO FARO (PT, PA – Pela ordem) – Resultado das eleições municipais realizadas nos Municípios de Aveiro, Brasil Novo e Bujaru, Estado do
Pará........................................................................
ADEMIR CAMILO (PDT, MG – Pela ordem)
– Solicitação à Ministra-Chefe da Secretaria de
Direitos Humanos da Presidência da República,
Maria do Rosário Nunes, pelo Sr. Ari da Silva, de
lançamento de programa de moradia destinada aos
ciganos...................................................................
DARCÍSIO PERONDI (PMDB, RS – Pela ordem) – Agradecimento ao Vice‑Presidente da República, Michel Temer, e ao Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Wagner Rossi, pelo
empenho na suspensão do embargo imposto pela
Rússia às exportações de carnes do País. Pedido
ao Presidente Marco Maia de inclusão na pauta da
proposta de regulamentação da Emenda Constitucional nº 29, de 2000, sobre a garantia de recursos
mínimos para o financiamento das ações e serviços
públicos de saúde...................................................
DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB, BA – Pela
ordem) – Solicitação ao Ministro da Justiça, por
grupo de Deputados, de busca de solução para a
crise entre o Corpo de Bombeiros Militar e o Governo do Estado do Rio de Janeiro. Urgente votação
pela Casa da Proposta de Emenda à Constituição
nº 300, de 2008, sobre a criação do piso salarial
nacional de policiais e bombeiros militares............
ÂNGELO AGNOLIN (PDT, TO – Pela ordem)
– Posse da Senadora Gleisi Hoffmann no cargo de
Ministra-Chefe da Casa Civil da Presidência da República....................................................................
DOMINGOS SÁVIO (PSDB, MG – Pela ordem)
– Imediata regulamentação da Emenda Constitucional nº 29, de 2000, sobre a destinação de recursos para a saúde pública. Eleição do orador para a
Presidência da Subcomissão Especial do Leite, da
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento
e Desenvolvimento Rural........................................
HELENO SILVA (Bloco/PRB, SE – Pela ordem) – Repúdio às críticas do Senador Alvaro Dias
ao Programa Bolsa Família. Lançamento do Plano
Brasil sem Miséria pela Presidenta Dilma Rousseff..............................................................................
DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB, BA) –
Questão de ordem sobre a apresentação de recurso
contra a declaração pelo Presidente da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público,
Deputado Eros Biondini, de intempestividade de
requerimentos de adiamento da discussão e da
votação do Projeto de Lei nº 4.330, de 2004..........
PRESIDENTE (Manato) – Recebimento do
recurso do Deputado Daniel Almeida para posterior
decisão...................................................................
FELIPE MAIA (DEM, RN – Pela ordem) – Realização de audiência pública no Município de Cai-
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có, Estado do Rio Grande do Norte, destinada ao
debate da construção da Barragem de Oiticica......
EDUARDO AZEREDO (PSDB, MG – Pela ordem) – Anúncio da desativação gradual de usinas
nucleares na Alemanha. Oportunidade da implantação de plano semelhante no País. Conveniência de
exploração de fontes alternativas de energia limpa
no País....................................................................
ÁTILA LINS (PMDB, AM – Pela ordem) –
Anúncio pelo Ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, da prorrogação de incentivos fiscais concedidos a investidores autuantes nas
áreas da Superintendência do Desenvolvimento
do Nordeste – SUDENE e da Superintendência de
Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM; e da realização de convênios entre Estados e Municípios
para a implementação do Programa Água para Todos nas Regiões Norte e Nordeste........................
ERIKA KOKAY (PT, DF – Pela ordem) – Lançamento do Programa Brasília sem Miséria pelo
Governo Agnelo Queiroz e do Plano Brasil sem
Miséria pela Presidenta Dilma Rousseff.................
ONOFRE SANTO AGOSTINI (DEM, SC) –
Questão de ordem sobre o início da Ordem do
Dia..........................................................................
PRESIDENTE (Manato) – Resposta ao Deputado Onofre Santo Agostini.................................
DEVANIR RIBEIRO (PT, SP – Pela ordem) –
Protesto contra a falta de quorum no plenário. Necessidade de votação de proposições de relevante
interesse para o País..............................................
LINCOLN PORTELA (Bloco/PR, MG – Pela
ordem) – Convite ao Deputado Devanir Ribeiro para
ingresso nos quadros do Partido da República......
LÁZARO BOTELHO (PP, TO – Pela ordem)
– Transcurso do Dia Mundial do Meio Ambiente.
Defesa de conciliação entre a produção agrícola
e a preservação ambiental, especialmente quanto
à biodiversidade. Importância do novo Código Florestal brasileiro........................................................
JÚLIO CESAR (DEM, PI – Pela ordem) – Relato da reunião das bancadas federais das Regiões
Norte e Nordeste com o Ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, e outras autoridades para discussão de assuntos de cunho regional.
Baixos investimentos governamentais realizados
na Região Nordeste. Redução das desigualdades
regionais brasileiras................................................
ESPERIDIÃO AMIN (PP, SC) – Questão de
ordem sobre o início da Ordem do Dia...................
PRESIDENTE (Manato) – Esclarecimento ao
Deputado Esperidião Amin sobre a existência de
acordo para a convocação de sessão extraordinária
para as 19 horas, destinada à votação da Medida
Provisória nº 526, de 2011.....................................
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO
(DEM, BA – Pela ordem) – Inexistência de acordo
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para a votação da Medida Provisória nº 526, de
2011........................................................................
ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS, SP – Pela
ordem) – Conveniência de início da Ordem do Dia
ou de encerramento da sessão..............................
ALEX CANZIANI (Bloco/PTB, PR – Pela ordem) – Apreço do orador pelo ex‑Ministro-Chefe
da Casa Civil, Antonio Palocci. Votos de sucesso
à nova titular da Pasta, Senadora Gleisi Hoffmann.
Realização, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Paraná, de reunião destinada ao debate do novo
Plano Nacional de Educação – PNE......................
LUIS CARLOS HEINZE (PP, RS – Pela ordem) – Repúdio às críticas e acusações contra os
produtores rurais brasileiros...................................
OTAVIO LEITE (PSDB, RJ – Pela ordem)
– Apoio ao movimento de bombeiros militares do
Estado do Rio de Janeiro por reajuste de soldos,.
Defesa de abertura pelo Governo Estadual de negociações com a corporação..................................
ALFREDO SIRKIS (Bloco/PV, RJ – Pela ordem) – Homenagem póstuma ao escritor espanhol
Jorge Semprún.......................................................
JERÔNIMO GOERGEN (PP, RS – Pela ordem) – Falecimento do ex-Deputado Federal Arlindo
Kunzler. Transcurso do 75º aniversário da Associação Comercial e Industrial de Panambi, Estado do
Rio Grande do Sul. Contribuição da entidade para
o progresso do Município........................................
ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB, SP –
Pela ordem) – Congratulações ao Diretor do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado
– DEIC da Polícia Civil do Estado de São Paulo,
Nelson Silveira Guimarães, pelo enfrentamento
de quadrilha de policiais envolvidos em assaltos a
caixas eletrônicos...................................................
MARCUS PESTANA (PSDB, MG – Pela ordem) – Artigo O futuro do País, o PSDB e a 10ª
Convenção Nacional, de autoria do orador............
PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT, PE – Pela
ordem) – Solidariedade aos bombeiros militares
do Estado do Rio de Janeiro. Imediata aprovação
da Proposta de Emenda à Constituição nº 300, de
2008, acerca da instituição do piso salarial nacional
de policiais e bombeiros militares...........................
ROSANE FERREIRA (Bloco/PV, PR – Pela
ordem) – Posse da Senadora Gleisi Hoffmann no
cargo de Ministra-Chefe da Casa Civil da Presidência da República.....................................................
AMAURI TEIXEIRA (PT, BA – Pela ordem) –
Acerto da nomeação da Senadora Gleisi Hoffmann
para o cargo de Ministra-Chefe da Casa Civil da
Presidência da República. Defesa de elaboração,
pela Câmara dos Deputados, de agenda positiva,
com a apreciação de propostas de cunho social....
ASSIS MELO (Bloco/PCdoB, RS – Pela ordem) – Participação em audiência pública no Ple-
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nário 12 da Casa, destinada ao debate de procedimentos contra a liberdade sindical. Matéria publicada
pelo jornal O Pioneiro sobre os baixos índices de
analfabetismo registrados nos Municípios de Feliz e
Morro Reuter, Estado do Rio Grande do Sul. Aplausos à União Brasileira dos Estudantes Secundaristas
– UBES e à União Nacional dos Estudantes – UNE
pelo lançamento de campanha de ampliação dos
recursos destinados ao setor educacional.............
TONINHO PINHEIRO (PP, MG – Pela ordem)
– Necessidade de realização de maiores investimentos governamentais na saúde pública.............
EDINHO BEZ (PMDB, SC – Pela ordem) –
Avaliação das relações comerciais entre o Brasil e
a Argentina.............................................................
VICENTINHO (PT, SP – Pela ordem) – Solidariedade ao movimento dos bombeiros militares
do Estado do Rio de Janeiro por reajuste de soldos.
Expectativa de abertura pelo Governo Estadual de
negociações com a corporação..............................
ZÉ GERALDO (PT, PA – Pela ordem) – Mobilização de trabalhadores rurais nas regiões sul e
sudeste do Estado do Pará. Assassinato de casal
de ambientalistas no Município de Nova Ipixuna.
Desgaste da política de reforma agrária adotada
no País. Necessidade de implantação de plano de
reforma agrária para o Estado do Pará..................
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PROPOSIÇÕES APRESENTADAS
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
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Nº 37/2011 – Do Sr. Lourival Mendes – 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..................................................

29334

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 65/2011 – Do Sr. Audifax – Regula, com
fundamento no art. 146, inciso II, da Constituição
Federal, a limitação constitucional ao poder de tributar os templos de qualquer culto.........................
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PROJETOS DE LEI
29329
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Nº 1538/2011 – Do Sr. Vitor Paulo – Modifica
a Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, para
isentar do Imposto de Renda das Pessoas Físicas
salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, percebidos por pessoa
física com idade igual ou superior a 75 (setenta e
cinco) anos.............................................................
Nº 1539/2011 – Do Sr. Paulo Pereira da Silva
– Altera o § 1º do art. 6º-A da Lei nº 5.859, de 11
de dezembro de 1972.............................................
Nº 1540/2011 – Do Sr. Paulo Pereira da Silva – Altera o art. 192 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de
1º de maio de 1943.................................................
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Nº 1541/2011 – Do Sr. Luiz Otavio – Flexibiliza a aplicação da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, na revenda de imóveis habitacionais, até
determinado valor, retomados por instituição financeira pública............................................................
Nº 1542/2011 – Do Sr. Antonio Bulhões – Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro, para tornar
obrigatório o uso de temporizador em equipamentos
de sinalização semafórica com aparelhos detectores
de avanço de sinal..................................................
Nº 1543/2011 – Do Sr. Mandetta – Acrescenta
dispositivo à Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009,
para controlar a pesca, no ambiente natural, de espécies ameaçadas de extinção, sobre-explotadas
ou ameaçadas de sobre-explotação. .....................
Nº 1544/2011 – Do Sr. Nilton Capixaba –
Estende a isenção do Imposto sobre Produto Industrializados – IPI – para motos adquiridas por
mototaxistas credenciados em cooperativas regulamentadas nos estados e municípios, nas condições
que estabelece a Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro
de 1995. .................................................................
Nº 1545/2011 – Do Sr. Eduardo Cunha – Inclui art. 128-A no Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de
dezembro de 1940..................................................
Nº 1546/2011 – Do Sr. Paulo Freire – Acrescenta parágrafo único ao art. 4º da Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996, que “estabelece as diretrizes e bases da educação nacional”....................
Nº 1547/2011 – Do Sr. Geraldo Resende –
Acresce parágrafo ao art. 155 do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal.
Nº 1548/2011 – Do Sr. Alexandre Leite – Altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003
– Estatuto do Desarmamento.................................
Nº 1549/2011 – Do Sr. Paulo Freire – Inscreve
o nome do Maestro Antônio Carlos Gomes no Livro
dos Heróis da Pátria...............................................
Nº 1550/2011 – Do Sr. Neilton Mulim – Institui
obrigatoriedade de divulgação de currículo e histórico de vida pública dos candidatos em cartório
eleitoral, assim como sua divulgação na internet...
Nº 1551/2011 – Do Sr. Nelson Padovani – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente
com Câncer.............................................................
Nº 1552/2011 – Do Sr. Assis Melo – Altera a
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da
Criança e do Adolescente. .....................................
Nº 1553/2011 – Do Sr. Darcísio Perondi –
Acrescenta o inciso X ao art. 1º, altera a alinea b,
do inciso II, do art. 3º, o inciso III, do art. 4º, o inciso
III, do art. 9º, a alínea b, do §3º, do art. 18, o art. 25
e a alínea b, do seu §3º, todos da Lei nº 8.313, de
23 de dezembro de 1991........................................
Nº 1554/2011 – Do Sr. Jânio Natal – Dispõe
sobre a transferência da Capital Federal da Repú-
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blica Federativa do Brasil para a cidade de Porto
Seguro, no Estado da Bahia...................................
Nº 1555/2011 – Do Sr. Chico Alencar – Concede anistia a bombeiros militares do Rio de Janeiro
processados ou punidos por participar de movimentos reivindicatórios. ................................................
Nº 1556/2011 – Da Srª. Erika Kokay – Estabelece o crime de discriminação ou preconceito
contra pessoa com deficiência...............................
Nº 1557/2011 – Do Sr. Eduardo da Fonte –
Altera a Lei nº 11.343, de 2006, para determinar
que os bens, numerário e os valores apreendidos
e/ou auferidos com a venda judicial e alienação de
bens apreendidos de traficantes sejam destinados
aos Estados onde foram apreendidos....................
Nº 1558/2011 – Do Sr. João Campos – Dispõe sobre as organizações terroristas, os meios
de prevenção, investigação, obtenção de prova, o
procedimento criminal e dá outras providências....
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Nº 665/2011 – Do Sr. Romero Rodrigues –
Sugere a Excelentíssima Senhora Ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, que seja
autorizada a nomeação dos candidatos excedentes,
aprovados no concurso ANTAQ 2008.....................
Nº 666/2011 – Do Sr. Mandetta – Sugere ao
Ministério da Saúde juntamente à Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (ANVISA), que classifique a
substância metanfetamina como de uso proscrito
no Brasil..................................................................
Nº 667/2011 – Do Sr. Hugo Leal – Sugere ao
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a
adoção de providências, no âmbito da Secretaria do
Patrimônio da União, visando a cessão de uso, sob
o regime de aforamento, ao Serviço de Assistência
Social Evangélico – SASE, do imóvel da União que
ocupa em Xerém, Município de Duque de Caxias,
desde 1960. ...........................................................
Nº 668/2011 – Do Sr. Alexandre Leite – Sugere ao Poder Executivo, por meio do Ministério da
Defesa, a alteração do Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados (R-105), a fim de
permitir a utilização de marcadores, ou lançadores
de bola de tinta, do tipo “paintball”..........................
Nº 669/2011 – Do Sr. Toninho Pinheiro – Sugere ao Ministério da Educação a inclusão de manuais destinados ao ensino religioso e ao estudo
da ética, nos programas nacionais de distribuição
de livros didáticos (PNLD e PNLEM)......................
Nº 670/2011 – Do Sr. Guilherme Mussi – Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte,
construção de quadras poliesportivas no município
de Capão Bonito – SP.............................................
Nº 671/2011 – Do Sr. Guilherme Mussi – Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro do Trabalho e Emprego, a criação de cursos de qualificação
profissional no município de Capão Bonito – SP....
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Nº 672/2011 – Do Sr. Guilherme Mussi – Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação, a construção de Bibliotecas no município de
Capão Bonito – SP..................................................
Nº 673/2011 – Do Sr. Guilherme Mussi – Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
que construa uma UBS – Unidade Básica de Saúde
no município de Apiaí – SP.....................................
Nº 674/2011 – Do Sr. Guilherme Mussi – Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
que construa uma UBS – Unidade Básica de Saúde
no município de Aparecida – SP.............................
Nº 675/2011 – Do Sr. Guilherme Mussi – Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
que construa uma UBS – Unidade Básica de Saúde
no município de Casa Branca – SP........................
Nº 676/2011 – Do Sr. Guilherme Mussi – Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
que construa uma UBS – Unidade Básica de Saúde
no município de Capão Bonito – SP.......................
Nº 677/2011 – Do Sr. Guilherme Mussi – Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
a construção de Creches no município de Capão
Bonito – SP.............................................................
Nº 678/2011 – Do Sr. Guilherme Mussi – Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
que dê procedência à liberação do recurso para a
construção do Hospital Federal de Suzano – SP....
Nº 679/2011 – Do Sr. Guilherme Mussi – Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
que construa uma UBS – Unidade Básica de Saúde
no município de Cunha – SP...................................
Nº 680/2011 – Do Sr. Guilherme Mussi – Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
que construa uma UBS – Unidade Básica de Saúde
no município de Guaratinguetá – SP......................
Nº 681/2011 – Do Sr. Guilherme Mussi – Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
que construa uma UBS – Unidade Básica de Saúde
no município de Itapetininga – SP...........................
Nº 682/2011 – Do Sr. Guilherme Mussi – Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
que construa uma UBS – Unidade Básica de Saúde
no município de Itapeva – SP..................................
Nº 683/2011 – Do Sr. Guilherme Mussi – Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
que construa uma UBS – Unidade Básica de Saúde
no município de Lorena – SP..................................
Nº 684/2011 – Do Sr. Jânio Natal – Sugere
ampliar o tamanho das letras das informações nos
rótulos dos produtos alimentícios, especialmente
para atender os diabéticos, idosos e outros portadores de doenças que comprometem a visão........
Nº 685/2011 – Do Sr. Aguinaldo Ribeiro – Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
apoio para viabilizar a criação da Universidade Rural
Federal da Paraíba, no município de Areia -PB.......
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Nº 26/2011 – Do Sr. Rubens Bueno – Propõe que a Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle – CFFC realize ato de fiscalização sobre
a gestão de contratos do Programa Cultura Viva,
no qual estão inseridos os Pontos de Cultura, com
o objetivo de verificar o cumprimento dos contratos
e o cronograma dos pagamentos dos Pontos de
Cultura já realizados e a se realizar. ......................
REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO
Nº 651/2011 – Do Senhor Hugo Leal – Solicita ao Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão informações sobre procedimentos que devem ser adotados pela Secretaria do Patrimônio
da União, para dar cumprimento à legislação que
dispõe sobre a gestão dos bens imóveis da União,
em consonância com a sua Missão Institucional
de “conhecer, zelar e garantir que cada imóvel da
União cumpra sua função socioambiental em harmonia com a função arrecadadora, em apoio aos
programas estratégicos para a Nação.”..................
Nº 652/2011 – Do Senhor Alexandre Leite –
Solicita informações ao Senhor Ministro da Saúde
sobre as políticas públicas desenvolvidas, atualmente, para prevenção e tratamento da Leishmaniose
no país....................................................................
Nº 653/2011 – Do Senhor Rubens Bueno –
Solicita ao Ministro de Estado Chefe da Secretaria
de Aviação Civil da Presidência da República, informações sobre os valores arrecadados pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
– INFRAERO..........................................................
Nº 654/2011 – Do Senhor Dr. Rosinha – Solicita ao Sr. Ministro de Estado da Educação informações a respeito da ampliação das instalações
da Universidade Tecnológica Federal do Paraná
– Campus Cornélio Procópio..................................
Nº 655/2011 – Da Senhora Rosane Ferreira
– Solicita informações à Senhora Ministra do Meio
Ambiente sobre a eventual redução de sete unidades de conservação na Amazônia para permitir a
construção de seis usinas hidrelétricas..................
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Nº 2076/2011 – Da Senhora Erika Kokay –
Requer voto de pesar pelo falecimento do Sr. Manoel Vitor Neto, ex-vereador de Cidade de Ocidental,
Estado do Goiás.....................................................
Nº 2077/2011 – Do Senhor Dr. Rosinha – Requer
a redistribuição do Projeto de Lei n.º 195/2011 à Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.......
Nº 2078/2011 Dr. Aluizio – Do Senhor – Requer a constituição de Comissão Externa a fim de
acompanhar crise no Corpo de Bombeiros do Rio
de Janeiro...............................................................
Nº 2079/2011 – Do Senhor João Lyra – Requer
a inclusão na ordem do dia do PL 7575/2010. ......
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Nº 2080/2011 – Do Senhor Wilson Filho –
Requer a desapensação de Projeto de Lei............
Nº 2081/2011 – Do Sr. Audifax – Requer a inclusão, na Pauta da Ordem do Dia, da PEC nº 457,
de 2005, que Altera o art. 40, inciso II, da Constituição Federal, relativo ao limite de idade para a
aposentadoria compulsória do servidor público em
geral, e acrescenta dispositivo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias............................
Nº 2082/2011 – Do Senhor Marllos Sampaio
– Requer a inclusão na Ordem do Dia da PEC nº
270/2008.................................................................
Nº 2083/2011 – Do Senhor Domingos Sávio – Requerimento de inclusão de pauta. PLP nº
230/2004.................................................................
Nº 2084/2011 – Do Senhor Delegado Protógenes – Requer a inclusão na Ordem do Dia
da Proposta de Emenda à Constituição – PEC nº
534/2002.................................................................
Nº 2085/2011 – Do Senhor Carlos Brandão –
Requer inclusão na pauta de votações, do Projeto de
Lei nº. 4548/1998, que “Dá nova redação ao caput
do art. 32 da Lei nº. 9.605, de fevereiro de 1998, que
“dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente, e dá outras providências”.......................
Nº 2086/2011 – Do Senhor Duarte Nogueira
– Requer a aprovação de Moção de Repúdio à atitude da Presidente Dilma Rousseff, de não receber
a Senhora SHIRIN EBADI, Prêmio Nobel da Paz e
Advogada iraniana de Direitos Humanos, em visita
ao Brasil..................................................................
Nº 2087/2011 – Do Senhor Beto Mansur – Requer a convocação de Sessão Solene da Câmara
dos Deputados, no dia 10 de abril de 2012, às 10
horas para comemorar o centenário do Santos Futebol Clube..............................................................
Nº 2088/2011 – Do Senhor Arnaldo Faria de
Sá – “Requer a criação de Comissão Especial destinada a analisar a PEC 445 de 2009.”...................
Nº 2089/2011 – Da Senhora Fátima Pelaes
– Requer, nos termos do art. 105, Parágrafo Único,
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
o desarquivamento da proposição, PL 6625/2006
de autoria do Sr. Osório Adriano. ...........................
Nº 2090/2011 – Da Senhora Lauriete – Requer
a inclusão na Ordem do Dia da PEC 153/2003, que
regulamenta a carreira de Procurador Municipal....
Nº 2091/2011 – Do Senhor Alex Canziani
– Requer Voto de Pesar pelo Falecimento da Sra.
Maria Christina Andrade Vieira...............................
Nº 2092/2011 – Do Senhor Alex Canziani
– Requer Voto de Pesar pelo Falecimento da Sra.
Maria de Lourdes Sabbag Akel..............................
Nº 2093/2011 – Da Senhora Alice Portugal
– Requer a inclusão na Ordem do Dia da PEC nº
270/2008.................................................................
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Nº 2094/2011 – Do Senhor Paulo Freire – Requer a apensação do PL nº 664, de 2011, ao PL nº
4796, de 2001. .......................................................
Nº 2095/2011 – Do Senhor Jean Wyllys – Requer a inclusão na Ordem do Dia da Proposta de
Emenda à Constituição PEC nº 300/2008..............
Nº 2096/2011 – Do Senhor José Augusto
Maia – Requer a inclusão de matéria na Ordem do
Dia do Plenário.......................................................
Nº 2097/2011 – Do Senhor Júlio Delgado
– Requer que o Projeto de Lei nº 1.621, de 2007,
seja remetido à Comissão seguinte, nos termos
regimentais apontados. .........................................
Nº 2098/2011 – Do Senhor Luiz Nishimori –
Requer Voto de Pesar pelo falecimento do Sr. Genko
Shimabukuro...........................................................
VI – Encerramento
3 – ATA DA 145ª SESSÃO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA, NOTURNA,
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA
54ª LEGISLATURA, EM 08 DE JUNHO DE 2011.
I – Abertura da sessão
II – Leitura e assinatura da ata da sessão
anterior
III – Leitura do expediente
PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Consulta
ao Plenário sobre manutenção do painel...............
ODAIR CUNHA (PT, MG – Pela ordem) –
Apoio à manutenção do painel...............................
PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Manutenção do painel.....................................................
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO
(DEM, BA – Pela ordem) – Solicitação a Presidência
de abertura de novo painel. Proposta de celebração
de acordo para votação da Medida Provisória nº
526, de 2011, na presente sessão, destinação da
próxima semana para apreciação de proposições
de iniciativa parlamentar e retomada da apreciação
das medidas provisórias na semana subsequente,
garantido à Oposição o direito de obstrução..........
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte)
Abertura de novo painel. Convocação dos Deputados ao plenário para registro de presença.............
DUARTE NOGUEIRA (PSDB, SP – Pela ordem) – Aguardo da chegada do Líder do Governo
ao plenário para discussão de acordo sobre as votações das Medidas Provisórias de nºs 526 e 527,
de 2011...................................................................
PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Consulta aos Líderes partidários sobre possibilidade
de acordo para a votação de requerimentos sobre
a mesa....................................................................
ODAIR CUNHA (PT, MG – Pela ordem) –
Consulta à Presidência sobre manutenção do painel
com suspensão da sessão por cinco minutos para
realização de acordo sobre votação das matérias da
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pauta. Convocação dos Deputados da base aliada
ao plenário..............................................................
PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Resposta
ao Deputado Odair Cunha......................................
AMAURI TEIXEIRA (PT, BA – Pela ordem) –
Convocação dos Deputados do PT ao plenário. ...
IV – Breves Comunicações
DELEGADO WALDIR (PSDB, GO) – Repúdio à atuação do Governador do Estado do Rio de
Janeiro em relação ao movimento deflagrado por
bombeiros militares por reajuste salarial. Defesa
de conclusão da votação pela Casa da Proposta
de Emenda à Constituição nº 300, de 2008, sobre
a criação do piso salarial nacional de policiais e
bombeiros militares.................................................
AMAURI TEIXEIRA (PT, BA) – Presença, na
Casa, do Presidente da Associação Nacional dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil – ANFIP, Álvaro Sólon de França. Posicionamento do Governador do Estado de Goiás contrário à aprovação
da Proposta de Emenda à Constituição nº 300. ......
SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT, AP) – Recondução do orador à presidência do Grupo Parlamentar Brasil-União Europeia. Necessidade de
abertura, pelo Governador do Estado do Rio de
Janeiro, Sérgio Cabral, de negociações com bombeiros militares mobilizados por reajuste salarial.
Defesa da imediata votação pela Casa da Proposta
de Emenda à Constituição nº 300, de 2008, sobre
a criação do piso salarial nacional de policiais e
bombeiros militares.................................................
LUIZ ALBERTO (PT, BA – Pela ordem) – Convocação dos Deputados do PT ao plenário. Presença de agentes comunitários de saúde do Estado da
Bahia nas galerias da Casa....................................
PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Comunicação ao Plenário sobre informatização da pauta
das Comissões e acerca de nova sistemática de
consulta a proposições e a legislação....................
MIRO TEIXEIRA (PDT, RJ – Pela ordem) –
Conveniência de criação de senha de acesso automático dos Parlamentares ao site da Casa.........
PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Resposta
ao Deputado Miro Teixeira......................................
BRUNO ARAÚJO (PSDB, PE – Pela ordem)
– Elogio à Mesa Diretora pela implantação da pauta
eletrônica nas Comissões da Casa........................
PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Congratulações aos servidores da área de informática
da Casa..............................................................
AMAURI TEIXEIRA (PT, BA – Pela rodem)
– Presença de agentes comunitários de saúde do
Estado da Bahia nas galerias da Casa. ................
LINDOMAR GARÇON (Bloco/PV, RO – Pela
ordem) – Imediata votação pela Casa da Proposta
de Emenda à Constituição nº 300, de 2008, sobre a
criação do piso salarial nacional de policiais e bom-
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beiros militares. Apoio à reivindicação salarial dos
bombeiros militares do Estado do Rio de Janeiro..
TONINHO PINHEIRO (PP, MG) – Aprovação,
pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, de requerimento de realização de audiência pública, com a participação de representante
da PETROBRAS, para discussão de crime ambiental
praticado pela empresa no Município de Ibirité, Estado
de Minas Gerais. Realização de baixos investimentos
na área de saúde pelo Governo Federal....................
ROBERTO DE LUCENA (Bloco/PV, SP) – Presença, no plenário, dos Vereadores Claudinei Dinello
e Ronilson, respectivamente, dos Municípios de Pirapozinho e Teodoro Sampaio, Estado de São Paulo.
Participação na cerimônia de lançamento da Frente
Parlamentar Mista de Combate ao Bullying e Outras
Formas de Violência. Transcurso do 159º aniversário
de fundação do Município de Arujá, no Estado..........
MARÇAL FILHO (PMDB, MS) – Falecimento
do Prefeito Juneir Martinez Marques, do Município
de Antônio João, Estado de Mato Grosso do Sul.
Nomeação da Senadora Gleisi Hoffmann para a
Chefia da Casa Civil da Presidência da República.
Participação no Congresso Internacional da Carne,
realizado em Mato Grosso do Sul..........................
FERNANDO FERRO (PT, PE) – Elogio ao
Supremo Tribunal Federal pela rejeição do pedido
de extradição, feito pelo Governo italiano, do ativista
político Cesare Battisti............................................
ZONTA (PP, SC) – Repúdio à decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE,
do Ministério da Justiça, contrária à fusão entre as
empresas Sadia S.A. e Perdigão S.A. Exame da
decisão do CADE por Subcomissão Especial instituída por órgão da Casa.........................................
DR. UBIALI (Bloco/PSB, SP) – Realização,
pela Comissão de Desenvolvimento Econômico,
Indústria e Comércio, junto com as Comissões de
Turismo e Desporto e de Finanças e Tributação, de
audiência pública destinada ao debate da transformação do turismo receptivo em atividade econômica
exportadora.............................................................
AMAURI TEIXEIRA (PT, BA – Pela ordem) –
Paralisação dos trabalhos no plenário. Defesa de
votação das Propostas de Emendas à Constituição
de nºs 270, de 2008, sobre a garantia de recebimento de proventos integrais com paridade pelo servidor público aposentado por invalidez permanente,
555, de 2006, acerca da extinção da cobrança de
contribuição previdenciária de servidores públicos
inativos, e 438, de 2001, relativa à erradicação do
trabalho escravo no Brasil. Necessidade de regulamentação da Emenda Constitucional nº 29, de
2000, sobre o financiamento da saúde pública......
PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Razões da
ausência da Deputada Rose de Freitas no plenário. .
RONALDO NOGUEIRA (Bloco/PTB, RS) –
Realização, pela Assembleia Legislativa do Esta-
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do do Rio Grande do Sul e pela Casa, de sessões
solenes ao ensejo do transcurso do centenário de
fundação da Igreja Assembleia de Deus no Brasil..
ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB, BA) –
Convocação de candidatos excedentes aprovados
em concurso público para a Polícia Rodoviária Federal. Agradecimento à Presidenta Dilma Rousseff
e aos membros da Frente Parlamentar em Defesa
da Polícia Rodoviária Federal.................................
ROBERTO BRITTO (PP, BA) – Precariedade
do funcionamento de clínicas médicas no Município
de Jequié, Estado da Bahia. Apelo à Presidência
para inclusão na pauta de votações da Casa da
proposta de regulamentação da Emenda Constitucional nº 29, de 2000, sobre a garantia de recursos
mínimos para o financiamento de ações e serviços
públicos de saúde...................................................
ARTUR BRUNO (PT, CE) – Resultado de audiência pública realizada pela Comissão Especial
destinada ao exame do projeto de lei sobre a criação do novo Plano Nacional de Educação – PNE..
CÂNDIDO VACCAREZZA (PT, SP – Pela ordem) – Apresentação aos Líderes partidários dos
termos de acordo para a votação das Medidas Provisórias de nºs 526 e 527, de 2011........................
PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Consulta aos Líderes partidários sobre o apoiamento ao
acordo proposto pelo Líder do Governo na Casa,
Deputado Cândido Vaccarezza..............................
VANDERLEI MACRIS (PSDB, SP – Pela ordem) – Indagação ao Líder do Governo na Casa,
Deputado Cândido Vaccarezza, sobre a possibilidade de inclusão de moção no acordo proposto....
CÂNDIDO VACCAREZZA (PT, SP – Pela
ordem) – Não inclusão no acordo proposto pela
Liderança do Governo de requerimento de moção
de repúdio apresentado pelo PSDB. Pedido aos
Deputados de permanência no plenário para a votação da matéria.....................................................
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO
(DEM, BA – Pela ordem) – Informação ao Plenário
sobre os termos do acordo proposto pelo Líder do
Governo na Casa, Deputado Cândido Vaccarezza.
Possibilidade de realização, na presente sessão,
da votação nominal do requerimento de moção de
repúdio apresentada pelo PSDB............................
PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Consulta
aos Líderes partidários sobre o início da leitura do
parecer à Medida Provisória nº 526, de 2011........
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO
(DEM, BA – Pela ordem) – Defesa de votação do
requerimento de moção apresentado pelo PSDB
antes da leitura do parecer à medida provisória.....
CÂNDIDO VACCAREZZA (PT, SP – Pela
ordem) – Defesa de votação da moção antes da
leitura do parecer à medida provisória...................
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PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Sugestão ao Plenário para votação da moção.................
VANDERLEI MACRIS (PSDB, SP – Pela ordem)
– Pedido à Presidência de concessão da palavra ao
orador para orientação da respectiva bancada..........
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO (DEM,
BA – Pela ordem) – Inexistência de acordo para supressão do processo de discussão da moção. ...................
PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Impossibilidade de discussão da moção..........................
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO
(DEM, BA – Pela ordem) – Consulta à Presidência
sobre a possibilidade de encaminhamento da votação da moção......................................................
PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Resposta
ao Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto.......
VICENTINHO (PT, SP) – Crise do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Defesa de regulamentação dos Corpos de Bombeiros
Civis Voluntários e dos Corpos de Bombeiros Civis
Municipais. Apresentação do Projeto de Lei nº 6.701,
de 2006, sobre a destinação de recursos para aquisição de viaturas, materiais e equipamentos para
as corporações.......................................................
LEONARDO QUINTÃO (PMDB, MG) – Vantagens da aquisição de bens e serviços pela
administração pública, por meio do sistema de
pregões eletrônicos. ........................................
IRACEMA PORTELLA (PP, PI) – Apresentação do Projeto de Lei nº 1.435, de 2011, sobre a
concessão de incentivos ao agroturismo. Atrações
turísticas do Estado do Piauí..................................
SANDES JÚNIOR (PP, GO) – Possibilidade de aquisição, pelo Governo venezuelano, de
aviões tucanos da Empresa Brasileira de Aeronáutica – EMBRAER. Realização pela Venezuela
de investimentos na Refinaria Abreu de Lima, no
Estado de Pernambuco.......................................
V – Ordem do Dia
PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Votação do Requerimento nº 2.086, de 2011, sobre a
aprovação de moção de repúdio contra a atitude da
Presidenta Dilma Rousseff de não recebimento da
advogada iraniana de direitos humanos contemplada com o Prêmio Nobel da Paz, Sra. Shirin Ebadi,
em visita ao Brasil...................................................
Usaram da palavra para encaminhamento da
votação os Srs. Deputados DUARTE NOGUEIRA
(PSDB, SP), CÂNDIDO VACCAREZZA (PT, SP),
ANTONIO IMBASSAHY (PSDB, BA), JILMAR TATTO (PT, SP). ...........................................................
DUARTE NOGUEIRA (PSDB, SP – Pela ordem) – Contestação ao discurso proferido pelo
Deputado Jilmar Tatto. ...........................................
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
HELENO SILVA (Bloco/PRB, SE)...........................
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Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados SIBÁ MACHADO (PT, AC), EDUARDO CUNHA (PMDB,
RJ), EDSON SILVA (Bloco/PSB, CE), DUARTE NOGUEIRA (PSDB, SP), LINCOLN PORTELA (Bloco/
PR, MG), EFRAIM FILHO (DEM, PB), ROBERTO
BRITTO (PP, BA), ÂNGELO AGNOLIN (PDT, TO),
ROBERTO DE LUCENA (Bloco/PV, SP), RATINHO
JUNIOR (PSC, PR), IVAN VALENTE (PSOL, SP),
ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PSDB, SP),
CÂNDIDO VACCAREZZA (PT, SP)........................
DUARTE NOGUEIRA (PSDB, SP) – Questão
de ordem sobre a possibilidade de alteração da moção de repúdio para moção de apelo à Presidenta
da República...........................................................
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
CÂNDIDO VACCAREZZA (PT, SP). ......................
PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Indeferimento da questão de ordem do Deputado
Duarte Nogueira. ...............................................
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
DUARTE NOGUEIRA (PSDB, SP). .......................
PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Rejeição
da moção................................................................
DUARTE NOGUEIRA (PSDB, SP) – Pedido
de verificação..........................................................
EDUARDO CUNHA (PMDB, RJ) – Pedido de
verificação conjunta................................................
SIBÁ MACHADO (PT, AC) – Pedido de verificação conjunta......................................................
PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Deferimento dos pedidos de verificação..........................
CHICO ALENCAR (PSOL, RJ – Pela ordem)
– Solicitação ao Plenário de apoio à proposta de
reabertura, pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, de negociações com bombeiros militares
mobilizados por reajuste em seus soldos...............
JAIR BOLSONARO (PP, RJ – Pela ordem) –
Esclarecimento sobre as razões da perda do mandato pelo ex-Presidente do Peru Alberto Fujimori. ....
ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB, SP
– Pela ordem) – Importância da abertura pelo
Governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio
Cabral, de negociações com bombeiros militares
mobilizados por reajuste de soldos. Defesa de
conclusão das votações pela Casa da Proposta
de Emenda à Constituição nº 300, de 2008, sobre
a criação do piso salarial nacional de policiais e
bombeiros militares. ..........................................
PASTOR EURICO (Bloco/PSB, PE – Pela
ordem) – Comemoração dos 186º aniversário de
criação da Polícia Militar do Estado de Pernambuco.
Congratulações ao Governador Eduardo Campos
pelo apoio à corporação.........................................
LINCOLN PORTELA (Bloco/PR, MG – Pela
ordem) – Necessidade de abertura, pelo Governo
do Estado do Rio de Janeiro, de negociações com
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bombeiros militares mobilizados por reajuste de
soldos. Aprovação por órgãos da Casa de requerimentos de criação de Comissões Parlamentares
destinadas ao acompanhamento do caso..............
ZÉ GERALDO (PT, PA – Pela ordem) – Agradecimento ao Ministério do Meio Ambiente e ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA pela concessão
de licença ambiental para a construção da Usina
Hidrelétrica de Belo Monte, no Estado do Pará.
Agradecimento ao Governo Federal pelo instalação
do Conselho Gestor do Plano de Desenvolvimento
Sustentável.............................................................
DOMINGOS SÁVIO (PSDB, MG – Pela ordem) – Necessidade de regulamentação da Emenda
Constitucional nº 29, de 2000, sobre a destinação
de recursos para a saúde pública...........................
FERNANDO FERRO (PT, PE – Pela ordem)
– Informação ao Plenário sobre o recebimento,
pelo Governo brasileiro, da advogada iraniana
contemplada com o Prêmio Nobel da Paz. Recebimento de chefes de estado ditadores pelo
ex‑Presidente Fernando Henrique Cardoso. Direito da Presidenta da República de elaboração
de sua agenda. Equívoco da apresentação, pelos partidos oposicionistas, de moção de repúdio
contra a Chefe do Poder Executivo.....................
Usou da palavra pela ordem, para registro de voto, a Sra. Deputada NILDA GONDIM
(PMDB, PB). .................................................
DELEGADO WALDIR (PSDB, GO – Pela
ordem) – Desconhecimento pelo PT de assuntos
pertinentes ao setor de segurança pública. Imediata
concessão pelo Governador do Estado da Bahia,
Jaques Wagner, de reajuste nos soldos de policiais
e bombeiros militares. ............................................
VALDIR COLATTO (PMDB, SC) – Reclamação contra o editorial da revista ISTOÉ acerca da
vinculação entre o assassinato de trabalhadores
rurais e a aprovação do novo Código Florestal brasileiro. Apelo à Procuradoria Parlamentar de adoção
das providências cabíveis a respeito do assunto...
OTAVIO LEITE (PSDB, RJ – Pela ordem) –
Desatenção da Presidenta da República para com
a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. Apoio incondicional do PSDB às reivindicações salariais dos
bombeiros militares do Estado do Rio de Janeiro..
PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Convocação dos Deputados ao plenário..........................
HUGO NAPOLEÃO (DEM, PI – Pela ordem)
– Razões do não recebimento, pela Presidenta da
República, da cidadã iraniana ganhadora do Prêmio
Nobel da Paz..........................................................
ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR, RJ – Pela
ordem) – Repúdio às declarações do Governador do
Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, a respeito
da incitação, pelo orador e pela Deputada Estadual
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Clarissa Garotinho, ao movimento de bombeiros
militares..................................................................
AMAURI TEIXEIRA (PT, BA – Pela ordem)
– Protesto contra a tentativa da Oposição de interferência na agenda da Presidenta da República.
Valorização de policiais pelo Governador do Estado
da Bahia..................................................................
Usou da palavra para orientação da respectiva
bancada o Sr. Deputado DR. ROSINHA (PT, PR)..
PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT, PE – Pela
ordem) – Protesto contra a decisão do Comitê de
Política Monetária – COPOM do Banco Central de
elevação da taxa básica de juros em 0,25%..........
PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Determinação de retirada das notas taquigráficas de termos
constantes no discurso do Deputado Amauri Teixeira
em relação ao Deputado Delegado Waldir.............
ANTONIO IMBASSAHY (PSDB, BA – Pela
ordem) – Equívoco do discurso do Deputado Amauri Teixeira a respeito da agenda da Presidenta da
República. Defesa de recebimento de iraniana ganhadora do Prêmio Nobel da Paz pela Presidente
Dilma Rousseff.......................................................
LUIZ COUTO (PT, PB – Pela ordem) – Protesto contra a votação de moção de repúdio em
detrimento da apreciação de matérias de relevante
interesse da área de segurança pública. Indignação
do orador com a não aprovação do Projeto de Lei
nº 370, de 2007, sobre a tipificação do crime de
extermínio...............................................................
AGUINALDO RIBEIRO (PP, PB – Pela ordem) – Pedido à Presidência para encerramento
da votação..............................................................
ALFREDO SIRKIS (Bloco/PV, RJ – Pela ordem) – Crítica à Presidenta da República pelo não
recebimento de iraniana contemplada com o Prêmio
Nobel da Paz..........................................................
PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Determinação de retirada das notas taquigráficas de termos
constantes no pronunciamento do Deputado Dr. Rosinha em relação ao Deputado Delegado Waldir....
AGUINALDO RIBEIRO (PP, PB – Pela ordem)
– Apelo à Presidência de encerramento da votação.
Conveniência de início da leitura do parecer pelo
Relator da Medida Provisória nº 526, de 2011.......
PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Encerramento da votação................................................
Rejeição da moção de repúdio.....................
Usaram da palavra pela ordem, para registro de voto, os Srs. Deputados ALCEU MOREIRA
(PMDB, RS), ROMÁRIO (Bloco/PSB, RJ)..............
Usou da palavra para proferir parecer à medida provisória e às emendas apresentadas, pela
Comissão Mista, o Sr. Deputado ARTHUR LIRA (PP,
AL), concluindo por projeto de lei de conversão.....
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ANTONIO BRITO (Bloco/PTB, BA – Pela
ordem) – Pedido de leitura integral do parecer
do Relator...........................................................
Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado MARCUS PESTANA (PSDB, MG)..
Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, a Sra. Deputada SANDRA ROSADO (Bloco/
PSB, RN)................................................................
Usaram da palavra para discussão da matéria
os Srs. Deputados HUGO LEAL (PSC, RJ), PEPE
VARGAS (PT, RS), ROBERTO BRITTO (PP, BA),
DR. UBIALI (Bloco/PSB, SP)..................................
Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado ARNALDO JARDIM (Bloco/
PPS, SP).................................................................
Usou da palavra para discussão da matéria o Sr. Deputado ALEXANDRE SANTOS
(PMDB, RJ)..................................................
PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Encerramento da discussão. Aviso ao Plenário sobre a
existência de acordo de Líderes para o adiamento
da votação da matéria............................................
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ROBERTO TEIXEIRA
(PP, PE)...........................................................
AGUINALDO RIBEIRO (PP, PB – Pela ordem)
– Congratulações à Presidência pela condução
dos trabalhos no plenário e ao Relator da matéria,
Deputado Arthur Lira, pela distribuição antecipada
aos Líderes partidários. Importância da concessão
de subsídios à indústria nacional...........................
ANTONIO BRITO (Bloco/PTB, BA – Pela
ordem) – Concisão do parecer oferecido pelo
Deputado Arthur Lira à Medida Provisória nº
526, de 2011....................................................
CHICO ALENCAR (PSOL, RJ – Pela ordem)
– Protesto contra a abertura, pelo Estado brasileiro,
de espaço para a ação lucrativa e excludente das
empresas de telecomunicações privadas...............
ALFREDO KAEFER (PSDB, PR – Pela ordem) – Perda da economia nacional com a elevação pelo Banco Central da taxa básica de juros, a
Taxa SELIC, em 0,25%. Registro de voto...............
CHICO ALENCAR (PSOL, RJ – Pela ordem)
– Conveniência de manutenção, pelos bombeiros
militares do Estado do Rio de Janeiro, de vigília por
melhores condições de trabalho e pela soltura de
membros da corporação. Aprovação pela Casa de
moção de apoio aos bombeiros militares...............
RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB,
CE – Pela ordem) – Congratulações à Presidência
pela condução dos trabalhos no plenário. Anúncio
de instalação da Comissão Especial destinada ao
exame da proposta de regulamentação da emenda constitucional acerca da criação do piso salarial
nacional dos agentes comunitários de saúde e dos
agentes de combate às endemias..........................
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PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Leitura
de Ato da Presidência sobre a criação de Comissão Especial destinada ao exame do Projeto de Lei
nº 7.495, de 2006, do Senado Federal, acerca do
aproveitamento de pessoal, amparado pelo § único
do art. 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 2006
(cria 5.365 empregos públicos de agentes de combate às endemias no âmbito do quadro suplementar
de combate às endemias da FUNASA)..................
VI – Encerramento
4 – DESPACHOS DO PRESIDENTE EM
PROPOSIÇÕES
MSC nº153/2011, PEC nº 36/2011, PLP nº
62/2011, PL nº 841/2011, PL nº 1461/2011, PL nº
1466/2011, PL nº 1473/2011, PL nº 1484/2011, PL nº
1490/2011, PL nº 1497/2011, PL nº 1498/2011, PL
nº 1505/2011, PL nº 1512/2011, PDC nº 225/2011,
REC 46/2011, Requerimentos nºs 1791, 1832, 1838,
1851, 1993, 1999, 2000, 2003, 2007, 2012, 2014 e
2022, de 2011.........................................................
5 – DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
– Arquive-se, nos termos do § 4º do artigo
164 do RICD, o PL nº 7.673/10..............................
6 – PARECERES
– Projetos de Lei nºs 4.344-A/08, 5.795-B/09,
6.383-A/09, 6.507-A/09, 7.790-B/10, e 531-A/11...
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d) Comissão de Finanças e Tributação, 11ª
Reunião (Ordinária), em 1-6-11 e 12ª Reunião (Ordinária), em 8-6-11.................................................
e) Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle, 12ª Reunião (Ordinária), em 25-5-11 e
14ª Reunião (Ordinária), em 8-6-11.......................
f) Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, 12ª Reunião (Ordinária), em 11-5-11, 13ª Reunião (Audiência Pública),
em 19-5-11, 14ª Reunião (Audiência Pública), em
24-5-11, 15ª Reunião (Ordinária), em 25-5-11, 16ª
Reunião (Audiência Pública), em 26-5-11, 17ª Reunião (Audiência Pública), em 31-5-11 e 18ª Reunião
(Ordinária), em 08-6-11..........................................
g) Comissão de Seguridade Social e Família, 19ª Reunião (Audiência Pública), em 31-5-11,
20ª Reunião (Ordinária), em 1-6-11 e 21ª Reunião
(Audiência Pública), em 7-6-11...............................
h) Comissão de Turismo e Desporto, 17ª Reunião (Ordinária), em 31-5-11, 18ª Reunião (Audiência Pública), em 31-5-11 e 19ª Reunião (Audiência
Pública), em 01-6-11. ............................................
i) Comissão de Viação e Transportes, 11ª
Reunião (Ordinária), em 1-6-11..............................
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SEÇÃO II
29500

COMISSÕES
7 – ATAS
a) Comissão da Amazônia, Integração Nacional
e Desenvolvimento Regional, 12ª Reunião (Audiência
Pública), em 25-5-11, 13ª Reunião (Ordinária), em
1-6-11, 14ª Reunião (Audiência Pública), em 1-6-11
e 15ª Reunião (Audiência Pública), em 7-6-11.........
b) Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, 16ª Reunião (Audiência
Pública), em 31-5-11, 17ª Reunião (Ordinária), em
1-6-11 e 20ª Reunião (Extraordinária), em 8-6-11..
c) Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania, 28ª Reunião (Ordinária), em 7-6-11.....
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29509
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8 – ATOS DO PRESIDENTE
Exonerar: Benildes Maria Rodrigues Santos,
Danielle Paiter Pacheco de Oliveira, Luana Franco
D’almeida................................................................
Nomear: Benildes Maria Rodrigues Santos,
Danielle Paiter Pacheco de Oliveira, Edmo Luiz da
Cunha Pereira, Leandro Brito Lemos, Luana Franco
D’almeida, Tarciano Ricarto de Lima......................
9 – PORTARIAS Nºs 70 a 73, de 2011, da
Primeira Secretaria, referentes ao credenciamento de entidades de classe.
10 – MESA
11 – LÍDERES E VICE-LÍDERES
12 – DEPUTADOS EM EXERCÍCIO
13 – COMISSÕES
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SEÇÃO I

Ata da 143ª Sessão, Extraordinária, matutina,
8 de junho de 2011
Presidência dos Srs. Júlio Delgado, 4º Secretário, Mauro Benevides,
Onofre Santo Agostini, Jutahy Junior, Janete Rocha Pietá, Hugo Motta,
§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno
ÀS 9 HORAS COMPARECEM À CASA
OS SRS.:
Marco Maia
Geraldo Resende
Partido Bloco
RORAIMA
Edio Lopes PMDB
Raul Lima PP
Total de Roraima: 2

Total de Maranhão: 3
CEARÁ
André Figueiredo PDT
Ariosto Holanda PSB PsbPtbPcdob
Artur Bruno PT
Chico Lopes PCdoB PsbPtbPcdob
Mauro Benevides PMDB
Raimundão PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Total de Ceará: 7

AMAPÁ
Fátima Pelaes PMDB
Total de Amapá: 1
PARÁ
Miriquinho Batista PT
Wandenkolk Gonçalves PSDB
Zequinha Marinho PSC
Total de Pará: 3

PIAUÍ
Jesus Rodrigues PT
Marcelo Castro PMDB
Total de Piauí: 2
RIO GRANDE DO NORTE
Fátima Bezerra PT
João Maia PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Rio Grande do Norte: 2

AMAZONAS
Rebecca Garcia PP
Total de Amazonas: 1
RONDÔNIA
Mauro Nazif PSB PsbPtbPcdob
Nilton Capixaba PTB PsbPtbPcdob
Total de Rondônia: 2
ACRE
Gladson Cameli PP
Marcio Bittar PSDB
Sibá Machado PT
Total de Acre: 3

PARAÍBA
Luiz Couto PT
Wellington Roberto PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Paraíba: 2
PERNAMBUCO
Gonzaga Patriota PSB PsbPtbPcdob
José Augusto Maia PTB PsbPtbPcdob
Paulo Rubem Santiago PDT
Pedro Eugênio PT
Total de Pernambuco: 4
ALAGOAS

MARANHÃO
Alberto Filho PMDB
Lourival Mendes PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Sarney Filho PV PvPps

Celia Rocha PTB PsbPtbPcdob
Givaldo Carimbão PSB PsbPtbPcdob
Total de Alagoas: 2
BAHIA
Amauri Teixeira PT
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José Rocha PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Bahia: 2
MINAS GERAIS
Geraldo Thadeu PPS PvPps
Gilmar Machado PT
Leonardo Monteiro PT
Toninho Pinheiro PP
Total de Minas Gerais: 4
ESPÍRITO SANTO
Audifax PSB PsbPtbPcdob
Dr. Jorge Silva PDT
Total de Espírito Santo: 2
RIO DE JANEIRO
Arolde de Oliveira DEM
Cristiano PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Dr. Aluizio PV PvPps
Jair Bolsonaro PP
Nelson Bornier PMDB
Total de Rio de Janeiro: 5
SÃO PAULO
Dimas Ramalho PPS PvPps
Dr. Ubiali PSB PsbPtbPcdob
Eleuses Paiva DEM
José De Filippi PT
Luiza Erundina PSB PsbPtbPcdob
Missionário José Olimpio PP
Paulo Freire PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Roberto Santiago PV PvPps
Vicente Candido PT
Walter Ihoshi DEM
William Dib PSDB
Total de São Paulo: 11
GOIÁS
Delegado Waldir PSDB
João Campos PSDB
Total de Goiás: 2
MATO GROSSO DO SUL
Mandetta DEM
Total de Mato Grosso do Sul: 1
PARANÁ
Fernando Francischini PSDB
Rosane Ferreira PV PvPps
Total de Paraná: 2
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SANTA CATARINA
Luci Choinacki PT
Total de Santa Catarina: 1
RIO GRANDE DO SUL
Assis Melo PCdoB PsbPtbPcdob
Luis Carlos Heinze PP
Luiz Noé PSB PsbPtbPcdob
Marcon PT
Pepe Vargas PT
Total de Rio Grande do Sul: 5

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A lista
de presença registra na Casa o comparecimento de 71
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA
O SR. DR. UBIALI, servindo como 2º Secretário,
procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual
é, sem observações, aprovada.
O SR. PRESIDENTE(Mauro Benevides) – Passa-se à leitura do expediente.
O SR. DR. UBIALI, servindo como 1º Secretário,
procede à leitura do seguinte

III – EXPEDIENTE
Of. nº 861 /2011/SGM/P
Brasília, 8 de junho de 2011
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Alexandre Santos
Anexo IV Gabinete nº 331
Nesta
Assunto: Devolução de Proposição
Senhor Deputado,
Reporto-me à Proposta de Emenda à Constituição
nº 36 de 2011, de sua autoria, que Modifica a redação
do art. 56, § 3º, da Constituição, para vedar a opção
pela remuneração do mandato parlamentar quando da
licença para investidura em outro cargo”.
Informo a Vossa Excelência que não será possível
dar seguimento à proposição em apreço, em virtude
dela não conter o número mínimo de assinaturas indicado no inciso I do artigo 60, da Constituição Federal,

29166

Quinta-feira 9

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

combinado com o inciso I do artigo 201, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados.
Nesse sentido, encaminho-lhe em devolução a
Proposta de Emenda à Constituição nº 36 de 2011,
nos termos do artigo 137, § 1º, inciso I, do Regimento Interno.
No caso de complementação do número das
assinaturas, nova proposição deverá ser apresentada diretamente em sessão plenária. – Marco Maia,
Presidente.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
No 36, DE 2011
(Do Sr. Alexandre Santos)
Modifica a redação do art. 56, §3º, da
Constituição, para vedar a opção pela remuneração do mandato parlamentar quando
da licença para investidura em outro cargo.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao
texto constitucional:
Art. 1º Esta Emenda à Constituição revoga o art.
56, §3º, da Constituição Federal, para retirar o direito de opção pela remuneração do mandato quando o
parlamentar licenciar-se para investidura em cargo de
Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, de
Prefeitura de capital ou chefe de missão diplomática
temporária.
Art. 2º O art. 56, §3º, da Constituição Federal
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 56.......................................................
.................................................................
§3º Na hipótese do inciso I, o Deputado ou
Senador somente poderá receber a remuneração atribuída ao cargo no qual foi investido. (NR)”
Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A proposta de emenda à Constituição que ora
apresentamos tem como objetivo retirar a possibilidade do parlamentar licenciado para assumir cargo de
Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, de
Prefeitura de capital ou chefe de missão diplomática
temporária optar pela remuneração inerente ao mandato parlamentar, como previsto na redação do art. 56,
§3º, da Carta Magna.
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Tal direito representa, na verdade, um ônus para o
parlamento, na medida em que a Câmara ou o Senado
se vêem obrigados a remunerar tanto o parlamentar
licenciado quanto o suplente que é convocado para
lhe substituir, sendo que o primeiro presta serviços a
outro Poder ou mesmo a outro ente (Estado ou Município). Essa despesa contribui para onerar a folha de
pagamento do Poder Legislativo, já tão questionada
pela mídia e pela população.
A título de exemplo, basta observarmos que 115
Deputados se licenciaram na legislatura anterior (53ª)
e assumiram outros cargos fora da Câmara, optando,
todavia, pela remuneração paga nesta Casa, conforme
informação prestada pela Coordenação de Registro e
Seguridade Parlamentar do Departamento de Pessoal
da Câmara dos Deputados. Tais licenças representaram uma despesa de R$ 13.981.418,18 para o orçamento da Casa.
Tal opção existe em decorrência das diferenças
de remuneração entre os Poderes e entre os diversos
entes da Federação, e representa um indevido estímulo
para que parlamentares eleitos deixem o Congresso
Nacional para exercer cargos no Poder Executivo, em
claro prejuízo àqueles que os elegeram.
Nesse sentido propomos a supressão deste direito de opção, de modo que o parlamentar licenciado
deverá ser remunerado pelo cargo que passará a ocupar a partir de seu afastamento, sendo a Câmara ou o
Senado responsável pelo pagamento da remuneração
apenas ao suplente empossado no mandato, o que,
por certo, desestimulará grande parte das licenças
hoje solicitadas.
Com a aprovação da proposta, além de gerar
uma economia dos recursos previstos no orçamento
desta Casa, haverá uma maior representatividade dos
parlamentares aqui presentes, já que serão os titulares e não os suplentes que exercerão os mandatos.
Permanecerá, contudo, o direito ao parlamentar
de se licenciar e ocupar outros cargos, como existe
atualmente, bem como o direito ao recebimento da
remuneração integral pelo parlamentar que se licencia, por exemplo, em razão de licença para tratamento
de saúde.
Isso posto, contamos com o apoio de nossos
ilustres Pares para a aprovação desta proposta, a qual
trará grande economia de recursos orçamentários para
o Poder Legislativo federal.
Sala das Sessões, 6 de março de 2011. – Deputado Alexandre Santos.
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RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE
ASSINATURAS
(54ª Legislatura 2011-2015)
Proposição: PEC 0036/11
Autor da Proposição: ALEXANDRE SANTOS E OUTROS
Data de Apresentação: 2-6-11
Ementa: Modifica a redação do art. 56, § 3º, da Constituição, para vedar a opção pela remuneração do mandato parlamentar quando da licença para investidura
em outro cargo.
Possui Assinaturas Suficientes: NÃO
Totais de Assinaturas:
Confirmadas 			165
Não Conferem 			
08
Fora do Exercício 		
1
Repetidas 			9
Ilegíveis 			0
Retiradas 			0
Total 				183
Assinaturas Confirmadas
1 ABELARDO CAMARINHA PSB SP
2 ADEMIR CAMILO PDT MG
3 AELTON FREITAS PR MG
4 AGUINALDO RIBEIRO PP PB
5 ALBERTO FILHO PMDB MA
6 ALDO REBELO PCdoB SP
7 ALEX CANZIANI PTB PR
8 ALEXANDRE SANTOS PMDB RJ
9 ALFREDO KAEFER PSDB PR
10 AMAURI TEIXEIRA PT BA
11 ANDERSON FERREIRA PR PE
12 ANÍBAL GOMES PMDB CE
13 ANTONIO BULHÕES PRB SP
14 ANTONIO CARLOS MENDES THAME PSDB SP
15 ANTÔNIO ROBERTO PV MG
16 ARIOSTO HOLANDA PSB CE
17 ARNON BEZERRA PTB CE
18 ASSIS DO COUTO PT PR
19 ÁTILA LINS PMDB AM
20 AUREO PRTB RJ
21 BENJAMIN MARANHÃO PMDB PB
22 BERINHO BANTIM PSDB RR
23 BIFFI PT MS
24 BRIZOLA NETO PDT RJ
25 CARLAILE PEDROSA PSDB MG
26 CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB GO
27 CARLOS ZARATTINI PT SP
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28 CELSO MALDANER PMDB SC
29 CESAR COLNAGO PSDB ES
30 CÉSAR HALUM PPS TO
31 CHICO ALENCAR PSOL RJ
32 CHICO D’ANGELO PT RJ
33 CLEBER VERDE PRB MA
34 DAMIÃO FELICIANO PDT PB
35 DANIEL ALMEIDA PCdoB BA
36 DEVANIR RIBEIRO PT SP
37 DILCEU SPERAFICO PP PR
38 DOMINGOS DUTRA PT MA
39 DR. PAULO CÉSAR PR RJ
40 DR. ROSINHA PT PR
41 DUDIMAR PAXIUBA PSDB PA
42 EDINHO BEZ PMDB SC
43 EDIO LOPES PMDB RR
44 EDSON SILVA PSB CE
45 EDUARDO AZEREDO PSDB MG
46 EDUARDO CUNHA PMDB RJ
47 EDUARDO SCIARRA DEM PR
48 EFRAIM FILHO DEM PB
49 ENIO BACCI PDT RS
50 ESPERIDIÃO AMIN PP SC
51 EUDES XAVIER PT CE
52 FÁBIO FARIA PMN RN
53 FABIO TRAD PMDB MS
54 FELIPE BORNIER PHS RJ
55 FERNANDO FERRO PT PE
56 FILIPE PEREIRA PSC RJ
57 FRANCISCO FLORIANO PR RJ
58 GABRIEL GUIMARÃES PT MG
59 GASTÃO VIEIRA PMDB MA
60 GERALDO RESENDE PMDB MS
61 GERALDO SIMÕES PT BA
62 GIOVANNI QUEIROZ PDT PA
63 GIVALDO CARIMBÃO PSB AL
64 GLADSON CAMELI PP AC
65 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
66 HENRIQUE OLIVEIRA PR AM
67 HEULER CRUVINEL DEM GO
68 HUGO NAPOLEÃO DEM PI
69 JAIME MARTINS PR MG
70 JAIR BOLSONARO PP RJ
71 JÔ MORAES PCdoB MG
72 JOÃO DADO PDT SP
73 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG
74 JOÃO PAULO CUNHA PT SP
75 JOÃO PAULO LIMA PT PE
76 JOAQUIM BELTRÃO PMDB AL
77 JORGE BOEIRA PT SC
78 JOSÉ CHAVES PTB PE
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79 JOSÉ OTÁVIO GERMANO PP RS
80 JOSE STÉDILE PSB RS
81 JOSEPH BANDEIRA PT BA
82 JOSUÉ BENGTSON PTB PA
83 JOVAIR ARANTES PTB GO
84 JÚLIO CESAR DEM PI
85 JÚLIO DELGADO PSB MG
86 JUNJI ABE DEM SP
87 JUTAHY JUNIOR PSDB BA
88 LEANDRO VILELA PMDB GO
89 LELO COIMBRA PMDB ES
90 LEONARDO MONTEIRO PT MG
91 LEONARDO QUINTÃO PMDB MG
92 LEOPOLDO MEYER PSB PR
93 LILIAM SÁ PR RJ
94 LINCOLN PORTELA PR MG
95 LUCIANO CASTRO PR RR
96 LÚCIO VALE PR PA
97 LUIZ ALBERTO PT BA
98 LUIZ COUTO PT PB
99 MANATO PDT ES
100 MARCELO CASTRO PMDB PI
101 MAURÍCIO QUINTELLA LESSA PR AL
102 MAURÍCIO TRINDADE PR BA
103 MAURO LOPES PMDB MG
104 MAURO NAZIF PSB RO
105 MENDONÇA PRADO DEM SE
106 MIGUEL CORRÊA PT MG
107 MILTON MONTI PR SP
108 MOACIR MICHELETTO PMDB PR
109 NEILTON MULIM PR RJ
110 NELSON BORNIER PMDB RJ
111 NELSON MARQUEZELLI PTB SP
112 NEWTON CARDOSO PMDB MG
113 NILTON CAPIXABA PTB RO
114 ODAIR CUNHA PT MG
115 ONOFRE SANTO AGOSTINI DEM SC
116 OSMAR JÚNIOR PCdoB PI
117 OSMAR SERRAGLIO PMDB PR
118 OTAVIO LEITE PSDB RJ
119 OTONIEL LIMA PRB SP
120 PAES LANDIM PTB PI
121 PASTOR EURICO PSB PE
122 PAULO ABI-ACKEL PSDB MG
123 PAULO CESAR QUARTIERO DEM RR
124 PAULO PIAU PMDB MG
125 PAULO RUBEM SANTIAGO PDT PE
126 PAULO WAGNER PV RN
127 PEDRO CHAVES PMDB GO
128 PENNA PV SP
129 PINTO ITAMARATY PSDB MA
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130 PROFESSORA MARCIVANIA PT AP
131 RATINHO JUNIOR PSC PR
132 RAUL HENRY PMDB PE
133 REBECCA GARCIA PP AM
134 REGINALDO LOPES PT MG
135 RIBAMAR ALVES PSB MA
136 RICARDO BERZOINI PT SP
137 ROBERTO BALESTRA PP GO
138 ROBERTO BRITTO PP BA
139 ROBERTO DORNER PP MT
140 RONALDO FONSECA PR DF
141 ROSE DE FREITAS PMDB ES
142 RUBENS BUENO PPS PR
143 RUBENS OTONI PT GO
144 SABINO CASTELO BRANCO PTB AM
145 SALVADOR ZIMBALDI PDT SP
146 SANDES JÚNIOR PP GO
147 SANDRA ROSADO PSB RN
148 SANDRO MABEL PR GO
149 SEBASTIÃO BALA ROCHA PDT AP
150 SERGIO GUERRA PSDB PE
151 SIBÁ MACHADO PT AC
152 STEPAN NERCESSIAN PPS RJ
153 VALADARES FILHO PSB SE
154 VALTENIR PEREIRA PSB MT
155 VANDER LOUBET PT MS
156 VICENTE ARRUDA PR CE
157 VICENTE CANDIDO PT SP
158 VICENTINHO PT SP
159 VIEIRA DA CUNHA PDT RS
160 WANDENKOLK GONÇALVES PSDB PA
161 WASHINGTON REIS PMDB RJ
162 WLADIMIR COSTA PMDB PA
163 ZÉ GERALDO PT PA
164 ZEQUINHA MARINHO PSC PA
165 ZOINHO PR RJ
Devolva-se ao Autor, por não conter o
número mínimo de assinaturas indicado no
inciso I do art. 60, da Constituição Federal,
combinado com o inciso I do art. 201, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Oficie-se e, após, publique-se.
Em 8-6-11. – Marco Maia, Presidente.
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
OF. CCTCI-P/136/11
Brasília, 1º de junho de 2011
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: PL nº 1.556/07
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Projeto
de Lei 1.556/07, do Sr. Beto Mansur, que “dispõe
sobre a criação do sistema de emergência na telefonia fixa e móvel”, inicialmente despachado às
Comissões para apreciação conclusiva, nos termos do art. 24, II, do Regimento Interno da Casa,
decaiu dessa condição, por ter recebido pareceres
divergentes nas Comissões de Segurança Pública
e Combate ao Crime Organizado, e de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática, que lhes
apreciaram o mérito, passando doravante a tramitar sujeito à apreciação do Plenário, com base na
alínea “g “, inciso II, do referido art. 24.
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Atenciosamente, – Deputado Bruno Araújo,
Presidente.
Transfira-se ao Plenário a competência
para apreciar o PL n. 1.556/2007, pois se configurou a hipótese do art. 24, II, “g”, do RICD.
Publique-se. Oficie-se.
Em 8-6-11. – Marco Maia, Presidente.
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Of.Pres. nº 079/2011- CEC
Brasília, 1º de junho de 2011
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Edifício Principal
Assunto: Comunica apreciação de proposição.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei nº
6.383/2009, foi apreciado, nesta data, por esta Comissão.
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Atenciosamente, – Deputada Fátima Bezerra,
Presidenta.
Publique-se.
Em 8-6-11. – Marco Maia, Presidente.
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Of.Pres. nº 084/2011 – CEC
Brasília, 1º de junho de 2011
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Edifício Principal
Assunto: Comunica apreciação de proposição.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei nº
7.790/2010, foi apreciado, nesta data, por esta Comissão.
Atenciosamente, – Deputada Fátima Bezerra,
Presidenta.
Publique-se.
Em 8-6-11. – Marco Maia, Presidente.
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Of.Pres. nº 085/2011 – CEC
Brasília, 1º de junho de 2011.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Edifício Principal
Assunto: Comunica apreciação de proposição.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei nº
6.507/2009, foi apreciado, nesta data, por esta Comissão.
Atenciosamente, – Deputada Fátima Bezerra,
Presidenta.
Publique-se.
Em 8-6-11. – Marco Maia, Presidente.
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Of.Pres. nº 087/2011 – CEC
Brasília, 1º de junho de 2011
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Edifício Principal
Assunto: Comunica apreciação de proposição.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei
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nº 4.344/2008, foi apreciado, nesta data, por esta
Comissão.
Atenciosamente, – Deputada Fátima Bezerra,
Presidenta.
Publique-se.
Em 8-6-11. – Marco Maia, Presidente.
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Of.Pres. nº 089/2011 – CEC
Brasília, 1º de junho de 2011
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Edifício Principal
Assunto: Comunica apreciação de proposição.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei
nº 5.795/2009, foi apreciado, nesta data, por esta
Comissão.
Atenciosamente, – Deputada Fátima Bezerra,
Presidenta.
Publique-se.
Em 8-6-11. – Marco Maia, Presidente.
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Of. P – nº 124/11
Brasília, 31 de maio de 2011
A Sua Excelência o Senhor
Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Edifício Principal
Assunto: Comunica apreciação de Proposição.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei
nº 531, de 2011, foi apreciado, nesta data, por este
Órgão Técnico.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Atenciosamente, – Deputado Jonas Donizette,
Presidente.
Publique-se.
Em 8-6-11. – Marco Maia, Presidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 298, DE 2011
(Da Comissão de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional)
Mensagem nº 487/2010
Aviso nº 608/2010 – C. CIVIL
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da Romênia sobre o Exercício
de Atividades Remuneradas por Parte de
Dependentes de Membros de Missão Diplomática e Repartições Consulares, celebrado
no Rio de Janeiro, em 28 de maio de 2010.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da Romênia sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes de Membros de Missão Diplomática e Repartições Consulares, celebrado
no Rio de Janeiro, em 28 de maio de 2010.
Parágrafo único. Nos termos do inciso I do art. 49
da Constituição Federal, ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer
ajustes complementares que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 8 de junho de 2011. – Deputado Carlos Alberto Leréia, Presidente.
MENSAGEM Nº 487, DE 2010
(Do Poder Executivo)
Aviso nº 608/2010 – C. Civil
Submete à consideração do Congresso Nacional o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da Romênia sobre o Exercício
de Atividades Remuneradas por Parte de
Dependentes de Membros de Missão Diplomática e Repartições Consulares, celebrado
no Rio de Janeiro, em 28 de maio de 2010.
Despacho: Às Comissões de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional; Trabalho, de
Administração e Serviço Público e Constituição
e Justiça e de Cidadania (Mérito e Art. 54, RICD).
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário.
Senhores Membros do Congresso Nacional,
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Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, combinado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, submeto à elevada consideração de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado, interino, das Relações Exteriores, o texto do Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da Romênia sobre
o Exercício de Atividades Remuneradas por Parte de
Dependentes de Membros de Missão Diplomática e
Repartições Consulares, celebrado no Rio de Janeiro,
em 28 de maio de 2010.
Brasília, 19 de agosto de 2010.
EM No 00306 MRE DAI/CGPI/DE-II/AFEPA – PAIN-BRAS-ROME
Brasília, 6 de julho de 2010
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à elevada consideração de Vossa Excelência, para posterior envio ao Congresso Nacional, o anexo projeto de Mensagem que encaminha
o texto do Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da Romênia sobre
o Exercício de Atividades Remuneradas por Parte
de Dependentes de Membros de Missão Diplomática e Repartições Consulares, celebrado no Rio de
Janeiro, em 28 de maio de 2010, e assinado pelo
Ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim,
e pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Teodor
Baconschi.
2. O presente Acordo, semelhante aos assinados
com mais de quarenta países ao longo das duas últimas décadas, reflete a tendência atual de estender aos
dependentes dos agentes das Missões diplomáticas a
oportunidade de trabalhar no exterior, permitindo-lhes
o enriquecimento de sua experiência profissional.
3. Com efeito, proporcionar um espaço profissional próprio para dependentes de membros do
serviço exterior, cônjuges em especial, que lhes
possibilite o exercício de atividades outras que a
mera função de acompanhamento de funcionário
transferido para outro país torna-se prática generalizada na vida internacional.
4. À luz do exposto e com vistas ao encaminhamento do assunto à apreciação do Congresso Nacional,
em conformidade com o art. 49, inciso I, combinado
com o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal, submeto a Vossa Excelência o anexo projeto de Mensagem, acompanhado de cópias autenticadas do Acordo.
Respeitosamente, – Antonio de Aguiar Patriota.
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ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA
ROMÊNIA SOBRE O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES
REMUNERADAS POR PARTE DE DEPENDENTES
DE MEMBROS DE MISSÃO DIPLOMÁTICA E
REPARTIÇÕES CONSULARES
O Governo da República Federativa do Brasil e O
Governo da Romênia, (doravante denominadas “Partes”), Considerando o estágio particularmente avançado
de entendimento entre os dois países; e
No intuito de facilitar o trabalho remunerado de
dependentes de membros de missão diplomática e
repartições consulares do Estado acreditante no território do Estado acreditado,
Acordam o seguinte:
ARTIGO 1º
Os dependentes de membros de missão diplomática ou repartições consulares do Estado acreditante designados para exercer missão oficial no Estado
acreditado e os dependentes de membros de Missão
Permanente do Estado acreditante perante Organização
Internacional sediada no Estado acreditado poderão
exercer atividades remuneradas no Estado acreditado,
de conformidade com o presente Acordo e com base
no princípio da reciprocidade.
ARTIGO 2º
Para fins deste Acordo:
1. “membros de missão diplomática e repartições
consulares” significa qualquer pessoa assim definida
pela Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas
e pela Convenção de Viena sobre Relações Consulares, com exceção do pessoal de apoio, a quem não
se aplica este Acordo;
2. “dependentes” significa: cônjuge; filhos solteiros menores de 21 anos; filhos solteiros menores de
25 anos, que estejam estudando em universidade ou
instituição de ensino superior reconhecido por cada
Estado; filhos solteiros com deficiências físicas ou mentais. Para a República Federativa do Brasil, também se
considera dependente o coabitante (coabitação permanente de duração prolongada) de um membro de
missão diplomática ou repartição consular.
ARTIGO 3º
1. Qualquer dependente que deseje exercer atividades remuneradas deverá solicitar, por escrito, via
canais diplomáticos, autorização do Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores da outra Parte. O pedido deverá incluir informação que comprove a condição
de dependente da pessoa em questão e uma breve
explanação sobre a atividade remunerada pretendida.
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2. Após verificar se a pessoa em questão atende
às exigências do presente Acordo e após observar os
dispositivos internos aplicáveis, o Cerimonial informará
à Embaixada do Estado acreditante, por escrito e com
a brevidade possível, que o dependente está autorizado a exercer atividade remunerada.
3. A Embaixada deverá informar o Cerimonial a
respeito do término da atividade remunerada exercida
pelo dependente, bem como submeter novo pedido
na hipótese de o dependente decidir aceitar qualquer
novo trabalho.
ARTIGO 4º
1. No caso de o dependente autorizado a exercer
atividade remunerada gozar de imunidade de jurisdição
civil e administrativa no Estado acreditado, conforme
a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas
ou qualquer outro ato internacional aplicável de que
ambos os Estados sejam Partes, tal imunidade não
será aplicada com respeito a qualquer ato diretamente
relacionado ao desempenho da referida atividade remunerada, sendo aplicável a lei civil ou administrativa
do Estado acreditado.
2. No caso de o dependente autorizado a exercer
atividade remunerada gozar de imunidade de jurisdição
criminal no Estado acreditado, conforme a Convenção
de Viena sobre Relações Diplomáticas ou qualquer
outro ato internacional aplicável de que ambos os
Estados sejam Partes, as provisões concernentes à
imunidade de jurisdição criminal no Estado acreditado
continuará a ser aplicada com respeito a qualquer ato
diretamente relacionado ao desempenho da referida
atividade remunerada. No entanto, o Estado acreditante considerará seriamente a renúncia à imunidade
de jurisdição penal do referido dependente no Estado
acreditado. Caso não haja a renúncia da imunidade e,
na percepção do Estado acreditado, o caso seja considerado grave, o Estado acreditado poderá solicitar a
retirada do país do dependente em questão.
ARTIGO 5º
1. A autorização para o exercício de atividade
remunerada terminará tão logo cesse a condição de
dependente do beneficiário da autorização, na data em
que as obrigações contratuais tiverem sido cumpridas,
ou, em qualquer hipótese, ao término da missão do indivíduo de quem a pessoa em questão é dependente.
2. O término da autorização levará em conta o
prazo razoável do decurso previsto na Convenção de
Viena sobre Relações Diplomáticas de 18 de abril de
1961, o qual não deverá ser superior a três (3) meses.
3. Qualquer contrato de trabalho de que seja parte o dependente conterá cláusula dando conta de que
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o contrato cessará quando do término da autorização
para o exercício da atividade remunerada.
ARTIGO 6º
A autorização para que um dependente exerça
atividade remunerada de conformidade com o presente
Acordo não concederá à pessoa em questão o direito de continuar no exercício da atividade remunerada
ou de residir no Estado acreditado após o término da
missão do indivíduo de quem a pessoa é dependente.
ARTIGO 7º
Nada neste Acordo conferirá ao dependente o
direito a emprego que, de acordo com a legislação do
Estado acreditado, somente possa ser ocupado por
nacionais desse Estado, ou que afete a segurança
nacional.
ARTIGO 8º
1. Este Acordo não implicará o reconhecimento
automático de títulos ou diplomas obtidos no exterior.
Tal reconhecimento somente poderá ocorrer em conformidade com as normas em vigor que regulamentam
essas questões no Estado acreditado.
2. No caso de profissões que requeiram qualificações especiais, o dependente deverá atender às
mesmas exigências a que devem atender os nacionais
do Estado acreditado candidatos ao mesmo emprego.
ARTIGO 9º
1. Os dependentes que exerçam atividade remunerada estarão sujeitos ao pagamento no território do
Estado acreditado de todos os impostos relativos à
renda nele auferida em decorrência do desempenho
dessa atividade, com fonte no país acreditado e de
acordo com as leis tributárias desse país.
2. Os dependentes que exerçam atividade remunerada nos termos deste Acordo estarão sujeitos à
legislação de previdência social do Estado acreditado.
ARTIGO 10
1. Este Acordo tem um período indeterminado
de vigência.
2. Este Acordo entrará em vigor trinta (30) dias
após o recebimento da notificação do Governo da
República Federativa do Brasil sobre o cumprimento
dos procedimentos internos para a entrada em vigor
deste Acordo.
3. Este Acordo poderá ser denunciado caso qualquer das Partes notifique à outra, por escrito, via canais
diplomáticos, da decisão de denunciar este Acordo.
Nesse caso, este Acordo deixará de ter efeito noventa
(90) dias após a data de tal notificação.
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Feito no Rio de Janeiro, em 28 de maio de 2010,
em dois originais, nos idiomas português, romeno e inglês, todos os textos sendo igualmente autênticos. Em
caso de diferença de interpretação, o texto em inglês
prevalecerá. – Pelo Governo da República Federativa
do Brasil, Celso Amorim, Ministro das Relações Exteriores. – Pelo Governo da Romênia, Teodor Baconschi, Ministro dos Negócios Estrangeiros.
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E
DE DEFESA NACIONAL
I – Relatório
Nos termos do art. 49, inciso I, combinado com
o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete
à consideração do Congresso o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da Romênia sobre o Exercício de Atividades
Remuneradas por Parte de Dependentes de Membros
de Missão Diplomática e Repartições Consulares, celebrado no Rio de Janeiro, em 28 de maio de 2010.
O presente Acordo estabelece, em seu artigo 1º,
que os dependentes de membros de missão diplomática ou de repartições consulares do Estado acreditante designados para exercer missão oficial no Estado
acreditado e os dependentes de membros de Missão
Permanente do Estado acreditante perante Organização
Internacional sediada no Estado acreditado poderão
exercer atividades remuneradas no Estado acreditado,
com base no princípio da reciprocidade.
O artigo 2º define “membros de missão diplomática e repartições consulares” e delimita o conceito de
dependentes, a saber: cônjuge, filhos solteiros menores
de 21 anos; filhos solteiros menores de 25 anos que
estejam estudando em universidade ou instituição de
ensino superior; e filhos solteiros com deficiências físicas ou mentais. Para a República Federativa do Brasil,
também se considera dependente o coabitante de um
membro de missão diplomática ou repartição consular.
O artigo 3º determina os procedimentos que os
dependentes deverão seguir para obter autorização
de exercício de atividades remuneradas. A imunidade
de jurisdição civil e administrativa no Estado acreditado, de conformidade com a Convenção de Viena
sobre Relações Diplomáticas, não será aplicada com
respeito a qualquer ato diretamente relacionado ao
desempenho da referida atividade remunerada, nos
termos do artigo 4º.
Os dependentes autorizados a exercer atividade
remunerada gozam de imunidade de jurisdição penal
no Estado acreditado. Todavia, o Estado acreditante
se compromete a considerar seriamente a renúncia à
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imunidade de jurisdição penal do referido dependente.
Caso o ato delituoso praticado seja considerado grave,
o Estado acreditado poderá solicitar a retirara de seu
território do autor do referido ato.
A autorização para o exercício de atividade remunerada terminará com o fim da condição de dependente,
na data em que as obrigações contratuais tiverem sido
cumpridas ou ao término da missão do indivíduo de
quem a pessoa em questão é dependente (art. 5º). Tal
autorização não concederá ao dependente o direito de
continuar no exercício da atividade remunerada ou de
residir no Estado acreditado após o término da missão
do indivíduo de quem a pessoa é dependente (art. 6º),
tampouco conferirá ao dependente o direito a emprego
que, de acordo com a legislação do Estado acreditado, somente possa ser ocupado por nacionais desse
Estado, ou que afete a segurança nacional (art. 7º).
O presente Acordo não implicará o reconhecimento automático de títulos ou diplomas obtidos no
exterior, de acordo com o art. 8º. Os dependentes
também estarão sujeitos ao pagamento, no território
do Estado acreditado, de todos os impostos relativos
à renda (art. 9º).
Finalmente, conforme estabelecido no art. 10, o
Acordo terá um período indeterminado de vigência e
entrará em vigor 30 (trinta) dias após a notificação da
República Federativa do Brasil sobre o cumprimento
das formalidades legais internas.
É o relatório.
II – Voto do Relator
Assinado em 28 de maio de 2010, na cidade do
Rio de Janeiro, o Acordo entre Brasil e Romênia, ora
analisado, autoriza o exercício de atividades remuneradas aos dependentes de membros de Missão Diplomática e de Repartições Consulares, localizadas no
Estado acreditado, mediante reciprocidade.
Para os fins do Acordo, são considerados dependentes o cônjuge e os filhos: solteiros menores de 21
anos; solteiros menores de 25 anos que estejam cursando universidade ou instituição de nível superior; e
os solteiros com deficiências físicas ou mentais.
Em conformidade com a Exposição de Motivos do
Ministério das Relações Exteriores, a qual acompanha
e instrui a Mensagem Presidencial, o presente Acordo
se assemelha aos assinados com mais de quarenta
países ao longo das últimas duas décadas e “reflete
a tendência atual de estender aos dependentes dos
agentes das Missões diplomáticas a oportunidade de
trabalhar no exterior, permitindo-lhes o enriquecimento
de sua experiência profissional.”
Trata-se, portanto, de Acordo que respeita as
tradições da política internacional brasileira e os prin-
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cípios que regem as relações internacionais do País,
em particular o princípio da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, preceituado no
inciso IX do art. 4º da Constituição Federal.
Em face do exposto, somos pela aprovação do
texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Romênia sobre o
Exercício de Atividades Remuneradas por Parte de
Dependentes de Membros de Missão Diplomática e
Repartições Consulares, celebrado no Rio de Janeiro, em 28 de maio de 2010, nos termos do projeto de
decreto legislativo que apresentamos a seguir.
Sala da Comissão, de
de 2011. – Deputado Décio Lima, Relator.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº
, DE 2011
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da Romênia sobre o Exercício
de Atividades Remuneradas por Parte de
Dependentes de Membros de Missão Diplomática e Repartições Consulares, celebrado
no Rio de Janeiro, em 28 de maio de 2010
O Congresso Nacional decreta :
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da Romênia sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes de Membros de Missão Diplomática e Repartições Consulares, celebrado
no Rio de Janeiro, em 28 de maio de 2010.
Parágrafo único. Nos termos do inciso I do art. 49
da Constituição Federal, ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer
ajustes complementares que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão,
de
de 2011. –
Deputado Décio Lima, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
pela aprovação da Mensagem nº 487/10, nos termos
do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta, acatando o parecer do relator, Deputado Décio Lima.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Carlos Alberto Leréia,Presidente; Eduardo Azeredo e Vitor Paulo,Vice-Presidentes; Alfredo Sirkis, Antonio Carlos Mendes Thame, Arlindo Chinaglia, Arnon
Bezerra, Cida Borghetti, Dalva Figueiredo, Damião Fe-
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liciano, Décio Lima, Dimas Ramalho, Dr. Rosinha, Flaviano Melo, George Hilton, Geraldo Resende, Gonzaga
Patriota, Hugo Napoleão, Íris de Araújo, Ivan Valente,
Jair Bolsonaro, Jaqueline Roriz, Jefferson Campos,
Roberto de Lucena, Sebastião Bala Rocha, Takayama, André Zacharow, Claudio Cajado e Jilmar Tatto.
Sala da Comissão, 8 de junho de 2011. – Deputado Carlos Alberto Leréia, Presidente.
REQUERIMENTO Nº 2.099, DE 2011
(Da Comissão de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional)
Requer a criação de Comissão Externa
de parlamentares da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN),
para acompanhar o processo imigratório
dos haitianos no Brasil.
Senhor Presidente,
Tendo em vista a aprovação do Requerimento nº
40/11, do Deputado Paulo Pimenta (PT/RS), na Reunião Ordinária Deliberativa realizada no dia 08 de junho de 2011, requeiro a Vossa Excelência, com base
no art. 38, parágrafo único, e art. 117, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados que se digne Vossa Excelência a adotar as providências necessárias
à constituição de Comissão Externa de membros da
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, para acompanhar o processo imigratório dos
haitianos no Brasil.
Justificação
Em reunião ordinária deliberativa, realizada em
08 de junho de 2011, após a leitura e discussão do
Requerimento nº 40, de 2011, do Nobre Deputado
Paulo Pimenta, esta Comissão aprovou o supracitado
requerimento para criação de Comissão Externa de
membros da Comissão de Relações Exteriores, objetivando realizar diligências necessárias para acompanhar o processo imigratório dos haitianos no Brasil.
E, especificamente, buscar junto ao Comitê Nacional
para os Refugiados (Conare), órgão colegiado vinculado ao Ministério da Justiça, informações sobre o que
está sendo feito acerca do assunto.
As razões acima expostas justificam o presente
pedido.
Sala das Sessões, 8 de junho de 2011. – Deputado Carlos Alberto Leréia, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Finda
a leitura do expediente, passa-se às
IV – Breves Comunicações
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A partir
deste momento iniciamos o período regimental em que
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a palavra é concedida aos Srs. Deputados pelo tempo
de 1 minuto para proferirem seus discursos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – O primeiro orador inscrito para falar neste breve período é o
nobre Deputado Dr. Ubiali, a quem ofereço a palavra.
O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
ontem houve aqui na Câmara uma solenidade em
que setores de divulgação, por meio da série Legislação, apresentaram a Política Nacional de Resíduos
Sólidos. Foi uma cerimônia simples, mas muito significativa. É uma série que se preocupa, entre outros,
com o acesso de pessoas com deficiência auditiva ao
sistema audiovisual.
Nós sabemos que hoje a preocupação com os
resíduos sólidos é também de saúde pública. A gestão
de resíduos sólidos, conforme lei que aprovamos em
2010, permite um avanço muito grande no setor, inclusive com financiamento público, em especial quando
se der na forma de consórcio.
Parabéns à Casa por toda a divulgação legislativa.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A
Presidência cumprimenta o Dr. Ubiali pelo tema que
aborda, sobretudo na parte pertinente à saúde, que
mereceu enfoque especial de S.Exa.
A SRA. LUCI CHOINACKI (PT-SC. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, registro com satisfação o pronunciamento da
Ministra do Meio Ambiente pela passagem do Dia do
Meio Ambiente, no qual S.Exa. levanta questões importantíssimas, como a discussão feita por esta Casa
em relação ao Código Florestal e toda a situação dos
resíduos sólidos.
É muito importante a ação de cada cidadão no
que toca ao lixo que produz. Temos a responsabilidade
de coletar todo o lixo que a sociedade moderna produz, organizá-lo e procurar fazer com que gere renda.
Muitas vezes, nas viagens que tenho feito – não
sei se ocorre com muitas pessoas —, vejo o lixo sendo
jogado pelas janelas dos carros. Uma lata voou de um
carro quase em direção à nossa cabeça. A lata jogada na rua, quando chove, vai para o bueiro, às vezes
contribuindo para alagar a casa da própria pessoa
que a jogou fora.
Devemos, neste extraordinário momento, educar
os cidadãos para cuidarem do meio ambiente. O Estado deve desenvolver políticas nesse sentido.
Parabenizo a Ministra Izabella Teixeira pela condução da política de utilização do lixo e por preparar
o Brasil para o moderno e extraordinário momento em
que se busca preservar a saúde, diminuir os gastos
com saúde e cuidar do que é mais importante na vida
de cada cidadão brasileiro.
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Fiquei muito feliz em ver a coragem e a segurança
com que S.Exa. trata de tema tão importante.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A
Presidência endossa às manifestações elogiosas da
Deputada Luci ao pronunciamento da Ministra Izabella
Teixeira sobre o meio ambiente. O pronunciamento deverá repercutir favoravelmente junto a todos os círculos
de opinião pública do País.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELA
ORADORA
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, antes de
começarmos a falar em preservação ambiental devemos ter coragem de apontar o meio ambiente como
questão de justiça social. Meio ambiente não está apartado de inclusão social, de humanização, de mudança
dos valores de uma sociedade que tem hoje, infelizmente, o foco central no mercado e no lucro.
Para conseguirmos implantar medidas efetivas
de preservação ambiental, precisamos mudar a mentalidade do lucro fácil. Na visão que a maioria das
pessoas tem hoje, não importa o que vai sobrar para
a humanidade, importa que tenha de imediato dinheiro
no bolso. Esse é um tipo de mentalidade que não cabe
mais nos tempos modernos e democráticos, em que
temos um novo olhar – generoso – para o ser humano
e para a natureza.
Para revertermos esse quadro, precisamos investir na educação ambiental – os jovens, os estudantes
têm papel de protagonismo nessa construção moderna. Acredito muito na juventude, que apreende desde
criança que o meio ambiente é fundamental para a
vida, para a subsistência. Queremos que a sociedade,
principalmente os estudantes, cobrem do poder público
ações efetivas nessa área. É preciso preservar o meio
ambiente. Para tanto, cada um tem que fazer sua parte.
Neste ano tivemos um grande embate na Câmara dos Deputados com a votação do novo Código Florestal. Nossa bancada se mobilizou para aprofundar a
discussão e propor mudanças. Participei do processo
e propus alterações ao texto original. Com nossa intervenção, junto com Governo e movimentos sociais,
foi possível inserir na proposta que a votos questões
muito importantes, como a diferenciação dos agricultores familiares e camponeses, a anistia da recomposição da reserva legal para os pequenos agricultores e
a simplificação da averbação e do manejo da reserva
legal para a agricultura familiar e camponesa.
Vamos continuar denunciando o desmatamento,
apoiando os nossos pequenos agricultores e camponeses, defendendo com muita força a reforma agrária,
nossos movimentos sociais, o meio ambiente. Acredito
que é possível produzir alimentos com preservação
ambiental. Nessa nova concepção de meio ambiente
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é preciso investir em políticas públicas que garantam
o desenvolvimento sustentável das regiões e busque
um desenvolvimento com baixo impacto ambiental,
como a agroecologia.
Quem toma água somos nós, quem precisa da
terra e da comida somos nós e somos nós que precisamos do ar para respirar. Temos que ter urna relação
com a natureza baseada no amor, assim como uma
mãe que cria o filho, educando-o, impondo-lhe limites
e ensinando-lhe a respeitar as pessoas, precisamos
tratar a natureza.
Outro grave problema brasileiro refere-se à destinação do lixo. O Brasil produz por dia mais de 183
mil toneladas de lixo urbano. Mais de um milhão de
pessoas trabalham e sobrevivem da reciclagem desse
lixo. Mesmo assim, grande parte dessa riqueza vem
sendo desperdiçada. Segundo dados do Ministério do
Meio Ambiente, o Brasil deixa de ganhar 8 bilhões de
reais anualmente por não reciclarmos tudo o que é
possível, e o primeiro passo é começarmos a separar
o lixo dentro de casa.
Era o que tinha a dizer.
O SR. WANDENKOLK GONÇALVES (PSDB-PA.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, aproveito este momento para dividir uma
preocupação com V.Exa., com toda a Câmara Federal
e o Congresso Nacional: os episódios que estão acontecendo no Rio de Janeiro no que diz respeito ao Corpo de Bombeiros, importante segmento da sociedade
brasileira que todos nós respeitamos, cujos membros
chamamos, inclusive, de heróis.
Essa questão do Rio de Janeiro poderá se estender aos outros Estados devido à insatisfação das
tropas, seja da Polícia Militar, seja da Polícia Civil, seja
dos bombeiros militares.
E este Congresso, esta Câmara Federal têm responsabilidade muito grande nisso. Nós votamos em
primeiro turno a Proposta de Emenda à Constituição
nº 300, criamos real expectativa para todo o contingente de policiais militares, bombeiros militares e civis de
igualdade salarial com os policiais militares de Brasília.
Sr. Presidente, parabenizo a Mesa, na pessoa
de V.Exa., por ter instalado uma Comissão que deverá trazer ao plenário para votação em segundo turno
a PEC 300. Agradeço ao meu partido, o PSDB, por
ter me indicado para participar da referida Comissão.
Na condição de filho de ex-policial militar do Pará,
haverei de emprestar minha contribuição e, principalmente, de honrar os compromissos que todos nós assumimos nesta Casa quando aprovamos em primeiro
turno a PEC 300.
Haveremos agora de votá-la em segundo turno,
adequando-a às peculiaridades regionais, às dificulda-
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des de cada Estado, para que os policiais possam ter
soldos condizentes com a sua responsabilidade. O Pará,
por exemplo, vive dificuldades seríssimas nessa área.
O resgate da dignidade desses profissionais passa necessariamente pelo aumento dos seus salários.
Tenho certeza de que a Câmara dos Deputados, o
Congresso Nacional fará justiça e atenderá ao reclame de todos os policiais militares do Brasil e, mais
especificamente, os do meu querido Estado do Pará.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Deputado Wandenkolk, partilho também da preocupação de
V.Exa. em relação à manifestação desta Casa em torno da Proposta de Emenda Constitucional nº 300, que
já foi apreciada em primeiro turno com manifestação
plenamente satisfatória deste Plenário, garantindo sua
aprovação. Esperamos que as Lideranças conjuguem
esforços para que a matéria volte à deliberação do Plenário, como propõe V.Exa. no pronunciamento de hoje.
O Sr. Mauro Benevides, § 2º do art. 18 do
Regimento Interno���������������������������
, deixa
�������������������������
a cadeira da presi�
dência, que é ocupada pelo Sr. Onofre Santo
Agostini, § 2º do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Onofre Santo Agostini) –
Concedo a palavra ao ilustre Deputado Mauro Benevides por 1 minuto.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobre Deputado
Santo Agostini, desde ontem o Comitê de Política Monetária reúne-se para avaliar a Taxa SELIC, a exemplo
do que ocorre a cada 40 dias, sob o olhar atento dos
círculos econômico-financeiros e, particularmente, do
empresariado, tendo à frente a prestigiosa Confederação Nacional da Indústria, cuja assessoria acompanha,
atentamente a evolução desses aspectos fundamentais
para a vida brasileira.
Há, portanto, expectativa de que, até a tarde de
hoje, conheçamos a decisão do COPOM. Essa alternativa de acréscimo de 0,25%, de qualquer maneira,
tranquiliza o empresariado, os investidores e, sobretudo, os que acompanham a vida econômica e financeira do País.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desde
ontem o Comitê de Política Monetária reúne-se para
avaliar a Taxa SELIC, a exemplo do que ocorre a cada
40 dias, sob o olhar atento dos círculos econômico-financeiros e, particularmente, do empresariado, tendo à
frente a prestigiosa Confederação Nacional da Indústria,
cuja assessoria acompanha atentamente a evolução
desses aspectos fundamentais para a vida brasileira.
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Os analistas, aliás, já começam a vaticinar que
uma majoração de 0,25% estaria virtualmente acertada, em razão do próprio panorama e como meio de
assegurar a inflação sob controle, após o surto intranquilizador que vinha prevalecendo, motivando inquietação entre as autoridades monetárias.
Há quem diga que, na ata da sessão em que são
postas em evidência os dados da decisão adotada, os
motivos serão apontados com ampla justificativa, embora muitos entendam que o resultado fiscal da área
pública registrou superávit primário de 57,3 bilhões
entre janeiro e abril, o que satisfez plenamente os setores governamentais competentes.
O economista chefe do HSBC, André Loes, admite que haverá acréscimos por duas vezes, uma no
corrente mês e outro no final de julho, quando o COPOM voltará a promover o reexame da conjuntura, com
novas reavaliações, ainda imprevisíveis.
Para o economista Robert Wood, vale mencionar que o Governo reduziu o ritmo de expansão dos
gastos públicos, cortando recursos, o que é ruim para
o crescimento do País. Por isso, a contenção de despesas reformular-se-á no segundo semestre.
Afirma o técnico Roberto Padovani, por sua vez,
que “o Banco Central já sinalizou que deverá elevar
novamente os juros nas próximas duas reuniões”, o
que passa a gerar preocupação entre os investidores
e instituições vinculadas aos organismos particulares
atualmente existentes.
Até quarta-feira manter-se-á a expectativa quanto
às diretrizes que orientarão as conclusões relativas à
nossa política de juros.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Onofre Santo Agostini) –
Continuando o período destinado às Breves Comunicações, concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado
Dr. Ubiali, por 3 minutos.
Devolvo a Presidência ao meu ilustre amigo, o
grande Deputado Mauro Benevides.
O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado
Mauro Benevides, líder carismático, sempre presente, que sempre se manifesta nesta Casa, Sras. e Srs.
Deputados, vamos falar hoje de um assunto que tem
cansado esta Casa. E tem cansado porque não temos
sido capazes de fazer a votação da regulamentação
do texto final, do destaque final da Emenda Constitucional nº 29.
Nós ficamos com discursos, mas, na verdade,
não estamos fazendo o nosso papel nesta Casa. Não
depende de ninguém colocar a matéria em votação.
Esta Casa precisa parar de colher antes a opinião do
Executivo para fazer as votações. Esta Casa, de algum
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tempo para cá, se o Governo não se posiciona, perde-se. Ou seja, a Casa não sabe ou não quer demonstrar o que pensa, o que pensa o povo brasileiro, o que
pensam as pessoas que querem saúde de qualidade,
que querem saúde acessível a todos e não apenas
para um pequeno grupo.
Não mais podemos ficar na dependência do Executivo. O Poder Legislativo é um poder de igual importância. Nós não podemos ficar aqui apenas dizendo
“vamos votar, vamos votar”, sem tomar nenhuma providência para que de fato haja a votação.
A Frente Parlamentar da Saúde tem demonstrado preocupação com esse assunto, tem buscado as
Lideranças para conversar sobre o tema. Queremos
encerrar a votação da proposta que regulamenta a EC
29. Sabemos, na Frente Parlamentar da Saúde, que
isso não resolverá o problema de financiamento do
SUS, mas vai ajudar. Já estará bom. Nós queremos o
possível. A política é a arte do possível.
Por isso, Sr. Presidente Mauro Benevides – V.Exa.
é de uma época em que o Legislativo era mais forte –,
peço a V.Exa. que lidere esta Casa, assim como o Presidente Marco Maia nos lidera, no sentido de resgatarmos a importância do Legislativo, para que deixemos
de ser apenas base aliada e Oposição, pois o nosso
papel é tão importante como o do Executivo ou o do
Judiciário. Nós não podemos mais fingir que estamos
legislando quando estamos apenas sendo pautados
pelo Executivo e vendo o Judiciário legislar.
Por isso, Sr. Presidente, peço a esta Casa que
terminemos a votação da proposta que regulamenta
a EC 29.
Os Líderes têm sua importância – queremos que
prevaleça essa importância –, mas eles têm que ouvir
os seus liderados.
Portanto, peço: vamos concluir essa votação. A
matéria retornará ao Senado. Espero que lá o assunto
seja resolvido, porque a Saúde não pode ser objeto de
discurso. Vamos entrar no período de eleições municipais e, com certeza, o tema será objeto de debates.
Precisamos de muito mais recursos para a Saúde,
o que se dará inicialmente com a regulamentação da
Emenda Constitucional nº 29 e, depois, com a discussão de um novo marco legal para a Saúde que permita
preservar o SUS e uma ativa e eficiente participação
pública e privada para dar a todos oportunidades iguais.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Nobre
Deputado, embora esta Casa já se tenha manifestado sucessivamente em relação à regulamentação da
Emenda Constitucional nº 29, recordo a V.Exa. que na
recente presença em Brasília de mais de 2 mil prefeitos
essa postulação em relação à EC 29 foi transmitida
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deste mesmo plenário, na expectativa de que consigamos afinal aprovar a matéria, a meu ver fundamental
para a Saúde no País.
Durante o discurso do Sr. Dr. Ubiali, o Sr.
Onofre Santo Agostini, §
������������������������
2º do art. 18 do Regi�
mento Interno, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, § 2º
do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. DR. ROSINHA – Sr. Presidente, peço a
palavra para fazer uma comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Pois
não, nobre Deputado.
O SR. DR. ROSINHA (PT-PR. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero parabenizar
a Senadora Gleisi Hoffmann por sua indicação para
a Casa Civil.
Entendo que a indicação de S.Exa. é um ganho
para a Presidenta Dilma Rousseff, porque a Senadora
é uma pessoa eficiente, a quem conheço muito bem,
pois é do meu Estado. Ganha o Brasil, ganha o Estado
do Paraná, ganhamos todos nós.
A Senadora Gleisi Hoffmann tem grande experiência na área de gestão e na política: foi Secretária
de Estado de Mato Grosso do Sul; foi Secretária Municipal de Londrina; foi Presidente do PT no Estado
do Paraná e eleita a Senadora mais votada do nosso
Estado; mais votada, inclusive, do que Beto Richa, o
nosso atual Governador.
Então, a Senadora Gleisi Hoffmann tem representatividade política e capacidade de gestão.
Parabéns à Presidenta Dilma Rousseff e parabéns à Senadora Gleisi Hoffmann.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – No
exercício eventual da Presidência, acolho a manifestação do nobre Deputado Dr. Rosinha relativamente
à indicação, ontem formalizada, da Senadora Gleisi
Hoffmannpara assumir o Ministério da Casa Civil, anteriormente confiado ao ex-Ministro Antonio Palocci.
Nós prognosticamos uma atuação proficiente da
ilustre representante do Paraná num cargo que é de
inquestionável relevância para a vida político- administrativa do País.
Portanto, em nome da Casa e no exercício eventual de sua Presidência, eu também me regozijo por
essa decisão da Presidente Dilma Rousseff, que, ao ser
tornada pública ontem, obteve a melhor ressonância por
parte de todos os setores da opinião pública brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Concedo a palavra, pela ordem, à nobre Deputada Luci
Choinacki.
A SRA. LUCI CHOINACKI (PT-SC. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
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Deputados, venho à tribuna parabenizar a Senadora
Gleisi Hoffmann que ontem foi convidada pela Presidenta Dilma Rousseff para assumir um cargo tão importante. Acompanhei o fato com muita alegria, pois
nós somos parceiras de trabalho, inclusive na batalha
para o reconhecimento do trabalho doméstico. Ela conseguiu fazer votar o projeto, que será encaminhado a
esta Casa. Eu trabalhei a vida inteira. Quando ela era
militante do PT, nós fizemos, no Paraná, a discussão
da valorização do trabalho doméstico. Portanto, é uma
mulher que conhece a vida, uma mulher batalhadora.
Destaco a grandeza da Senadora Gleisi Hoffmann
ao aceitar convite para assumir cargo tão importante. É bom para o País, para as mulheres. Trata-se de
pessoa que tem conhecimento dessa função técnica
de organização, de gestão da coisa pública. Sei que
a Senadora Gleisi Hoffmann está preparada para assumir o cargo.
Fico triste com a saída do Ministro Antonio Palocci. Nunca fico feliz quando alguém tem de deixar
um cargo tão importante, principalmente alguém que
prestou um serviço essencial para o País.
Mas fico feliz porque a Presidenta Dilma escolheu
para assumir o cargo alguém que vai ser uma parceria
muito importante na gestão do Governo, vai ter compromisso com o País, com a Presidenta da República,
com as mulheres e com o povo brasileiro.
Portanto, saúdo a nova Ministra. Na condição de
mulher e Deputada, fiquei muito feliz com a escolha.
Nós queremos, sim, dividir o poder. Nós brincamos,
mas é fato que queremos dividir o poder entre homens
e mulheres, porque o poder andava muito masculino.
Espero que daqui a 4 anos tenhamos um pouquinho
mais de mulheres participando da política, porque a
democracia pressupõe que todos os lados têm direito
de se expressar, de participar. E este momento histórico que estamos construindo vários países do mundo
já construíram. Por isso, a reforma política não pode
deixar de garantir também os direitos das mulheres.
Portanto, parabéns à nova Ministra, a quem hipotecamos nosso apoio, nossa solidariedade e nosso
compromisso.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A Presidência cumprimenta a nobre Deputada Luci Choinacki
pelo enaltecimento que faz da nomeação da Senadora
Gleisi Hoffmann para integrar a equipe da Presidente
Dilma Rousseff, agora no exercício da Casa Civil, visto
que desde ontem ali ocorreu a vacância com o afastamento do então Ministro Antonio Palocci. Naturalmente,
é mais uma mulher que vai demonstrar positivamente
sua capacidade, seu espírito público, favorecendo a
Nação brasileira no desempenho de um cargo de inquestionável relevância.
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Portanto, cumprimento a nobre Deputada Luci
por mais essa manifestação, da mesma forma como
ocorreu no final da sessão de ontem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Arolde de Oliveira,
ilustre representante do Rio de Janeiro nesta Casa,
Parlamentar que, em várias legislaturas, tem-se pontificado como uma das figuras estelares deste plenário,
sempre defendendo os interesses do Rio de Janeiro
e, por natural extensão, do povo brasileiro.
O SR. AROLDE DE OLIVEIRA (DEM-RJ. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, agradeço a V.Exa.
a gentileza de suas palavras. Nós, que estamos há
tantos anos nesta Casa, tivemos o privilégio de tê-lo
como Presidente do Congresso Nacional, do Senado
Federal, e trabalharmos juntos na profícua Presidência de V.Exa.
Vim aqui hoje para registrar que na quarta-feira
da semana passada foi feita uma manifestação pacífica
de cristãos em frente ao Congresso Nacional com o
objetivo de se posicionar contrariamente ao Projeto de
Lei nº 122, de 2006, que tramita no Senado Federal.
Em primeiro lugar, o importante que eu extraio
desse evento, além do fato de ter sido pacífico e de
termos tido a oportunidade de presenciar uma grande
mobilização em Brasília, cujo povo é sempre discreto,
moderado e normalmente não se pronuncia dessa forma, é que a causa do movimento ficou muito maior do
que as lideranças envolvidas. Por isso, foi um sucesso.
Em segundo lugar, o evento significou uma tomada de consciência coletiva do povo cristão, com a
adesão, principalmente, de evangélicos e católicos. Isso
tem um grande significado, pois somos a maior nação
cristã do Ocidente.
Sr. Presidente, a Convenção Batista Brasileira,
que reúne 7.600 igrejas, 9.500 pastores e quase 2
milhões de membros, está presente em todos os Municípios do Brasil. Ela elaborou um manifesto que incluo
em meu pronunciamento e solicito a V.Exa., Sr. Presidente, que faça constar dos Anais da Casa.
Finalmente, quero citar um fato que está nos constrangendo bastante no Rio de Janeiro, que é o embate
entre a força militar do Corpo de Bombeiros, a tropa
mais querida da população, segundo as pesquisas e
estatísticas, com o Governo do Estado. Estão buscando encontrar um caminho, mas ficamos muito tristes
porque, de um lado, o Governador, evidentemente, é o
Governador de todos, tem suas razões para agir como
está agindo e não pode permitir que esse movimento se transforme em anarquia. Mas, por outro lado, o
Corpo de Bombeiros realmente está sofrendo com um
salário que é uma insignificância.
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Diante disso, solicito que seja dado curso à Proposta de Emenda à Constituição nº 300, já votada em
primeiro turno na Câmara. Poderíamos, então, renegociar e melhorar as condições de salário dos militares e
dos bombeiros militares em todo o Brasil.
Portanto, o apelo que faço à Presidência é no
sentido de que seja colocada em votação a PEC 300,
que é muito importante para os militares conseguirem
salários justos e que realmente remunerem todos os
riscos e o trabalho dessas forças que prestam inestimáveis serviços à Nação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Deputado Arolde de Oliveira, levarei ao Presidente da
Casa, nobre Deputado Marco Maia, o apelo que V.Exa.
neste momento transmite da tribuna da Casa no sentido de que se faça a inserção na pauta da Proposta
de Emenda à Constituição nº 300. Já apreciada em
primeiro turno, ela deverá obter a manifestação, em
segundo turno, deste Plenário a fim de que possa ter
seguimento na outra Casa do Congresso Nacional,
em virtude do bicameralismo imperante na estrutura
parlamentar brasileira.
Portanto, V.Exa. pode ficar certo de que esta Presidência levará ao Presidente Marco Maia o apelo que
acaba de transmitir da tribuna da Casa.
Cumprimento V.Exa. pela iniciativa.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a manifestação pacífica pela vida e pela família realizada pelo
povo evangélico em frente ao Congresso Nacional no
dia primeiro de junho contra o Projeto de Lei nº 122,
de 2006, superou todas as expectativas.
Em primeiro lugar, a causa do movimento ficou
maior que as lideranças envolvidas. Esse fato mostra
que é possível haver desprendimento e superação de
diferenças e vaidades quando o objeto da motivação
é justo.
Em segundo lugar, o evento significou uma tomada de consciência coletiva de cidadania pelo povo
evangélico, que sempre se mantém com muita reserva
e cautela nesses casos. Fato que sinaliza para uma
união em defesa da Constituição Federal, elaborada
em consonância com os valores éticos, morais e histórico‑culturais da sociedade brasileira.
Em terceiro lugar, a causa promoveu a união de
evangélicos e católicos no mesmo palanque em defesa da família, sinalizando para a constituição de uma
maioria absoluta de cristãos em matérias de interesse nacional.
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Em quarto lugar, o movimento demonstrou a grande capacidade de mobilização das lideranças envolvidas, privilegiadas pela liberdade religiosa, liberdade
de expressão e liberdade de comunicação.
No mesmo sentido e relacionado com o mesmo
movimento, quero registrar o manifesto da Convenção
Batista Brasileira – CBB, que reúne 7.600 Igrejas, 9.500
Pastores e mais de um milhão e meio de membros,
presentes na maioria dos municípios brasileiros.
A CBB, por suas Igrejas, há mais de um século
presta inestimáveis serviços ao Brasil, tanto na dimensão espiritual do ser humano quanto no compromisso
social com a assistência direta aos carentes, como nas
áreas educacionais e de saúde.
São os seguintes o termos do manifesto:
“Um dos papéis da Igreja na sociedade é
ser uma consciência profética capaz de ajudar
cada ser humano (entendido como um indivíduo livre e competente diante de Deus e dos
homens, vivendo em uma sociedade pluralista)
a discernir valores essenciais que norteiam os
relacionamentos em todas as suas dimensões.
É nesse contexto que os batistas – integrantes de uma denominação cristã que, ao
longo de toda a sua história, defende a liberdade religiosa, de consciência e de expressão
– se manifestam para alertar sobre os perigos que a sociedade brasileira corre diante
das novas conjunturas sociais aprovadas pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) e que estão
sendo propaladas por leis que tramitam no
Congresso Nacional e por ações promovidas
pelo Executivo.
Assim, alertamos para o perigo:
– De construir uma sociedade em que a
legalidade pode ser estabelecida pelos interesses políticos e inclinações pessoais, como
ocorreu no caso da releitura contraditória feita
pelo STF do artigo 226 da Constituição Federal. O artigo diz:
‘Art. 226. A família, base da sociedade,
tem especial proteção do Estado.
(...)
§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é
reconhecida a união estável entre o homem e
a mulher como entidade familiar, devendo a lei
facilitar sua conversão em casamento.
§ 4º Entende-se, também, como entidade
familiar a comunidade formada por qualquer
dos pais e seus descendentes.
§ 5º Os direitos e deveres referentes à
sociedade conjugal são exercidos igualmente
pelo homem e pela mulher.’
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Quando uma casa que tem como principal missão defender a Constituição a rasga,
corremos o perigo de viver um Estado jurídico
de exceção, ao qual a Nação brasileira não
deseja retroceder.
– De destruir o conceito de família (que
não é só cristão, mas universal e multicultural) para reconstruí-lo sob a égide somente
da afetividade e não em toda a dimensão de
suas funcionalidades como base da sociedade.
– De criar uma sociedade em que os valores essenciais são relativizados, pois onde
tudo é relativo nada sobra para apoiar os alicerces do nosso futuro.
– De viver em uma sociedade que abandona os valores divinos revelados nas Escrituras Sagradas, pois a História, desde os tempos
bíblicos, têm demonstrado que sociedades
que abandonaram os valores mais elementares implodiram por perderem os seus pilares
sustentadores – ainda que tenham sido, em
algum momento, grandes potências no contexto universal.
Tais atitudes nada mais são do que a iniquidade institucionalizada. Assim, conclamamos a sociedade brasileira a continuar mostrando que existem opiniões divergentes. Sem
discriminação e com respeito a cada indivíduo,
tais manifestações visam à defesa de valores
pessoais e sociais, com integridade. Somente
quando todos os segmentos da sociedade se
expressam é que as forças políticas de nossa
nação se sensibilizam para a obviedade dos
valores essenciais, como no caso recente da
decisão de nossa Presidente, Dilma Rousseff,
ao impedir a distribuição do chamado ‘kit contra
a homofobia’ nas escolas públicas.”
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Wandenkolk Gonçalves.
O SR. WANDENKOLK GONÇALVES (PSDB-PA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ontem tive a oportunidade
de me manifestar desta tribuna sobre a realização de
movimentos contra a crescente criminalidade no campo. E me reportava mais especificamente às questões
ligadas ao meu Estado do Pará.
Veja só, Sr. Presidente, a ironia do destino. O
fato acontecido, por exemplo, no Município de Nova
Ipixuna é realmente uma chaga muito pesada, uma
responsabilidade muito grande para a população desse Município assumir.
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Eu disse ao Ministro da Justiça ontem, e reafirmo agora, que na estatística elaborada pelo próprio
Ministério da Justiça o Município de Nova Ipixuna aparece entre os mais pacíficos, com menos incidência de
crimes, seja de que tipo for. Portanto, é um Município
ordeiro e de gente trabalhadora.
Não se pode neste momento aproveitar um episódio, um fato lamentável para responsabilizar o Município por todos os problemas de segurança pública
neste País.
Chegaram ao Município de Nova Ipixuna policiais
militares, policiais federais, policiais rodoviários, Ministério Público, Força Nacional de Segurança Pública.
Pela primeira vez na história deste País, ocorreu uma coisa que buscamos sempre: a integração
das forças policiais. Aí tenho que louvar a atitude do
Ministro da Justiça de integrar a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil do Estado do
Pará, a Polícia Militar, enfim, todas as forças vivas da
segurança pública para tentar diminuir o índice de criminalidade naquele Município e naquela região.
Mas, Sr. Presidente, estamos falando apenas
do caso, não falamos da causa. E a causa são os milhares e milhares de assentados colocados naquela
região a cada ano.
O Governo, por um lado, faz a coerção, a punição, mas por outro lado não disponibiliza para a região
políticas públicas para os milhares de assentados que
lá estão. Não temos políticas públicas, por exemplo,
para saúde, educação, assistência técnica, crédito rural e assistência de uma maneira geral aos produtores
assentados.
Queremos, sim, que a segurança se torne um
marco na região, com a diminuição da criminalidade.
Falo isso porque sou filho, com muito orgulho e honra,
daquela região. O Município de Nova Ipixuna foi criado
quando fui Deputado Estadual. Sr. Presidente, V.Exa.
deu nome a um Município no Pará, o Município Benevides. Da mesma forma, isso orgulha a todos nós, acima
de tudo porque é uma homenagem à família de V.Exa.
Gostaria de pedir a este Plenário e ao Congresso
Nacional que, paralelamente às medidas punitivas que
estão sendo implementadas no entorno do Município de
Marabá, sejam também implementadas, pelo Governo
Federal, políticas públicas que garantam a geração de
emprego e renda para a nossa gente.
Portanto, Sr. Presidente, não devemos apenas
definir o caso, temos que definir principalmente a causa.
Na semana passada a Vale do Rio Doce definiu
no seu balanço um lucro líquido de mais de 30 bilhões
de reais. Não é justo, por exemplo, que essa empresa
não tenha responsabilidade social com toda aquela
gente do entorno da região de Marabá.
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Precisamos unir esforços.
Quero parabenizar, acima de tudo, a Associação
Comercial de Nova Ipixuna, que, de maneira ordeira,
organizada, soube mostrar ao País, quando chegou a
correspondência do Jornal Nacional, que aquele é um
Município de gente trabalhadora, que quer o progresso, o desenvolvimento e, principalmente, a paz social.
Mas o Município precisa dessa força integradora e da união entre o Governo do Estado, o Prefeito
Alvarenga, a Câmara de Vereadores e todos os segmentos sociais representativos. A Associação Comercial de Nova Ipixuna, na data de ontem, mostrou para
todo o Brasil e para todo o mundo as expectativas do
nosso Município.
Vim aqui hoje para pedir a este Congresso que
nos ajude a resgatar, sim, a segurança, a seguridade
e as oportunidades, mas principalmente nos garanta
mais possibilidades de geração de emprego e renda.
Tenho certeza de que este Congresso nos ouvirá, assim como o Ministro da Justiça, que me convidou para
uma reunião no Ministério para que possamos definir
e, acima de tudo, sugerir alternativa desenvolvimentista não só para Nova Ipixuna, mas para toda a região
do sul e sudeste do Pará, que, se Deus quiser, num
momento bem próximo, será transformada no futuro
Estado deste País, o Estado do Carajás.
O Estado do Carajás é o caminho mais curto para
o nosso desenvolvimento.
Tenho certeza de que o próximo Governo não só
haverá de diminuir a criminalidade que reina daquela
região, mas principalmente possibilitará emprego, renda e desenvolvimento.
Um abraço específico e especial ao meu amigo
Ítalo, que neste momento está me ouvindo. Ele será
médico e voltará a Nova Ipixuna para ajudar nas questões de saúde daquele Município.
Parabéns. A tolerância de V.Exa. me fez muito
bem. O povo de Nova Ipixuna fica agradecido e reconhecido a V.Exa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Deputado Wandenkolk Gonçalves, o pronunciamento de
V.Exa., nos termos candentes em que foi formulado,
haverá de sensibilizar os setores do Governo Federal
a fim de que garanta a segurança do povo do Pará
diante dessa onda de violência que alcança aquela
importante faixa do território paraense.
V.Exa. mencionou generosamente a circunstância
da minha identificação com o Estado todo, em função
da denominação de um dos Municípios fundados por
um eminente conterrâneo que presidiu a província do
Pará naquela época, Francisco Corrêa de Sá e Benevides, que foi o fundador da cidade de Benevides.
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Também esse fato me estimula a comungar com V.Exa.
nessa linha, nessa diretriz, defendendo, sobretudo, a
mobilização das forças de segurança para permitir que
o Pará viva em um clima de tranquilidade, sem esses
crimes que seguidamente se processam naquela faixa
do território brasileiro.
Portanto, cumprimento V.Exa. pelo pronunciamento na manhã de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Concedo a palavra, a partir deste momento, ao nobre Deputado Onofre Santo Agostini, representante de Santa
Catarina, uma das figuras mais destacadas desta Casa,
que na primeira legislatura tem dado demonstrações
positivas da sua competência e do seu espírito público.
O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (DEM-SC.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero agradecer a manifestação de V.Exa.
Evidentemente não mereço essa apresentação do ilustre Deputado, a não ser pela amizade e pela bondade
de um grande Parlamentar brasileiro.
Acontece, Srs. Deputados, que eu até tinha preparado um discurso sobre a Proposta de Emenda à
Constituição nº 35, a que demos entrada e que permite
ao menor de 14 até 18 anos trabalhar. Mas vou deixar
para outra oportunidade.
No próximo dia 11, Sr. Presidente, o Município de
Curitibanos, em que tive a honra e o privilégio de ser
Prefeito, completa 142 anos de existência.
É localizado bem no centro de Santa Catarina, é o
maior produtor de alho do Brasil e tem uma agroindústria muito forte, pecuária, indústria madeireira e assim
por diante. Está se instalando lá uma das maiores indústrias de MDF da América do Sul. Temos também um
grande desenvolvimento educacional, porque lá existe
um campus da Universidade Federal de Santa Catarina, como também a construção de uma escola técnica.
Curitibanos tem em torno de 40 mil habitantes.
E é muito importante frisar, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, que a minha terra, num passado não muito distante, foi uma das cidades mais violentas, em
termos de homicídio, de todo o território catarinense
e quem sabe de parte do Brasil. Hoje, com muita alegria, posso dizer a V.Exa. e a todos os brasileiros que
me escutam que é uma das cidades mais pacíficas de
Santa Catarina e talvez até do Brasil. Passa-se muito
tempo sem se ouvir sobre crime de homicídio.
Isso graças ao trabalho do nosso curitibanense,
a começar pelas autoridades, pelo Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, Dr. Wanderley Teodoro Agostini, que por
sinal é meu sobrinho – mas não é só por isso, ele é
competente e trabalhador, bem como toda a sua equipe. Também aos nossos antepassados, àqueles que
vieram antes de nós para fazer a nossa terra crescida
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e desenvolvida, à colenda Câmara de Vereadores, às
autoridades, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público,
ao setor educacional, aos nossos funcionários, ao trabalhador brasileiro que lá se instalou, nosso operário,
empresário, comerciante.
Portanto, nesses 142 anos de criação de Curitibanos, meu Município, quero cumprimentar todos os
curitibanenses, desejando-lhes muito sucesso.
Retroajo um pouco no tempo para cumprimentar
aqueles que, no início, tombaram no cumprimento do
dever. Foi lá, quando da Guerra do Contestado, que os
fanáticos, mais de 10 mil irmãos nossos, tombaram no
cumprimento do dever para ter aquela terra livre, desimpedida, sem coação, sem opressão e sem tirania.
Daí a nossa homenagem a todos eles.
Posso evocar a memória de Frei Rogério, grande
pacificador, do Monge João Maria, de todos os Prefeitos que lutaram por Curitibanos. Cumprimento o
atual Prefeito, dinâmico, moderno, trabalhador, o nosso ilustre Secretário Regional, Roque Stanguerlin, os
membros da Câmara de Vereadores, toda a sociedade
curitibanense, pelo trabalho extraordinário que realizam
no sentido de tornar o povo de Curitibanos mais feliz.
Portanto, daqui de Brasília, e tenho certeza absoluta de que muitos estão me ouvindo em Santa Catarina e no meu querido Curitibanos, deixo meu abraço
muito fraterno. Que a nossa padroeira, a Imaculada
Conceição Aparecida, abençoe todas as famílias, a
mulher curitibanense, a mãe curitibanense, o jovem
curitibanense, o trabalhador curitibanense, enfim, todos
os que lá trabalham para sustentar a família. A vocês,
curitibanenses, meu abraço muito fraterno.
Viva o Brasil! Viva Santa Catarina! Viva Curitibanos!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A Presidência associa-se à homenagem que V.Exa. presta
a um Município que, ao complementar 142 anos de
existência, já prestou relevantes serviços ao desenvolvimento de Santa Catarina. Portanto, é um Município que merecia o realce do pronunciamento que o
nobre Deputado Agostini acaba de fazer da tribuna
desta Casa.
Os órgãos de comunicação da Casa se incumbirão de divulgar a justa homenagem prestada em razão
de uma data histórica, inserida nos fastos historiográficos do Estado de Santa Catarina.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Márcio Macêdo.
O SR. MÁRCIO MACÊDO (PT-SE. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Mauro Benevides, Sras. e Srs. Deputados, estamos comemorando
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a Semana do Meio Ambiente, iniciada no domingo
passado, dia 5.
Ontem esta Casa realizou sessão solene bastante
significativa. Fizemos uma reflexão sobre os avanços
e os problemas da área ambiental no País.
Ontem também ficamos muito entusiasmados
com a abertura dos trabalhos, pela Presidente da República, da Conferência Rio+20. Esse evento vai refletir,
depois de 20 anos, sobre o que foi a Eco-92 e pensar
o País 20 anos à frente, para o futuro, o que é muito
importante. Talvez seja a conferência mais significativa
da década que se inicia.
Na última segunda-feira fiz uma palestra na Assembleia Legislativa do meu Estado sobre o Código
Florestal. Pude ver a preocupação dos Deputados
Estaduais de Sergipe acerca do texto aprovado nesta
Caca. Pude perceber também uma ação que os Deputados estão desencadeando no Estado. Eles estão
mobilizando a sociedade no sentido de que o Senado
corrija as distorções do texto aprovado nesta Casa.
Em seguida participei de debate na Universidade Federal de Sergipe com cerca de 400 estudantes.
Pude constatar o quanto esse assunto se popularizou
na sociedade brasileira e a importância de o tema ser
debatido no Senado para que sejam feitas as correções de rumo necessárias.
Quero ainda registrar que, também na segunda-feira, participei da premiação de um projeto de minha
autoria quando Secretário de Estado, que está na 5ª
edição: o Olimpíadas Ambientais.
Sr. Presidente, essa atividade envolve 3 meses
de debates com estudantes dos três níveis de ensino – universitário, médio e fundamental – sobre meio
ambiente, levando essa discussão às famílias.
Para V.Exa. ter um ideia, em 5 anos de utilização
desse instrumento de conscientização ambiental, participaram 14.280 alunos, 333 professores, 713 instituições de ensino público e privado. Foram apresentados
mais de 10 mil trabalhos, com repercussão no mundo
acadêmico e na sociedade, além de 220 mil acessos
no site Olimpíadas Ambientais – até ontem.
É um processo de conscientização com os estudantes da minha terra, do Estado de Sergipe, que registro nesta Casa, num momento de discussão ampla
e de geração de consciência. Que os nossos jovens
possam trazer consigo os conceitos do desenvolvimento sustentável e o compromisso com o meio ambiente
e com esta e as futuras gerações.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era o que eu tinha a dizer na manhã de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A Presidência cumprimenta o nobre orador Márcio Macêdo
e, sobretudo, ressalta a importância do seu papel na
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discussão de tema tão relevante no âmbito do seu Estado, Sergipe, envolvendo importantes segmentos da
opinião pública daquela unidade federada.
Cumprimento V.Exa. pelo pronunciamento que
acaba de proferir.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Revolução Industrial, ocorrida no século XIX, representou
uma profunda mudança tecnológica, não só nos meios
de produção das riquezas humanas no interior das sociedades, o que por si só já é um fato extraordinário
dentro da perspectivas da História, mas, acima de tudo,
representou a hegemonia de um novo paradigma na
relação do homem consigo mesmo e com a natureza.
A Revolução Industrial deflagrou um processo global
e sistemático que alterou profundamente as condições de vida dos trabalhadores e das trabalhadoras,
provocando um intenso deslocamento da população
rural para os centros urbanos que se plasmavam e se
consolidaram nesse período.
Nesse momento da História as populações se
avolumaram no entorno das fábricas, surgiram cidades
sem infraestrutura, destinação inadequada e problemática dos resíduos sólidos devido à transformação
da sua quantidade e composição em decorrência da
expansão da atividade industrial, desmatamentos de
florestas, impactos ambientais nunca vistos antes. Data
desse momento histórico a construção da ideia de natureza como uma fonte inesgotável e renovável de bens.
Assistimos, sobretudo no limiar do século XX, à
construção de teorias do desenvolvimento econômico
que prescindiam das questões suscitadas pela variável
ambiental, considerada muitas vezes uma preocupação
menor. Tais teorias foram orientadoras de políticas de
governo que, da mesma forma, secundavam as questões ambientais e as consequências da dinâmica de
todas as políticas, seja urbana, agrícola, energética ou
de tecnologia, sobre o meio ambiente.
Hoje a experiência nos mostra que é impossível
se pensar em política e em boas políticas sem se preocupar com meio ambiente e conservação da natureza.
Comemoramos em 5 de junho o Dia Mundial do
Meio Ambiente como forma clamorosa de marcar, de
suscitar, de motivar o combate a tudo e a todos que,
tornando mais difíceis as condições de subsistência
do Planeta, atentam contra a vida em suas múltiplas
formas e comprometem o futuro. Suja-se, desmata-se, polui‑se, destrói-se a biodiversidade, desperdiça-se a água tanto como os demais recursos naturais,
ignoram-se todos os alertas. Muitos, porém, ainda não
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percebem que o cidadão que o faz é o mesmo que vai
pagar a conta.
No Brasil, a data nos chama, seja como sociedade, seja como indivíduos, à participação, à conscientização, à atitude. De fato, precisamos nos envolver
profundamente. Se for o caso, denunciar, em vez de
fazer vista grossa.
Não podemos ser coniventes com determinadas
práticas, claro, mas, principalmente, temos de dar início,
nós próprios, a soluções mais assertivas e mais objetivas. É a tendência mundo afora. Por iniciativa dos cidadãos, em algumas localidades – não necessariamente
ricas e desenvolvidas —, os habitantes têm assumido
determinadas responsabilidades sem se preocupar com
o que o poder público faz ou deixa de fazer. Eles, por
exemplo, separam o lixo, reciclam materiais, preparam
os resíduos a serem recolhidos, facilitando a coleta, e
fazem compostagem do material orgânico. Graças a
isso, nesses lugares não existem lixões.
Os brasileiros, infelizmente, estão longe, ainda,
desse padrão de consciência ambiental. Existem preocupações mais urgentes para milhões de cidadãos
– e não podemos condená-los por isso —, sobretudo
nas periferias: a moradia minimamente digna, a água
encanada, o saneamento básico, a energia, o asfalto na rua, a segurança no bairro, o transporte que os
leve ao trabalho. São necessidades prementes de
sobrevivência, que, nas circunstâncias, acabam por
falar mais alto.
Se não podemos imputar culpas, devemos continuar trabalhando para mudar isso, como fez o Governo
Lula e está fazendo o Governo da Presidente Dilma
Rousseff. Podemos, ao mesmo tempo, começar a tentar
introduzir, tanto nesses grupos sociais como em todos
os demais segmentos da população, uma mentalidade
menos utilitária e imediatista, voltada primordialmente
para os interesses comuns.
Quaisquer estratégias assim dirigidas ganharão
redobrada eficiência se contarem com nossas crianças e jovens. Será, com certeza, pela educação que
formaremos pessoas mais conscientes e habilitadas a
tratar do Planeta Terra como realmente seu.
Do Governo de Marcelo Déda e, sob minha gestão, da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Sergipe vem uma iniciativa de sucesso, realmente digna de
nota, cujo exemplo gostaria imensamente de ver multiplicado Brasil afora. Trata-se das Olimpíadas Ambientais, realizadas anualmente entre estudantes das redes
pública e privada de ensino, tanto do infantil quanto do
superior, assim como professores, com vistas a estimular novas ideias de caráter ambientalista por meio
de trabalhos de natureza científica ou artística. Na sua
quinta edição, as Olimpíadas Ambientais encerraram-
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-se no dia 6 deste mês com a distribuição de prêmios
em dinheiro – 500 reais em caderneta de poupança,
no caso de estudante; 1.000 reais para o professor. O
tema, Florestas: O futuro do Planeta em nossas mãos,
vem ao encontro da escolha da Assembleia-Geral da
Organização das Nações Unidas (ONU), que declarou
2011 como Ano Internacional das Florestas diante da
necessidade global de se ampliarem os esforços para
a proteção e gestão sustentável das florestas, em face
do desmatamento e da desertificação.
O Projeto das Olimpíadas Ambientais que implementei em parceria com a Frente em Defesa das Águas
de Sergipe se transformou no maior evento ambiental
do Estado. Tem duração de cerca de 2 meses, pois
sua abertura normalmente faz parte da programação
do Dia Mundial da Água e se encerra na programação
das comemorações da Semana do Meio Ambiente.
Só no primeiro ano participaram das Olimpíadas Ambientais 84 instituições, 18 da rede particular, quatro
da federal, 26 municipais e 36 estaduais. Além de 35
professores. No total, participaram 2.207 alunos. O tema
daquele ano foi: Lidando com a escassez de água. O
segundo ano das Olimpíadas, 2008, foi dedicado ao
tema Mudanças climáticas, água e vida e contou com
a participação de 2.500 alunos. No ano seguinte, 2009,
as Olimpíadas Ambientais tiveram como tema Prote�
gendo as águas de Sergipe. Participaram 2.652 alunos, mobilizando boa parte da sociedade. Sentíamos
uma visibilidade cada vez maior, seja pela cobertura
cada vez maior dada pelos meios de comunicação no
Estado, seja pelo clima de atenções e euforia de pais,
alunos e professores. Somando-se as cinco edições
das Olimpíadas, as três primeiras sob a minha gestão
e as duas ultimas sob a gestão do Secretário Genival
Nunes, participaram 14.208 alunos, 333 professores e
713 instituições de ensino; foram apresentados mais de
10.000 trabalhos e contabilizado um total de 220.000
acessos por Internet até ontem.
Está cada vez mais claro que a educação ambiental tem atingido corações e mentes do nosso povo.
Está claro que desde a Conferência de Estocolmo, em
1972, o conceito de educação ambiental se transformou num poderoso instrumento de mudanças de atitude em relação ao meio ambiente e com tomadas de
posição e de decisões que conduzem à melhoria da
qualidade de vida das presentes e futuras gerações.
Educação voltada para a sustentabilidade da relação
meio ambiente/sociedade, para a mudança de hábitos
e paradigmas encontra na escola e fora dela os meios
de difusão de novos valores e atitudes.
O tema da preservação, presente nas Olimpíadas
Ambientais, em Sergipe, nobres colegas, fala muito de
perto ao Nordeste. A desertificação constitui o mais gra-
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ve problema ambiental da região, já alcançando todo o
semiárido, aproximadamente 180.000 quilômetros quadrados. De forma considerada muito grave, atinge uma
extensão de quase 100 mil quilômetros quadrados; de
forma grave, cerca de 80 mil quilômetros quadrados.
A desertificação nordestina decorre de muitos
fatores. Em primeiro lugar, dos modelos econômicos
mencionados, secularmente adotados, que jamais favoreceram o desenvolvimento regional a partir de uma
efetiva visão de futuro com sustentabilidade e, ao contrário, estimularam a ação compulsiva, por vezes ilegal,
de ocupar e explorar o solo, dentro de um sistema de
propriedade altamente concentrado; em segundo lugar,
dos níveis históricos de baixa instrução, que dificultam
o acesso do produtor a técnicas de manejo da agricultura sustentável, bem como da pecuária intensiva,
isto é, aquela praticada com base em recursos tecnológicos avançados, tais como a confinação do gado e
a reprodução por meio de inseminação artificial; em
terceiro lugar, do crescimento desordenado dos centros urbanos e da ocupação especulativa de áreas de
preservação e mananciais. Nesses centros está hoje
fortemente concentrada a população; em quarto lugar,
decorre da introdução, nos últimos anos, de práticas
de irrigação na agroindústria consideradas modernas,
que, no entanto, não têm levado em conta os efeitos
da erosão e da salinização originários da mecanização
e do uso de defensivos agrícolas.
Tal realidade, cujos apelos a respeito se davam
antes em nome das futuras gerações, agora já nos
faz as vítimas. É nosso, portanto, o desafio. E atento
a isso está nosso atual Governo, que dá continuidade
à desafiadora política iniciada no Governo Lula, que
procura aliar sustentabilidade ambiental, desenvolvimento econômico e distribuição de renda.
Nos 8 anos de Governo Lula foram destinados
26,8 milhões de hectares para novas unidades de conservação, o que corresponde a 75% das áreas de conservação da biodiversidade criadas no mundo depois
de 2003. Foram criados o Serviço Florestal Brasileiro
(SFB) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio). O IBAMA foi fortalecido em
suas tarefas de licenciamento e fiscalização. Foi elaborado e aprovado o Plano Nacional sobre Mudança do
Clima, que fixou as metas de redução das emissões
de gases do efeito estufa até 2020. E, ainda, o Plano
Nacional de Recursos Hídricos e a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, incorporando os espaços
urbanos à política ambiental.
Ainda em campanha, no ano passado, a então
candidata Dilma Rousseff assumiu os 13 compromissos de sua política ambiental, sinalizando os avanços
que dela viriam, caso eleita, e conquistando o apoio
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dos mais diferentes setores da sociedade. Como Presidenta, assumiu como uma das principais diretrizes de
seu Governo a defesa do meio ambiente e a garantia
do desenvolvimento sustentável e inclusivo.
Estão sendo mantidas neste governo bem-sucedidas ações, como o Programa Piloto para a Proteção
das Florestas Tropicais do Brasil; o Plano Amazônia
Sustentável; o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia, que reduziu à impressionante
marca de menos de 7,5 mil quilômetros quadrados a
área desmatada na região em 2009; o Programa de
Ação Nacional de Combate à Desertificação, entre outros, garantindo a proteção dos nossos biomas. Esses
programas e planos estão sendo fortalecidos e aprofundados através de novos trabalhos de zoneamento
agroecológico, projetos de manejo florestal, mapeamento e monitoramento de biomas. Recentemente
lançada no âmbito da Administração Pública, segue
em frente a importante A3P – Agenda Ambiental na
Administração Pública, que promove a internalização
dos princípios de sustentabilidade socioambiental nos
órgãos e entidades públicos.
E ainda, neste ano, o Ministério do Meio Ambiente lançou o roteiro para a criação de unidades de
conservação, disponível para prefeituras e entidades.
O roteiro tem linguagem acessível e foi elaborado especialmente para gestores ambientais municipais e
demais interessados.
Também foram lançadas as cartilhas da campanha Saco é um saco, que já tirou 5 bilhões de sacolas
plásticas de circulação em menos de 2 anos, orientando diferentes públicos sobre o uso consciente de
sacolas plásticas.
E também foi lançada a consulta para a estratégia
de conservação e uso sustentável da biodiversidade
do Brasil para o período 2012-2020.
Portanto, o Governo Dilma se compromete com as
metas apresentadas voluntariamente em Copenhague
e também com o Protocolo de Nagoya, e continuará
a defender, em foros internacionais, políticas que estabeleçam responsabilidades ambientais igualitárias
para todos os países. E, em 2012, quando sediarmos
a Rio+20, Conferência das Nações Unidas de Meio
Ambiente e Desenvolvimento, mostraremos ao mundo
os avanços pelos quais trabalhamos.
Espero que a Semana do Meio Ambiente nos
possibilite refletir sobre a grandeza de uma matriz de
desenvolvimento alicerçada em uma concepção mais
generosa de vida, com mais consciência ambiental e
inclusão social.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Jonas Donizette.
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O SR. JONAS DONIZETTE (Bloco/PSB-SP. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, uso a tribuna nesta sessão matinal para registrar
a forte chuva, com ventos de mais de 70 quilômetros
por hora, que atingiu ontem a minha cidade, Campinas.
Todos sabemos que os fenômenos da natureza,
quando vêm de forma extremada, causam muitos danos à população.
Ontem à noite, no Estado de São Paulo, mais
precisamente no Pacaembu, tivemos o jogo de despedida do Ronaldo. Aquele estádio também sofreu alguns
reflexos desse fenômeno, mas a cidade de Campinas,
a 92 quilômetros da capital paulista, sofreu de forma
mais intensa as consequências do forte vendaval acompanhado de chuva.
O Correio Popular, principal jornal da cidade de
Campinas, traz fotos de carros e caminhões virados
pelo vento, além de casas destelhadas. Fica à nossa solidariedade a Campinas, cidade que represento
neste Parlamento.
Apelo às autoridades federais para que façam
contato com o Município e se predisponham a ajudar o
Município no que for preciso, porque um evento dessa
magnitude causa muitos danos à população.
Além de famílias desabrigadas, houve acidentes
nas estradas, com perda de vidas devido à forte chuva
e aos ventos, que causaram muitos transtornos.
Ao prestar, portanto, minha solidariedade à população de Campinas, venho solicitar aos órgãos federais que façam contato com o Município e o ajudem
no que for preciso. Ressalto que a Defesa Civil, nas
mãos do nosso amigo Sidnei Furtado, tem realizado
um bom trabalho.
Em eventos como esse a cidade precisa de ajuda
para resolver os problemas.
Deixo desta tribuna minha solidariedade a toda
a população campineira, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A Presidência cumprimenta o nobre orador e se solidariza
com a população de Campinas.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Carlinhos Almeida.
O SR. CARLINHOS ALMEIDA (PT-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Mauro
Benevides, saúdo todos os colegas e as pessoas que
nos acompanham pela TV Câmara.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero
registrar a proposta que fiz na Comissão de Ciência e
Tecnologia desta Casa para que realizemos audiência
pública com o objetivo de debater o Programa Espacial Brasileiro, de grande importância para o País. O
referido programa permite ao Brasil desenvolver-se
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numa área que está na fronteira do conhecimento. E
temos dois programas fundamentais: o programa de
satélites, desenvolvido pelo INPE – Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais, sediado em São José dos
Campos, e o programa de lançadores, o programa
de foguetes, que tem no DCTA, órgão do Ministério
de Defesa, da Aeronáutica brasileira, da Força Aérea
Brasileira, uma âncora importante, e tem na Base de
Alcântara, especialmente, uma grande oportunidade
para o País desenvolver-se nessa área.
Quando se fala no programa espacial, normalmente não se tem exata consciência da sua importância para o nosso dia a dia. O programa espacial, além
de desenvolver, como eu disse, o conhecimento numa
área de alta tecnologia, tem aplicações imediatas na
vida das pessoas. Por exemplo, o trabalho de previsão
do tempo feito pelo CPTEC, órgão do INPE localizado
na cidade paulista de Cachoeira Paulista, já bastante conhecido do povo brasileiro, aplicação importante
para a preparação contra situações de desastres naturais. Temos também todo o trabalho de prevenção e
alerta de desmatamento e queimadas no País que o
INPE desenvolve.
Faremos, então, no próximo dia 14, essa audiência pública, na Comissão de Ciência e Tecnologia,
com a presença do Presidente da Agência Espacial,
Dr. Marco Antonio Raupp; do Diretor do INPE, Sr. Gilberto Câmara; do representante do DCTA; e do representante da Base de Alcântara. Tenho certeza de que
será uma oportunidade de a Comissão e esta Casa
conhecerem um pouco mais o trabalho que vem sendo
desenvolvido, para que possamos inclusive apoiá-lo. O
País tem que se desenvolver, e desenvolvimento hoje
significa ter acesso à tecnologia e ao conhecimento
do mais alto nível, como fizeram as grandes potências
mundiais: os Estados Unidos, países da Europa e China. Não podemos nos conformar em apenas ser produtores de alimentos e manufaturas. Isto é importante,
mas precisamos também agregar valores, desenvolver
conhecimento e tecnologia.
Portanto, gostaria de dar ciência a todos os companheiros e aos que nos acompanham pela TV Câmara
dessa audiência, que se realizará no próximo dia 14,
na Comissão de Ciência e Tecnologia, para debatermos o Programa Espacial Brasileiro.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A
Presidência cumprimenta o nobre orador Carlinhos Almeida pelo pronunciamento e destaca a S.Exa. que a
Comissão de Altos Estudos desta Casa, na Legislatura
passada, chegou a apreciar esse tema, com a presença de autoridades, inclusive o responsável pela Base
de Alcântara. Foi um debate de alto nível, que mostrou
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que o Poder Legislativo brasileiro estava integrado a
um tema de relevância inquestionável para o País.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Dr. Rosinha.
Dr. Rosinha, ilustre representante do Paraná, tem
a responsabilidade de integrar o PARLASUL, parlamento que atua proficientemente vinculando os países Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai num congresso que
tem discutido assuntos relevantes para essas nações.
O SR. DR. ROSINHA (PT-PR. Sem revisão do
orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Venho a esta tribuna justamente para cobrar, principalmente das autoridades estaduais, que é a quem
cabe fazer as investigações de assassinatos no campo. Não podemos continuar vivendo com o que está
ocorrendo em nosso País, principalmente na Região
Norte e especificamente no Estado do Pará.
No mesmo dia em que votamos nesta Casa a mudança do Código Florestal, tomamos conhecimento de
que um companheiro e uma companheira defensores
da questão ambiental foram assassinados no Pará. É
muita coincidência. Com a lei aqui aprovada, caso seja
mantida no Senado, a única resistência que vai existir
será a de ideias. Não teremos mais a resistência da lei.
E na resistência das ideias, eu sei como se comporta parte de madeireiros e parte de fazendeiros neste
País. Conheço há muitos anos a história da violência
no campo, da violência na zona rural.
Essa violência tem um lado frágil, que é o lado dos
trabalhadores. São os trabalhadores e trabalhadoras
que pagam com a vida ao lutar pela terra, enquanto os
grandes grilam com o apoio de autoridades e grilam
com o apoio de cartórios.
Se quisermos descobrir quem são os verdadeiros
donos da terra no Brasil, basta passar a limpo todos os
cartórios do nosso País, observar a história de cada
uma das propriedades. Vamos chegar à conclusão,
provavelmente, de que mais da metade das terras é
grilada, é tomada de pequenos posseiros ou de índios
ou de quilombolas.
A questão da terra é importante, e a preservação
ambiental faz parte disso.
Hoje, ao vermos pessoas como Zé Cláudio e
Maria do Espírito Santo, esposa dele, sendo assassinadas no Estado do Pará, cobramos do Sr. Governador Simão Jatene uma ação que coloque policiais
para investigarem o crime e prenderem os criminosos.
Temos que fazer com que exista justiça neste
País, não o contrário, o que inclusive fez ontem o STJ
quando livrou o Sr. Daniel Dantas da ação que vinha
sofrendo. Livrou-o dizendo que a investigação feita
não vale.
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Ora, contra rico não vale e contra pobre não
tem. Por favor. Como é a nossa polícia e o nosso Poder Judiciário!
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Agradeço ao nobre Deputado Dr. Rosinha, que tem atuação
destacada nesta Casa e sobretudo no Parlamento do
MERCOSUL, em que representa e dignifica o nosso País.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Waldenor Pereira.
O SR. WALDENOR PEREIRA (PT-BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, registro, com satisfação, com alegria, da tribuna
desta Casa, a realização de eleições suplementares
no Município de Cordeiros, região sudoeste da Bahia,
no último domingo, dia 5 de junho.
Foi uma eleição fora de época, devido ao afastamento do Prefeito e do Vice‑Prefeito do Município.
Diga-se de passagem – é importante destacar —, um
afastamento injusto.
A população de Cordeiros, no dia 5, último domingo, respondeu à altura à injustiça cometida pelo
Tribunal Regional Eleitoral aos Prefeitos Zé de Betina
e Cido Pereira elegendo, desta feita, o companheiro
Edvar Ribeiro da Silva, mais conhecido como Vavá, e,
como Vice-Prefeito, o companheiro Delci Alves Luz.
Quero cumprimentar a população de Cordeiros,
parabenizá-la pela realização de eleições em clima de
normalidade e tranquilidade. Cumprimento o Dr. Wander Oliveira, Juiz de Direito, que conduziu as eleições
no Município. Saúdo a bancada de Vereadores que
apoiam nosso projeto político em Cordeiros, os companheiros Dão Joia, Izael, Costa, Salomão e Jovem.
Mais uma vez, afirmamos nosso apoio ao Prefeito Vavá e ao Vice-Prefeito Delci, desejando-lhes uma
profícua gestão à frente da administração municipal
de Cordeiros, importante Município localizado no Sudoeste da Bahia, nos limites com o Estado de Minas
Gerais, que infelizmente teve que realizar essa eleição
fora de época, mas que felizmente elegeu dois cidadãos reconhecidos como cidadãos de bem, políticos
experimentados e legitimados pela população como
dois excelentes gestores, o companheiro Vavá, eleito
Prefeito, e o companheiro Delci, Vice-Prefeito.
Nossas homenagens, portanto, à população de
Cordeiros, aos adversários, que participaram das eleições de forma bastante correta, e, sobretudo, ao Prefeito eleito, Edvar da Silva, conhecido como Vavá, e ao
Vice-Prefeito, companheiro Delci, que terão a tarefa
de administrar aquele importante Município a partir
do dia 1º de julho.
Parabéns, Cordeiros, pelas eleições realizadas
no último dia 5.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A
Presidência cumprimenta o nobre Deputado Waldenor
Pereira, que se apresentou ontem à noite em programa
de televisão transmitido pela TV Câmara, defendendo
a relevante questão da reforma política, e agora traz ao
conhecimento deste Plenário a eleição que se realizou
no Município de Cordeiros, na Bahia. Esperamos que
esse prélio democrático seja uma afirmação política
naquela importante cidade do interior baiano.
Portanto, os cumprimentos a V.Exa. pelo discurso que fez.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Décio Lima.
O SR. DÉCIO LIMA (PT-SC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que dê como lido
pronunciamento em que registro a relevante redução
em 56% dos óbitos maternos, ressaltando a importância do brilhante programa chamado Rede Cegonha,
vinculado ao Sistema Único de Saúde.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Deputado Décio Lima, a Presidência acolhe o pronunciamento que V.Exa. envia à Mesa.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,
trago a esta Casa um assunto de grande importância
para as mulheres de todo o País, que hoje representam mais de 52% da população brasileira. Trata-se do
programa Rede Cegonha, lançado este ano pela Presidenta Dilma Rousseff, que concentra um conjunto de
ações que visam ao atendimento adequado, seguro e
humanizado de todas as brasileiras através do Sistema Único de Saúde.
Inclusive, Sr. Presidente, no último dia 28 de maio
foi comemorado o Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna, e o Rede Cegonha aparece como
um pilar de sustentação e de assistência integral às
mulheres – desde a confirmação da gravidez, passando pelo pré-natal e o parto, até os 2 primeiros anos
de vida do bebê.
Hoje temos a grata notícia de que houve uma redução de 56% nos óbitos maternos, graças à política
de saúde voltada para a mulher e agora com a grande
contribuição da Rede Cegonha.
Serão investidos cerca de 9,4 bilhões de reais até
2014 para qualificar toda a rede de assistência obstétrica e infantil, beneficiando 61 milhões de brasileiras
em idade fértil. Estimativas apontam que o Brasil tem
cerca de 3 milhões de gestantes, sendo que mais de
2 milhões são assistidas exclusivamente pelo SUS.
Desde a descoberta da gravidez até o parto, as
gestantes terão acompanhamento do Rede Cegonha;
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terão um posto de saúde como referência e saberão
com antecedência onde darão à luz. As grávidas receberão auxílio para se deslocarem até os postos de
saúde para realizar o pré-natal e à maternidade na hora
do parto, com vale-transporte e vale-táxi.
O Rede Cegonha também prevê a qualificação
dos profissionais de saúde para darem assistência adequada às gestantes e aos bebês. Serão capacitados
os profissionais de saúde que atuam tanto na atenção
primária como em serviços de urgências obstétricas.
Quanto à criança, em seus primeiros 2 anos de
vida receberá atenção integral à saúde, desde a promoção do aleitamento materno até a oferta de atendimento médico especializado para suas eventuais
necessidades. Outra ação prevista no Rede Cegonha
direcionada às crianças será equipar as unidades do
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU
Cegonha para o transporte seguro do recém-nascido.
O Rede Cegonha contará ainda com campanhas
públicas nas escolas de nível médio e superior e também com ações de mobilização da sociedade sobre
a importância da educação sexual e reprodutiva, bem
como do aleitamento materno.
Faço este registro, nobres colegas Deputados,
porque uma nação só pode ser avaliada, só pode ser
medida pela atenção que dá às mães e às crianças.
Oferecer um atendimento à mulher desde o início da
gravidez até o segundo ano do bebê demonstra a preocupação do País com o futuro das crianças. Nessa
fase inicial os cuidados devem ser redobrados, porque
a saúde da criança é mais vulnerável.
É bom lembrar que o programa Rede Cegonha
será implantado em parceria com Governos Estaduais e
Municipais, porque o dever de cuidar das crianças tem
que estar alicerçado em todos os níveis da Federação.
E quando chegar a vez de meu Estado aderir,
vamos noticiar esse vitorioso programa do Governo
Federal também em Santa Catarina, reafirmando o
compromisso dos catarinenses com o futuro saudável
das nossas crianças.
Estimular as mulheres a realizarem todos os exames necessários no momento em que a gestação é
detectada é o primeiro passo para uma gravidez saudável, com menor risco e, principalmente, garantia de um
parto mais seguro e com toda a assistência necessária.
Sr. Presidente, o Rede Cegonha vem para preencher uma lacuna no que diz respeito aos cuidados
com as nossas gestantes e as futuras gerações de
brasileirinhos, a quem agora esperamos com muito
mais segurança desde a concepção, passando pelo
nascimento e até os 2 anos de idade.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Edinho Araújo.
O SR. EDINHO ARAÚJO (PMDB-SP. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar o transtorno
a que estão sendo submetidos os clientes da Companhia Paulista de Força e Luz, a CPFL, no Estado de São
Paulo, para o pagamento da conta mensal de energia.
A CPFL não chegou a um acordo financeiro com
a Caixa Econômica Federal para que sua rede lotérica
continuasse recebendo as contas. Assim, a empresa
de energia passou a cadastrar supermercados e papelarias para o recebimento das contas.
O prejuízo para o consumidor é notório. Há muitas queixas, em razão de filas demoradas e falta de
segurança para comerciantes e usuários.
Gostaria que V.Exa. registrasse este meu pronunciamento no sentido de que a Companhia Paulista de
Força e Luz – CPFL, de São Paulo, e a Caixa Econômica Federal se entendessem, para melhor prestação
de serviço à comunidade.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A
Presidência acolhe como lido o pronunciamento do
nobre Deputado Edinho Araújo, abordando questões
relacionadas ao Estado de São Paulo, principalmente
ao seu Município, no que diz respeito à Companhia
Paulista de Força e Luz.
A Mesa divulgará o pronunciamento de V.Exa.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero registrar
o transtorno a que estão sendo submetidos os clientes da
Companhia Paulista de Força e Luz, a CPFL, no Estado de
São Paulo, para o pagamento da conta mensal de energia.
A CPFL não chegou a um acordo financeiro para
que a Caixa Econômica Federal e sua rede lotérica
continuassem recebendo as contas. Assim, a empresa de energia passou a cadastrar supermercados e
papelarias para o recebimento das contas.
O prejuízo para o consumidor é notório. Há muitas queixas contra a demora nas filas e a falta de segurança para comerciantes e usuários, uma vez que
a maioria dos locais de pagamento não possuem o
mesmo esquema de segurança de uma lotérica ou de
uma agência bancária.
Em várias cidades paulistas, o Ministério Público
está atuando para buscar uma solução.
Faço aqui um apelo à direção da Companhia Paulista de Força e Luz para que atenda às queixas dos
consumidores e volte a permitir o pagamento das contas
de energia na rede lotérica. Afinal, a segurança e o respeito ao consumidor devem ser ponto de honra. Sempre.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Miriquinho Batista.
O SR. MIRIQUINHO BATISTA (PT-PA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, uso a tribuna para registrar a presença dos
Prefeitos dos Municípios da Ilha de Marajó aqui em
Brasília. Na verdade, a Ilha de Marajó é um arquipélago, onde há 16 Municípios, cujos Prefeitos estão aqui
com o principal objetivo de reivindicar a construção e a
recuperação de aeroportos. Em média, são Municípios
de 25 a 30 mil habitantes, que vivem isolados, dada a
situação geográfica, e necessitam de aeroportos para
seu deslocamento.
Destaco que, dentro do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Marajó, uma das principais reivindicações é a instalação de bancos. Dos 16 Municípios,
apenas 5 dispõem de bancos para atender à população.
Este é um momento muito difícil, porque, em razão da
ausência de bancos, há necessidade de os Prefeitos
se deslocarem com dinheiro para os Municípios, até
mesmo para fazer o pagamento dos servidores, e, em
virtude disso, estão ocorrendo assaltos. Os Prefeitos
não têm condições de continuar nessa situação. A instalação de bancos e a construção e a recuperação de
aeroportos vão permitir que os Prefeitos transportem
adequadamente o dinheiro e organizem melhor seus
Municípios.
Os Prefeitos serão recebidos hoje na Secretaria
de Aviação Civil, assim como já o foram pelo Ministério
da Defesa e também pelo Ministério das Cidades. Eles
estão numa peregrinação e vão passar todo o dia de
hoje dialogando com o Governo Federal. Esperamos
que seja atendida, por parte do Governo, essa reivindicação importante para os Municípios do Marajó, no
Estado do Pará.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A
Presidência cumprimenta o nobre orador, sobretudo
quando destaca a importância da cidade de Marajó,
no Pará, grande Estado nortista que enfrenta, vez por
outra, problemas de insegurança no campo. Mas o Governo haverá de adotar providências no sentido de que
se recomponha o quadro de intranquilidade que ainda
perdura em algumas comunas no interior paraense.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, membros
da mesa, demais presentes neste plenário, boa tarde.
Boa tarde também aos que assistem à sessão
pela TV ou pela Internet e a todos aqueles que nos
escutam.
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Venho a esta tribuna relatar que fui procurado
pelo Exmo. Sr. Prefeito Pedro Barbosa, do Município
de Portel; pelo Exmo. Sr. Prefeito Moacir Alho, de Gurupá; pelo Exmo. Sr. Prefeito Pedro Paulo, de Pontas
de Pedras; pelo Exmo. Sr. Prefeito Marcelo Pamplona,
de Santa Cruz do Arari; pelo Exmo. Sr. Prefeito Jaime
Barbosa, de Cachoeira do Arari; pelo Exmo. Sr. Prefeito Getúlio Brabo, de São Sebastião da Boa Vista;
pelo Exmo. Sr. Prefeito João Luiz, de Soure; e pelo Sr.
Gervásio Bandeira, representante dos Municípios de
Breves e Anajás.
Sras. e Srs. Deputados, todos esses Municípios
que citei são do Arquipélago do Marajó e vieram pedir
ajuda ao Governo Federal para que suas populações
possam se desenvolver.
Por falar em desenvolvimento, o Arquipélago do
Marajó tem hoje um dos menores índices de desenvolvimento humano (IDH), segundo fontes do IBGE.
Este IDH é o cálculo dos seguintes indicadores sociais:
mortalidade infantil, desnutrição, malária, óbitos por
doenças parasitárias. Somem-se a isso carência de
saneamento ambiental; serviço de saúde pública ruim;
pouca escolaridade, que eleva a taxa de analfabetismo;
condições de moradia com grande carência material e
pouca presença do Estado na política cultural.
O Marajó é uma área belíssima, de paisagens
bucólicas e natureza aprazível. Tem potencial para ser
um grande polo turístico, porém é preciso melhorar
as condições de vida do povo, que precisa viver de
forma digna. Além de ser fundamental, é um direito
constitucional.
Na semana passada, participamos de uma audiência pública na Comissão da Amazônia, Integração
e de Desenvolvimento Regional (CAINDR) à qual o
Ministro da Integração, Exmo. Sr. Fernando Bezerra de Souza Coelho, foi convidado e bondosamente
compareceu. S.Exa. ressaltou que “a prioridade do
Governo da Presidenta Dilma (...) é com a erradicação
da miséria”. Disse também que a Presidenta inclusive chegou a conceituar isso no próprio slogan de sua
administração: “Não existe país rico com miséria”. “É
preciso, portanto, que tenhamos a coragem de poder
focar políticas publicas para erradicar a questão da
pobreza extrema, da miséria absoluta, e é evidente
que as políticas públicas de desenvolvimento regional
haverão de cumprir um papel importante em relação
a esta prioridade da Presidenta Dilma.”
Na ocasião, eu disse que o maior problema da
Amazônia é sua diversidade. Não podemos fazer ou
imaginar que estamos levando as políticas públicas
para a população da Amazônia como se estivéssemos
levando para outros Estados, pois nossas ruas são
feitas de rios, e uma casa que é considerada vizinha
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a outra fica a 10 ou a 15 minutos de distância – navegando de barco.
O Governo Lula deu início à regularização fundiária, com o Programa Terra Legal. A Presidenta
Dilma tem dado continuidade a esse programa, que
é de grande importância para a Amazônia, digo e repito, é um dos pontos principais para que possamos
dar oportunidade aos moradores de acessarem as
políticas públicas, caso contrário o desenvolvimento
da Amazônia vai seguir num processo muito lento.
Imaginem viver na Amazônia, onde após quatro ou
cinco gerações de uma mesma família o cidadão ou
cidadã que mora numa área é dono de fato e não de
direito. Ele não pode aderir ao Fundo Constitucional
de Financiamento do Norte (FNO) porque não tem o
documento da terra.
Para desenvolver a Amazônia, é preciso que a
população tenha acesso a serviços bancários. No Arquipélago do Marajó, a grande maioria dos Municípios
nem sequer tem uma agência bancária. E uma coisa
depende da outra, não há agências bancárias porque
faltam aeroportos.
Hoje, estivemos no Ministério da Defesa, fomos
verificar de perto o que o Programa Calha Norte pode
acrescentar a esses Municípios do Pará. Amanhã, vamos à Secretaria de Aviação Civil e ao Ministério da
Justiça. Estamos empenhados no que for preciso e no
que depender de nós para alavancar o crescimento
da Amazônia.
Na região, há várias ocorrências de piratas roubando embarcações e seus passageiros, tráfico de
drogas, prostituição infantil. Diante dessa situação,
pedimos também apoio ao comandante do 4º Distrito
Naval da Marinha do Brasil. E vamos continuar, sem
medir esforços, para que a o Brasil sem Miséria deixe
de ser um programa e passe a ser a realidade de todos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Otoniel Lima.
O SR. OTONIEL LIMA (Bloco/PRB-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, inúmeras vezes os Deputados têm vindo à tribuna
desta Casa fazer a mesma cobrança relativamente à
PEC 300, que trata do salário da nossa polícia em todo
Brasil e cuja aprovação evitará situações como a que
está vivendo o Rio de Janeiro – e que certamente se
repetirá na maioria dos Estados brasileiros.
O que está acontecendo hoje com o Corpo de
Bombeiros no Rio de Janeiro deve‑se ao fato de os
policiais militares e civis e os bombeiros já não aguentarem mais, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o baixo
salário que vêm recebendo.
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Sr. Presidente, queremos fazer um apelo ao Presidente Marco Maia e aos Líderes: coloquem em votação
a PEC 300, para que possamos votá-la e o Governo
Federal possa decidir a situação da nossa polícia. O
que não podemos é ver a situação da polícia e, sabendo que há uma PEC importante nesta Casa de leis
desde 2008, não a analisarmos.
Fico me perguntando, Sr. Presidente, Srs. Deputados e todos aqueles que assistem à sessão, quem
manda nesta Casa de leis. Somos nós, Deputados, ou
são os Governadores dos Estados, que têm feito pressão para não aprovarmos a PEC 300? Acredito que
quem tem que dar resposta à polícia somos nós, os
Deputados Federais. E a polícia do Brasil está aguardando, esperando ansiosamente a votação da PEC 300,
porque assim faremos justiça a esses trabalhadores.
No Rio de Janeiro, 439 bombeiros estão presos,
como se fossem bandidos. Se houve excesso de manifestação do Corpo de Bombeiros, isso aconteceu
devido ao baixo salário que o Estado tem pago a eles
e aos policiais.
Não vamos levar isso em consideração, Sr. Presidente, mas vamos cobrar dos Governadores melhores
salários para a nossa polícia. Estaremos reunidos hoje,
Sr. Presidente, tanto a Frente Parlamentar de Apoio
à PEC 300 como a Comissão de Segurança Pública,
para aprovar um requerimento de audiência pública e
de convocação dos comandantes das polícias do Brasil,
dos Secretários de Segurança de todo o País e também de órgãos ligados ao Ministério da Justiça e dos
Governadores, para que possamos colocar em pauta a
discussão do salário da nossa polícia em todo o Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A
partir deste momento, como se encontram inscritos 17
Deputados e há a perspectiva de a Ordem do Dia se
iniciar às 11 horas, gostaria de obter a aquiescência
do Plenário para reduzir de 3 para 2 minutos o prazo
destinado a cada orador. Seria uma forma de democratizar a presença na tribuna de todos aqueles que
se encontram inscritos na Ordem do Dia.
Há concordância do Plenário? (Pausa.) Então, a
partir de agora, 2 minutos para cada orador, a fim de
que permitamos a presença na tribuna de todos aqueles que se encontram inscritos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Washington Reis.
O SR. WASHINGTON REIS (PMDB-RJ. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a nossa vinda à tribuna nesta manhã, em
primeiro lugar, é para manifestar a nossa tristeza. Ouvi
ontem, aqui, vários discursos de colegas colocando o
Rio de Janeiro como um Estado sem ordem. Mas isso
não é verdade, Sr. Presidente. O que está ocorrendo
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no Estado do Rio de Janeiro hoje é que o Governador
Sérgio Cabral tem tido equilíbrio para manter a ordem.
Na sexta-feira, estávamos com a Presidenta Dilma no Palácio Guanabara, onde estavam sendo liberados 678 milhões para socorrer mais de 6 mil famílias
da região serrana, que sofreu com os problemas das
chuvas de janeiro. Naquele momento, estava acontecendo um culto ecumênico do Corpo de Bombeiros do
Estado Rio de Janeiro, e um grupo resolveu arrombar
o portão do Quartel Central do Corpo de Bombeiros,
no qual, Sr. Presidente, já estava marcada uma reunião com o Secretário do Planejamento para o dia 27
de junho, para qualquer tipo de negociação.
Até parece, ouvindo os discursos, que o que acontece no Estado Rio de Janeiro hoje não tem realmente
ressonância neste País. Mas nós temos lá o melhor
Governo da Federação, Sr. Presidente. Eu fui Deputado Estadual durante 10 anos, fui Prefeito de Duque
de Caxias, sou parceiro do Governador Sérgio Cabral
desde a primeira hora – são 19 anos de vida pública.
Vai haver no Estado Rio de Janeiro Copa do Mundo
e Olimpíadas, o que vai gerar milhares de emprego.
O Rio de Janeiro é hoje o Estado que tem o menor
índice de desemprego neste País e tem uma grande
valorização imobiliária.
Esclareço aos colegas que as coisas estão acontecendo. Esses bombeiros que estão detidos provisoriamente só dependem da Justiça. Faço um apelo à
Justiça do Estado do Rio de Janeiro e à Justiça Militar
para que soltem esses trabalhadores, porque o Governo de lá é um Governo de diálogo, um Governo de
responsabilidade.
Temos hoje à frente do Governo do Estado do
Rio de Janeiro um dos maiores gestores, um dos maiores homens públicos deste País. Tenho orgulho de ser
parceiro do Governador Sérgio Cabral e asseguro a
V.Exas. que as coisas estão sob controle. Lá não há
desmando e, muito menos, desordem.
Sabemos que a mídia, quando traz a notícia...
Muitos discursos feitos nesta tribuna se baseiam no
que é lido nos jornais. Mas, desde a primeira hora,
domingo, segunda‑feira, o Governo tem dialogado e
buscado entendimento. E, se há algum Estado que tem
tido cuidado com o servidor público, é o Rio de Janeiro. Ele tem aberto a discussão e investido no servidor
público, não só com reposição salarial, mas também
no tocante a qualificação e preparo.
Quero registrar na manhã de hoje, nesta Casa,
que esta tribuna merece o reconhecimento dos colegas de que há Governo no Estado do Rio de Janeiro e
o Governador Sérgio Cabral está fazendo escola para
que muitos Governadores possam governar seus Es-
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tados fazendo-os crescer cada vez mais e melhorando
a vida do povo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Nobre
Deputado Washington Reis, há uma expectativa de que o
Governo do Rio de Janeiro encontre, no menor espaço de
tempo, uma solução para a questão dos bombeiros daquela unidade federada. Secundando o apelo de V.Exa.,
esperamos que se chegue com a celeridade possível a
um entendimento que compatibilize os interesses dos
bombeiros com os daquele grande Estado brasileiro.
O SR. WASHINGTON REIS – Com certeza, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Concedo a palavra ao ilustre Deputado Cleber Verde.
O SR. CLEBER VERDE (Bloco/PRB-MA. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta Casa instituiu, por ato da Mesa, a Comissão Especial destinada
a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 405, de 2009, que altera a redação do § 8º do
art. 95 da Constituição, para assegurar ao garimpeiro
e ao pequeno minerador o direito à aposentadoria, a
exemplo do que acontece com lavradores e pescadores.
Sr. Presidente, eu quero fazer um apelo aos partidos que ainda não indicaram os membros e os suplentes para a Comissão Especial destinada a proferir
parecer sobre a PEC nº 405, de 2009, no sentido de
que o façam, a fim de que possamos urgentemente
instalar essa Comissão e dedicar-nos a discutir e certamente garantir a aprovação do seu parecer.
Eu entendo que esses garimpeiros há muito clamam por esse benefício, e nós, como dever de ofício,
devemos fazer justiça a essa categoria.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria apenas
de fazer um encaminhamento e deixar como lido um
pronunciamento que faço sobre o problema da dengue
no Brasil e também em outros países.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A
Presidência acolhe o pronunciamento do nobre Líder
do PR, Lincoln Portela.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, demais
senhoras e senhores aqui presentes ou que estejam
nos ouvindo ou assistindo à sessão por meio da Internet, da Rádio Câmara ou da TV Câmara, em especial,
ilustres cidadãos do Estado de Minas Gerais, a quem
tenho o orgulho de aqui representar.
Uma importante publicação da área médica, a
revista inglesa The Lancet, lançou em 9 de maio edi-
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ção especial sobre a saúde no Brasil. Fruto de 2 anos
de trabalho, um dos seis artigos aborda a questão da
dengue como um dos maiores problemas de saúde
pública do País.
Com efeito, a dengue vem se intensificando ano a
ano em nosso País, apesar das inúmeras campanhas
publicitárias que o Governo Federal vem realizando.
No Brasil, de acordo com a revista, foram registrados na última década cerca de 3,5 milhões de
casos – dos quais 12 mil da forma grave da doença
(hemorrágica) – e 900 mortes.
Registre-se que a doença é um dos principais problemas de saúde pública não só Brasil, mas em todo
o mundo, e atinge entre 50 milhões a 100 milhões de
pessoas a cada ano em mais de 100 países de todos
os continentes, exceto a Europa, segundo dados da
Organização Mundial da Saúde (OMS). Cerca de 550
mil doentes necessitam de hospitalização e 20 mil morrem em consequência dessa doença em todo o mundo.
A dengue é uma doença febril aguda causada por
vírus, e seu principal vetor é o mosquito Aedes aegypti,
que se desenvolve em áreas tropicais e subtropicais. A
doença não é transmitida de uma pessoa para outra e
apresenta duas formas de manifestação: a clássica e
a hemorrágica. Na primeira, há sintomas como febre,
dores de cabeça, no corpo, nas articulações e por trás
dos olhos, podendo afetar crianças e adultos. Esse tipo
raramente leva à morte. Já a dengue hemorrágica é
a forma mais severa da doença e provoca, além dos
sintomas da dengue clássica, sangramento, ocasionalmente choque e, às vezes, a morte.
Após a picada do mosquito, os sintomas da dengue podem aparecer a partir do terceiro dia, mas o
tempo médio do ciclo é de 5 a 6 dias. O intervalo entre a picada do mosquito e a manifestação da doença
chama-se período de incubação.
O Ministério da Saúde alerta que a dengue é uma
doença dinâmica, podendo, portanto, evoluir rapidamente de uma forma mais branda para uma mais grave.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, demais
senhoras e senhores, a dengue é um caso clássico de
doença epidêmica causada mais pela negligência humana do que por fatores ambientais. Há esforços bem-sucedidos de laboratórios brasileiros que concentram
suas pesquisas em vacinas contra a doença, o que
deve ser uma realidade em futuro próximo.
Mas, no presente momento, o controle da doença depende quase que exclusivamente de cuidados
básicos – e simples – que as pessoas devem tomar.
Por isso, aqui da tribuna, faço coro com as autoridades
sanitárias e com os meios de comunicação do País,
para que nós, a população brasileira em geral, façamos
a nossa parte, evitando, principalmente, o acúmulo de
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água limpa em recipientes que a acolham e impeçam
a sua livre circulação. Com esse pequeno gesto, estaremos contribuindo para eliminar esse que é um dos
maiores problemas de saúde pública do País.
Muito obrigado.
O SR. CELSO MALDANER – Sr. Presidente, só
para dar como lido também.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – V.Exa.
pode encaminhar à Mesa o seu pronunciamento, que
receberemos como lido.
O SR. CELSO MALDANER (PMDB-SC. Sem
revisão do orador.) – Gostaria de encaminhar meu
pronunciamento, pela importância da OCESC, Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina,
que divulgou os números do cooperativismo de Santa
Catarina. Em todo o Estado, hoje, são 53 cooperativas
agropecuárias, que reúnem 63.291 associados.
Quero passar à Mesa este pronunciamento tão importante em favor do cooperativismo de Santa Catarina.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A Presidência acolhe o pronunciamento de V.Exa. em favor
das 53 cooperativas agropecuárias do Estado de Santa
Catarina. V.Exa. pode enviar à Mesa o pronunciamento.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
A OCESC, Organização das Cooperativas do
Estado de Santa Catarina, divulgou os números do
cooperativismo em Santa Catarina. Em todo o Estado,
hoje, são 53 cooperativas agropecuárias, que reúnem
63.291 associados.
O bom desempenho do setor primário da economia catarinense em 2010 se refletiu no fortalecimento do associativismo. O ramo agropecuário, que
representa 63% do movimento econômico entre todas
as cooperativas, gerou receitas totais da ordem de 7
bilhões, 963,6 milhões de reais, com um crescimento
da 8,5% em relação ao ano anterior.
A Organização das Cooperativas do Estado de
Santa Catarina (OCESC) informou que em 2010 foram fundadas duas novas sociedades cooperativas –
a COOPERPLANT, em Corupá, e a COOPERACEL,
em Campos Novos. O número de empregados teve
crescimento de 7%, mantendo a posição de maior
empregador do sistema cooperativista, com 22.352
colaboradores.
Durante o ano, essas cooperativas recolheram
218,7 milhões de reais em impostos. A maior evolução
registrada foi no patrimônio líquido, que teve incremento de 64%, fechando o período em 2 bilhões, 112,1
milhões de reais. As sobras do ano foram de 287,4
milhões de reais, compensando os maus resultados
de 2009 e 2008.

29204

Quinta-feira 9

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

O Presidente da OCESC, Marcos Antônio Zordan,
avaliou que as cooperativas agropecuárias se transformaram, nos últimos 60 anos, em instrumentos de
fortalecimento da renda e melhoria da qualidade de
vida das famílias rurais, o que resulta no controle do
êxodo rural e no desenvolvimento das comunidades
urbanas e agrícolas.
As cooperativas prestam assistência técnica,
educacional e social, recolhem e processam a produção, prospectam mercados e obtêm o melhor resultado financeiro para a atividade. Enfim, acompanham os
produtores rurais em todas as atividades, dando-lhe
segurança e tranquilidade.
O desafio das cooperativas agropecuárias, agora, é ampliar a participação das mulheres e dos jovens na vida das cooperativas: hoje, eles representam
respectivamente 6,39% e 5,92% do número total de
cooperados. Apoiadas pelo Serviço de Aprendizagem
do Cooperativismo (SESCOOP), as cooperativas investem fortemente em qualificação. No ano passado,
o SESCOOP promoveu 1.014 eventos para a formação profissional de 82.962 dirigentes, cooperados e
funcionários de cooperativas catarinenses, mediante
desembolso da ordem de 6,8 milhões de reais. Esses
números representam um crescimento de 19% no volume financeiro e 38% no número de eventos em 2010.
As 262 cooperativas catarinenses (em 12 ramos do
setor) cresceram 10,5% em receita operacional bruta no ano passado, totalizando 12,5 bilhões de reais.
O quadro social teve uma expansão de 11,8%,
atingindo mais de 1 milhão, 126 mil pessoas. Consideradas as famílias cooperadas, isso significa que metade
da população estadual está vinculada ao cooperativismo. O setor recuperou parte das perdas sofridas em
2009 em razão da grave crise financeira internacional
que atingiu todos os continentes.
Estamos há pouco menos de um mês da celebração do Dia Internacional do Cooperativismo. Os dados
divulgados dão conta do expressivo papel que as cooperativas exercem no crescimento e desenvolvimento
do Estado de Santa Catarina e do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A
Presidência volta a encarecer a anuência dos colegas
para garantirmos 2 minutos a cada orador, a fim de
possibilitarmos que se escoe a relação dos inscritos
para falar neste período de Breves Comunicações,
que normalmente seria de 3 minutos. Para possibilitar
a presença de todos na tribuna, encurtaremos este
espaço para 2 minutos apenas, com a compreensão
do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Valmir Assunção.
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O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
ontem houve uma sessão muito importante pela manhã
para discutir a violência no campo, e eu trago novamente esse assunto à tribuna porque também ontem,
naquela sessão, estiveram presentes a Ministra de Direitos Humanos, o Ministro da Justiça e o Ministro do
Desenvolvimento Agrário. Todos apresentaram as ações
do Governo Federal para essa questão específica da
região amazônica, porque nas últimas semanas cinco
trabalhadores ambientalistas foram assassinados, mas
é preciso registrarmos que a impunidade neste País
já vem de muito tempo.
Não podemos de forma alguma deixar de lembrar,
Sr. Presidente, o massacre de Eldorado dos Carajás,
em que 17 trabalhadores foram assassinados, e até
hoje ninguém punido; o massacre de Corumbiara; o
massacre de Felisburgo; é preciso lembrar a chacina
de Unaí, em que foram assassinados fiscais do trabalho
e até hoje ninguém nem foi julgado; é preciso lembrar
a morte do companheiro Keno, no Pará. Ou seja, na
história do País há uma lista muito grande, por vontade
de alguns, de assassinatos de trabalhadores rurais. E é
por isso que nós Parlamentares, o Governo Federal e
os Governos Estaduais temos de somar esforços para
fazer justiça. E justiça significa, Sr. Presidente, uma
ação enérgica, mas também muitas políticas públicas
para enfrentar a concentração de terra que existe em
nosso País. Há um cidadão em Rondônia que possui
7 milhões de hectares!
É essa concentração de terra que muitas vezes
leva aos massacres, à violência, trabalhadores sendo
assassinados, a pobreza grassando no meio rural. É
contra isso que temos de lutar. Temos de enfrentar a
concentração de terra e de riqueza em nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos
vivendo uma escalada de violência no campo brasileiro.
Em duas semanas foram cinco assassinatos de líderes
de trabalhadores rurais do Norte do Brasil, conhecidos
por sua luta pelo direito à terra e por suas denúncias
contra a ação ilegal de madeireiras da região. O mais
recente aconteceu justamente no palco do maior massacre contra trabalhadores rurais brasileiros: Eldorado
dos Carajás, onde ceifaram a vida de Marcos Gomes
da Silva, 33 anos, a tiros, diante da mulher e de outras
três testemunhas.
A concentração fundiária é o principal motivo
dos conflitos no campo: menos de 2% dos proprietários têm mais de 50% de terras. Outros milhões de
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hectares são grilados. Violência e impunidade andam
de mãos juntas. São fruto da ação do latifúndio contra
aqueles que reivindicam a democratização da terra e
que denunciam o usufruto inadequado dos recursos
naturais, do meio ambiente.
No entanto, o problema não deve ser encarado como um caso recente. Lembremos primeiro
do massacre de Eldorado dos Carajás, no Pará.
No dia 17 de abril de 1996, durante uma marcha
para Belém, os sem-terra, organizados pelo MST,
bloquearam a Rodovia PA-150 para forçar a desapropriação da área da fazenda Macaxeira, de 35
mil hectares, ocupada por 1.500 famílias havia 11
dias. Diante da ação truculenta da Polícia contra
os trabalhadores rurais, 21 sem-terra foram assassinados, 69 pessoas mutiladas e centenas ficaram
feridas, com sequelas físicas e psicológicas.
O processo referente a esse caso é considerado
o maior da história criminal brasileira em número de
réus; no total são 155 policiais. Em 2002 saiu a decisão
da Justiça: dos 155 acusados, 142 foram absolvidos,
11 acabaram sendo retirados do processo, e apenas
dois foram condenados. Os condenados, depois de
conturbados julgamentos, foram o Coronel Pantoja,
que pegou 228 anos de prisão, e o Major José Maria
Pereira de Oliveira, que foi condenado a 158 anos.
Ambos aguardam julgamento de recurso em liberdade.
Já são 15 anos de impunidade.
Em Corumbiara, Rondônia, na madrugada do dia
9 de agosto de 1995, pistoleiros armados, recrutados
nas fazendas da região, além de soldados da Polícia
Militar com os rostos cobertos, iniciaram ataques ao
acampamento de camponeses sem terras que estavam mobilizados dentro da Fazenda Santa Elina,
considerada um latifúndio improdutivo. Foram 5 horas
de um tiroteio que resultou em massacre: morreram
12 trabalhadores rurais, entre os quais uma criança,
e oito dos corpos tinham evidências bastante fortes
de execuções extrajudiciais. No enfrentamento, dois
policiais também faleceram.
Em uma série de julgamentos ocorridos em
2000, foram condenados dois sem‑terra e três policiais. No entanto, há suspeitas de que o julgamento
tenha sido induzido, já que se baseou em investigações da própria Polícia Militar, que teriam isentado
de culpa os agentes responsáveis e dificultado sua
identificação.
Em Minas Gerais, o massacre de Felisburgo –
que vitimou cinco trabalhadores rurais – ocorreu há 6
anos, sem que nenhum acusado do crime tenha sido
preso ou julgado. O mentor confesso do massacre é
o fazendeiro Adriano Chafik. Além de participar diretamente da ação, contratou 16 pistoleiros para atacarem
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as 230 famílias do acampamento Terra Prometida, organizado pelo MST na fazenda Nova Alegria. Um jagunço já morreu, sem ter sido julgado, e os outros 15
continuam em liberdade.
E os casos não param por aí: no Paraná, em
2007, o trabalhador rural Valmir Mota, conhecido
como Keno, foi assassinado depois de uma ação de
30 homens fortemente armados e com uniformes da
transnacional Syngenta Seeds, que atacaram trabalhadores rurais que protestavam contra o plantio
de transgênicos dentro da zona de amortecimento
do Parque Iguaçu.
Há também o caso da missionária Dorothy Stang,
que foi morta em 2005 a tiros, por pistoleiros, dentro do
Projeto de Desenvolvimento Sustentável Esperança, em
Anapu, Pará. Cinco dos quatro assassinos cumprem
pena de prisão, enquanto Regivaldo Pereira Galvão
recorre da condenação em liberdade.
E quem não se lembra do terrível episódio
em Unaí, em 2004, quando três auditores fiscais
do trabalho e o motorista da equipe foram alvejados na cabeça com tiros de revólver? As vítimas,
Eratóstenes de Almeida Gonçalves, João Batista
Soares e Nelson José da Silva, eram servidores do
Ministério do Trabalho e Emprego. Ailton Pereira de
Oliveira dirigia o veículo com os auditores. Todos
vistoriavam as condições de trabalho e moradia de
colhedores de feijão. Os envolvidos na chamada
chacina de Unaí, noroeste de Minas Gerais, ainda
não foram a julgamento. Em função da tragédia, a
data da chacina, 28 de janeiro, tornou‑se o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo.
Senhoras e senhores, o cenário é triste e preocupante. Aprovar o Projeto de Lei nº 370/07, que
tipifica o crime de extermínio e penaliza a formação
de milícias, é uma importante ação da Câmara dos
Deputados, mas não deve ser a única. O debate que
a Câmara dos Deputados deve levar ao Governo é o
de que precisamos de mudanças estruturais, como a
reforma agrária, que, como política, ataca o coração
dos conflitos, que é a concentração fundiária.
Muito obrigado.
O SR. JOÃO PAULO LIMA (PT-PE. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, nesta manhã, quero falar
da importância do PL nº 5.798/2009 – e eu relembro os
Titãs quando afirmam: “A gente não quer só comida, a
gente quer comida, diversão e arte” –, que inclui milhões
e milhões de trabalhadores no consumo da cultura.
Pela primeira vez no Brasil, haverá um projeto
muito mais popular de inclusão de trabalhadores na
vida cultural do País, intensificando assim a produção
e o consumo, gerando cultura, trabalho e renda para
o povo brasileiro.
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Sr. Presidente, peço a V.Exa. que considere lido
o meu pronunciamento e que ele seja divulgado nos
meios de comunicação da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A Mesa
acolhe o pronunciamento de V.Exa. como se tivesse
sido lido na íntegra.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, nobres colegas do Parlamento,
companheiros e companheiras, pensando na importância da cultura para todos, sobretudo para aqueles que
não têm acesso aos eventos e manifestações culturais,
o Governo Federal enviou para esta Casa, em 2009,
um projeto de lei que institui o Programa de Cultura do
Trabalhador e cria o Vale-Cultura – PL nº 5.798/2009.
Trata-se, Sr. Presidente, de uma iniciativa inédita
em nosso País, voltada para o consumo cultural. Com o
Vale-Cultura, os trabalhadores poderão adquirir ingressos para cinema, teatro, museus, shows e livros, CDs,
DVDs, entre tantos outros produtos relacionados a cultura.
A proposta do Vale-Cultura é semelhante àquela
da alimentação. Será fornecido ao trabalhador como
cartão magnético, com saldo de até R$50,00 por mês,
para cada trabalhador, e poderá ser utilizado no consumo de bens e serviços culturais. E as empresas que
declaram imposto de renda com base no lucro real
poderão aderir ao vale‑cultura com possibilidade de
dedução de até 1% do imposto devido.
O Vale-Cultura vai possibilitar o acesso e a
fruição dos produtos e serviços culturais; estimular
a visitação a estabelecimentos que proporcionem
a integração entre os temas de ciência, educação
e cultura e incentivar o acesso a eventos e espetáculos culturais e artísticos.
Estão incluídos na proposta atividades de cunho
artístico e cultural, fornecidas por pessoas jurídicas;
bens materiais de cunho artístico e cultural, produzidos
por pessoas físicas ou jurídicas, nas áreas das artes
visuais; cênicas; audiovisual; literatura e humanidades;
música e patrimônio cultural. Portanto, a aprovação do
Vale-Cultura vai possibilitar a um significativo número
de pessoas o acesso bem amplo aos bens e serviços
artístico-culturais.
O Vale-Cultura vai beneficiar milhões de trabalhadores, podendo aumentar o consumo cultural no País em até R$600 milhões/mês, ou R$7,2
bilhões ao ano. O trabalhador que ganha até cinco
salários mínimos arcará somente com 10% do valor
do crédito recebido, isto é, do crédito de R$50,00,
ele pagará R$5,00.
Depois de garantido o atendimento àqueles que
recebem até cinco salários mínimos, o benefício será
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estendido aos outros trabalhadores que por ele optarem. Para a faixa salarial mais elevada, os descontos
variam de 20% a 90%.
O Projeto de Lei nº 5.798/2009 já tramitou nas
Comissões de Educação e Cultura e Finanças, no
Senado Federal e na Comissão de Constituição e
Justiça, onde recebeu pareceres favoráveis. Portanto,
Sr. Presidente, o PL está pronto para entrar em pauta.
Finalizo lembrando a música dos Titãs, que com
muita sensibilidade e poesia consegue traduzir a importância da cultura na vida das pessoas, pois não
vivemos só para trabalhar, precisamos nos alimentar
de arte, literatura, música e tudo que diga respeito à
produção cultural humana:
“Bebida é água! Comida é pasto! Você
tem sede de quê? Você tem fome de que? A
gente não quer só comida/A gente quer comida/
Diversão e arte/A gente não quer só comida/A
gente quer saída/Para qualquer parte...
A gente não quer só comida/A gente quer
bebida/Diversão, balé/A gente não quer só
comida/A gente quer a vida/Como a vida quer...
Bebida é água!/Comida é pasto!/Você tem
sede de quê? Você tem fome de quê?
A gente não quer só comer/A gente quer
comer/E quer fazer amor/A gente não quer só
comer/A gente quer prazer/ Pra aliviar a dor...
A gente não quer/Só dinheiro/A gente
quer dinheiro/E felicidade/A gente não quer/
Só dinheiro/A gente quer inteiro/E não pela
metade...
Bebida é água!/Comida é pasto!/Você tem
sede de quê?/Você tem fome de quê?
A gente não quer só comida/A gente
quer comida/Diversão e arte/A gente não quer
só comida/A gente quer saída/Para qualquer
parte...
A gente não quer só comida/A gente quer
bebida/Diversão, balé/A gente não quer só
comida/A gente quer a vida/Como a vida quer...
A gente não quer só comer/A gente quer
comer/E quer fazer amor/A gente não quer só
comer/A gente quer prazer/Pra aliviar a dor...
A gente não quer/Só dinheiro/A gente
quer dinheiro/E felicidade/A gente não quer/
Só dinheiro/A gente quer inteiro/E não pela
metade...
Diversão e arte/Para qualquer parte/Diversão, balé/Como a vida quer/Desejo, necessidade, vontade/Necessidade, desejo, eh!/
Necessidade, vontade, eh!/Necessidade...”
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Lúcio Vale.
O SR. LÚCIO VALE (Bloco/PR-PA. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, solicito seja considerado
lido pronunciamento de apoio à construção da Usina
de Belo Monte no Estado do Pará, que na semana
passada obteve do IBAMA a concessão de licença
para o início de suas obras.
Destaco a importância desta usina para o Estado
e para o País. Com ela, vai desenvolver-se a região de
Altamira, da Transamazônica, de Vitória do Xingu e de
Senador José Porfírio.
Cumprimento aqui, Sr. Presidente, o Prefeito eleito
do Município de Aveiro, Sr. Ranilson, nosso companheiro do PR, eleito no domingo passado. Tenho certeza
de que ele vai fazer uma excelente administração e
resgatar aquele Município do oeste do Estado do Pará.
Sr. Presidente, peço a V.Exa. que meu pronunciamento seja divulgado pelos órgãos de comunicação
da Câmara dos Deputados.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Esta
Presidência acolhe o pronunciamento de V.Exa., em
favor da Usina de Belo Monte.
Peço a V.Exa. que encaminhe à Mesa seu pronunciamento.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o IBAMA
concedeu no início deste mês a licença de instalação
para início das obras da Usina Hidrelétrica de Belo
Monte, no Rio Xingu, no Pará, e mais uma vez vozes
levantam-se em oposição.
Caros Parlamentares, a natureza dotou o Brasil,
generosamente, da maior reserva de água do mundo,
e portanto colocou-o indubitavelmente no caminho da
geração da energia limpa. É salutar que haja polêmicas. O que entendo, porém – e é a razão de vir a esta
tribuna –, é que as discussões devem seguir por um
caminho positivo, na busca de soluções para a viabilização dessa grande obra, indiscutivelmente necessária para o Brasil.
Vejam que o fato de, técnica e cientificamente,
ser possível encontrar outros tipos de geração energia,
como, por exemplo, a nuclear, não foi o suficiente para
evitar os recentes terríveis desastres.
Assim, Sr. Presidentes, Sras. e Srs. Deputados,
não receio expressar meu apoio à construção da Usina
de Belo Monte, pelas razões que procurarei demonstrar em seguida.
Desde 1975, sucessivos governantes brasileiros vêm programando a construção no Pará da Usi-
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na Hidrelétrica de Belo Monte no Rio Xingu. Também
sucessivamente o projeto vem sofrendo interrupções
por motivos vários, amparados em argumentos nem
sempre reais ou que possamos chamar de válidos ou
coerentes.
Embora haja tanta polêmica em torno de sua construção e o início das obras venha sendo postergado, eu
acredito que a construção deve acontecer exatamente
pelas vantagens que tal empreendimento trará para
a Região, para os Estados do Norte e para o Brasil.
O Brasil, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
está vivenciando um novo ciclo de crescimento, com
estabilidade econômica e com a preocupação governamental de justiça social. Para consolidar esse desenvolvimento, há necessidade de combinar fatores
como sustentabilidade com crescimento econômico,
tendo em conta especialmente as riquezas naturais
abundantes aqui. Temos clara compreensão da necessidade de investimentos imediatos em infraestrutura,
sobretudo energética. O País tem o completo domínio
da técnica de construção de usinas hidrelétricas, como
também do transporte desse tipo de energia, razão que
conduz a essa opção.
O Brasil, todos sabemos, detém o maior potencial de energia hídrica do mundo. Cerca de 60% desse
potencial está localizado na Bacia Amazônica, mais
precisamente à margem direita do Rio Amazonas, no
Estado do Pará, nas bacias do Rio Tocantins, do Rio
Xingu e do Rio Tapajós. O que se busca, portanto, com
a construção da nova usina, é o melhor aproveitamento
do potencial energético do Rio Xingu, muito importante
para a Região e para o País.
Dados estatísticos divulgados pela ELETROBRAS mostram que a “usina foi planejada para ocu�
par apenas 0,5% do bioma amazônico e atender aos
requisitos socioambientais”, salientando-se ainda que
um dos pontos principais da construção de Belo é a
implementação da melhora das condições de vida no
entorno da usina. Vejam que, afirma a ELETROBRAS,
“antes mesmo de colocar em prática as condicionan�
tes socioambientais para a construção da usina as
comunidades locais foram envolvidas em uma série
de debates, que se alongaram durante cerca de três
décadas. Foram promovidas 12 consultas públicas, dez
oficinas com a população, quatro audiências públicas
e 15 fóruns técnicos, além de dezenas de reuniões
com Prefeitos, Vereadores e líderes empresariais e
comunitários da região do Rio Xingu”.
De tudo isso resultou a elaboração de um programa participativo, com medidas claras que vão beneficiar populações das localidades de Altamira, Vitória do
Xingu, Brasil Novo, Belo Monte, e Belo Monte do Xingu.
Estimativas indicam que haverá a geração de 19 mil
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empregos diretos e 30 mil indiretos, no pico da obra.
Os Municípios vão receber uma compensação financeira anual de em torno de R$70 milhões, em royalties.
Dados da Empresa de Pesquisa Econômica –
EPE informam que existem dez terras indígenas localizadas na área de influência do projeto, e nenhuma
delas será alagada. Para combinar os interesses energéticos e ambientais, a área alagada do reservatório
foi reduzida em 60%. Assim, o reservatório terá 516
quilômetros quadrados, sendo que desse total 228 quilômetros quadrados, 44%, correspondem ao próprio
leito original do rio.
Alguns argumentos sobre esse tipo de energia
não poderiam deixar de ser lembrados aqui, tais como:
a) a hidrelétrica é uma fonte renovável de energia,
além de viabilizar outras fontes de energia; b) promove
a segurança energética e estabilidade de preços; c)
contribui para o armazenamento de água potável; d)
ajuda a combater mudanças climáticas; e) melhora o
ar que respiramos; f) oferece contribuição significativa
para o desenvolvimento; g) significa energia limpa e
barata; h) é um instrumento fundamental para o desenvolvimento sustentável, dentre outros.
É, pois, meu caros Parlamentares, por entendermos o potencial da futura usina e especialmente porque
o Governo Federal está atento e tem uma profunda
preocupação com os impactos ambientais e socioeconômicos que nos sentimos tranquilos ao expressar
nosso apoio a esse grande projeto.
A ELETRONORTE, que participou das pesquisas para a elaboração do projeto, examinou tecnica e
exaustivamente as possibilidades dessa obra. Fatores
como jusante e montante do Rio Xingu constituíram
sempre profunda preocupação, assim como o equilíbrio
da relação socioeconômica e ambiental, especialmente
dos ribeirinhos e dos povos indígenas.
A energia elétrica, como referimos acima, é uma
energia limpa, e é um equívoco pensar que quando
direcionamos o uso da água para a energia estamos
condicionando os rios a uma única função produtiva.
Não é assim. A água continua lá, e muitas são as possibilidades de seu aproveitamento, além da energia,
sem nos esquecermos também da geração de empregos, renda e oportunidades que virão em contrapartida.
Nós temos bons exemplos no Brasil, e poderíamos mesmo dizer que somos um país abençoado por
termos essa possibilidade.
Existem, é verdade, outras fontes possíveis de
energia à nossa disposição, como a eólica e a solar,
especialmente, já que somos um país tropical. Mas é
oportuno entender que a quantidade de energia que
será produzida pela Belo Monte, 4.571 megawatts
médios, teria, segundo dados da ELETROBRAS, um
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custo 73% superior se produzida em pequenas centrais hidrelétricas, e ainda mais elevado caso fosse
gerada utilizando‑se biomassa, gás natural ou fontes
eólicas e nucleares. Essas possibilidades sem dúvida
farão parte de nosso futuro, mas com tantos rios e tanta água o nosso caminho aponta com certeza para a
energia hidrelétrica.
E creiam, caros Parlamentares, ao manifestar
nosso apoio, posicionamo-nos diferentemente do ex-governador da Califórnia, que nos visitou recentemente
e argumentou em favor de fontes alternativas, mas que
aqui no País teve um papel mais de ator.
Gostaria de lembrar aqui o que afirma a revista
Sistema ELETROBRAS: “Os empreendimentos hidre�
létricos que são desenvolvidos e operados de forma
econômicamente viável, ambientalmente sensata e so�
cialmente responsável representam desenvolvimento
sustentável em sua melhor concepção” – concepção
essa contida, cremos, na premissa da Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1987:
“Desenvolvimento que atende as necessidades das
pessoas, sem comprometer a capacidade das futuras
gerações de atender suas próprias necessidades”.
Consideramos um equívoco lutar contra a construção de barragens em nosso País. Pensamos que a
Usina de Belo Monte é um grande projeto e deve ser
construída.
É o que temos a dizer.
Muito obrigado.
O SR. RENATO MOLLING (PP-RS. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, solicito seja considerado lido pronunciamento que trata da importância dos
produtos manufaturados para o nosso País. A política
industrial fará com que eles permaneçam aqui e haja
condições de exportar. Esperamos que o nosso Ministro consiga fazer essa política, que é tão importante
para o nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A
Presidência acolhe o discurso de V.Exa. como se lido
tivesse sido na sua íntegra.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desta
tribuna do Parlamento brasileiro volto a fazer o alerta que desde o início do meu primeiro mandato nesta Casa trago ao conhecimento dos nobres colegas,
do Governo Federal e do povo brasileiro: nosso setor
exportador de manufaturados passa por grandes dificuldades, vive uma fase muito crítica, e não há outro
remédio, para as autoridades deste País, que não seja
o da ação imediata para inverter os efeitos perversos da
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atual política econômica, que beneficia sobremaneira
a exportação de commodities e praticamente ignora
os produtores de manufaturados.
Neste meu pronunciamento, volto a citar dois
importantes setores industriais do meu Estado e do
nosso Brasil, que empregam milhões de trabalhadores
e que necessitam maior atenção e atitude do governo
para poderem seguir produzindo, exportando e gerando emprego, renda e bem-estar para o povo brasileiro.
Refiro‑me, senhoras e senhores, aos setores coureiro-calçadista e moveleiro, defendidos neste Congresso por
mim e por mais de 200 Parlamentares em uma Frente
que obteve importantes conquistas, como a imposição
de sobretaxa aos calçados chineses e a redução do
IPI sobre os móveis, mas que precisa ainda de muito
mais consideração.
O setor exportador brasileiro, para nossa preocupação, segue em um ritmo acelerado de concentração: matéria publicada no site Valor Online na semana
passada traz o alarmante dado de que 68% de todas
as exportações do País estão nas mãos das 107 empresas que mais exportaram no primeiro quadrimestre
de 2011. Essa fatia de 68% subiu de 27% em 2000, um
crescimento, sem a menor dúvida, muito grande para
que passe por nós despercebido. Em contrapartida,
o número de empresas exportadoras atingiu seu máximo em 2007, com 14.966 companhias exportando,
e desde então esse contingente só cai. Em 2011, as
empresas que exportaram no primeiro quadrimestre
perfazem um total de 13.612, sem dúvida uma redução significativa para um período de apenas 4 anos.
Para os especialistas, a concentração dá-se por
dois motivos principais, que por sua vez têm relação um
com o outro: o primeiro, a prevalência em nossa pauta
exportadora de commodities, alimentos, minérios, com
baixíssimo valor agregado; o segundo, relacionado à
macroeconomia, à valorização da nossa moeda, que
afeta diretamente os nossos produtores de bens manufaturados e com maior valor agregado.
Um país que quer ter uma economia pujante,
saudável, desenvolvida e verdadeiramente sustentável
precisa inverter essa lógica. O Brasil precisa acordar
para essa realidade e inverter urgentemente essa lógica, devolvendo competitividade aos seus produtos
de maior valor agregado e desconcentrando seu setor exportador. A vulnerabilidade do nosso complexo
exportador é cada dia mais evidente, e somente com
uma política ostensiva do Governo Federal poderemos
inverter esse quadro.
Reforço, repito, reitero os apelos que tenho feito desta tribuna sempre que encontro oportunidade
para tal: a desoneração da folha salarial e a redução
da carga tributária, duas medidas que devem partir
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do Poder Executivo, serão de grande significado se
tomadas, pelo bem do nosso produtor e exportador
de manufaturados e produtos com alto valor agregado.
Especialistas têm advertido: o real valorizado
piora a situação já grave, em virtude do alto custo da
mão de obra brasileira e da nossa proibitiva carga tributária. Essa lógica não se aplica ao produto de baixo
valor agregado – que, ao contrário, é beneficiado pelo
câmbio atual. Já produtos como o calçado e o móvel
sofrem terrivelmente os efeitos do real valorizado e
do Custo Brasil, e as entidades que representam os
setores coureiro‑calçadista e moveleiro não têm visto
a luz no fim do túnel. Ao contrário, todas as notícias
recentes têm sido na direção oposta.
A Abicalçados, que representa o setor calçadista no Brasil, emitiu na semana passada comunicado
assinado pelo seu presidente, Milton Cardoso, de que
prevê queda na produção e no nível de emprego do
setor. O principal motivo desse alerta, Sr. Presidente,
nobres Deputados, é a triangulação feita pela China
para driblar as sobretaxas ao calçado chinês que de
forma acertada o Governo brasileiro impôs. Enquanto no Brasil foram registrados em 2010 o ingresso de
9,4 milhões de pares de calçados chineses, os números oficiais do governo do país asiático informam que
foram exportados ao Brasil 24,4 milhões de pares. A
burla ao regulamento brasileiro é evidente! O drible à
sobretaxa é claríssimo! Diante disso, tornam-se necessárias medidas para chamar os chineses à responsabilidade, bem como todos os países que são
cúmplices dessa manobra espúria que só prejudica
nosso produtor nacional.
Precisamos defender nossos empregos! Precisamos defender nossos produtores! Precisamos defender nossos trabalhadores! Precisamos defender
nosso mercado interno, sobretudo em virtude da grande dificuldade que temos de exportar neste momento
de câmbio valorizado! E, infelizmente, o que vemos é
uma inércia incomparável, mesmo diante de tão clara,
evidente, nítida manobra dos chineses que só prejuízo
traz a nós brasileiros.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, faço mais uma
vez este apelo: precisamos reagir a essa situação enquanto é tempo! O problema está identificado, as soluções também estão às nossas mãos; agora, o que
nos falta é atitude e vontade política para encarar de
frente a situação e inverter este seriíssimo quadro. Se
não o fizermos agora, senhoras e senhores, o desmantelamento da nossa indústria de manufaturas, de
calçados e de móveis será inevitável.
A desindustrialização do nosso País, que ainda há pouco não passava de ameaça, já é uma triste
realidade, como comprovam os números que venho
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apresentando, dados oficiais comentados por economistas, pela imprensa, por líderes empresariais e por
quem domina o assunto. Já começa a ser inexplicável
o fato de que o Governo não esteja fazendo nada para
lidar com essa situação.
Também o setor moveleiro, Sr. Presidente, apresenta suas preocupações à sociedade brasileira. A
MOVERGS, entidade que representa os produtores e
exportadores de móveis do meu Rio Grande do Sul, já
informou que no primeiro quadrimestre deste ano foi
registrada uma queda na exportação do produto. Ivo
Cansan, presidente da MOVERGS, citou os sempre
vilões problemas logísticos, fiscais e cambiais como
os mais importantes para mais esse revés da nossa
indústria.
Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
mantenho nesta tribuna minha firme postura de defender esses setores tão importantes para a economia
gaúcha e brasileira, e trago ao conhecimento de todos
os brasileiros a real situação da nossa economia. Somos exportadores de matéria-prima, de commodities,
e muito nos orgulhamos de sermos um celeiro para
o mundo. Não podemos, contudo, contentar-nos com
isso apenas. Pelo contrário: a concentração cada vez
maior de nossas exportações nesses produtos mina a
diversificação da nossa pauta de exportação e atrofia
os setores industriais mais avançados e mais intensivos em mão de obra no Brasil.
Para gerar emprego, renda, riqueza para o nosso
povo e para o nosso País, precisamos rever urgentemente muitos fundamentos dos nossos sistemas tributário, trabalhista e mesmo econômico de forma geral.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Fernando Marroni.
O SR. FERNANDO MARRONI (PT-RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer um registro sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente. Em que
pese esta Casa ter aprovado um Código Florestal que
tem gerado tanta controvérsia, tenho muita esperança
de que o mundo volte os seus olhares para a continuidade da vida no planeta e assim nós possamos rumar
para uma economia verde.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A Presidência acolhe como lido o discurso do nobre Deputado Fernando Marroni.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO
ORADOR
Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,
todos os brasileiros que nos assistem pela TV Câma�
ra, no último domingo, 5 de junho, foi comemorado o
Dia Mundial do Meio Ambiente, uma data de extrema
importância, não só para lembrarmos o meio ambiente, mas principalmente para se tentar despertar em
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cada cidadão a necessidade de cuidarmos do nosso
planeta. Eu, Deputado ambientalista que sou, fico feliz
de que exista um dia especialmente dedicado ao meio
ambiente, o que ajuda a conscientizar as pessoas de
que é necessário, com extrema urgência, preservarmos o planeta em que vivemos.
Se por um lado me sinto feliz, por outro sinto-me também muito decepcionado, pois no dia 5 de
junho de 2011 nós brasileiros não tivemos muito a
comemorar. A verdade, Sras. e Srs. Parlamentares, é
que o nosso meio ambiente pede socorro. A situação
atual não é nada boa. Apesar de todos os esforços
da nossa Ministra Izabella Teixeira, não há muito a
comemorar porque, primeiro, o Plenário desta Casa
aprovou um relatório do novo Código Florestal que na
minha opinião é um retrocesso em relação à preservação ambiental. Tenho grande respeito e admiração
pelo Deputado Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo,
um Parlamentar da base do nosso Governo, mas não
concordo com suas ideias, expostas no relatório, e
por isso votei contra ele – isso sem falar na Emenda
nº 164, a “emenda da anistia”, que é um verdadeiro
atentado à preservação ambiental.
As consequências da aprovação do relatório
foram imediatas. Primeiro, o desmatamento na Amazônia disparou, principalmente no Mato Grosso. O
Governo Federal agiu rapidamente – e mais uma vez
quero destacar o trabalho da Ministra Izabella, que,
junto com a Presidenta Dilma, montou um gabinete de
crise nas regiões onde as nossas florestas estavam
sendo derrubadas.
No mesmo dia em que esta Casa se voltava para
a discussão e a votação do Código Florestal, soubemos de um dos mais tristes e lamentáveis episódios
dos últimos tempos: o assassinato brutal e covarde de
dois líderes que lutavam pela preservação de nosso
meio ambiente. Hoje, é impossível não associar essas
mortes à aprovação do novo Código Florestal. Só não
enxerga isso quem não quer!
Por tudo isso é que infelizmente, do alto desta
tribuna, digo: não temos o que comemorar no Dia Mundial do Meio Ambiente este ano. Porém, sou um otimista; tenho esperanças de que as coisas vão melhorar,
pois a guerra ainda não está perdida. O relatório do
Código Florestal ainda será votado no Senado, e pode,
sim, haver mudança. Caso isso não aconteça, temos
a nossa Presidenta Dilma Rousseff, que já anunciou:
vai vetar toda lei que dê anistia a quem desmatou.
Conheço a Presidenta Dilma há muitos anos e tenho
certeza de que se for preciso ela vai agir em defesa
do meio ambiente.
Por fim, nobres colegas, ainda não perdi as esperanças porque tenho acompanhado, pelas minhas
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andanças Rio Grande afora e também pelas redes sociais, a grande mobilização da sociedade brasileira. O
povo está consciente da necessidade de se preservar
o meio ambiente e têm promovido inúmeras campanhas nesse sentido. Com muitos deles faço contato
pelo Twitter, e fico extremamente feliz de ver que a
nova geração de brasileiros e brasileiras está preocupada com a preservação do nosso planeta e luta pelo
desenvolvimento sustentável.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – O
orador seguinte é o nobre Deputado José Nunes, a
quem ofereço a palavra.
O SR. JOSÉ NUNES (DEM-BA. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
nesta oportunidade quero falar da saúde no Brasil,
especialmente na Bahia, em que vemos alguns casos
realmente terríveis. Hoje, por exemplo, na cidade de
Feira de Santana, o jornal A Tarde traz em manchete
a história de uma senhora gestante que procurou três
cidades até encontrar um local para fazer seu parto.
Ela chegou à cidade de Feira de Santana, especificamente ao Hospital Clériston Andrade, e lá o marido
teve de insistir para que fizessem o parto; ela terminou
por dar à luz no corredor.
Isso é constante no Brasil inteiro, e não vemos
sinal algum de que o Governo queira resolver essa
situação. É lamentável que isso aconteça, que a regulamentação da Emenda Constitucional nº 29/00 esteja
estacionada aqui há mais de 10 anos e não haja sinal
de que será colocada em votação. Isso poderia melhorar um pouco a saúde no nosso País.
Deixo aqui nosso apelo ao Governo no sentido
de que ele não tente resolver os problemas da saúde
do País criando um novo imposto, porque o caminho
não é esse. Já temos impostos demais! Precisamos,
isto sim, encontrar uma forma inteligente para resolver
com urgência os problemas da saúde no nosso País,
porque quem está efetivamente na UTI é o sistema
de saúde. O povo já não aguenta mais, principalmente nas cidades do interior da Bahia, onde a cada dia
os hospitais credenciados do SUS são fechados. Lá
na minha terra, Euclides da Cunha, por exemplo, um
hospital que funcionava há mais de 38 anos fechou na
semana passada porque não aguentava mais a tabela
do SUS, uma vez que o Governo paga apenas R$2,04
a consulta. Quando o paciente precisa ser internado, o
valor, mesmo elevado seis vezes, é de apenas R$12,40.
É um absurdo um hospital ter de manter o paciente
internado por horas, com medicamento, com alimentação, entre outras despesas médicas, para receber do...
(O microfone é desligado.)
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Cumprimento o nobre orador. A Emenda 29 acaba de ser
reenfatizada no seu pronunciamento. Espero que sua
regulamentação se concretize, como anseia o Plenário da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Marllos Sampaio.
O SR. MARLLOS SAMPAIO (PMDB-PI. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente Deputado Mauro
Benevides, muito me honra estar aqui sob seu comando. Meu pai, o ex‑Deputado Federal Themístocles
Sampaio, de Esperantina, foi muito seu amigo de outras legislaturas.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, faço o
registro de que comandaremos uma grande comitiva em dois Estados, por intermédio da Comissão de
Políticas Públicas de Combate ao Crack e outras Drogas. Estaremos amanhã em Maceió e na sexta-feira
na Capital do meu Estado, o Piauí. Teresina, aliás, é
a cidade onde fui mais bem votado; obtive quase 70
mil votos, quase 20% dos votos daquela Capital. E lá
vamos fazer visitas a estabelecimentos de terapia e
de ressocialização de dependentes químicos. Portanto, é importante essa viagem que vamos fazer, nós da
Comissão destinada a tratar da política de combate
às drogas, uma iniciativa da Câmara dos Deputados.
Há pouco, na Comissão de Seguridade Social,
apresentei uma indicação ao Poder Executivo de criação
da Secretaria Nacional do Idoso. Continuarei a bater
nessa tecla, Sr. Presidente, porque temos de avançar
nas políticas públicas de enfrentamento dos problemas
dos nossos idosos, para o bem viver, para o combate
aos maus‑tratos e aos golpes de que eles são vítimas,
principalmente o golpe do empréstimo consignado.
A propósito, no dia 14, na próxima terça-feira, faremos uma audiência pública na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado para
debater o mecanismo do empréstimo consignado com
o Ministro da Previdência, Senador Garibaldi Alves, o
Presidente do INSS, o Presidente do Banco Central, o
Presidente da FEBRABAN, enfim, com todas as entidades que cuidam desse empréstimo, no sentido de que
possamos encontrar mecanismos de maior eficiência e
segurança, para dar transparência maior a esse tema,
que nunca foi debatido na Câmara, mas abre espaço
para que esse mal assole o País.
Os empréstimos consignados eram para fazer o
bem para os idosos, mas estão tornando-se uma verdadeira armadilha, enriquecendo certas pessoas, verdadeiros criminosos de colarinho branco que ficam em
suas salas com ar‑condicionado gerenciando bancos
e financeiras. Essas pessoas, de maneira cruel e covarde, vivem dando golpes em aposentados nos mais
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diferentes Estados do Brasil, Deputado Hugo Motta,
que é lá da Paraíba, da cidade de Patos, onde tive o
prazer de prender mais de dez pessoas quando era
Delegado do Idoso em Teresina, no Piauí.
Observa-se que é um mal enraizado em todos
os Estados do Brasil. No Ceará também fiz diversas
prisões. Tianguá, por exemplo, foi uma das cidades
onde mais realizei prisões.
Ao fazer este registro, estendo o convite a todos
os Deputados para no dia 14, terça-feira, às 14h, participarem dessa grande audiência pública.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A Presidência cumprimenta o nobre orador pelos temas que
traz à discussão: o problema do crack, das drogas no
País, e os crimes praticados contra idosos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Concedo a palavra neste momento ao nobre Deputado
Chico Lopes, um dos mais eficientes e brilhantes representantes desta Casa, que no seu Estado do Ceará
desempenhou o mandato de Vereador à Câmara de
Fortaleza, o mandato de Deputado Estadual, e desde
a legislatura passada compõe a bancada cearense
neste plenário.
Tem a palavra o nobre Deputado Chico Lopes.
O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB-CE. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, uso esta tribuna para tentar ajudar os professores da rede municipal de Fortaleza, em greve há
mais de 1 mês, e também a Sra. Prefeita Luizianne
Lins, no sentido de se encontrar um denominador para
resolver o impasse entre os professores e a Prefeitura
de Fortaleza.
Foi lamentável o confronto ocorrido ontem entre
a Guarda Municipal e os professores na Câmara Municipal. Sabíamos que a lei do piso criaria diversos problemas, porque o Tribunal Superior acatou o que esta
Casa decidiu quanto ao piso salarial dos professores,
e evidentemente são necessários recursos do Governo Federal para cobrir essa despesa. Eu, o Senador
Inácio Arruda e o Deputado João Ananias tivemos a
iniciativa de ir ao Ministério da Educação, porque não
podemos ficar aqui, como espectadores, torcendo para
que um lado vença e o outro ceda; o que queremos é
uma solução para o magistério, uma categoria que é
muito mal paga nos Estados brasileiros.
Enquanto outras categorias consideradas carreiras de Estado são bem pagas, os professores têm
sempre de recorrer a esse instrumento legal, que nem
sempre é o melhor caminho para resolver as contradições entre trabalho e capital. Sr. Presidente, Srs.
Deputados, a greve foi instalada justamente porque o
sindicato exige o cumprimento da lei; enquanto isso,
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a Prefeitura envia à Câmara Municipal um projeto de
lei, e não se chega ao acordo!
Queremos ajudar nesse impasse. Inclusive o Ministério de Educação deve envolver-se, para que os
alunos, os professores e a Administração Municipal
voltem a ter paz na minha cidade, que é a mesma dos
Deputados Mauro Benevides e Artur Bruno, o companheiro que me sucederá na tribuna. Queremos paz e
prosperidade em Fortaleza.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Nobre Deputado Chico Lopes, em seu pronunciamento
de hoje V.Exa. confirma sua posição de liderança na
defesa das causas ligadas ao magistério da nossa
cidade, Fortaleza, e do próprio Estado. Certamente
V.Exa. terá êxito nas articulações que processa para
favorecer o magistério do nosso Estado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Artur Bruno.
O SR. ARTUR BRUNO (PT-CE. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, meu conterrâneo Deputado
Mauro Benevides, primeiro quero destacar a honra e
o prazer de ver V.Exa. presidindo esta sessão da Câmara dos Deputados com tanto sucesso, como já o fez
no Senado Federal, quando Presidente daquela Casa.
O Deputado Chico Lopes, que é professor como
eu, tem lutado, juntamente com outros Parlamentares,
pela implantação da lei do Piso Nacional do Magistério, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada
pelo Presidente Lula. Nós lutamos para que essa lei,
um dos maiores ganhos para a educação nacional e
para minha categoria, o magistério, seja implantada
em todos os Estados e Municípios.
O Deputado Chico Lopes abordou a greve em
Fortaleza, da qual estamos a par. Temos conversado
com a Secretária de Educação Ana Maria, com o Presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal Vereador Guilherme Sampaio, para encontrarmos
uma boa saída. Ontem foram obtidos alguns avanços
com a votação ocorrida na Câmara Municipal, mas é
preciso muito mais. Tenho certeza de que a Prefeitura e
o sindicato encontrarão uma solução para o problema.
Aproveito também para destacar, Sr. Presidente,
a reunião entre o Governador Cid Gomes e o Sindicato
APEOC ocorrida na semana passada. Estive presente
à reunião anterior, e nessa última houve uma série de
acordos, com importantes ganhos para o magistério
do Estado do Ceará: primeiro, os professores temporários receberão os mesmos vencimentos do professor
permanente, ou seja, do professor concursado – foi
oferecido um reajuste de 13%, para haver a equivalência; segundo, o Governador decidiu implantar o
piso determinado pelo MEC, de R$1.187,00, para os
professores do ensino médio; e houve também a de-
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cisão do Governador de manter a diferença de 60%
entre o vencimento do professor que tem formação
média e o do professor que tem licenciatura, portanto
formação superior.
Sr. Presidente, quando Deputado Estadual, apresentei um projeto para que todo professor do Estado
do Ceará obtivesse o seu laptop, obtivesse o seu computador portátil, e fiquei muito feliz, porque na reunião
ficou garantido também que o Governador vai bancar
50% dos recursos para esse computador e a Caixa
Econômica Federal vai financiar os outros 50%. Fiquei
feliz como professor, porque isso ajuda a melhorarem
as nossas condições de trabalho.
Hoje à tarde o Governador Cid Gomes e a Secretária de Educação Izolda Cela estarão aqui na Comissão Especial do PNE para mostrar as boas ações da
educação do Estado do Ceará. Portanto, todos os senhores e as senhoras estão convidados para participar.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A Presidência cumprimenta o nobre Deputado Artur Bruno
pela defesa que faz da postulação dos professores e
sobretudo pelo esforço que despende para que seja
encontrada uma solução que compatibilize os interesses do Estado e do Município com o do professorado
do nosso Estado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Convido para assumir a Presidência o nobre Deputado
Jutahy Junior.
O Sr. Mauro Benevides, § 2º do art. 18 do
Regimento Interno���������������������������
, deixa
�������������������������
a cadeira da presi�
dência, que é ocupada pelo Sr. Jutahy Junior,
§ 2º do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Junior) – Convido
o Deputado Ângelo Agnolin a falar nas Breves Comunicações.
O SR. ÂNGELO AGNOLIN (PDT-TO. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
senhoras e senhores nas galerias, hoje venho a esta
tribuna para fazer um registro e também para hipotecar
meu apoio e minha solidariedade a esse movimento
que está acontecendo em Brasília, com mobilizações
estaduais de trabalhadores no setor de saúde e de
combate a endemias, por intermédio da Federação
Nacional dos Agentes de Saúde, que vem a este Parlamento pedir apoio para conseguir a importante conquista que, em resumo, é um piso salarial justo para
a categoria em todo o Brasil.
Há vários projetos de lei aqui que tratam dessa
matéria, muitos deles apensados ao de nº 7.495/06.
Temos também o PL nº 6.111/09, do Senado Federal.
Todos esses projetos buscam, propõem essa conquista para essa importante categoria, que tem dado uma
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contribuição imensurável para a minimização do grave
problema de saúde pública nacional.
Quero, Sr. Presidente, até em decorrência do
tempo exíguo, fazer aqui uma homenagem aos líderes dessa categoria em meu Estado, que com muito
sacrifício vêm a Brasília fazer esse apelo, essa reivindicação, buscando o apoio deste Parlamento. E nós
temos hoje na Casa Florisvaldo, Presidente da Associação Tocantinense, Jailton, Daniel, Divani e Mônica,
que representam um grande contingente de homens
e mulheres que se dedicam à preservação da saúde
e ao cuidado das famílias tocantinenses.
O SR. AELTON FREITAS (Bloco/PR-MG. Sem
revisão do orador.) – Sr. Jutahy Junior, que ora preside
a sessão, Sras. e Srs. Deputados, encontra-se em tramitação na Câmara o Projeto de Lei Complementar nº
591, de 2010, que muda as regras do regime especial
de tributação das pequenas e microempresas, bem
como prevê parcelamento facilitado e especial para elas.
Sr. Presidente, o referido projeto, que já recebeu
parecer favorável na Comissão de Finanças e Tributação, trata de assunto da maior importância para o meio
social, e está em consonância com a própria Constituição Federal. É de extrema importância que a Casa
se empenhe na aprovação desse projeto e busque
mecanismos apropriados para adequar a legislação
vigente, concedendo plenas condições às empresas
inscritas no SIMPLES de contarem com o amparo do
Governo, da mesma forma como as demais, que já
usufruem desse instrumento.
Peço a V.Exa. e à Mesa empenho em colocarmos em votação o PLC nº 591, de 2010, que melhora
e muda as condições das pequenas e microempresas
do nosso País.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, como
membro titular da Comissão de Finanças e Tributação
da Câmara, acolho um debate de fundamental importância que já acontece nesta Casa: a situação atual
de instabilidade em que se encontram as empresas
optantes pelo SIMPLES Nacional.
Vejam, senhoras e senhores, que o Brasil possui
cerca de 4.700.000 empresas que aderiram ao regime
tributário do SIMPLES, sendo que dados recentes do
SEBRAE apontam a exc!usão de cerca de 600 mil delas desse sistema, exclusão essa formalizada por Ato
Declaratório Executivo – ADE. A motivação maior é o
impedimento dessas empresas de parcelarem seus
débitos perante à Receita Federal do Brasil, uma vez
que não existe uma legislação complementar que o
possibilite. O que vige hoje é a Portaria Conjunta nº
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6, de 22 de julho de 2009, que veda às empresas inscritas no SIMPLES a possibilidade de requererem o
parcelamento de débitos.
Nossa preocupação maior de criar mecanismos
de apoio às empresas inscritas no SIMPLES deve-se à sua importância na geração de empregos e na
contribuição da arrecadação tributária; em 2010, por
exemplo, elas geraram R$35,5 bilhões.
Atualmente encontra-se em tramitação na Casa o
Projeto de Lei Complementar nº 591/2010, que muda as
regras do regime especial de tributação das pequenas
e microempresas, bem como prevê um parcelamento
facilitado e especial. Esse projeto já recebeu parecer
favorável da Comissão de Finanças e Tributação, e nos
últimos meses têm sido apresentados requerimentos
por parte de alguns Deputados solicitando sua inclusão na Ordem do Dia.
Sr. Presidente, trata-se de assunto da maior importância para o meio social, e o projeto está em consonância com a própria Constituição Federal. Portanto,
é de extrema importância que a Casa se empenhe em
sua aprovação e busque mecanismos apropriados para
adequar a legislação vigente, concedendo plenas condições às empresas inscritas no SIMPLES de contarem
com o amparo do Governo, da mesma forma como as
demais já o usufruem, por força da legislação vigente.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Junior) – Com a
palavra a Deputada Íris de Araújo.
A SRA. ÍRIS DE ARAÚJO (PMDB-GO. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a crise política que culminou ontem com a queda
do Ministro‑Chefe da Casa Civil, Antonio Palocci, e
com a ascensão da Senadora Gleisi Hoffmann para
o mais alto posto no primeiro escalão, tem um preço
alto para o País, a começar pela paralisia do Governo
da Presidenta Dilma Rousseff durante quase 1 mês.
Novamente, o infortúnio sem fim das suspeitas
de irregularidades que pairam sobre os dirigentes da
República se sobrepõe às questões de gestão propriamente ditas, repercute na opinião pública muito mais
do que projetos e iniciativas lançadas pelo Governo e
deixa um rastro de destruição que em nada interessa
à sociedade brasileira.
A decisão da Presidenta Dilma de escolher uma
Senadora novata, fora do circuito desse estilo mais
tradicional da política brasileira, é uma aposta que me
parece adequada neste momento.
Importa ainda ressaltar que o retorno da Casa
Civil ao perfil voltado para a gestão e acompanhamento de projetos é fundamental para que o Brasil possa
imediatamente mudar o eixo da sua agenda.
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Espero que as atenções estejam voltadas para
que tenha consequência prática o prioritário projeto do
Governo Dilma, essencial para o Brasil, ao proclamar a
luta determinada para retirar 16,2 milhões de brasileiros da situação de extrema pobreza. O projeto modifica para melhor alguns pontos do Bolsa-Família, como
o aumento para 5 do limite de filhos de até 15 anos
para cálculo do benefício. Dessa forma, 1,3 milhão de
crianças e adolescentes serão incluídos.
A estratégia também é louvável na medida em
que o projeto estabelece a “busca ativa”. Ou seja, o
Governo vai atrás para identificar e prestar assistência a brasileiros que ainda vivem abaixo da linha de
miséria. Cerca de 800 mil famílias ainda não estão
incorporadas ao Bolsa-Família, o principal programa
social do País. Com isso, pretende‑se elevar a renda
familiar per capita das famílias que vivem com até 70
reais por mês.
Outra medida importantíssima é a criação do
Bolsa Verde, que prevê o pagamento de 300 reais por
trimestre às famílias que participem em ações ligadas
à conservação do ambiente nos locais onde vivem ou
trabalham. Estão ainda previstos a formação e qualificação para 1,7 milhão de pessoas entre 18 e 25 anos,
a construção de cisternas para fazer chegar água potável a 262 mil famílias e o fornecimento de energia
elétrica a mais 257 mil moradias, até 2014.
Portanto, que a crise política seja uma página
virada, substituída pelo trabalho efetivo e prático, pela
inquietude e ousadia para que a busca da cidadania
e das oportunidades seja a tônica a determinar os
rumos do País, para que o Brasil realmente retome o
seu caminho.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Junior) – Informo que
voltarei a conceder 3 minutos para todos os oradores.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Junior) – Com a
palavra o Deputado Hugo Motta.
O SR. HUGO MOTTA (PMDB-PB. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
ocupo a tribuna desta Casa na manhã desta quarta-feira para parabenizar o Sistema Itatiunga de Comunicação por sua grande atuação no Município de Patos,
no sertão da Paraíba.
Esse sistema tem contribuído diretamente para o
desenvolvimento de toda aquela região, seja pela garantia da informação precisa, com o jornalismo presente
que tem, seja pelos serviços que presta, disponibilizando números de telefone para que a população possa
expressar sua vontade e seus desejos e reivindicar
seus direitos, seja por levar alegria, com sua programação musical, às residências, aos automóveis, aos
locais de trabalho no nosso Município.
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Portanto, eu não poderia deixar de parabenizar o
Sistema Itatiunga de Comunicação, que tanto tem feito
para que a cidade de Patos, para que todo o sertão
da Paraíba possa melhorar, crescer, desenvolver-se
e, acima de tudo, exercer a cidadania, expressar sua
vontade, a vontade do povo, que tem a garantia de que
seus desejos serão transmitidos pelas ondas radiofônicas geradas por aquele sistema de comunicação.
Deixo então registrada a confiança e a esperança de que o Sistema Itatiunga ainda terá pela frente
muitos anos de prestação serviços visando ao bem
comum da população do sertão paraibano.
Sr. Presidente, peço a V.Exa. que nosso pronunciamento seja divulgado pelos órgãos de comunicação
da Casa, para que a Paraíba, o sertão e a cidade de
Patos saibam da importância do Sistema Itatiunga de
Comunicação para aquela região.
Muito obrigado.
O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT-MG. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o pronunciamento que faço é sobre o dia 5
de junho, quando se comemora no mundo inteiro o Dia
Mundial do Meio Ambiente.
Tive oportunidade de participar, em Minas Gerais,
no Vale do Rio Doce, de uma caminhada, a Romaria
das Águas e da Terra. Dela participaram centenas de
pessoas, celebrando o Dia Mundial do Meio Ambiente.
Buscou-se despertar na população a conscientização
no sentido da preservação do meio ambiente.
Além disso, no dia 6, segunda-feira passada, tive
a oportunidade de participar do lançamento da pedra
fundamental do Parque Natural Ambiental de Governador Valadares, construído em parceria com a Companhia Vale do Rio Doce e a Prefeitura de Governador
Valadares, através da Prefeita Elisa Costa. Esse parque localiza-se entre o Pico da Ibituruna e o Rio Doce,
considerados monumentos naturais da nossa região.
Então, quero parabenizar a Prefeitura Municipal, a Prefeita Elisa Costa e a Companhia Vale do Rio
Doce pela criação do Parque Natural Ambiental, onde
será trabalhada a questão da preservação de parte
da nossa Mata Atlântica e será instituída a Escola de
Educação Ambiental.
Muito obrigado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados;
telespectadores da TV Câmara; ouvintes da Rádio
Câmara, no último dia 5 de junho o mundo inteiro celebrou o Dia Mundial do Meio Ambiente. Mais do que
comemorar, esta é uma data para conscientizar. O Meio
Ambiente apresenta nítidos sinais de esgotamento; por
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isso, mudar comportamentos para preservar a natureza é hoje uma prioridade e responsabilidade de todos.
Neste contexto, senhoras e senhores, fico feliz
em relatar que participei de agendas significativas em
minha cidade, nos últimos dias, que demonstra a preocupação e a conscientização da população acerca do
tema. No domingo, estive na Romaria das Águas e da
Terra, organizada pela Diocese de Governador Valadares. Centenas de romeiros e romeiras, da cidade e
da região compareceram ao evento, que foi realizado
na Ilha dos Araújo, lugar que nos oportunizou estar em
contato com a natureza, com o rio e a mata e, assim,
repensar nosso comportamento como cidadão e parte
do meio ambiente.
Já na segunda-feira, tive a satisfação de comparecer ao lançamento da pedra fundamental do Parque
Natural Ambiental de Governador Valadares. Um sonho
antigo de todos os valadarenses que agora, graças à
Prefeitura Municipal e à Vale do Rio Doce, torna-se
realidade. O parque, que será instalado às margens
do Rio Doce, aos pés da Ibituruna, que é oficialmente reconhecida como Monumento Natural e Área de
Proteção Ambiental (APA), e tendo o Pico da Ibituruna, janela mundial do vôo livre, como vista, terá, até
o momento, um investimento de R$10 milhões. Com
uma área total de cerca de 403 mil metros quadrados,
a criação do Parque Natural Municipal é uma importante estratégia para o fortalecimento da preservação
do meio ambiente e o efetivo desenvolvimento sustentável, uma vez que impulsiona o potencial turístico de
todo um conjunto de atrativos naturais que o envolvem,
numa conduta ambiental responsável.
Sr. Presidente, o projeto do parque, apresentado
ontem pela Vale e a Prefeitura, é belíssimo, e criará um
ambiente de lazer familiar em contato direto com o meio
ambiente. Tem uma estrutura física que atenderá às
necessidades de quem o visitar, contendo lanchonete,
playground, sede administrativa com auditório, estacionamento coberto, dentre outras comodidades. Além
disso, o parque vai oferecer também equipamentos
para a prática de ecoturismo e esportes de aventura,
estrutura coberta para exposição de trabalhos artísticos e educativos, núcleo de educação ambiental com
salas de aula e viveiro de mudas de essências nativas
do bioma da Mata Atlântica.
Senhoras e senhores, como Parlamentar, membro da Comissão do Meio Ambiente e como Coordenador da Frente Parlamentar em defesa da Bacia do
Rio Doce, e, acima de tudo, como cidadão valadarense, parabenizo a Prefeitura de Governador Valadares,
no nome da nossa Prefeita Elisa Costa, e a Vale do
Rio Doce, pelo excelente projeto e criação do Parque
Natural Municipal, que vem para preservar os ecos-
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sistemas naturais e oportunizar a realização de pesquisas científicas, com desenvolvimento de atividades
de educação ambiental, de recreação em contato com
a natureza e de turismo ecológico.
Entendo que o Dia Mundial do Meio Ambiente
deve ser lembrado como uma data destinada à discussão e análise pela população mundial da temática, de modo que esta não se quede inerte, à espera
de ações governamentais, já que a responsabilidade
por um meio ambiente ecologicamente equilibrado é
responsabilidade de todos. Por isso, ter comparecido
em agendas tão significativas que demonstram essa
consciência ambiental me deixa muito feliz e satisfeito.
Por fim, destaco que este mês de junho, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, seja também um mês
propício para que esta Casa avalie o papel do Parlamento na elaboração de instrumentos legais que possam dotar o ordenamento jurídico em defesa do Meio
Ambiente. Assim, precisamos rever o Código Florestal,
para que ele possa contemplar a produção agrícola, o
pequeno e o grande produtor, além de garantir a sustentabilidade na questão ambiental. É preciso debater,
com profundidade, consistência técnica, visão ecossistêmica e responsabilidade, as normas nacionais
que regulam a proteção das florestas e outras formas
de vegetação.
Para concluir, cumprimento a todos os cidadãos
e cidadãs que contribuem para a construção de novos
paradigmas de desenvolvimento social e econômico,
baseados no respeito à vida e no cuidado com o meio
ambiente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Júnior) – Concedo
a palavra ao Deputado Fernando Marroni.
O SR. FERNANDO MARRONI (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras e
Srs. Deputados, aqueles que assistem a esta sessão,
ocupo esta tribuna para fazer um registro sobre a assunção da nova Ministra da Casa Civil, a companheira
Senadora Gleisi Hoffmann.
Há muitas manifestações e comentários na imprensa brasileira sobre a crise e a paralisia no Governo, mas quero, para contraditar, dizer que o Governo
da Presidenta Dilma começou trabalhando firmemente
na busca da erradicação da miséria no País. A primeira votação que fizemos de maior peso nesta Casa foi
a do salário mínimo; depois, a Presidenta reajustou o
Bolsa Família; agora lançou o Plano Brasil Sem Miséria.
A economia brasileira cresceu 1,3% no primeiro
trimestre, e a inflação, o grande dragão da inflação,
não passou de pauta da Oposição, que se mostrou
absolutamente equivocada; no Brasil, a gestão da
economia não permitiu que voltasse a inflação. O País
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continua crescendo, desenvolvendo-se, e nós continuamos firmemente com a política de crescimento, com
igualdade, com equidade, graças a esse maravilhoso
programa, repito, apresentado pela Presidenta Dilma.
Hoje, às 11 horas, será lançado no Palácio do
Planalto o Plano Estratégico de Fronteiras. Ou seja,
o Governo não ficou paralisado. Tocou seus projetos,
e a crise política foi resolvida de forma adequada, na
minha opinião.
Quero desejar à Ministra Gleise muito sucesso. E
digo a S.Exa. que pode contar com a nossa bancada
na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, para
que em sua gestão na Casa Civil, junto à Presidenta
Dilma, possa continuar a dar bons exemplos para o
País, dando encaminhamento a projetos que dizem
respeito ao desenvolvimento com justiça social.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Junior) – Convido a
Deputada Janete Rocha Pietá para presidir a sessão.
O Sr. Jutahy Junior, § 2º do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi�
dência, que é ocupada pela Sra. Janete Rocha
Pietá, § 2º do art. 18 do Regimento Interno.
A SRA. PRESIDENTA (Janete Rocha Pietá) –
Concedo, por 1 minuto, a palavra ao Deputado Luiz
Couto, para dar como lido seu pronunciamento.
O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta Deputada Janete Rocha Pietá,
quero registrar desta tribuna o pronunciamento que
faço, e cujo tema é a geografia da fome, de Josué de
Castro a Dilma Rousseff.
O que teria dito Josué de Castro, se vivo fosse,
ao ouvir da Presidenta da República Dilma Rousseff,
na última quinta-feira, 2 de junho de 2011, que a primeira prioridade do Brasil continuava sendo acabar
com a fome e a miséria, agora de mais 16 milhões de
brasileiras e brasileiros?
Nesse sentido, peço que se considere como lido
meu pronunciamento, em que trato do combate à fome
e à miséria com a inclusão produtiva.
Sra. Presidenta, solicito a V.Exa. que seja dada
publicidade a meu pronunciamento pelos órgãos de
comunicação da Casa.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Janete Rocha Pietá) –
Muito bem, Deputado Luiz Couto.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho a
esta tribuna registrar pronunciamento que faço, e que
intitulo de A Geografia da Fome – de Josué de Castro
a Dilma Rousseff.
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O que teria dito Josué de Castro, se vivo fosse,
ao ouvir da Presidenta da República Dilma Rousseff,
na última quinta-feira, 2 de junho de 2011, que a primeira prioridade do Brasil continuava sendo acabar
com a fome e a miséria, agora de mais 16 milhões de
brasileiras e brasileiros?
Josué de Castro, com títulos de doutor em outros países, foi perseguido no Brasil porque ousou dizer para o mundo que neste País havia muita fome e
muitos famintos. Pagou caro pelo preço de falar de um
tabu. Mas foi além: revelou a engenharia da fome no
Brasil. Mostrou todo o seu horroroso edifício, seus mecanismos de reprodução e seus pilares de sustentação.
Autor de dezenas de obras, entre as quais Geo�
grafia da Fome, uma das mais importantes obras do
pensamento social brasileiro, Josué de Castro foi cassado pela ditadura militar, mas foi acolhido em vários
outros países, onde obteve notoriedade pelos amplos
estudos em que denunciava a fome e a desnutrição,
desnaturalizando‑as, desnudando-as, nomeando-as.
Por décadas o tema seria abafado. A fome que
incomodava os famintos num outro sentido incomodava
também os abastados. Durante décadas, os donos do
poder construíram um discurso para convencer o povo
brasileiro sobre a inevitabilidade dessa desgraça. Afinal,
como ser moderno carregando mazelas medievais?
A fome amordaçada pelas elites do País foi denunciada por D. Helder Câmara e outros profetas do povo.
Ganhou voz, ganhou versos, ganhou ritmos, ganhou
rimas, na verve de Patativa do Assaré, na sanfona de
Luiz Gonzaga e de outros artistas nordestinos. “Barri�
ga seca não dá sono” e ainda provoca nos famintos as
mais variadas reações. Por vezes criava o desespero
e revoltas desorganizadas. Porém, noutras tantas, o
mais comum era acarretar uma vergonha e um silêncio
profundos e tristes, de torpe resignação.
A fome era tema proibido, e a ditadura militar pregava, sem admitir a existência da fome, que o desafio da
economia era “fazer o bolo crescer para depois dividi�
-lo”. O bolo cresceu, mas, paradoxalmente, diminuiu o
número de pratos onde o bolo era fartamente fatiado.
Nos anos 90 o neoliberalismo fez pior: negou
qualquer relação entre a fome e a economia e, sem
sutilezas, escamoteou a fome do debate da política. No
entanto, Herbert de Souza, o Betinho, o cidadão, dizia
que “a alma da fome é a política”. E Betinho trouxe a
fome para a pauta do dia. Criou e inspirou a criação
de milhares de comitês de combate a fome em todo
o País. Sobre a fome, a vergonha nacional, já não se
tinha mais receio de falar, de mapear, de mostrar, encarando sua cara feia e suja. A fome estava desmitificada, escancarada, esquadrinhada.
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Mas foi com Lula da Silva que o combate a fome
ganhou status de política pública federal e de prioridade
nacional. Como se fosse destino traçado, coube a Lula
– sobrevivente de uma saga, como sua mãe e irmãos,
e outros milhões de brasileiros – implementar o mais
bem-sucedido programa de erradicação da fome e da
miséria. Pelo menos 28 milhões de pessoas saíram da
situação de pobreza e mais 36 milhões ascenderam à
classe média. Trata-se da maior mobilidade social para
cima da História do Brasil.
Agora com a Presidenta Dilma, a política pública
de combate a miséria está estampada, com radicalismo, no slogan do Governo: “País rico é país sem po�
breza”. E, como não poderia ser diferente, Dilma vai
além, ao propor uma metodologia mais profunda para
definição da chamada “linha de pobreza”. Para ser miseravelmente pobre não basta ter no máximo apenas
R$70,00 por mês para sobreviver. Também é miserável
quem, mesmo tendo R$70,00 por mês para comprar
alimentos, não tem acesso a serviços de água, luz,
educação, saúde, moradia. Mais ainda: nesta segunda
fase do programa, o Estado brasileiro deve “fazer uma
busca ativa” e “ir até onde essas pessoas estão”, muitas vezes sem nome, sem endereço, sem informação,
sem solidariedade – em suma, sem direitos.
Muito importante: tudo isso compõe um programa maior de desenvolvimento econômico, social e
ambiental.
O Brasil é rico, e já avançou muito nos últimos
anos, mas a pobreza e a fome ainda nos interpelam,
e nenhum de nós brasileiros e brasileiras pode acomodar-se na simples cobrança da efetivação do que
chamamos de Estado de Direito. O Brasil sem fome
– da utopia de Josué de Castro, da profecia de D.
Helder Câmara, da esperança de Luiz Gonzaga, da
indignação de Betinho e da coragem de Lula – não
é um dever circunscrito ao Estado e aos Governos. É
acima de tudo um dever nosso, de cada um de nós
brasileiros e brasileiras.
Era o que tinha a dizer.
A SRA. PRESIDENTA (Janete Rocha Pietá) –
Concedo a palavra ao Deputado Jutahy Junior, pelo
prazo de 3 minutos.
O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB-BA. Sem revisão do orador.) – Sras. e Srs. Deputados, o País hoje
acordou melhor. A decisão da demissão do Ministro
Palocci criou um ambiente de alívio, de satisfação e de
tranquilidade no Brasil. Desde o anúncio do aumento
gigantesco do patrimônio do Ministro Palocci o País
inteiro estava perplexo, ansioso, muitas vezes frustrado, com receio de que tudo desse em nada. Graças à
imprensa livre deste Brasil, aos órgãos principais da
imprensa brasileira e à mobilização da sociedade, que
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se mostrou absolutamente indignada diante dos fatos
expostos, hoje o Ministro Palocci deixou de ser a figura
principal do Governo Dilma.
Sou um otimista, Deputada Pietá. Acredito no
Brasil. Acredito que a nossa sociedade tem o poder
de mobilizar-se para melhorar os costumes brasileiros.
O Ministro Palocci, na hora em que foi às redes
de televisão, à imprensa do Brasil, adotou uma estratégia. Sou advogado, e para mim essa estratégia que
ele adotou foi clara: primeiro, quis preservar seu próprio
patrimônio; segundo, preservar seus ex‑clientes e seus
possíveis ex-clientes. Não teve qualquer cuidado de se
preocupar com a coisa pública, com o interesse público,
com a alta função que exercia como Ministro‑Chefe da
Casa Civil. Ele fez a opção clara pela atividade privada, e não percebeu que o País não aceita mais essa
interseção entre o público e o privado.
Digo que o Brasil amanheceu melhor porque acredito que a sociedade demonstrou que esse padrão de
comportamento, essa tentativa cínica, omissa e muitas
vezes até patética de tentar empurrar com a barriga
esses episódios, esperando que o tempo os resolva,
não mais funciona. Ficou claro para a Presidente da
República que o custo de manter o Ministro Palocci
era maior do que o de demiti‑lo.
Por isso, estou hoje nesta tribuna para dizer que
desejo também muito sucesso à nova Chefe da Casa
Civil, a Senadora Gleisi Hoffmann, porque o que queremos no Brasil é que os padrões éticos, morais e
de eficiência prevaleçam, que a luta política se dê no
campo das ideias, e não do comportamento. Por isso,
Sra. Presidente, vim a esta tribuna. Vim a esta tribuna
porque diversas vezes, nestes últimos 23 dias, firmei
posição diante daquilo que vi na sociedade, nos lugares que frequentava e no Parlamento, uma situação
de perplexidade e muitas vezes de frustração, como
já disse, e quero dizer, com absoluta convicção, que
a saída do Ministro Palocci gerou na juventude principalmente a esperança de termos uma política mais
decente no Brasil, porque estávamos todos em um
ambiente de frustração, com medo de que tudo que
estava sendo evidenciado – as incorreções, a atitude
não republicana, a intesecção entre o público e o privado – pudesse não dar em nada.
Mas a sociedade venceu, a imprensa venceu, o
País venceu.
A SRA. PRESIDENTE (Janete Rocha Pietá) –
Gostaria de convidar neste momento o Deputado Jutahy Junior para assumir novamente a Presidência,
porque eu serei a próxima oradora.
A Sra. Janete Rocha Pietá, § 2º do art.
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
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presidência, que é ocupada pelo Sr. Jutahy
Junior, § 2º do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Junior) – Convido
a Deputada Janete Rocha Pietá para falar durante 3
minutos.
A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT-SP.) – Sr.
Presidente Jutahy Junior, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, eu quero dizer, em primeiro lugar, da importância da indicação da Senadora Gleisi Hoffmann, uma
mulher formada em Direito e com amplo conhecimento em questões orçamentárias, para a Casa Civil. Ela
tem experiência. Durante duas vezes esteve no Poder
Executivo em Mato Grosso do Sul e também foi Secretária de Gestão Pública da Prefeitura de Londrina.
Foi a mais votada Senadora no Paraná. Ela é competente e decidida.
Por isso, eu gostaria de conclamar todos os nossos pares, principalmente a bancada feminina, para
estarmos presentes à sua posse, às 16 horas – Deputado Zeca Dirceu, do PT.
Quero parabenizar também a nossa Presidenta
Dilma pela sua condução política discreta. Primeiro,
porque ela tomou uma posição no momento em que a
Procuradoria Geral da República, legalmente, absolveu
Palocci. Porém, a Presidenta, numa atitude republicana e de profunda reflexão entre o público e o privado,
considerou que neste momento teria que sinalizar – e
eu acho que a sinalização da Presidenta é fundamental
para todos os jovens do País, para todos nós Parlamentares, para todos os assessores – que o público tem
que ser prioritário e tem que estar acima do privado.
Por isso, eu quero dizer que o Brasil continua
caminhando como um país que cresce. E a nossa
Presidenta, apontando para um caminho de combate
à miséria. O Brasil é um país desenvolvido. É um país
sem fome, que prioriza os excluídos. É um país que
caminha firme. Um país que estamos construindo com
democracia.
Também, na condição de mulher, quero dizer que
agora temos dez Ministras, e elas terão papel fundamental junto à nossa Presidenta para mostrar a esperança de um trabalho construtivo, a esperança de um
trabalho em que sempre se olha o todo, não o particular.
Então, neste momento, parabenizo a nossa Ministra e principalmente a nossa Presidenta, que sai fortalecida – tomou uma atitude correta, precisa e com ética.
Parabéns, Dilma! Parabéns, Ministra Gleisi Hoffmann!
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Junior) – Agradeço
à Deputada Janete Pietá.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Junior) – Com a
palavra o Deputado Jilmar Tatto, por 3 minutos.
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O SR. JILMAR TATTO (PT-SP. Sem revisão do
orador.) – Obrigado, Sr. Presidente, Deputado Jutahy
Junior, a quem cumprimento pela condução dos trabalhos.
O Ministro Palocci prestou um grande serviço
ao País e ao Governo. O Ministro foi vítima, no passado, de acusação de quebra de sigilo bancário. Foi
absolvido pelo STF, depois de ser achincalhado no
País. Posteriormente, o Ministro elegeu-se Deputado
Federal e, ao mesmo tempo, fez várias consultorias,
procedimento que a Constituição permitia. O Ministro
assumiu a Chefia da Casa Civil e prestou todas as
informações ao Conselho de Ética da Presidência da
República; mas não havia nada contra ele.
De forma farisaica, hipócrita, disseram que as
atividades privadas dele tinham interseção com as
atividades públicas. Pois bem, ele encaminhou toda
a documentação, todos os contratos e todas as informações ao Ministério Público Federal, ao Procurador-Geral, Roberto Gurgel. Aguardou o resultado de forma
paciente. Foi à televisão dar explicações a respeito de
suas atividades privadas, com todo o cuidado de não
quebrar o sigilo fiscal, de que ele foi vítima também.
De tal sorte, o Procurador-Geral da República,
num parecer de 27 páginas, disse que em nenhum momento ele cometeu algum ilícito, alguma imprudência,
alguma improbidade administrativa.
Mesmo assim, ele teve a hombridade de dizer à
Presidenta Dilma, ao Governo e ao País que pediria
demissão para não atrapalhar o projeto político que está
sendo desenvolvido no Brasil, que começou com Lula
e agora continua com Dilma. Pediu demissão porque
não quer, de maneira alguma, atrapalhar. A Presidenta
Dilma acatou seu pedido.
Portanto, Ministro Palocci, o senhor tem, de nossa parte, toda a solidariedade contra essa hipocrisia
contra V.Exa.
De tal sorte que, agora, quero parabenizar a
Presidenta Dilma pela escolha da Senadora Gleisi
Hoffmann, uma pessoa competente. Não só por ser
mulher, Deputada Janete Rocha Pietá, mas por ser
uma competente Senadora. Ao assumir as Secretarias
nos Estados de Mato Grosso do Sul e Paraná, no Município de Londrina, mostrou quão foi gestora pública
séria, com capacidade de articulação, de ouvir e de
falar. Com certeza, vai exercer a função de Ministra-Chefe da Casa Civil de forma bastante competente.
Agora, é bola para frente! O Brasil precisa continuar crescendo, se desenvolvendo, distribuindo renda, controlando a inflação. Esta é a pauta política que
temos que imprimir para o Brasil.
Boa sorte, Senadora Gleisi Hoffmann! Parabéns,
Presidenta Dilma, pela escolha!
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O SR. PRESIDENTE (Jutahy Junior) – Vou chamar agora dois Deputados que estavam ausentes em
momento anterior. Ambos se inscreveram muito cedo:
os Deputados Zeca Dirceu e Alfredo Sirkis; depois, os
Deputados Ivan Valente e Chico Alencar.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Junior) – Com a
palavra o Deputado Zeca Dirceu.
O SR. ZECA DIRCEU (PT-PR. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, venho à tribuna num dia em que o Paraná está
em festa pela decisão acertada da Presidente Dilma
de escolher a Senadora Gleisi Hoffmann para ser a
nova Ministra-Chefe da Casa Civil.
Venho aqui para falar daquilo que realmente
interessa ao povo brasileiro: as mudanças por que o
Brasil está passando por causa das decisões acertadas tomadas este ano na política do nosso País, e que
continuam acontecendo.
Todos nós sabemos que, nos últimos 8 anos, o
Brasil tirou 28 milhões de pessoas da miséria; 36 milhões mudaram de classe social e melhoraram de vida.
Mesmo assim existem desafios em curso que precisam ser vencidos e que dependem também do apoio
do Congresso Nacional. São 16 milhões de brasileiros
vivendo na extrema pobreza e buscando melhores
condições de vida.
Sou do Paraná, Estado considerado agrícola, e
lá existem famílias que vivem em extrema miséria. São
306 mil famílias vivendo nessa condição, e dessas 128
mil estão na agricultura.
Destaco aqui o lançamento do Plano Brasil Sem
Miséria e principalmente as boas ações elencadas para
acontecer no que diz respeito ao apoio à agricultura,
especificamente a agricultura familiar.
Não tenho dúvida alguma de que a ampliação
das políticas de aquisição de alimentos, os 2.400 reais
que cada família vai receber para melhorar a sua capacidade de organização e de produção por meio da
aquisição de insumos, com melhoria de suas possibilidades de comercialização, vão sim causar um grande
impacto em todo o Brasil, especialmente nos Estados
agrícolas, como é o caso do Paraná.
Tive a oportunidade recentemente de dialogar
com o Ministro do Desenvolvimento Agrário, Afonso
Florence, e vi quanto de investimentos já foram direcionados ao Paraná. São mais de 2 milhões de reais só
para a regularização fundiária de quase 50 mil famílias
paranaenses que ainda não receberam a titulação agrícola. Elas precisam desse título agrícola para poderem
acessar os principais programas, como o PRONAF,
e as ações habitacionais que, agora, no Paraná, por
decisão acertada da Caixa Econômica Federal, con-
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tam com uma nova superintendência para cuidar de
questões relacionadas à habitação rural.
Vi também a importante ação do Ministério do
Desenvolvimento Agrário na aquisição de retroescavadeiras, motoniveladoras e outros equipamentos
agrícolas para 63 Municípios paranaenses.
Oitenta e nove por cento dos Municípios paranaenses dependem da agricultura para crescer, para
gerar renda. Por isso, destaco mais uma vez a decisão acertada da Presidenta Dilma e a certeza de que,
com a Ministra-Chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann,
a condução do Plano Brasil Sem Miséria não só será
exitosa, mas vai levar muito em consideração quanto a
agricultura familiar é importante para o Brasil e quanto
o agronegócio tem gerado em riquezas. Além disso,
o plano de erradicação da pobreza vai, sim, alcançar
sucesso com o nosso apoio, com o nosso esforço,
principalmente com esse foco na agricultura.
Obrigado, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho,
por meio deste pronunciamento, exaltar a grandiosa
iniciativa do Governo Federal de lançar o Plano Brasil
Sem Miséria e ressaltar a importância do projeto para
o setor agrícola do meu Estado, o Paraná. Tirar os brasileiros da linha da pobreza é um desafio que começou
a ser superado no Governo Lula e que a Presidenta
Dilma agora está dando continuidade. Nos últimos 8
anos, o Brasil tirou 28 milhões de pessoas da miséria
e levou 36 milhões para a classe média. No entanto, 16
milhões de brasileiros ainda vivem na extrema pobreza. É importante frisar que, para erradicarmos de vez
a miséria no País, é de suma importância também a
colaboração de todos os entes federados: União, Estados e Municípios. A descentralização das responsabilidades é um fator determinante para evoluirmos nessa
luta. Quero aproveitar e fazer um apelo aos Prefeitos,
principalmente os do meio rural, para que colaborem
com o Governo na batalha contra a pobreza.
Dos 16 milhões de pessoas vivendo abaixo da
linha da pobreza, 306 mil estão no Paraná, sendo 128
mil na área rural. Um dos focos do Plano Brasil Sem
Miséria é a agricultura, que é o motor da economia de
89% dos Municípios paranaenses. A agricultura familiar, por sua vez, emprega 86% dos trabalhadores do
setor agropecuário do Estado. Este segmento, composto por pequenos e médios produtores, tem como
maior entrave a falta de infraestrutura.
Em reunião recente que tive com o Ministro do
Desenvolvimento Agrário, Afonso Florence, o Ministro anunciou que, no segundo semestre deste ano,
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63 máquinas retroescavadeiras serão entregues nos
Municípios de Cascavel, Guarapuava e Londrina. Esse
grande investimento do Governo Federal contemplará três regiões diferentes do Paraná com um equipamento imprescindível para o bom desenvolvimento da
agricultura. Além disso, convênios em curso no MDA,
que totalizam investimentos de quase R$2 milhões,
irão regularizar a situação de aproximadamente 50
mil agricultores sem titulação de terra, escritura e registro em cartório. A regularização dessas terras dará
aos agricultores todas as condições para acessar uma
série de políticas públicas do Governo, principalmente no que diz respeito ao crédito e aos programas de
compra e aquisição de alimentos. O Plano Brasil sem
Miséria veio para complementar essas ações e alavancar o desenvolvimento do setor agrícola no Paraná e
em todo o País.
Quero ressaltar aqui as ações regionais do plano de combate à miséria. O Ministro Afonso Florence
anunciou, semana passada, que cerca de 33 mil famílias
que vivem no campo em situação de extrema pobreza
receberão a visita de agentes de desenvolvimento do
Plano Brasil Sem Miséria. O programa prevê que cada
grupo de mil famílias de agricultores seja orientado e
acompanhado por uma equipe de 11 técnicos. Uma
linha de fomento de R$2,4 mil por família vai apoiar,
ao longo de 2 anos, a produção e a comercialização
excedente dos alimentos. O pagamento será efetuado
por meio do cartão do Bolsa-Família.
Uma das prioridades do plano é aumentar a
produção do agricultor através da orientação e acompanhamento técnico, além de oferta de insumos e de
água. A ampliação do Plano de Aquisição de alimentos
(PAA) é mais uma medida eficaz do Plano Brasil sem
Miséria em favor dos agricultores. Por meio do PAA, o
Governo Federal compra a produção para doá-la a entidades assistenciais ou para a formação de estoques.
Eu, como Vice-Líder do Partido dos Trabalhadores, darei todo apoio para que a Câmara vote e aprove as medidas provisórias e projetos de lei referentes
ao Plano Brasil Sem Miséria. Articularei também para
que as ações cheguem ao maior número de famílias
paranaenses. Meu mandato está à disposição das lideranças políticas dos Municípios para facilitar a interlocução com todas as instâncias do Governo Federal,
facilitando, assim, as ações de combate à pobreza e,
consequentemente, o desenvolvimento do Paraná e
do Brasil.
O SR. ALFREDO SIRKIS (Bloco/PV-RJ. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, subo a esta tribuna para manifestar minha profunda preocupação
com a crise do Corpo de Bombeiros no Estado do Rio
de Janeiro. Neste momento, há 439 integrantes des-
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sa corporação presos como resultado dos incidentes
ocorridos na semana passada.
Tenho uma posição muito clara em relação ao
respeito à hierarquia, à não quebra de hierarquia, e
também penso que determinadas formas de luta não
devem ser adotadas, sobretudo no caso de carreiras
da função pública que adotam esses princípios de disciplina e de hierarquia.
No entanto, temos que reconhecer e assumir que
erros gravíssimos foram cometidos pelo Governo do
Estado do Rio de Janeiro, especificamente pelo Governador Sérgio Cabral, no trato dessa questão.
Começou pelo desvio de função dessa gloriosa
corporação do nosso Estado, retirada da sua função
precípua de defesa civil e colocada como uma espécie
de roda estepe, quebra-galho, para suprir deficiências
da Secretaria de Saúde.
Depois, durante um longo processo, houve total
ausência de diálogo, total falta de respeito, total ignorância com relação a questões mais comezinhas que
os integrantes daquela corporação, reiteradamente,
vinham apresentando.
A partir de certo momento, começou a haver uma
repressão interna extremamente agressiva, intensa e
truculenta dentro da corporação, o que, por sua vez,
gerou revolta dos soldados do fogo, dos salva-vidas e
de suas famílias, em relação a toda essa situação. De
um lado, a profunda depreciação salarial, por parte de
homens e mulheres que muitas vezes arriscam sua
própria vida para salvar a vida dos outros – então, é
grande a desconsideração, é uma grande depreciação
das condições de trabalho e de salário. De outro, uma
tendência à agressividade, à brutalidade e à truculência
dentro da instituição contra aqueles que reivindicavam,
que queriam dialogar com o comando da instituição,
queriam dialogar com o Exmo. Sr. Governador.
Na verdade, a crise dos bombeiros do Rio de Janeiro é produto da falta de diálogo, da falta de respeito,
da falta de consideração com uma corporação gloriosa
e muito importante para a população do nosso Estado.
Penso, então, dentro dessas circunstâncias, que
deve haver mais compreensão em relação a fatos graves que acabaram acontecendo e que lamentamos. É
fundamental, de qualquer modo, que se restabeleça o
respeito, o diálogo e a consideração. Com isso, poderemos rapidamente solucionar essa crise.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Junior) – Passo a
palavra ao Deputado Toninho Pinheiro, do PP de Minas
Gerais, e convido o Deputado Hugo Motta, do PMDB
da Paraíba, a assumir a presidência dos trabalhos.
O SR. TONINHO PINHEIRO (PP-MG. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente Jutahy Junior, Sr. Deputado Hugo Motta, bom dia. Meus cumprimentos a todos.

Quinta-feira 9

29221

Como Deputado Federal de Ibirité, Minas Gerais,
compreendo que a Presidente Dilma está se esforçando para fazer um grande governo, e é obrigação nossa, como empregados do povo, ajudá-la. Infelizmente,
sozinha, ela não conseguirá.
Quero fazer uma afirmação muito grave. Um dos
órgãos do Governo não está ajudando a Presidente a
realizar um grande governo, principalmente na questão
ambiental. Na Comissão de Meio Ambiente, acabamos
de aprovar a realização de audiência pública em que
terá a participação da PETROBRAS, uma das maiores
empresas do Brasil e do mundo. Ela cometeu um grave crime ambiental em Ibirité, Minas Gerais. Por meio
de processo de refino de petróleo, ela poluiu a Lagoa
da Petrobras em Ibirité com uma toxina letal aos seres
humanos, com metais pesados tóxicos que podem causar câncer. Toda essa poluição está indo para dentro
do Paraopeba e, consequentemente, para dentro do
Rio São Francisco.
Desde 2005 acionamos a Justiça, o Ministério
Público e todos os órgãos ambientais. Infelizmente, a
PETROBRAS não tomou nenhuma providência. Por
isso a nossa alegria por termos aprovado a realização
dessa audiência pública na próxima terça‑feira, para
que a PETROBRAS venha também contribuir para a
preservação do meio ambiente, ajudando a Presidente
Dilma a fazer um grande governo. Isso é muito importante. Ninguém consegue governar uma nação sozinho.
Ficamos chateados porque uma empresa milionária, capacitada, orgulho do Brasil, cometeu um crime ambiental e não tomou providências, deixou rolar.
Do jeito que está, pode causar a morte de pessoas.
O mais importante para o Brasil são as vidas humanas, e a população de Ibirité está correndo risco de
perder a vida.
Gostaria ainda de fazer um registro também muito
importante, quanto a se falar em Brasil sem miséria.
Ajudemos a Presidente Dilma, levando alguns dados
a S.Exa. Cito duas questões importantes para a vida
humana: saneamento básico e saúde.
Hoje, 57% da população brasileira não é beneficiada por coleta de esgoto. Isso é grave. Além disso, a
maioria do povo brasileiro, infelizmente, está morrendo nas filas dos hospitais, sem atendimento à saúde,
por falta de médico, de remédios, de consultas e de
cirurgias. Portanto, atendimento à saúde é importantíssimo, assim como coleta de esgoto. Isso significa
um Brasil sem miséria.
Temos de passar esses dados à Presidenta Dilma, para que possamos ajudá‑la a fazer um grande
governo, para o bem do nosso Brasil.
Muito obrigado pela oportunidade.
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O Sr. Jutahy Junior, § 2º do art. 18 do
Regimento Interno���������������������������
, deixa
�������������������������
a cadeira da presi�
dência, que é ocupada pelo Sr. Hugo Motta, §
2º do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Hugo Motta) – Convido o
Deputado Ivan Valente a fazer uso da tribuna da Casa,
por 3 minutos.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em
primeiro lugar, gostaria de que fosse registrada nesta
Casa nota do Movimento Xingu Vivo sobre a licença
de instalação de Belo Monte.
É evidente que a Usina Hidrelétrica Belo Monte não tem viabilidade econômica, social, ambiental,
política ou até mesmo cultural, porque atinge o direito
das populações locais, das populações indígenas. E
ela vem sendo contestada por todos órgãos científicos,
como SBPC, ABC, instituições respeitadas, que fizeram
estudo de viabilidade sobre Belo Monte.
Quanto à falta de viabilidade econômica da usina, as próprias empreiteiras, que têm total interesse,
estão se desinteressando por Belo Monte.
O IBAMA tinha que se abster de emitir licença
de instalação para Belo Monte. Nós entendemos que
o IBAMA não está cumprindo o seu papel.
Queremos deixar registrado aqui que uma obra
de 30 bilhões de reais para viabilizar uma usina desse
tipo, que viola o meio ambiente e os direitos sociais e
humanos de populações, deve ser travada neste momento, porque esse projeto realmente não interessa
à população brasileira.
Também queria aproveitar este momento, Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, para comentar a
saída do Ministro Antonio Palocci. Desde o primeiro
momento, o Partido Socialismo e Liberdade deixou
muito claro que era tráfico de influência o que existia,
nessa relação simbiótica entre o capital financeiro e
a lógica do poder. O Ministro Palocci é o homem de
confiança dos bancos, é o homem que dava segurança
aos governos, desde o Governo Lula. Saiu do Ministério
da Fazenda e foi parar na Casa Civil como o homem
de confiança do mercado financeiro. Quando deixou
de ser Ministro, depois do caso Francenildo, tornou-se
Deputado Federal, exercendo funções de consultoria
e assessoria. Evidentemente, ninguém ira fazê-lo, alguém como Palocci, se não tivesse informações privilegiadas, informações de dentro, que interessassem
às megaempresas às quais ele deu consultoria. E nós
denunciamos isso aqui.
Quero inclusive pedir a todos os Deputados e a
todas as Deputadas que assinem a emenda constitucional do PSOL pedindo o fim da possibilidade de
Parlamentares exercerem atividades privadas que in-
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cidam sobre a vida pública. Nós temos uma emenda
constitucional apresentada e pedimos o apoio de todas
as Deputadas e de todos os Deputados.
Entendemos também, Sr. Presidente, que a Chefia da Casa Civil é um cargo eminentemente político, é
o centro nervoso do Governo. Não pode, na primeira
declaração, uma Senadora que toma posse hoje dizer:
“A minha função é de gestora”. Não. A função é política. Nós exigimos transparência, vida republicana e
um projeto que interesse a todo o povo brasileiro; não
só o ajuste fiscal em nosso País, não só a eficiência e
a eficácia, mas também a relação respeitosa entre os
Poderes e um projeto de nação que distribua renda,
riqueza e poder.
Por isso, Sr. Presidente, entendemos que este
momento é delicado. O Governo sofreu um desgaste
muito grande por não tomar as medidas necessárias
e imediatas para investigação e prestação de contas
do Ministro Palocci. A Casa Civil, certamente, não é
local só para gestão. Ou ela é o centro político nervoso que articula o conjunto da política de Governo, ou
ela fracassará.
Quero fazer um último registro. Nos governos do
PT, a Chefia da Casa Civil virou o cargo da maldição –
vide José Dirceu, Erenice e, agora, o Ministro Palocci.
Só se salvou a própria Presidente da República, que
já foi Chefe da Casa Civil.
O PT, por sua história, já deveria ter tomado a decisão de pedir a saída do Ministro Palocci, e não segurar
esse enriquecimento brutal como uma forma de atuar.
NOTA A QUE SE REFERE O ORADOR
Nota do Movimento Xingu Vivo – Comitê Metro�
politano sobre a Licença de Instalação da Usina de
Belo Monte
Há muito já se sabe que a Usina Hidrelétrica
(UHE) Belo Monte não tem viabilidade econômica,
social, ambiental, cultural e mesmo política. Mais uma
prova disso foi a carta enviada à Presidente Dilma Rousseff no dia 19 de maio/2011, assinada por 20 das mais
importantes associações cientificas brasileiras, como a
Academia Brasileira de Ciências (ABC) e a Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), que,
após se debruçarem por um longo tempo sobre os estudos até aqui realizados, manifestaram preocupação
e pediram a suspensão do processo de licenciamento
da UHE Belo Monte.
Há muito também já se sabe que a UHE Belo
Monte infringe frontalmente a constituição e a legislação ambiental do Brasil. É por isso que a Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), nacional e seção Pará, e
o Ministério Público Federal (MPF) estão pedindo que
sejam suspensas as operações de Belo Monte enquan-
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to as condicionantes não forem realmente cumpridas.
Nesse sentido, no dia 11 de maio/2011 o MPF emitiu
uma recomendação ao Presidente do IBAMA, pedindo
que este se abstenha de emitir a Licença de Instalação
da UHE Belo Monte, enquanto as questões relativas às
condicionantes da Licença Prévia 342/2010 não forem
definitivamente resolvidas.
Nem mesmo o Consórcio Norte Energia S/A
(NESA), montado pelo Governo Federal as vésperas
do leilão, apresenta consistência. Esta semana foi
amplamente divulgado que as empresas Galvão Engenharia, Serveng e Cetenco já fizeram pedido formal
de desligamento do consórcio; a Contern fará o pedido
nos próximos dias, e a J. Malucelli e a Mendes Junior
estão apenas à procura de alguém que compre os
seus percentuais no negócio, seguindo os mesmos
passos da Gaia Energia, que já vendeu a sua parte
para a VALE. Antes mesmo de iniciar suas atividades
a NESA já está caindo de podre.
A UHE Belo Monte é hoje uma bandeira política
do Governo Federal. Só isso explica a obsessão por
esta obra, que vai repassar no mínimo 30 bilhões de
reais para as empreiteiras, setor que, coincidentemente, ficou em 1º lugar no repasse de verbas para a
campanha da Presidente Dilma Rousseff.
Apesar de tudo, reuniram-se entre os dias 20 e 23
de maio/2011, na Aldeia Piaraçu, mais de 200 lideranças, representando 12 etnias, índios Kayapó, Juruna,
Kaiabi, Xavante, Cinta-Larga, entre outros, além de
lideranças dos movimentos sociais, que reafirmaram
em alto e bom tom “NÃO À CONSTRUÇÃO DE BELO
MONTE”. Reiterando a intenção de todos e todas em
lutar até o ultimo suspiro contra esta usina.
É por tudo isso que repudiamos a emissão da
Licença de Instalação ilegal de Belo Monte. Exigimos
que esse projeto seja definitivamente encerrado. Alertamos o Governo da Presidente Dilma Rousseff que
ele será o único responsável pelas consequências que
decorrerão de sua insistência nesse projeto. Consequências que poderão ser expressas, literalmente, em
dor, lagrimas e sangue.
Pedimos o apoio de todos os brasileiros e brasileiras. Conclamamos as pessoas do mundo todo para
que possamos estar juntos nesta decisiva batalha
para barrar os mais pesados ataques que o capital já
desferiu, até hoje, contra a floresta, os rios, os povos
e a vida na Amazônia, no Brasil, e no Planeta Terra.
Somos fortes.
Estejam conosco, estamos com vocês.
A FLORESTA E A VIDA NOS CHAMAM!
TODOS E TODAS EM SUA DEFESA!
Belém, 1º de junho de 2011
Assinam esta nota:
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Associação Paraense de Apoio às Comunidades
Carentes (APACC);
Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais (ABONG);
Associação Indígena Tembé de Santa Maria do
Pará (AITESAMPA);
Comissão Pastora da Terra (CPT/PA); Conselho Indigenista Missionário Regional Norte II (CIMI);
Comitê Dorothy; Companhia Papo Show Coletivo de
Juventude Romper o Dia; Central Sindical e Popular
(CONLUTAS); Diretório Central dos Estudantes/UFPA;
Diretório Central dos Estudantes/UNAMA; Diretório
Central dos Estudantes/UEPA; Federação de Órgãos
para Assistência social e educacional (FASE); Fórum
de Mulheres da Amazônia Paraense (FMAP); Fundação Tocaia (FunTocaia); Fórum da Amazônia Oriental
(FAOR); Fórum Social Pan-amazônico (FSPA); Fundo
Dema/FASE Grupo de Mulheres Brasileiras (GMB);
Instituto Amazônia Solidária e Sustentável (IAMAS);
Instituto Universidade Popular (UNIPOP); Instituto Amazônico de Planejamento, Gestão Urbana e Ambiental
(IAGUA); Movimento de Mulheres do Campo e da Cidade do Estado do Pará (MMCC-PA); Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST); Movimento dos
Atingidos por Barragens (MAB); Movimento Luta de
Classes (MLC); Mana-Maní Círculo Aberto de Comunicação, Educação e Cultura; Movimento Hip-Hop da
Floresta (MHF/NRP); Partido Socialismo e Liberdade
(PSOL); Partido Comunista Brasileiro (PCB); Partido
Socialista dos Trabalhadores Unificados (PSTU); Rede
de Educação Cidadã (RECID); Rede de Juventude e
Meio Ambiente (REJUMA); Sociedade Paraense de
Defesa dos Direitos Humanos (SDDH); Sindicato dos
Trabalhadores do Serviço Público Federal do Pará
(SINTSEP/PA); Sindicato Nacional dos Docentes das
Instituições de Ensino Superior (ANDES-SN); Sindicato
dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Gestão Ambiental do Estado do Pará (SINDIAMBIENTAL); Sindicato
dos Trabalhadores na Construção Civil de Belém e
Ananindeua; Associação dos Empregados do Banco
da Amazônia (AEBA)
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,
servidores e todos os demais que acompanham esta
sessão matutina da Câmara dos Deputados, esvaziada
ainda, é evidente que o fato político do momento é a
saída do Ministro Palocci. Creio que, a exemplo de outro rechonchudo, ele saiu do seu ofício definitivamente.
Palocci, embora tenha qualidades inegáveis, como
inteligência, habilidade, simpatia, esgotou seu capital
político. Ele é reincidente, ao fim e ao cabo, no mesmo
tipo de prática: a de misturar a atividade privada com
a função pública. E ele faz isso desde o primeiro Go-
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verno Lula, no Ministério da Fazenda, com a casa de
negócios e diversões chamada República de Ribeirão
Preto, a bisbilhotice sobre o caseiro que viu aquelas
movimentações, digamos, pouco republicanas, até
agora, quando, sendo Deputado Federal – e aí é que
está o problema –, abre uma consultoria milionária. E
faturando. Inclusive, de maneira inédita, quando vai
fechar a empresa, mais do que antes, com clientes
generosíssimos, que resolvem diminuir o perfil da
dívida que tinham para com um consultor, com mais
um assessor, apenas ganhando somas acima do que
se pratica comumente no mercado. Resolvem pagá-lo! Uma firma que vai fechar fatura como nunca! E
ele inclusive “conciliou” – entre aspas – as funções
de coordenador da campanha de Dilma, tesoureiro e
consultor, recebendo somas milionárias.
Isso tudo é absolutamente nebuloso. É lamentável que o Procurador-Geral não tenha visto razões
para procurar nada. Nós da Câmara dos Deputados
e do Senado devemos continuar procurando elucidar
essa promiscuidade entre o público e o privado, que
é comum na República brasileira, mas deve ser combatida. Daí o sentido de uma CPI.
O PSOL elaborou uma proposta de emenda à
Constituição que veda a quem exerce mandato público
a prática de atividades privadas que tenham vínculos
com a função pública exercida. Isso parece-nos elementar. Isso existe em todos os países de verdadeira
república do mundo, e é isso que devemos buscar, é
isso que devemos perseguir. Vamos agir a partir dessa
lição, que é sempre difícil, dolorosa, crítica, para criar
um outro patamar no Brasil em relação a isso.
Por fim, Sr. Presidente, pedindo sua tolerância por
mais 60 segundos, quero dizer que estou recolhendo
dos colegas Deputados – de todos, sem exceção, de
todos os partidos, de todos os Estados – assinaturas
para um manifesto de apoio aos bombeiros do Rio de
Janeiro, simples e urgente: “Nós Parlamentares Fede�
rais manifestamos nossa solidariedade aos bombeiros
do Rio de Janeiro. O Governo Estadual deve libertar os
439 detidos e retomar imediatamente o diálogo com
essa categoria essencial, que faz pleitos justíssimos”.
Já temos assinaturas de Deputados de São Paulo, Acre, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Minas
Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.
Tenho certeza de que todos os Deputados da Federação vão assinar o manifesto, que levarei ao Governador
e ao movimento dos bombeiros, em vigília já há 4 dias
nas escadarias da Assembleia Legislativa, no centro
do Rio de Janeiro.
Obrigado pela paciência, Sr. Presidente.
O SR. GIROTO (Bloco/PR-MS. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, faleceu ontem no Estado de
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Mato Grosso do Sul, Estado do Deputado Fabio Trad,
o Prefeito Juneir, da cidade de Antônio João, em um
acidente.
Eu gostaria de deixar registrado nesta Casa que
ele foi um Prefeito combativo, um amigo, um grande
companheiro, que nos deixou ontem.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Hugo Motta) – Nobre Deputado, será registrado e divulgado pelos órgãos de
comunicação da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Hugo Motta) – Com a palavra o Deputado Fabio Trad, do PMDB do Mato Grosso
do Sul. S.Exa. dispõe de 3 minutos.
O SR. FABIO TRAD (PMDB-MS. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, em primeiro lugar, faço questão de externar minha satisfação de vê-lo, aos 22 anos,
presidindo uma sessão da Câmara dos Deputados.
Parabéns a V.Exa.! Parabéns à juventude brasileira!
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu venho
do Estado de Mato Grosso do Sul, que faz fronteira
seca com dois países: Bolívia e Paraguai. A Capital de
Mato Grosso do Sul é Campo Grande, que tem hoje
mais de 850 mil habitantes.
Sabemos que a Presidenta Dilma, ainda em sua
campanha e já no início do seu Governo, tem sempre
enfatizado, relativamente à segurança pública, a questão da prevenção.
Muito bem. Hoje recebi em meu gabinete a diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais
de Campo Grande. Ela fazia um apelo – que penso
que procede, até porque, pela segunda vez, venho a
esta tribuna para falar sobre isso – no sentido de que
a Guarda Municipal de Campo Grande precisa ser valorizada e aperfeiçoada.
O PRONASCI, programa que enfatiza a prevenção na área de segurança pública, tem, na realidade,
todas as condições para contemplar a cidade de Campo Grande como uma de suas conveniadas.
Por isso, Sr. Presidente, como campo-grandense,
como sul-mato-grossense, como brasileiro venho a esta
tribuna fazer ao Ministro de Estado da Justiça, José
Eduardo Cardozo, apelo no sentido de que adote as
providências necessárias para fazer com que Campo
Grande estabeleça, de uma vez por todas, o convênio
com o PRONASCI, de modo que a Guarda Municipal
possa receber investimentos e a segurança pública
tenha, de fato, seu aspecto preventivo reforçado.
Cidade pujante, Campo Grande conta com mais
de 850 mil habitantes e vem crescendo exponencialmente, mas também enfrenta adversidades. Por exemplo, foi lá que o Governo Federal decidiu implantar um
presídio federal. Ora, sabemos que ao redor de presídios organizam-se células criminosas.
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Todas as razões apontam para que Campo Grande possa celebrar com o PRONASCI esse convênio, a
fim de que a Guarda Municipal receba investimentos.
E é nesse sentido, Sras e Srs. Deputados, que
este sul-mato-grossense, que este campo-grandense,
por acreditar na Presidente Dilma e nos bons propósitos do Governo Federal, faz este apelo no sentido de
incluir Campo Grande no PRONASCI e, assim, melhorar a qualificação de sua Guarda Municipal.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Hugo Motta) – Agradecemos ao Deputado Fábio Trad as palavras. S.Exa.
é um jurista brilhante e sucede com louvor seu pai
nesta Casa.
Parabéns a S.Exa. pela atuação!
O SR. PRESIDENTE (Hugo Motta) – Concedo a
palavra ao Sr. Deputado Wilson Filho.
O SR. WILSON FILHO (PMDB-PB. Sem revisão
do orador) – Sr. Presidente Hugo Motta, é um prazer
muito grande discursar tendo V.Exa na Presidência –
V.Exa. é o Deputado mais jovem do Brasil e eu sou o
segundo, ambos com 21 anos.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho a
esta tribuna fazer, mais uma vez, um apelo à Presidência da Câmara dos Deputados, ao Presidente Marco
Maia para que coloque em pauta, com urgência, conforme requerimento que entreguei ontem, o Estatuto
da Juventude e o Plano Nacional da Juventude, duas
publicações em prol dos jovens do Brasil.
Só no meu Estado da Paraíba, a população entre 16 e 25 anos é composta por 700 mil pessoas. Se
estendermos a idade até os 30 anos, serão mais de
1 milhão de jovens, num universo de pouco mais de
3 milhões de paraibanos. Portanto, o Estatuto da Juventude e o Plano Nacional da Juventude são muito
importantes.
Ressalto mais uma vez meus projetos em prol
da juventude, que já está muito sofrida e passa por
muitas dificuldades, mas que, graças a Deus, nunca
deixa de sonhar com um futuro melhor.
O projeto de validar a carteira de estudante em
todo o território nacional, Deputado Chiquinho, Deputado Fabio Trad, teve forte destaque na mídia estadual.
Várias mídias nacionais me procuraram para conhecer esse importante projeto, que apresentei tão logo
cheguei à Câmara dos Deputados. É uma proposição
simples, mas de elevada importância. Um estudante do
Estado da Paraíba não deixa de ser estudante quando
passa os limites territoriais do Estado para Pernambuco, para o Rio Grande do Norte, para o Ceará. Ele não
deixa de ser estudante e precisa continuar com seus
direitos de estudante.
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Outro projeto de minha autoria é o do passe livre
estudantil. O estudante de baixa renda não precisa pagar transporte público. Assim como esse direito para os
jovens existe aqui, na Capital Federal, ele deve existir
em todos os demais Municípios do nosso Brasil. Também deve existir o passe livre para os professores carentes, para beneficiar esses profissionais, até porque
a educação é a base de nossa sociedade.
Quero também falar das nossas outras bandeiras,
Presidente Hugo Motta, tais como a educação e o tão
sonhado primeiro emprego. Esse sonho vai ser realizado agora, com o PRONATEC, da Presidenta Dilma. Já
estamos conversando com todos os responsáveis pelo
PRONATEC em todo o Brasil para que levem cada vez
mais escolas técnicas para o nosso Estado, a Paraíba.
Outra de nossas bandeiras é o combate às drogas.
Eu sou o 1º Vice‑Presidente da Comissão de Políticas
Públicas de Combate às Drogas. Digo a todos os que
estão nos ouvindo ou assistindo à sessão neste momento que para o dia 8 de agosto foi marcada comigo,
Coordenador da bancada da Paraíba para a questão
das drogas, o Presidente desta sessão, Hugo Motta,
e o Deputado Luiz Couto, que são os dois Relatores,
uma audiência pública na Assembleia Legislativa para
tratar desse assunto, e para isso chamamos todos os
entes representativos do Estado. Faremos nossa carta-proposta, porque o Brasil espera, a população espera,
para o final deste ano, uma lei que realmente previna
o uso de drogas, recupere os usuários e combata o
tráfico de drogas.
É importante tratarmos desse tema, o que já vem
sendo feito não só no meu Estado, mas em todos os
Municípios brasileiros.
São esses os nossos trabalhos, dos quais, mais
uma vez, presto contas.
Apelo novamente ao Presidente da Câmara para
que coloque o Estatuto da Juventude e o Plano Nacional da Juventude em pauta de forma urgente, porque realmente, pela sua importância, o tema merece
relevância.
Sr. Presidente, peço que nosso discurso seja registrado nos meios de comunicação da Casa, porque
faz valer a importância do tema e das palavras que
proferi hoje.
Muito obrigado, Presidente.
Se Deus quiser, haverá um futuro bem melhor
para os jovens.
O SR. PRESIDENTE (Hugo Motta) – Agradeço ao
Deputado Wilson Filho e, ao mesmo tempo, parabenizo S.Exa. pelo brilhante trabalho que vem procurando
fazer aqui, na Casa.
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O SR. PRESIDENTE (Hugo Motta) – Concedo a
palavra ao Deputado Claudio Cajado, do Democratas
da Bahia, por 3 minutos.
O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, queria
registrar a visita que fizemos à Coreia do Sul, juntamente com o Presidente da Câmara dos Deputados,
Deputado Marco Maia, o Deputado Arlindo Chinaglia
e o Deputado Paulo Teixeira, durante a qual pudemos
constatar a grandiosidade que aquele país demonstra
hoje não apenas internamente, mas, acima de tudo,
externamente.
O Brasil tinha e tem grandes similaridades com
a Coreia do Sul. A diferença é que lá houve um fato
preponderante: como eles não tinham, como nós temos, grandes riquezas naturais, o ser humano foi
privilegiado, e o fator capacitação das pessoas foi determinante para eles passarem a superar não apenas
as dificuldades impostas pelas questões geofísicas,
mas, acima de tudo, as causadas por essa ausência
de riquezas naturais.
Investiu-se muito na educação e, diante de um
governo preocupado com questões de desenvolvimento
econômico a longo prazo, criaram-se planos decenais.
Inicialmente, eles eram voltados para a estratégia de
formação de pessoal. Depois, para as indústria de
base, como siderúrgica, etc. Posteriormente, para os
eletroeletrônicos. Hoje, são voltados para a nanotecnologia, o setor da informação da tecnologia.
Essas são áreas importantíssimas que fazem com
que a Coreia do Sul tenha um desempenho exemplar
diante das nações mais ricas do nosso planeta.
Referencio isso no plenário não apenas porque
sou do Grupo Parlamentar Brasil‑Coreia, mas para
que o Brasil possa aprender com países como a Coreia do Sul e possa desenvolver os nossos planos, não
apenas fazendo reserva de mercado – não é isso que
queremos num mundo globalizado –, mas fazendo com
que as empresas estejam inseridas nesse programa
de desenvolvimento.
Fazermos com que haja desenvolvimento sem
capacitarmos as empresas e sem exigirmos... Essa é
a diferença. Quando o BNDES dá dinheiro, recursos
para as empresas nacionais, não cobra delas metas,
prazos e cumprimento de objetivos. Na Coreia do Sul,
houve isto: todas as empresas que, de certa forma,
pegaram recursos do Governo através de empréstimos para desenvolverem suas tecnologias e seus
empreendimentos tiveram metas e objetivos a serem
alcançados. Se conseguiam atingir as metas e os objetivos nos prazos, continuavam a ser financiadas. No
Brasil, não: nós damos o dinheiro e achamos apenas
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que, por ser público e porque o empresário tem que
pagar por ele – eventualmente, não pode fazê-lo por
conta de falência ou o que o valha –, não deve ser exigida uma contrapartida de compromisso e eficiência
da empresa com o País.
Estou dando esse exemplo para que possamos
buscar nele e em outros do tipo uma forma não apenas
de desenvolvermos a nossa economia, mas também
de agregarmos tecnologia.
Lamento muito quando apresentamos emendas
individuais à área de ciência e tecnologia e, de repente, o Governo as veta, com a justificativa de que as
verbas dessas áreas não podem ser contingenciadas
e também não pode haver um aumento de dotação
orçamentária, muito menos com dispêndio financeiro.
Ora, isso é uma contradição. Se o Governo acha
que a área de ciência e tecnologia do País não pode
ser contingenciada por ser importante, como é que
os Deputados alocam recursos, por meio de emendas, e depois elas são vetadas, como uma forma de
contingenciar os recursos? “Já que estava impedido
o contingenciamento, vamos vetar.” É um erro, é um
atraso, e nós não podemos aceitar isso passivamente.
Trago o exemplo da Coreia do Sul para que possamos reforçar, ampliar e dinamizar a área de ciência e tecnologia no nosso País. Trago o exemplo da
Coreia do Sul para que possamos fazer os projetos e
programas de financiamento às indústrias nacionais,
que podem, sim, se desenvolver, têm capacidade para
isso. A EMBRAER é um exemplo de competitividade
internacional: é uma empresa eficiente e renomada.
Nós temos que, das empresas que pegam financiamentos, exigir não apenas objetivos, mas metas
muito claras a serem cumpridas. Aí, sim, estaremos
fazendo com que o Brasil se projete no cenário internacional com empresas multinacionais e nacionais fortes,
e, acima de tudo, com compromisso com o País e com
os recursos, que são públicos – nossos, portanto; do
povo brasileiro –, para dinamizar a nossa economia,
gerar empregos e agregar tecnologia, que eu acho que
é o que estamos precisando fazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. GILMAR MACHADO (PT-MG. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
quero dizer nesta manhã que sentimos a saída do Ministro Palocci, hoje ex-Ministro. Diante de um problema
que era seu, pessoal, mas que estava começando a
contaminar o Governo, entendeu que a melhor decisão
era a sua saída, para que pudesse dar a sua contribuição, mais uma vez, para o nosso projeto, como fez no
Governo do Presidente Lula e também na campanha da
Presidenta Dilma, quando contribuiu para a elaboração
do programa que estamos implementando no Brasil.
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A Presidente, então, convida para assumir a Casa
Civil uma pessoa preparada, a Senadora Gleisi Hoffmann. Quem conviveu e convive com a Senadora,
como nós que tivemos a oportunidade de conviver com
ela na Comissão Mista de Planos e Orçamentos – era
a Relatora do Plano Plurianual para estes 4 anos do
Governo da Presidenta Dilma, –, já conhece sua determinação, sua capacidade de trabalho, sua objetividade
na gestão, sua preocupação com a organização do Orçamento para que o País realmente possa caminhar.
Eu tenho certeza de que ela vai desenvolver esse
grande trabalho de organização, de planejamento e
de gestão dos vários Ministérios. Eu tenho certeza
também de que a Secretaria de Relações Institucionais – SRI, com o Ministro Luiz Sérgio, vai voltar a ter
o papel da articulação política, da relação necessária
do Poder Executivo com o Congresso Nacional, não
o de impor, mas, acima de tudo, o de se relacionar,
de dialogar sobre os projetos importantes de que estamos tratando aqui.
Nós votamos o Código Florestal, estamos discutindo o PRONATEC, o Plano Nacional de Educação.
A propósito, quero cumprimentar o Deputado Gastão
Vieira e o Deputado Angelo Vanhoni, que na próxima
sexta-feira estarão no meu Estado, Minas Gerais, na
Assembleia Legislativa, debatendo o Plano Nacional
de Educação para os próximos 10 anos.
Esses são os temas estruturantes que precisamos desenvolver. Tenho certeza de que o debate que já
estamos realizando com o Deputado Márcio Reinaldo,
Relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano
que vem, mostrará algumas inovações. O Deputado
Márcio, do PP, é muito preparado, uma pessoa que
realmente tem grande capacidade de diálogo.
S.Exa. e a então Senadora Gleisi, agora na Casa
Civil, realizavam um trabalho conjunto – o Deputado,
em relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias, a então Senadora, com referência ao Plano Plurianual –,
um trabalho importante para reestruturar o Orçamento, para acabarmos com esse processo dos restos a
pagar, diminuí-lo, estabelecendo, de fato, a votação
e a execução do Orçamento. Tenho certeza de que a
Senadora assim o fará, e nós teremos uma relação
melhor com o Congresso.
Vamos trabalhar cada vez mais para que o País
continue crescendo e se desenvolvendo, como está
acontecendo, para, dessa forma, termos cada vez mais
melhorias, tanto no PAC como na área da educação e
na da saúde, em que o Ministro Padilha vem fazendo
um trabalho excepcional. Estou certo de que o Governo
vai continuar caminhando nesse sentido.
Quero desejar ao ex-Ministro Palocci que continue
tendo sucesso nos seus empreendimentos pessoais e
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nos seus negócios e cumprimentar a Senadora Gleisi, que realmente vai fazer um grande trabalho. Temos
certeza disso.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB-MA. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, demais Deputados, mais uma vez venho a esta tribuna dizer que, a
cada dia que passa, nós aprendemos mais.
Quero felicitar o grande Presidente Hugo Motta,
jovem, talentoso, representante da Paraíba, e dizer,
em seu nome, a todos os novos Deputados que hoje
estão aqui na Câmara dos Deputados que a cada dia
que passa aprendemos muito mais. Eu aprendo quando
começo a analisar cada fato que acontece nesta Casa.
Na segunda-feira fomos impedidos de trabalhar. O
DEM e o PSDB obstruíram os trabalhos, para chamar
a atenção do Brasil inteiro sobre a questão do então
Ministro Palocci.
Palocci saiu. E agora? Estão aí os urubus de
novo em cima dele. Nas Comissões parece que não
há agenda positiva. A agenda é esta: Palocci, Palocci,
Palocci. Vamos acabar com isso e sair dessa situação
política para apresentar uma agenda positiva nesta
Casa. Não podemos ficar restritos à questão Palocci
depois que houve uma situação bem clara: o Procurador-Geral da República mandou arquivar o processo. E
aqui ainda se quer trazer problema político-partidário
para impedir a discussão dos temas que podem ser
muito melhores para o País.
Sr. Presidente, venho à tribuna mostrar que esta
Casa não pode ceder a essas pressões, que são poli�
tiqueiras e não podem trazer nada de bom para o País.
Se queriam a saída do Ministro Palocci, aí está!
E agora? Qual é o outro argumento que vão trazer?
Por isso, venho manifestar de maneira veemente
a esta Casa o meu sentimento...
(O microfone foi desligado.)
O SR. LUCIANO CASTRO – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Hugo Motta) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. LUCIANO CASTRO (Bloco/PR-RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, já
atingimos o quorum e devemos entrar na Ordem do
Dia, porque temos medidas provisórias para examinar.
O SR. PRESIDENTE (Hugo Motta) – O Presidente
da Casa já foi comunicado, no sentido de se deslocar ao
plenário e proceder ao início do processo de votação.
O SR. PRESIDENTE (Hugo Motta) – Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Edinho Bez.
O SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
na qualidade de Deputado Federal, representante de
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Santa Catarina no Congresso Nacional e membro da
Frente Parlamentar Mista em Defesa da Infraestrutura
Nacional, apresentei projeto de lei, com apoio dos demais Deputados, para que o Ministério dos Transportes
e o DNIT elaborassem o projeto da Ferrovia Litorânea.
Depois de muitas reuniões com o DNIT e com o
Ministério dos Transportes, foi autorizada a elaboração
do projeto. Houve edital de licitação. Dois consórcios
ganharam a licitação, 40% do projeto já está pronto.
Esperamos que no primeiro semestre do ano que vem
o restante, 60%, esteja pronto e que ainda em 2012
possamos lançar o edital de licitação visando à construção da ferrovia assim que o projeto estiver definido,
concluído e aprovado.
São 236 quilômetros ligando Imbituba a Araquari,
interligando os seis portos de Santa Catarina. Este é
o objetivo: ligar Siderópolis ao Porto de São Francisco. Obviamente, haverá também a interligação com o
oeste de Santa Catarina e com todo o País, por meio
de locais não muito distantes. Pelo menos esse é o
nosso planejamento.
Estamos atentos. Na qualidade de Coordenador
do Fórum Parlamentar Catarinense, estive no DNIT na
semana passada. Ontem falamos com representantes
do Ministério dos Transportes e nos reunimos com
a ANTT. Acertamos alguns pontos importantes para
Santa Catarina. Tratamos de diversos assuntos, entre
eles a duplicação da BR-101 no trecho sul de Santa
Catarina; o acesso ao Porto Regional de Jaguaruna; a
construção da Alça (Rodoanel) que dá acesso a Florianópolis; a Ferrovia Litorânea, entre outros temas.
A região tem obras importantes em andamento,
como a duplicação da BR‑101, o aeroporto regional
e a ampliação do Porto de Imbituba. Outra obra de
grande importância que precisa de atenção é a Ferrovia Litorânea.
Todas essas obras enunciadas são de extrema
importância, mas elas não serão cem por cento eficientes se não tivermos também uma estrutura de
transporte ferroviária para completar o ciclo.
Para um Estado que busca sediar grandes empresas, atrair investimentos e proporcionar desenvolvimento, especialmente no sul de Santa Catarina, a
obra da Ferrovia Litorânea é imprescindível.
As empresas que procuram se instalar na região
e investir desejam uma infraestrutura completa, garantias de fornecimento de energia elétrica e opções de
transporte, seja rodoviário, seja portuário, seja aéreo.
Hoje mesmo, à tarde, começarei o contato com
os membros do Fórum Parlamentar Catarinense – 16
Deputados e 3 Senadores – para fazermos alguns
importantes remanejamentos a pedido do Ministério
dos Transportes.
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O ciclo precisa ser concluído. Hoje o sul do Estado está quase que isolado, praticamente sem ferrovias.
Construir a Ferrovia Litorânea é ligar todos os portos de
Santa Catarina e toda a malha ferroviária do Sul com
o restante do País. Estima‑se que o setor possa triplicar a participação no transporte de cargas no Estado.
Estima-se também que a obra pode ser concluída em
8 anos, com investimento de quase 1 bilhão de reais.
Atualmente se cuida do trecho entre Siderópolis
e Imbituba, mas precisamos dar continuidade a esse
processo.
Eu fui Secretário de Estado da Infraestrutura, conheço muito bem o problema e as necessidades e estou
novamente na comissão mista – envolve o Senado e
a Câmara dos Deputados – da infraestrutura nacional.
Os cronogramas precisam ser cumpridos. É nesse ponto que a situação preocupa e merece atenção,
para que erros de outras obras não sejam repetidos
e a burocracia nos ajude pelo menos neste momento.
Lembremos que a duplicação do trecho sul da
BR-101 já dura 12 anos, com atraso de 3 anos, e que o
aeroporto também já caminha para quase 1 década. É
preocupante saber que uma obra que ainda nem saiu
do papel já está ameaçada de atrasar.
Repito que, na qualidade de Coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, estou acompanhando,
in loco, a questão da Ferrovia Litorânea e todas as
demais obras citadas.
Era o que tinha a dizer.
O SR. CARLOS SOUZA (PP-AM. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, pela terceira vez venho
à tribuna desta Casa fazer uma reivindicação muito
justa, que diz respeito a um direito dos trabalhadores,
principalmente da classe humilde e pobre do meu País.
Hoje, Sr. Presidente, há tarifa social em relação
ao pagamento da energia elétrica das residências das
pessoas humildes. Lembro-me muito bem de que, em
2003, apresentei projeto de lei estabelecendo essa
tarifa social para as pessoas pobres, as pessoas humildes do Brasil, em especial para o meu Estado do
Amazonas. O Governo Federal, com certeza absoluta,
apensou vários projetos de outros Deputados e criou
a Lei da Tarifa Social de Energia Elétrica.
Ora, Sr. Presidente, as empresas geradoras e
distribuidoras de energia não têm interesse algum em
divulgar, em propagar nos meios de comunicação, nos
jornais, nos rádios, na televisão, o recadastramento
concernente à Tarifa Social.
Agora expandiram o prazo de recadastramento
– eu já vim duas vezes a esta tribuna fazer esta reivindicação –, que seria 30 de junho, para 30 de julho.
Mas até hoje, Sr. Presidente, nenhum órgão de comunicação fez a devida divulgação, para que as pessoas
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humildes possam gozar de um direito que hoje é lei e
representa de 10% a 65% na tarifa de energia.
Eu já encaminhei, inclusive, requerimento ao
Ministério de Minas e Energia, solicitando ao Ministro
Edison Lobão que “puxe a orelha” da ANEEL, para que
ela faça valer essa lei e para que as empresas geradoras de energia realizem essa divulgação. Mas elas
não têm interesse em fazê-lo, porque, da maneira que
está, têm arrecadação muito maior. E os prejudicados,
Sr. Presidente, são as pessoas humildes que têm o
direito de gozar desse benefício.
Portanto, mais uma vez, apelo para o Ministro
de Minas e Energia a fim de que “puxe a orelha” da
ANEEL e faça valer essa lei que beneficia as pessoas
humildes e pobres do meu País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Hugo Motta) – Peço aos
nobres Deputados que sejam regrados quanto ao
tempo – há muitos oradores inscritos e a Ordem do
Dia já está para começar –, para que todos tenham
oportunidade de falar.
O SR. PRESIDENTE (Hugo Motta) – Concedo
a palavra ao Deputado Romero Rodrigues, do PSDB
da Paraíba, que disporá de 3 minutos.
O SR. ROMERO RODRIGUES (PSDB-PB. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente Hugo Motta, do
PMDB paraibano, inicialmente, saúdo V.Exa. pela condução dos trabalhos na manhã desta quarta-feira.
É com alegria que venho mais uma vez à tribuna
falar para os Parlamentares desta Casa e para todos
os telespectadores da TV Câmara.
Ao lembrar hoje da recente comemoração pela
passagem do Dia Mundial do Meio Ambiente, chamo
a atenção da sociedade brasileira, especificamente
de Campina Grande, para o apelo que fizemos ao Ministério do Meio Ambiente, bem como à Secretaria do
Meio Ambiente do Estado da Paraíba, sobre a necessidade de revitalização do Açude de Bodocongó, na
região sul daquela cidade.
Esse açude fica no complexo universitário, em
torno da Universidade Federal de Campina Grande,
bem como da Universidade Estadual, é ladeado pelo
Hospital Universitário, pela Fundação Hospital da FAP,
pela Escola Redentorista na nossa cidade e fica próximo à edificação de várias indústrias, principalmente
do setor calçadista.
Há necessidade de se fazer um trabalho de dragagem naquele açude, além do plantio de novas árvores, principalmente ao longo do riacho que se origina
na cidade de Puxinanã, no Açude de Milhã, passando
pela região da Catarina, no São Januário; plantio de
matas ciliares nesse manancial importante sob todos
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os aspectos, importante cartão postal da região geográfica da cidade de Campina Grande.
Lamentavelmente, o Poder Municipal tem tratado
com descaso, com desatenção não apenas o aspecto
ambiental relacionado àquela região, mas também a
cidade como um todo. Não se observa nenhuma iniciativa do Município de Campina Grande para que sejam
feitos novos plantios de árvores em outras regiões, em
outras artérias da cidade, estendendo-os a outra parte
importante da cidade.
Refiro-me ao Distrito de São José da Mata, onde
existe um horto florestal que precisa ser cuidado, zelado
pela Prefeitura, e ao Açude de Galante, outro importante manancial, construído há cerca de 10 anos, na
vizinhança da cidade, e que também necessita prioritariamente de ações eficazes por parte da Prefeitura,
de um tratamento ambiental, para que se tenha um
ecossistema equilibrado, um meio ambiente preservado, sobretudo sob o aspecto de fauna, de flora, de
solo e de clima.
Sr. Presidente, eram esses os aspectos que gostaria de mencionar neste instante pela recente comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente.
O SR. ANTONIO BULHÕES (Bloco/PRB-SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, a Presidente Dilma Rousseff escolheu como meta principal de seu Governo eliminar a
extrema pobreza em nosso País. Fiel a esse propósito, tomou a providência básica de definir o limite de
renda abaixo do qual os brasileiros seriam considerados extremamente pobres. No dia 3 de maio último,
esse limite foi oficializado como 70 reais mensais per
capita, valor um pouco mais alto do que o estipulado
pelas Nações Unidas.
Ser miserável, entretanto, não é apenas uma
questão de ter baixa renda, inferior a 1 dólar e meio
por dia, como define a ONU. O Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE adotou critérios complementares, como existência de banheiro, água, esgoto
e eletricidade nas casas, o analfabetismo e a presença
de idosos na família.
Com base também em dados do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada – e cruzando todos
os critérios anteriores, constatamos que no Brasil há
16,2 milhões de miseráveis, o equivalente a 8,5% da
população. É como se todos os habitantes do Estado
do Rio de Janeiro e mais alguns milhares fossem extremamente pobres. Desse total, quase um terço, ou 5
milhões de compatriotas, não tem rendimento nenhum.
Não será tarefa fácil promover a ascensão social
dessa multidão em apenas 4 anos. Será preciso um
plano muito bom, e essa é a expectativa quanto ao já
anunciado Plano Brasil Sem Miséria.
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Qualquer plano começa por um diagnóstico do
problema. Segundo dados preliminares do Censo 2010,
os brasileiros extremamente pobres são, em sua maioria, jovens, negros ou pardos.
Nas cidades, onde moram 84,4% dos brasileiros,
estão 53,3% dos miseráveis; o campo, com apenas
15% da população total, tem proporcionalmente mais
miseráveis. Cerca de 60% dos brasileiros extremamente
pobres têm menos de 19 anos, e 71% da população a
ser atingida pelo plano é negra ou parda. Na cidade,
há predominância de mulheres miseráveis, e no campo, de homens.
Dezoito por cento dos nordestinos são extremamente pobres, e 17% dos nortistas estão na mesma
situação. Essas duas regiões serão prioritárias para o
Governo. A Região Sul é onde o percentual de miseráveis é mais baixo, cerca de 2,5%.
Esperamos que o Plano Brasil Sem Miséria obtenha sucesso na sua meta de priorizar a capacitação profissional. O trabalho e o salário dignificam o
homem, e o assistencialismo deve sempre ser visto
como uma solução provisória e cara, que não resolve
a raiz do problema.
A Ministra Tereza Campello justifica nossa esperança ao dizer que a miséria será combatida com
uma combinação de políticas de transferência de renda
e de capacitação profissional, com a ampliação dos
serviços ofertados pelo Estado. Ter acesso a escola,
água potável, saúde e eletricidade ajuda, em muito, a
superar a extrema pobreza. A educação, por exemplo,
é recomendada pela ONU como o investimento mais
proveitoso em termos de custo e benefício.
A própria Ministra diz que não se trata de criar
programas, mas de garantir que o Estado chegue aonde
ainda não chega, levando o Bolsa Família e outras políticas públicas. Trata-se de criar uma força-tarefa unindo governos das esferas federal, estadual e municipal.
No decorrer dos próximos anos, os resultados
serão avaliados, e provavelmente o limite de renda
considerado divisor dos pobres e extremamente pobres será revisto para cima. Afinal, a própria Presidente, em sua campanha, planejava que a linha de corte
para a miséria fosse equivalente a um quarto do valor
do salário mínimo por pessoa, ou mais de 100 reais.
Senhoras e senhores, cremos que não poderia
haver meta melhor para os 4 anos deste Governo.
Tenho certeza de que o Legislativo, mesmo sua parte oposicionista, fará o possível para ajudar o Poder
Executivo a cumprir essa meta.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Hugo Motta) – Convido o
nobre Deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, para assumir a direção dos trabalhos.
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O Sr. Hugo Mota, § 2° do art. 18 do Regimento
Interno, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Júlio Delgado, 4º Secretário.
V – Ordem do Dia
PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE�
PUTADOS:
Partido Bloco
RORAIMA
Berinho Bantim PSDB
Dr. Francisco Araújo PSL PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Jhonatan de Jesus PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luciano Castro PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Paulo Cesar Quartiero DEM
Raul Lima PP
Teresa Surita PMDB
Total de Roraima 7
AMAPÁ
Davi Alcolumbre DEM
Evandro Milhomen PCdoB PsbPtbPcdob
Fátima Pelaes PMDB
Professora Marcivania PT
Total de Amapá 4
PARÁ
André Dias PSDB
Beto Faro PT
Cláudio Puty PT
Dudimar Paxiúba PSDB
José Priante PMDB
Josué Bengtson PTB PsbPtbPcdob
Lúcio Vale PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luiz Otávio PMDB
Miriquinho Batista PT
Wandenkolk Gonçalves PSDB
Total de Pará 10
AMAZONAS
Carlos Souza PP
Henrique Oliveira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Rebecca Garcia PP
Total de Amazonas 3
RONDÔNIA
Lindomar Garçon PV PvPps
Mauro Nazif PSB PsbPtbPcdob
Padre Ton PT
Total de Rondônia 3
ACRE
Antônia Lúcia PSC
Flaviano Melo PMDB

Junho de 2011

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Marcio Bittar PSDB
Sibá Machado PT
Total de Acre 4
TOCANTINS
Ângelo Agnolin PDT
Júnior Coimbra PMDB
Laurez Moreira PSB PsbPtbPcdob
Lázaro Botelho PP
Total de Tocantins 4
MARANHÃO
Alberto Filho PMDB
Cleber Verde PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Davi Alves Silva Júnior PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Edivaldo Holanda Junior PTC PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Francisco Escórcio PMDB
Gastão Vieira PMDB
Hélio Santos PSDB
Luciano Moreira PMDB
Professor Setimo PMDB
Ribamar Alves PSB PsbPtbPcdob
Total de Maranhão 10
CEARÁ
André Figueiredo PDT
Artur Bruno PT
Chico Lopes PCdoB PsbPtbPcdob
Danilo Forte PMDB
Edson Silva PSB PsbPtbPcdob
José Guimarães PT
José Linhares PP
Manoel Salviano PSDB
Mauro Benevides PMDB
Total de Ceará 9
PIAUÍ
Assis Carvalho PT
Hugo Napoleão DEM
Iracema Portella PP
Jesus Rodrigues PT
Marllos Sampaio PMDB
Total de Piauí 5
RIO GRANDE DO NORTE
Paulo Wagner PV PvPps
Total de Rio Grande do Norte 1
PARAÍBA
Aguinaldo Ribeiro PP
Benjamin Maranhão PMDB
Damião Feliciano PDT
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Hugo Motta PMDB
Luiz Couto PT
Nilda Gondim PMDB
Romero Rodrigues PSDB
Wilson Filho PMDB
Total de Paraíba 8
PERNAMBUCO
Ana Arraes PSB PsbPtbPcdob
Anderson Ferreira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Fernando Coelho Filho PSB PsbPtbPcdob
Fernando Ferro PT
João Paulo Lima PT
Jorge Corte Real PTB PsbPtbPcdob
Paulo Rubem Santiago PDT
Pedro Eugênio PT
Vilalba PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Pernambuco 9
ALAGOAS
Arthur Lira PP
Celia Rocha PTB PsbPtbPcdob
Givaldo Carimbão PSB PsbPtbPcdob
João Lyra PTB PsbPtbPcdob
Maurício Quintella Lessa PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Renan Filho PMDB
Rosinha da Adefal PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Alagoas 7
SERGIPE
Almeida Lima PMDB
Heleno Silva PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Márcio Macêdo PT
Total de Sergipe 3
BAHIA
Alice Portugal PCdoB PsbPtbPcdob
Amauri Teixeira PT
Antonio Brito PTB PsbPtbPcdob
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM
Claudio Cajado DEM
Daniel Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Erivelton Santana PSC
Felix Mendonça Júnior PDT
Fernando Torres DEM
Geraldo Simões PT
Jânio Natal PRP PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
João Carlos Bacelar PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
José Carlos Araújo PDT
José Nunes DEM
José Rocha PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Joseph Bandeira PT
Josias Gomes PT
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Jutahy Junior PSDB
Luiz Alberto PT
Márcio Marinho PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Maurício Trindade PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Oziel Oliveira PDT
Rui Costa PT
Sérgio Barradas Carneiro PT
Valmir Assunção PT
Waldenor Pereira PT
Total de Bahia 26
MINAS GERAIS
Aelton Freitas PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Bonifácio de Andrada PSDB
Diego Andrade PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Dimas Fabiano PP
Dr. Grilo PSL PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Eduardo Azeredo PSDB
Eros Biondini PTB PsbPtbPcdob
George Hilton PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Geraldo Thadeu PPS PvPps
Gilmar Machado PT
Jairo Ataide DEM
Jô Moraes PCdoB PsbPtbPcdob
João Magalhães PMDB
José Humberto PHS PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Júlio Delgado PSB PsbPtbPcdob
Lael Varella DEM
Leonardo Monteiro PT
Lincoln Portela PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luis Tibé PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luiz Fernando Faria PP
Marcus Pestana PSDB
Odair Cunha PT
Padre João PT
Rodrigo de Castro PSDB
Stefano Aguiar PSC
Toninho Pinheiro PP
Vitor Penido DEM
Walter Tosta PMN
Total de Minas Gerais 29
ESPÍRITO SANTO
Audifax PSB PsbPtbPcdob
Cesar Colnago PSDB
Dr. Jorge Silva PDT
Manato PDT
Paulo Foletto PSB PsbPtbPcdob
Total de Espírito Santo 5
RIO DE JANEIRO
Alessandro Molon PT
Alfredo Sirkis PV PvPps
Anthony Garotinho PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
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Arolde de Oliveira DEM
Brizola Neto PDT
Chico Alencar PSOL
Cristiano PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Dr. Carlos Alberto PMN
Dr. Paulo César PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Edson Ezequiel PMDB
Edson Santos PT
Eduardo Cunha PMDB
Eliane Rolim PT
Felipe Bornier PHS PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Fernando Jordão PMDB
Francisco Floriano PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Glauber Braga PSB PsbPtbPcdob
Hugo Leal PSC
Jair Bolsonaro PP
Jandira Feghali PCdoB PsbPtbPcdob
Jean Wyllys PSOL
Marcelo Matos PDT
Miro Teixeira PDT
Simão Sessim PP
Solange Almeida PMDB
Vitor Paulo PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Washington Reis PMDB
Zoinho PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Rio de Janeiro 28
SÃO PAULO
Abelardo Camarinha PSB PsbPtbPcdob
Alexandre Leite DEM
Antonio Bulhões PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB PsbPtbPcdob
Bruna Furlan PSDB
Cândido Vaccarezza PT
Carlinhos Almeida PT
Carlos Roberto PSDB
Carlos Zarattini PT
Delegado Protógenes PCdoB PsbPtbPcdob
Dimas Ramalho PPS PvPps
Dr. Ubiali PSB PsbPtbPcdob
Edinho Araújo PMDB
Eli Correa Filho DEM
Gabriel Chalita PSB PsbPtbPcdob
Guilherme Campos DEM
Ivan Valente PSOL
Janete Rocha Pietá PT
Jilmar Tatto PT
João Dado PDT
Jonas Donizette PSB PsbPtbPcdob
José De Filippi PT
José Mentor PT
Junji Abe DEM
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Keiko Ota PSB PsbPtbPcdob
Luiz Fernando Machado PSDB
Luiza Erundina PSB PsbPtbPcdob
Marcelo Aguiar PSC
Newton Lima PT
Otoniel Lima PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Paulo Maluf PP
Paulo Pereira da Silva PDT
Penna PV PvPps
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Tripoli PSDB
Roberto de Lucena PV PvPps
Salvador Zimbaldi PDT
Tiririca PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Vaz de Lima PSDB
Vicentinho PT
William Dib PSDB
Total de São Paulo 42
MATO GROSSO
Neri Geller PP
Ságuas Moraes PT
Total de Mato Grosso 2
DISTRITO FEDERAL
Augusto Carvalho PPS PvPps
Izalci PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Jaqueline Roriz PMN
Reguffe PDT
Ricardo Quirino PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Distrito Federal 5
GOIÁS
Íris de Araújo PMDB
Jorge Pinheiro PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Leandro Vilela PMDB
Pedro Chaves PMDB
Roberto Balestra PP
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Valdivino de Oliveira PSDB
Total de Goiás 8
MATO GROSSO DO SUL
Antônio Carlos Biffi PT
Fabio Trad PMDB
Geraldo Resende PMDB
Giroto PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Mandetta DEM
Marçal Filho PMDB
Reinaldo Azambuja PSDB
Vander Loubet PT
Total de Mato Grosso do Sul 8
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Alfredo Kaefer PSDB
André Zacharow PMDB
Assis do Couto PT
Cida Borghetti PP
Dilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT
Edmar Arruda PSC
Giacobo PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Hermes Parcianello PMDB
João Arruda PMDB
Leopoldo Meyer PSB PsbPtbPcdob
Luiz Carlos Setim DEM
Nelson Meurer PP
Nelson Padovani PSC
Osmar Serraglio PMDB
Ratinho Junior PSC
Rosane Ferreira PV PvPps
Rubens Bueno PPS PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Takayama PSC
Zeca Dirceu PT
Total de Paraná 21
SANTA CATARINA
Carmen Zanotto PPS PvPps
Celso Maldaner PMDB
Décio Lima PT
Edinho Bez PMDB
Esperidião Amin PP
Gean Loureiro PMDB
Luci Choinacki PT
Onofre Santo Agostini DEM
Rogério Peninha Mendonça PMDB
Ronaldo Benedet PMDB
Zonta PP
Total de Santa Catarina 11
RIO GRANDE DO SUL
Alceu Moreira PMDB
Alexandre Roso PSB PsbPtbPcdob
Assis Melo PCdoB PsbPtbPcdob
Bohn Gass PT
Danrlei De Deus Hinterholz PTB PsbPtbPcdob
Enio Bacci PDT
Fernando Marroni PT
Giovani Cherini PDT
José Otávio Germano PP
José Stédile PSB PsbPtbPcdob
Luis Carlos Heinze PP
Luiz Noé PSB PsbPtbPcdob
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Onyx Lorenzoni DEM
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Pepe Vargas PT
Renato Molling PP
Ronaldo Nogueira PTB PsbPtbPcdob
Ronaldo Zulke PT
Vieira da Cunha PDT
Vilson Covatti PP
Total de Rio Grande do Sul 20
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – A lista de
presença registra na Casa o comparecimento de 398
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados. O painel
do plenário indica a presença de 292 Parlamentares.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Passa-se
à apreciação da matéria sobre a mesa e da constante
da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Item único.
Medida Provisória nº 525‑A, de 2011
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 525‑A, de 2011, que altera a
Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, no
tocante à contratação de professores; ten‑
do parecer do Relator da Comissão Mista,
proferido em plenário e entregue à Mesa,
pelo atendimento dos pressupostos cons‑
titucionais de relevância e urgência; pela
constitucionalidade, juridicidade e técni‑
ca legislativa; pela adequação financeira e
orçamentária e, no mérito, pela aprovação
desta MPV e rejeição das Emendas de nºs
01 a 09.
COMISSÃO MISTA: 28/02/2011
PRAZO NA CÂMARA: 14/03/2011
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM:
01/04/2011 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 14/06/2011
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Em discussão.
Para falar contra, passo a palavra ao Deputado
Domingos Sávio. (Pausa.)
Com a palavra o Deputado Alberto Mourão. (Pausa.)
Para falar a favor, passo a palavra ao Deputado
Vicentinho. (Pausa.)
Com a palavra o Deputado Claudio Cajado. (Pausa.)
Para falar contra, passo a palavra ao Deputado
Antonio Carlos Mendes Thame. (Pausa.)
Para falar a favor, com a palavra o Deputado Alessandro Molon, do Rio de Janeiro. (Pausa.)
Para falar a favor, com a palavra o Deputado Jilmar Tatto. (Pausa.)
Para falar contra, com a palavra o Deputado Otavio Leite. (Pausa.)
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Para falar a favor, com a palavra o Deputado
Maurício Quintella Lessa. (Pausa.)
Com a palavra o Deputado Dr. Ubiali. (Pausa.)
Com a palavra o Deputado Carlos Zarattini. (Pau�
sa.)
Com a palavra o Deputado Vicente Candido.
(Pausa.)
Com a palavra o Deputado Gastão Vieira. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Estando ausentes S.Exas., declaro encerrada a discussão.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Gostaria
de dizer aos nobres Deputados que determinassem o
encerramento do funcionamento das Comissões, porque estamos na Ordem do Dia, para que possamos
votar a medida provisória.
Há oradores inscritos para o encaminhamento.
Basicamente são os mesmos que foram chamados
para a discussão e estão ausentes.
O SR. PAUDERNEY AVELINO – Mas eu...
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Por regra
e por respeito, eu vou chamá-los. Depois passarei a
palavra a V.Exa., Deputado Pauderney Avelino.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Para encaminhar contrariamente, tem a palavra o Deputado
Domingos Sávio. (Pausa.)
Para encaminhar favoravelmente, tem a palavra
o Deputado Vicentinho. (Pausa.)
Encaminhamento contrário, tem a palavra o Deputado Antonio Carlos Mendes Thame. (Pausa.)
Para fazer encaminhamento favorável, tem a palavra o Deputado Claudio Cajado. (Pausa.)
Para fazer encaminhamento contrário, tem a palavra o Deputado Otavio Leite. (Pausa.)
Para fazer encaminhamento favorável, tem a palavra o Deputado Dr. Ubiali. (Pausa.)
Com a palavra o Deputado Carlos Zarattini. (Pau�
sa.)
Com a palavra o Deputado Maurício Quintella
Lessa. (Pausa.)
Com a palavra o Deputado Vicente Candido.
(Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Vamos
passar à orientação das bancadas. Antes, passo a palavra, por compromisso, ao Deputado Pauderney Avelino.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
entendo que se trata de matéria relevante e que deveriam estar presentes os Deputados para discutir a
matéria, qual seja a contratação temporária de professores para instituições federais.
Eu fui professor de instituição federal e entendo
que, no caso desta medida provisória, o Governo, em
vez de contratar temporariamente ou pedir permissão
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do Congresso Nacional para contratar provisoriamente
os professores, deveria estar propondo concurso para
contratação definitiva de novos professores, a fim de
que se integrem ao quadro dos já existentes. A partir
daí, o Governo deveria propor a contratação em todos
os níveis, seja o técnico, seja o superior, para que nós
tivéssemos a exata noção daquilo que a Presidenta
Dilma, então candidata, prometeu em sua campanha:
elevar de 4,5% para 7% do PIB os investimentos na
educação.
Nós vamos cobrar isso em todos os fóruns e entendemos que essa questão é importante para a educação dos brasileiros. Não vamos a lugar algum neste
País se não investirmos na educação mais do que o
dobro do que estamos investindo agora, pelo menos.
É tímida ainda a meta de 7%, que já consta do Plano
Nacional de Educação, válida de 2011 a 2020. Nós
queremos mais e vamos buscar mais, porque, sem
investimento maciço em educação, o Brasil não vai a
lugar algum.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Registro a presença de alunos da Sociedade Educacional
Uberabense, de Uberaba, Minas Gerais – nosso Estado natal –, a quem agradeço a visita ao Parlamento.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Quero
dizer ao Deputado Pauderney Avelino que foi muito boa
sua intervenção, porque, estando ausentes todos os
oradores que eu havia chamado para que discutissem
e encaminhassem, V.Exa. fez pelo menos a discussão da matéria pelo período, o que valida o parecer
já apresentado pelo Relator na sessão anterior, como
acordado para esta sessão, na qual se fará apenas a
votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Em votação o parecer do Relator na parte em que manifesta
sua opinião favorável quanto ao atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e de
sua adequação financeira e orçamentária, nos termos
do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002-CN.
(PARECER ESCRITO E ENCAMINHADO À
MESA, NA SESSÃO Nº 142, DE 7 DE JUNHO DE 2011)
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Concederei a palavra àqueles que quiserem fazer a orientação
e encaminhar.
Como votam os Srs. Líderes?
O SR. DUARTE NOGUEIRA – Sr. Presidente,
peço a palavra para orientar.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Para orientar, tem a palavra o nobre Líder Duarte Nogueira, do
PSDB de São Paulo.
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Parlamentares, estamos apreciando uma medida
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provisória que cria cargos nas instituições federais de
ensino superior. Essa matéria demonstra a total falta
de planejamento do Governo Federal. Portanto, estamos orientando contrariamente.
No período do Governo do Presidente Lula, houve
o provimento de 28.320 cargos de professor; ainda há
praticamente 8 mil vagas disponíveis, e não há como
fazer a contratação de professores sem concurso público. Está havendo um atropelamento da atividade
meritória, da qualificação profissional, da qualidade
curricular e, ao mesmo tempo, da oportunidade equânime para que os docentes possam ser incluídos no
serviço público federal por meio de concurso público
e por seleção adequada.
Da nossa parte, portanto, a orientação é contrária à matéria.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Para orientar, tem a palavra o nobre Líder Pauderney Avelino.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Nós vamos, Sr.
Presidente, orientar pela constitucionalidade, porque
entendemos que essa matéria é urgente e relevante.
Pela primeira vez estou orientando pela aprovação
da admissibilidade de matéria de medida provisória,
por entender a sua relevância.
Por isso, o Democratas vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Com a
palavra o nobre Deputado Jorge Boeira, para orientar,
pelo Partido dos Trabalhadores.
O SR. JORGE BOEIRA (PT-SC. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – A Medida Provisória nº 525, Sr.
Presidente, traz dois objetivos principais. O primeiro
é a contratação de professores substitutos naqueles
casos de vacância em que os professores são afastados para qualificações. A medida provisória traz, além
disso, outras possibilidades de afastamento.
Agora, ela traz também em seu texto a possibilidade de contratação temporária por 1 ano, com prorrogação de mais 1, de 20% dos professores, exatamente para poder dar agilidade aos novos cursos que
estão sendo implementados nos institutos federais
de educação, tanto os de nível superior quanto os de
nível técnico.
Ao final desse programa, teremos 1.461 novos
cursos. Já foram contratados em torno de 30 mil professores, e, para dar agilidade, é necessário que se contrate de forma mais breve, mais célere, principalmente
para dar vazão àqueles cursos nas áreas mais remotas, nas regiões mais distantes da costa leste do País.
Portanto, o Partido dos Trabalhadores indica a
aprovação da Medida Provisória nº 525.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Para orientar, tem a palavra o nobre Líder Luciano Castro, pelo PR.
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O SR. LUCIANO CASTRO (Bloco/PR-RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu posso orientar pelo Governo, como Vice-Líder do Governo.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Então,
V.Exa. fala pelo Governo.
O SR. LUCIANO CASTRO – Todos nós sabemos
da expansão do ensino superior no País. Aqui mesmo
eu tenho dados que demonstram claramente que nós,
de 2003 até 2010, saímos de 109 mil estudantes para
224 mil estudantes. Faz-se necessário, portanto, que
a medida provisória venha a atender o percentual de
20% que é proposto, visando contemplar a vacância,
bem como as licenças de afastamento anteriormente
previstas na Lei nº 8.745.
Sr. Presidente, por essa razão e por entendermos que até a Oposição, até o Democratas, uniu-se
a nós nesse interesse maior pelo País, para dar uma
condição melhor ao ensino brasileiro, encaminhamos
o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Para orientar, tem a palavra o Deputado Miro Teixeira.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, é “sim” quanto ao
juízo de admissibilidade e “sim” também, antecipadamente já, quanto ao mérito, pelo PDT.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Para orientar pelo Bloco PV/PPS, tem a palavra o Deputado Rubens Bueno.
O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, toda medida provisória carece da
averiguação da sua urgência, da constitucionalidade.
Enfim, esse caso demonstra mais uma vez a falta de
planejamento do Governo, falta de planejamento que
não é de agora. Parece que mudou o mundo, mas não
muda a sua realidade interna. Refiro-me à capacidade
de governar, de discutir e de eleger prioridades. Essa
falta de planejamento leva a isto: uma medida provisória para contratar temporariamente docentes para
atender o ensino superior.
Lamentamos esse fato. Insistimos em que é preciso fazer concurso público, tal como foi discutido, inclusive pela ANDES, este ano aqui. Essa discussão
leva‑nos exatamente a dizer que não dá mais para
continuarmos com contratação temporária, deve haver
concurso público, para que essa carreira de Estado
seja plenamente atendida.
Por isso, vamos votar favoravelmente, no sentido
da urgência dessa contratação, sabendo que desejamos limitar em 2 anos, no máximo, para esse concurso público.

Junho de 2011

O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Para orientar, tem a palavra o Deputado Paulo Foletto, pelo Bloco
PSB/PTB/PCdoB.
O SR. PAULO FOLETTO (Bloco/PSB-ES. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o
Bloco PSB/PTB/PCdoB orienta pela admissibilidade
da matéria, em função de todas as razões já acumuladas aqui sobre a necessidade da contratação, para
que façamos a reposição dos professores universitários.
Então, a orientação do Bloco é o voto “sim”, pela
admissibilidade da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Para orientar pelo PP, tem a palavra o nobre Deputado Simão
Sessim.
O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, fico confortável e à
vontade para encaminhar o voto “sim”, o voto favorável
a esta matéria, porque toda a minha vida profissional
se deu no magistério. Quando vejo uma abertura de
espaço para que possamos contratar colegas, fico feliz.
O PP encaminha pela aprovação da admissibilidade e vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Para orientar, tem a palavra o nobre Deputado Zoinho, do PR.
O SR. ZOINHO (Bloco/PR-RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Bloco PR vota
“sim”.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Para orientar, tem a palavra o Deputado Celso Maldaner, PMDB.
O SR. CELSO MALDANER (PMDB-SC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela
importância da matéria, o PMDB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Para orientar, tem a palavra o nobre Deputado Deley, do PSC.
O SR. DELEY (PSC-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com certeza apoiaremos esta matéria, até porque não tenho dúvida de
que muito do que discutimos nesta Casa passa por
uma melhor educação neste País. Esta matéria dará
a oportunidade de estendermos o ensino universitário
a várias pessoas.
Portanto, o PSC encaminha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Algum
outro partido quer orientar? (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Em votação.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Aqueles
que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. (Pausa.)
APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Passa-se
à votação do mérito da matéria.

Junho de 2011

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Há sobre
a Mesa os seguintes :
REQUERIMENTOS DE DESTAQUES
“Requeiro, nos termos do art. 161, II e §
2º, combinado com o art. 117, IX, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado da Emenda nº 5,
oferecida à MPV 525/11.
Sala das sessões. – Duarte Nogueira,
Líder do PSDB.”
“Requeremos a V.Exa., nos termos do
art. 161, § 2º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque para votação
em separado da Emenda nº 4 à MP 525/2011.”
Sala das Sessões, em 7 de junho de 2011. – Antonio Carlos Magalhães Neto
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Em votação a Medida Provisória nº 525, de 2011, ressalvados
os destaques.
“Art. 1o A Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993,
passa a vigorar com as seguinte alterações:
“Art. 2o ............................................... ....
................................................... ............
X – admissão de professor para suprir
demandas decorrentes da expansão das instituições federais de ensino, respeitados os limites e as condições fixados em ato conjunto
dos Ministérios do Planejamento, Orçamento
e Gestão e da Educação.
§ 1º A contratação de professor substituto de que trata o inciso IV do caput poderá
ocorrer para suprir a falta de professor efetivo
em razão de:
I – vacância do cargo;
II – afastamento ou licença, na forma do
regulamento; ou
III – nomeação para ocupar cargo de direção de reitor, vice-reitor, pró-reitor e diretor
de campus.
§ 2o O número total de professores de que
trata o inciso IV do caput não poderá ultrapassar vinte por cento do total de docentes efetivos
em exercício na instituição federal de ensino.
......................................................” (NR)
“Art. 4o ...................................................
...................................................... .........
II – um ano, no caso dos incisos III, IV,
das alíneas “d” e “f” do inciso VI e do inciso X
do caput do art. 2o;
...................................................... .........
Parágrafo único ................................. ....
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I – nos casos dos incisos III, IV, VI, alíneas
“b”, “d” e “f”, e X do caput do art. 2o, desde que
o prazo total não exceda a dois anos;
......................................................” (NR)
“Art. 7o ............................................... ....
I – nos casos dos incisos IV e X do art.
2o, em importância não superior ao valor da
remuneração fixada para os servidores de final
de carreira das mesmas categorias, nos planos de retribuição ou nos quadros de cargos
e salários do órgão ou entidade contratante;
......................................................” (NR)
Art. 2o Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Aqueles
que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Para
orientar, tem a palavra o Deputado Duarte Nogueira,
Líder do PSDB.
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Parlamentares, mais uma vez, por parte do PSDB,
queremos salientar que houve tempo suficiente para
que o Governo tomasse as medidas necessárias para a
realização do concurso público, como deve acontecer,
para o provimento dos cargos de docentes, de professores nas instituições federais de ensino.
O que está ocorrendo neste instante é uma contratação emergencial, dada a falta de planejamento e de
eficiência do Governo. Obviamente, numa contratação
emergencial, o processo seletivo não é adequado, em
que a carreira pode ser melhorada com a qualidade na
seleção de melhores quadros para o provimento do cargo de professor. Os currículos, obviamente, não serão
analisados; não haverá oportunidade de uma disputa
meritória quanto a uma seleção adequada, como devem reger as regras para a ocupação dos cargos de
professor no País.
Portanto, vamos orientar contrariamente à matéria. Votaremos contra por discordar da maneira pela
qual esses cargos estão sendo preenchidos.
Lamentamos, em nome de muitos professores que
poderiam estar sendo aproveitados, por sua qualidade, por seu currículo e pela oportunidade de disputar
por concurso a vaga e ingressar na carreira docente
do Governo Federal, de maneira adequada e seletivamente correta.
Portanto, de acordo com a bancada do PSDB,
o voto é “não”.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Com exceção do PSDB, todos os demais partidos orientaram
favoravelmente.

29238

Quinta-feira 9

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Pergunto se posso manter a orientação ou se
querem fazer outra orientação. (Pausa.)
O Deputado Marcos Montes quer orientar pelo
Democratas, o Deputado Maurício Quintella Lessa
quer orientar pelo PR e o Deputado Alex Canziani quer
orientar pelo PTB.
O SR. MARCOS MONTES (DEM-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, o Democratas mantém a orientação
de voto “sim”, ressalvados os destaques. Entendemos
também que precisamos, através de nossos destaques
e dos de outros partidos, apresentar uma proposta que
melhore essa situação, porque precisamos privilegiar,
sim, o mérito daquelas pessoas que se inserem nas
faculdades e nas universidades num sistema de ensino tão precário.
O Democratas orienta o voto “sim”, porque o sistema educacional brasileiro clama por professores, e
muitos desses professores precisam de qualificações
profissionais para voltarem com bagagem maior do
que a que possuem hoje.
Vamos recomendar o voto “sim” e vamos discutir
os destaques importantes para aprimorar o teor dessa
matéria, que é fundamental para o sistema educacional do País.
O Democratas orienta o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Com a
palavra o Deputado Maurício Quintella, para orientar
pelo PR.
O SR. MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (Bloco/
PR-AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a medida provisória
ora em votação é importantíssima. Hoje, a demanda
por professores do ensino superior é de mais de 15 mil
professores. Isso se dá pela grande expansão do ensino superior brasileiro promovida pelo Governo Lula.
Não tenho dúvida de que todos os programas serão
mantidos pela Presidenta Dilma Rousseff.
É claro que todos nós aqui defenderemos a execução dos concursos públicos – essa é a forma correta
de admissão –, mas, pela necessidade de reestruturação e de manutenção do programa de interiorização
das universidades federais, esta medida provisória é
importantíssima.
O PR apoia a matéria e vai votar “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Com a
palavra o Deputado Alex Canziani, que falará pelo
Governo.
O SR. ALEX CANZIANI (Bloco/PTB-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobres
pares, primeiramente, gostaria de parabenizar o Relator da matéria, Deputado Jorge Boeira, que, através
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de um trabalho competente, pôde fazer um relatório
muito apropriado.
Sr. Presidente, demais Deputados, esta medida
provisória pretende nos dar a oportunidade de contratarmos os professores que o Brasil demanda. Está havendo a maior ampliação da rede de escolas técnicas
e de vagas em escolas públicas no País. A Presidenta
Dilma continua dando a mesma ênfase.
Ora, alguns professores tornam-se reitores; alguns
professores saem para fazer cursos de qualificação;
às vezes, concursos públicos acabam não sendo realizados no prazo adequado. É por isso que o Governo
pede esta medida provisória. Ele tem um prazo de, no
máximo, 2 anos.
E não pensem os senhores que é simplesmente
contratar um professor. Há um teste seletivo simplificado para contratá-los, é analisado seu currículo, é
dada ampla divulgação para a seleção dos melhores
quadros que atendam à educação brasileira.
Por isso, Sr. Presidente, peço o apoio de todos
os companheiros Deputados. Esta matéria é de fundamental importância não para o Governo, mas para a
sociedade brasileira e, acima de tudo, para a educação.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Com a
palavra o Deputado Simão Sessim, para orientar.
O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, em boa hora estamos votando medida provisória que vem preencher
uma grande lacuna. Afinal, o programa de expansão
de escolas técnicas, de novas escolas e de institutos
federais necessitava de preenchimento, principalmente
devido à vacância hoje existente em vários Estados,
em várias escolas criadas recentemente – em algumas, há vacância até de direção, vice-reitoria e reitoria.
Sr. Presidente, é da maior importância a modificação da Lei nº 8.745, para atendermos à contratação
de medida emergencial.
Por isso, o PP vota “sim”, e eu me sinto bem à
vontade – fui professor e diretor de escola, toda a minha vida se deu no magistério – para gritar alto e bom
som: “sim” à Medida Provisória nº 525!
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Parabéns,
Deputado Simão Sessim.
Com a palavra o Deputado Jorge Boeira, Relator,
para orientar pelo PT.
O SR. JORGE BOEIRA (PT-SC. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Brasil, na última
década, passou por uma expansão dos seus institutos
federais em uma velocidade espantosa.
Em 100 anos de história das escolas técnicas no
Brasil, foram construídas 150 escolas, e terminamos
o ano de 2010 com 350 novas escolas.
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Criamos 14 universidades e 126 campi no Brasil,
mas ainda necessitamos da contratação de 30 mil docentes, para dar conta dessa velocidade e enfrentar as
dificuldades encontradas nos editais e na contratação
dos professores. Muitas vezes, por meio de atos protelatórios jurídicos, não se consegue contratar todos os
professores para abrir uma nova escola técnica, ficando
os professores já contratados sem fazer nada porque
está faltando o professor de uma ou outra disciplina.
Portanto, é extremamente meritória esta medida provisória, já que o período de contratação é por 2
anos, é temporária, e os requisitos para contratação
são através de chamada pública, de avaliação de currículo, portanto, de forma clara e transparente.
Nós do Partido dos Trabalhadores indicamos a
aprovação da Medida Provisória nº 525, que trata da
autorização que o Governo
��������������������������������
Federal�����������������
tem para contratação não apenas de professores substitutos, mas,
sobretudo, de professores temporários, para dar agilidade ao ensino para os jovens no País.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Pelo Bloco, tem a palavra o Deputado Paulo Foletto.
O SR. PAULO FOLETTO (Bloco/PSB-ES. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, assim
como votamos pela admissibilidade, para que possamos continuar oferecendo à nossa população oportunidade de acesso ao curso superior, o Bloco vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Pelo
PMDB, tem a palavra o nobre Deputado Celso Maldaner.
O SR. CELSO MALDANER (PMDB-SC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, por
delegação da Liderança do PMDB, declaramos a importância da matéria. De 109 mil, passou para 224 mil.
São mais de 30 mil docentes que serão beneficiados
pela importância das 14 universidades federais. Todo
o País foi beneficiado, inclusive o Sul do País – Santa
Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná.
O PMDB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – V.Exa.
já tinha anunciado o voto “sim”, antecipadamente. Eu
pergunto se pode repetir.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – O PDT vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Com a
palavra o Deputado Rubens Bueno.
O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
acho que vale a pena a leitura da moção da ANDES,
que aqui realizou no seu 30º congresso:
“(...) Tal iniciativa [da MP 525] reflete opção política contrária ao padrão de qualidade
da educação, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão definida constitucio-
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nalmente e agrava a precarização do trabalho
docente nas Instituições Federais de Ensino.
O governo federal repete prática adotada
anteriormente. (...)
Agora (...) as instituições federais de ensino foram compelidas pelo MEC a criar novos cursos sem os meios necessários para
implantar projetos acadêmicos de qualidade.
Passada a eleição, a presidente (...) repete na TV o discurso com o seu bordão eleitoral
sobre educação, mas, contraditoriamente, o
governo opera o contingenciamento de recursos, impede a criação de cargos, desautoriza
o preenchimento de vagas docentes, privatiza
os hospitais universitários e, para se eximir da
responsabilidade, diante da situação caótica
que a falta de professores começa a produzir
nos campi de norte a sul do país, adota a via
autoritária da Medida Provisória para autorizar
o exercício de atividades docentes regulares e
previsíveis por substitutos, sem concurso público e a margem do RJU. Ressalte-se que nem
mesmo o deficit de professores pré-existente
foi suprido.
Exigimos recursos financeiros e a criação/preenchimento imediata das vagas permanentes, necessárias ao pleno funcionamento
das Instituições Federais de Ensino.”
Por isso, Sr. Presidente, nós encaminhamos o voto
“sim”, com o protesto no sentido de que deve ser preenchida por concurso público toda carreira de Estado.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Pois não,
nobre Líder.
Para orientar, tem a palavra o Deputado Deley,
pelo PSC.
O SR. DELEY (PSC-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, já encaminhamos
anteriormente. Não há dúvida de que o País tem um
grande desafio diante desse crescimento que todos
nós esperamos que vá acontecer. Já há, em alguns
setores, falta de mão de obra qualificada, e a nossa
grande saída, realmente, está na educação.
Então, esta medida provisória vai possibilitar a
contratação de novos professores, para que possamos qualificar todos os brasileiros e, acima de tudo,
dar‑lhes oportunidades, a fim de fazermos deste País
tudo aquilo com que sonhamos um dia.
O PSC encaminha o voto “sim” e diz ao Governo
que estamos felizes com essa atitude de investimento
na educação.
Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Em votação a Medida Provisória nº 525, de 2011, ressalvados
os destaques, que são dois.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Aqueles
que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. (Pausa.)
APROVADA.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Passa-se
à votação dos destaques.
Destaque de bancada, da excelente bancada do
PSDB, do Líder Duarte Nogueira.
“Requeiro, nos termos do art. 161, II e §
2º, combinado com o art. 117, IX, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado da Emenda nº 5,
oferecida à MPV 525/11.
Sala das sessões. – Duarte Nogueira,
Líder do PSDB.”
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Encaminhamento pelo autor do destaque, o nobre Deputado
Duarte Nogueira.
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, esse destaque do PSDB tem por objetivo
conter, na nossa opinião, uma ação que prejudica a
qualificação dos docentes, portanto reduz a oportunidade na ação meritória, no processo seletivo de professores pelo critério de concursos. A atual lei estabelece que 10% dos professores substitutos ou visitantes
poderão fazê-lo em caráter emergencial, isentando da
questão do concurso.
No entanto, este destaque do PSDB, na nossa
opinião, tenta colocar as coisas no devido lugar, porque
a medida provisória vai além do que a lei atualmente
estabelece: de 10%, a medida provisória passa para
20% as contratações sem concurso. E nós estamos reduzindo para 5%, para que possamos oferecer oportunidade a todos aqueles que vierem a realizar o concurso
de ter a mesma chance de ser contratados para servir
seu País, para dar aula aos alunos da rede federal.
Vou ressaltar os números. Durante o período de
2008 a 2010, este Parlamento, com o nosso apoio, com
o voto do PSDB e de muitos outros partidos, ampliou
para 36.313 cargos efetivos novos, cargos que foram
criados. Nós criamos, sim, os cargos para que os concursos pudessem ser feitos. O Governo, por falta de
adequada gestão e por falta de compromisso com a
educação, não tomou as medidas necessárias para a
realização dos concursos, e faz agora discursos defendendo a educação sem levar em consideração que
o concurso qualifica os professores.
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Se há educação de qualidade, ela se estabelece
no processo seletivo, meritoriamente qualificando aqueles que serão selecionados para dar aula aos alunos.
Portanto, subscrever uma medida provisória que
cria cargos para professores substitutos sem concursos é ir contra a qualidade da educação, do ensino
no nosso País.
Estamos votamos contra esta matéria por entender que os quadros já existem. Há quase 8 mil cargos
disponíveis para serem preenchidos por concurso. E,
obviamente, a lei já estabelece, nas questões emergenciais, os 10% de provimento de cargos sem concurso público.
Daí a nossa argumentação de que esta emenda
deve ser aprovada para que possamos repor devidamente, na linha do tempo e na regra legal, o que de
fato defende a qualidade do ensino público e, portanto,
uma melhor oportunidade não só para os professores
concursados, mas também para os alunos que serão
atendidos e servidos por esses profissionais, a fim de
que possam ter melhores professores.
Por fim, lembro que aqui se está dizendo que o
Governo Federal criou várias universidades. Efetivamente, não criou. O Governo Federal simplesmente
adotou o modelo de extensão universitária, fazendo
com que as instituições já criadas em governos anteriores pudessem ser ampliadas.
Portanto, vamos repor devidamente o discurso e
as informações no plenário.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Deputado
Jorge Boeira, a emenda é modificativa. V.Exa., como
Relator, tem direito à palavra.
O SR. JORGE BOEIRA – Sr. Presidente, eu gostaria de fazer o contraditório.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Pois não,
Deputado.
O SR. JORGE BOEIRA (PT-SC. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, o percentual de 5% não
atende à necessidade das instituições federais de ensino, visto que se englobam nesse percentual não só
as questões de vacância no cargo, que ocorrem por
diversos motivos, mas também os afastamentos, principalmente por capacitação. Então, nós estaríamos
restringindo e muito a governabilidade das universidades, inclusive alterando a forma administrativa, a
independência universitária.
Portanto, nós somos contra essa emenda, até
porque hoje a lei já se refere a 10% de contratação
para capacitação. E aí nós estamos restringindo muito
mais, no momento em que o ensino superior e o ensino profissionalizante no Brasil têm um crescimento
expressivo. E já dizia aqui o Deputado Celso Maldaner
que nós tínhamos em torno de 109 mil vagas nas uni-
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versidades federais. Hoje, já passam de 200 mil vagas.
Ao final desses programas, nós queremos atingir mais
de 1 milhão de novos alunos.
Portanto, esse percentual não atende à necessidade das universidades no total das contratações
temporárias necessárias.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Em votação a emenda modificativa apresentada pela bancada do PSDB.
“Dê-se ao § 2º do art. 2º da Lei nº 8745, de 9 de
dezembro de 1993, alterado pelo art. 1º da MP nº 525,
de 14 de fevereiro de 2011, a seguinte redação:
“Art. 2º ...................................................
§ 2º O número total de professores de
que trata o inciso IV do caput não poderá ultrapassar cinco por cento do total de docentes efetivos em exercício na instituição federal
de ensino.
...................................................... (NR)”
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Aqueles
que forem pela aprovação da emenda permaneçam
como se acham. (Pausa.)
REJEITADA.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Vamos à
votação do segundo destaque, oferecido pela bancada dos Democratas.
Sobre a mesa requerimento assinado pelo nobre
Líder do DEM, Deputado Antonio Carlos Magalhães
Neto:
“Requeremos a V.Exa., nos termos do
art. 161, § 2º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque para votação
em separado da Emenda nº 4 à MP 525/2011.”
Sala das Sessões, em 7 de junho de
2011. – Antonio Carlos Magalhães Neto”
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Para falar a favor, concedo a palavra à Deputada Professora
Dorinha Seabra Rezende, autora da emenda.
A SRA. PROFESSORA DORINHA SEABRA
REZENDE (DEM-TO. Sem revisão da oradora.) – Bom
dia, Sras. e Srs. Deputados.
Quero destacar que o Democratas apoia a medida provisória pela importância da área que ela aborda,
mas inicio destacando para esta Casa e para o próprio
Ministério da Educação a necessidade de se pautar
a reforma universitária, que está nesta Casa desde
2004 e que não teve prosseguimento. Só com a reforma universitária poderemos dar um atendimento justo
à educação superior.
O Democratas apresenta a emenda e a proposta
de se manterem os 10% para os professores substitutos,
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considerando que professor substituto é só para vaga
já existente, e os 10% seriam suficientes para atender
a isso, levando-se em conta que nas universidades do
Sul e do Sudeste existem professores suficientes para
atender à necessidade de mestres e de doutores. Temos problemas, sim, nas regiões Norte e Nordeste,
onde há necessidade dessa ampliação.
Vale lembrar que essa medida provisória já cria
a figura do professor temporário, e ela, sim, vai atender os cursos novos e os de expansão. Os substitutos
só podem ser para vagas já existentes, ou seja, para
cursos e para universidades já consolidadas.
Por isso, entendemos que, ao darmos um cheque
em branco para os professores temporários, vamos
atender o processo de expansão. E, ao sinalizarmos
com os 10% para o substituto, estaremos mostrando o
respeito pela área do ensino superior, mas destacando
que o correto é fazermos concurso público e nos preocuparmos com a qualificação e com a consolidação
do ensino superior.
Por isso, defendemos os 10% e entendemos que
desta forma estaremos ajudando as novas universidades e o processo de qualificação dos professores.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Com a
palavra o Deputado Marcos Montes, autor do destaque.
O SR. MARCOS MONTES (DEM-MG. Sem revisão do orador.) – Caro Presidente, Sras. e Srs. Deputados, essa matéria nos remete ao cerne da questão,
Sr. Relator, do que é um gasto público desnecessário.
Precisamos, neste País, priorizar nossas ações e
o Governo, principalmente, focar suas ações no que é
mais fundamental. A educação, sem dúvida alguma, é
o pilar da construção do país com que todos sonhamos.
O relatório está bem apropriado, mas o que defendemos aqui – e a Professora Dorinha Seabra Rezende
apresentou a sua emenda – é a continuação dos 10%
em vez dos 20%, lembrando sempre que precisamos
reativar os concursos e chamar os concursados para
suas respectivas funções.
Sr. Relator, sou de uma universidade, mas não
exerço o cargo de professor. Exerço o cargo de médico,
e, às vezes, faço de professor. Na minha universidade, os meus companheiros professores ganham três
vezes menos do que o médico contratado, que faz a
função de professor.
Para que esse professor tenha acesso a um salário melhor, ele precisa se qualificar, fazer seu mestrado, seu doutorado. Para isso, eles têm que procurar
outras alternativas, o que abre espaço para deficiência
de professores nas universidades.
Por isso defendemos a manutenção dos 10%, no
caso do professor substituto, imaginando que o tem-
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porário seja para as expansões. Os cargos novos, sim,
devem ser supridos pelos professores temporários.
Deveria, portanto, haver equilíbrio nessa situação.
Espero contar com a compreensão de V.Exa. para
que sejam mantidos os 10%, porque isso também forçaria, indiretamente, o Governo a voltar a fazer concursos, priorizando, aí sim, a qualificação dos professores.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Com a
palavra o nobre Relator, por se tratar também de uma
emenda modificativa ao texto relatado.
O SR. JORGE BOEIRA (PT-SC. Sem revisão do
orador.) – Deputado Marcos Montes, que muito bem
conhece sobre a educação, assim como a Professora
Dorinha, autora do destaque que mantém os 10% de
contratação: é necessário fazer aqui uma ponderação.
Hoje, os 10% são única e exclusivamente para contratação de professores que saem para capacitação,
desconsiderando todos os outros casos de vacância
ou afastamento.
Quando o Governo inclui o limite de 20%, ele inclui também todos os casos de afastamentos, seja por
qualificação, seja por vacância, seja por doença, seja
por falecimento, seja por todas aquelas possibilidades
de vacância e afastamento. Dessa forma, o que se coloca hoje, na verdade, é um limite máximo daquilo que
não existia limite.
Portanto, nós, do Partido dos Trabalhadores, a
base do Governo e o Ministério da Educação entendemos que o projeto deve ser aprovado na sua íntegra,
e o nosso voto é “não”.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Em votação a emenda destacada pelo Democratas.
“Dê-se ao § 2º do art. 2º Lei nº 8.745/1993,
alterado pelo art. 1º da Medida Provisória nº
525, de 2011, a seguinte redação:
“”§ 2º O número total de professores de
que trata o inciso IV do caput não poderá ultrapassar dez por cento do total de docentes
efetivos em exercício na instituição federal de
ensino.””
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Para orientar, Professora Dorinha, pelo Democratas.
A SRA. PROFESSORA DORINHA SEABRA
REZENDE (DEM-TO. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero reforçar a necessidade
da nossa proposta. Entendo o que o Relator coloca,
mas os números não são significativos para outras
naturezas de licenças.
Quero reforçar também que, ao definirmos o professor temporário, Relator, com todo o respeito, vamos
dar uma grande oportunidade para as universidades
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organizarem o processo de expansão. Acredito que os
10% serão suficientes, principalmente considerando
que as universidades do Sul e Sudeste já têm quadros
suficientes de mestres e doutores.
Nossa preocupação deve ser com a região Norte e Nordeste. Por isso reforço: os 10% vão atender e
nós teremos condição de pressionar também o próprio
Governo a enviar as vagas de concurso.
O REUNI previa que, nos anos de 2009, 2010
e 2011, deveriam ter vagas definidas para concurso.
Em 2011, o Governo Federal ainda não enviou para
esta Casa nem liberou as vagas de concurso. Estamos
dando um cheque em branco e legitimando o envio
para esta Casa e para as universidades do percentual
acordado para 2011.
Por isso eu reforço a ideia dos 10%.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Para orientar, nobre Líder Duarte Nogueira.
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Parlamentares, o destaque apresentado pela
Deputada Professora Dorinha, na verdade, repõe os
níveis atuais no percentual de 10% de contratação sem
concurso de professores temporários ou visitantes nas
nossas instituições federais de ensino. Ele vai ao encontro da defesa que fizemos, há instantes atrás, de
que o provimento e o preenchimento desses cargos de
professores devam ser através de concurso público – e
não através de escolha, sem processo seletivo, porque
isso reduz, na nossa opinião, a questão meritória e a
qualidade dos docentes que serão os professores dos
alunos da rede federal.
Portanto, o PSDB apoia, votando favoravelmente
ao destaque por entender que ele preserva, na lei atual, como já é, os 10% como limite razoável para que
a contratação seja feita na forma temporária para os
visitantes e para os professores sem concurso, limitada a esse percentual.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Para orientar, passo a palavra ao nobre Líder Gastão Vieira.
O SR. GASTÃO VIEIRA (PMDB-MA. Pela ordem.
Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, o PMDB vota
contra a emenda e contra o destaque por uma razão
muito simples: esse é o maior programa de ensino
superior já realizado neste País. São 126 campi. Não
quero nem falar nas 14 universidades, mas do impacto
que um campus universitário traz para uma pequena
cidade do interior, por exemplo, do Estado do Maranhão, Município de São Bernardo, que tanto o Deputado Marcelo quanto o Deputado Sétimo conhecem e
do impacto da chegada de professores de fora, concursados, integrando-se à vida da cidade e oferecendo aos alunos oportunidade de ter ensino superior de
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qualidade. Mas essas pessoas têm problemas, como
todas as outras. De repente, precisam retornar para
seus Estados ou entram num processo de melhoria
da sua condição de saúde e pedem licença. Como
substituí-las? Como dizer para um aluno que recebeu
esse benefício que ele vai ficar dois ou três meses
sem aula, porque o processo de substituição do MEC
demora demais? Como falar em autonomia se uma
universidade para recolocar um professor precisa de
autorização do MEC?
Sr. Presidente, se há uma coisa neste País que
aconteceu de forma sólida, sem política, sem clientelismo, foi a expansão do ensino superior. Por essa razão estamos aqui nos posicionando a favor da matéria
como veio proposta pelo Governo.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Deputado
Pepe Vargas, para orientar pelo PT.
O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, obviamente, a
bancada do PT respeita a Oposição, dentro do processo democrático, mas não pode concordar com os
argumentos da Oposição.
Em primeiro lugar, é importante destacar: eles
criticam o Governo, que apresenta essa proposta, mas
nós estamos falando de um Governo que expandiu
enormemente o ensino público federal em nosso País.
No que diz respeito às universidades federais, não só
foi criado um número recorde de novas unidades, como
também é importante se dizer que as já existentes expandiram a sua área de atuação, colocando extensões
em vários Municípios da sua área de abrangência –
106 campi, para ser mais exato.
Então, para cumprir tudo isso, nosso Governo
fez concurso público, contratou novos professores. E
independente disso, há sempre necessidade de vagas
para contratação temporária. É disso que nós estamos
tratando. Portanto, temos legitimidade para realizar
concurso, para contratar e também para contratar temporariamente, quando necessário. Queremos deixar
claro este posicionamento.
Portanto, votamos contra a emenda.
Gostaria apenas de registrar que, nas várias vezes
em que tentamos votar a criação de vagas, a Oposição
sempre diz que isso vai aumentar o gasto público, que
isso aumenta o custeio e que não dá. Então, também
a Oposição tem as suas contradição nesse processo.
O voto da bancada do PT é “não”.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Para orientar, Deputado Roberto Britto, pelo PP.
O SR. ROBERTO BRITTO (PP-BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o Partido Progressista entende perfeitamente que o concurso público é aquele que efetivamente
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dá condição de que todos possam concorrer para o
preenchimento das vagas. Mas, neste caso, especificamente, eu, que sou professor da Universidade Estadual, na Bahia, tenho observado, ao longo do tempo,
que existem muitas disciplinas que estão carentes de
professores – e são temporários. Em determinados
momentos, nós temos observado que deixam de ser
ministradas essas disciplinas. Na Bahia, já temos 20%
do total de professores do quadro da universidade. E,
se não está no ideal, pelo menos satisfaz às necessidades do momento.
Por isso, nós somos contra a emenda de 10%
e somos favoráveis ao Relator, por entendermos que
esse é o número que efetivamente satisfaz. Então, estamos com o Relator.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Para orientar, Deputado Zoinho, pelo PR.
O SR. ZOINHO (Bloco/PR-RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PR e o Bloco
votam “não”.
O SR. ROBERTO BRITTO – Sr. Presidente, o
voto do PP é “não”.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – PP, “não”.
Para orientar pelo Governo, Deputado Alex Canziani.
O SR. ALEX CANZIANI (Bloco/PTB-PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr.
Presidente.
Sr. Presidente, a despeito de todo o mérito da
proposta da Deputada Dorinha e do Deputado Marcos Montes – eu quero agradecer inclusive à Deputada Dorinha, porque ela esteve conversando conosco,
levando seus argumentos –, gostaria de ponderar o
seguinte: a Lei nº 8.743 prevê 10% para qualificação,
para formação, para capacitação, e para todos os outros não há limite.
Ora, o que o Governo pretende através dessa
medida provisória? Dizer o seguinte: 10% para qualificação – e não são do total; são dos professores que
estão oficialmente na atuação, como professores – e
10% para todas as outras possibilidades. Na verdade,
Sr. Presidente, o Governo está restringindo.
Então, eu vejo que a maneira mais correta é nós
mantermos o texto do Relator, porque, sem dúvida,
atende à educação brasileira.
Sr. Presidente, o Governo vota com o Relator,
pedindo à base que vote contra o destaque.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Deputado Rubens Bueno, para orientar pelo Bloco PPS/PV.
O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, dos
males o menor: se nós queremos concurso público para
o ensino superior e para as várias carreiras do serviço
público federal é importante que o concurso público saia
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para todos os cargos existentes. Se foi proposta 20 a
proposta e cair para 10, dos males o menor.
Nós vamos votar “sim”. Mas é importante, Sr.
Presidente, destacar estudo publicado pela Times Hi�
gher Education, em março deste ano, colocando as
100 melhores universidades do mundo. O Brasil, que
tem a USP, está em 232º lugar. E por que está nessa
situação? Porque o Governo não investe, o Governo
não valoriza o professor, o Governo não estabelece
condições de planejamento para a qualidade de ensino. Esta é a grande preocupação.
Quando se fala que há contradição, que estarmos
aqui contra a criação de cargos – cargos de apaniguados, cargos de apadrinhados –, essa é a contradição
do Governo e não da Oposição.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Em votação a emenda destacada.
O SR. PAULO ABI-ACKEL (PSDB-MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Para orientar, Sr.
Presidente.
Voto “sim”. Peço a V.Exa. que o faça constar no
painel.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Como
vota?
O SR. PAULO ABI-ACKEL – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – “Sim”.
Para orientar, PDT.
O SR. DR. JORGE SILVA (PDT-ES. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – O PDT vota “não”, Sr. Presidente, à emenda.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – PDT vota
“não”.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Em votação a emenda destacada pela bancada do Democratas.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Aqueles
que forem pela aprovação da emenda permaneçam
como se acham. (Pausa.)
REJEITADA A EMENDA.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Há sobre
a mesa e vou submeter a votos a seguinte
REDAÇÃO FINAL DA
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 525-B, DE 2011
Altera a Lei nº 8.745, de 9 de dezem‑
bro de 1993, no tocante à contratação de
professores.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2º
X – admissão de professor para suprir
demandas decorrentes da expansão das ins-
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tituições federais de ensino, respeitados os limites e as condições fixados em ato conjunto
dos Ministérios do Planejamento, Orçamento
e Gestão e da Educação.
§ 1º A contratação de professor substituto de que trata o inciso IV do caput poderá
ocorrer para suprir a falta de professor efetivo
em razão de:
I – vacância do cargo;
II – afastamento ou licença, na forma do
regulamento; ou
III – nomeação para ocupar cargo de direção de reitor, vice-reitor, pró-reitor e diretor
de campus.
§ 2º O número total de professores de
que trata o inciso IV do caput não poderá ultrapassar 20% (vinte por cento) do total de
docentes efetivos em exercício na instituição
federal de ensino.
”(NR)
“Art. 4º
II – 1 (um) ano, nos casos dos incisos III
e IV, das alíneas d e f do inciso VI e do inciso
X do caput do art. 2º;
Parágrafo único.
I – nos casos dos incisos III e IV, das
alíneas b, d e f do inciso VI e do inciso X do
caput do art. 2º, desde que o prazo total não
exceda a 2 (dois) anos;
”(NR)
“Art. 7º
I – nos casos dos incisos IV e X do art.
2º, em importância não superior ao valor da
remuneração fixada para os servidores de final
de Carreira das mesmas categorias, nos planos de retribuição ou nos quadros de cargos
e salários do órgão ou entidade contratante;
”(NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Sessões, 8 de junho de 2011. – Deputado
Jorge Boeira, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se
acham. (Pausa.)
APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal, incluindo o
processado.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Está encerrada a Ordem do Dia.
Há horário limite para encerramento da sessão.
Vamos ver se conseguimos concluir e encerrar,
antes do prazo estipulado, esta sessão.
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Inscrito
para uma breve comunicação, passo a palavra, por
2 minutos, ao Deputado Simão Sessim e, depois, ao
Deputado Amauri Teixeira.
O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no sábado, a coluna do jornalista Ancelmo Gois
registrou uma informação importante, de alto relevo,
que me causou um sentimento misto, satisfação e orgulho. Uma experiência que, com certeza, atingiu toda
a população de Nilópolis, minha cidade. Dizia a nota:
“Quando se analisa a taxa de analfabetismo, uma sur�
presa. Nilópolis, na Baixada Fluminense, tem a menor
taxa do Estado do Rio de analfabetos adultos: 2,1%,
menos que Niterói ( 2,5%) – e a cidade do Rio (2,9%)”.
A minha satisfação está na divulgação da notícia
por uma das mais lidas e respeitadas colunas políticas
do jornalismo brasileiro, porque o fato premia o esforço
de um conjunto de medidas de redenção social aplicadas pelo grupo político que tem recebido da população
local o apoio necessário para perseguir um dos mais
eficientes instrumentos de política pública, a prioridade na educação, com o objetivo de oferecer melhores
oportunidades de ocupação e renda para todos.
O orgulho está representado pela condição de
fazer parte desse grupo político e de ter, neste momento, como Prefeito de Nilópolis, o Engenheiro Sérgio Sessim, meu filho.
A notícia, como esclarece a nota, surpreendeu o
jornalista, mas não pegou de surpresa quem acompanha de perto o trabalho que há diversas gerações é feito
em Nilópolis, principalmente, no campo da educação.
Lá, o tema é prioridade absoluta e uma de suas
marcas fundamentais está materializada no Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de
Janeiro (IFRJ), que nasceu como Centro Federal de
Educação Tecnológica de Química de Nilópolis (CEFET Química), uma proposta minha.
Outra marca importante neste campo é a atuação do Prefeito Sérgio Sessim e da Professora Eva,
Secretária Municipal de Educação...
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Deputado
Simão Sessim, temos que encerrar a sessão. Eu tenho
que dar como lido o...
O SR. SIMÃO SESSIM – ...que, com a ajuda de
todo o corpo técnico e docente da Secretaria, fazem
um trabalho impecável, responsável pelo excelente
desempenho identificado nos relatórios do IDEB, que
mostram Nilópolis acima das metas projetadas.
Parabéns ao Prefeito e à Secretaria de Educação!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Muito
obrigado, Deputado Simão Sessim. Vai ser incluído.
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PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO
ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no sábado, a coluna do jornalista Ancelmo Góis registrou uma
informação importante, de alto relevo, que me causou
um sentimento misto, de satisfação e orgulho. Uma experiência que, com certeza, atingiu toda a população
de Nilópolis, minha cidade.
Dizia a nota: “Quando se analisa a taxa de anal�
fabetismo, uma surpresa. Nilópolis, na Baixada Flumi�
nense, tem a menor taxa do Estado do Rio de Janeiro,
de analfabetos adultos: 2,1%, menos que Niterói (2,5%)
e a Cidade do Rio (2,9%)”.
A minha satisfação está na divulgação da notícia
por uma das mais lidas e respeitadas colunas políticas
do jornalismo brasileiro, porque o fato premia o esforço
de um conjunto de medidas de redenção social aplicadas pelo grupo político que tem recebido da população
local o apoio necessário para perseguir um dos mais
eficientes instrumentos de política pública: a prioridade na educação, com o objetivo de oferecer melhores
oportunidades de ocupação e renda para todos.
O orgulho está representado pela condição de
fazer parte deste grupo político e de ter, neste momento, como Prefeito de Nilópolis, o Engenheiro Sérgio
Sessim, meu filho.
A notícia, como esclarece a nota, surpreendeu o
jornalista, mas não pegou de surpresa quem acompanha de perto o trabalho que há diversas gerações é feito
em Nilópolis, principalmente, no campo da educação.
Lá, o tema é prioridade absoluta e uma de suas
marcas fundamentais está materializada no Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de
Janeiro (IFRJ), que nasceu como Centro Federal de
Educação Tecnológica de Química de Nilópolis (CEFET Química), uma proposta minha.
Outra marca importante neste campo é a atuação
do Prefeito Sérgio Sessim e da Profa. Eva, Secretária
Municipal de Educação, que, com a ajuda de todo o
corpo técnico e docente da Secretaria, fazem um trabalho impecável responsável pelo excelente desempenho identificado nos relatórios do IDEB, que mostram
Nilópolis acima das metas projetadas.
Parabéns ao Prefeito Sérgio Sessim, à Profa. Eva
Maria, Secretária de Educação, à Profa. Miriam Celeste, Subsecretária, e a todos os professores e membros
do corpo técnico e administrativo da Secretaria pelo
excelente trabalho.
Era o que eu tinha a dizer no momento, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Tem a
palavra o Deputado Amauri Teixeira.
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O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de
parabenizar a jacobinense do Morro do Chapéu Simone
Alves da Silva, que bateu o recorde sul-americano e foi
medalha de ouro de atletismo na Argentina.
Parabéns a essa jacobinense, que nasceu no
Morro do Chapéu, mas que treina e reside em Jacobina, Simone Alves da Silva, recordista sul-americana
dos 5 mil metros!
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria de registrar, com enorme satisfação, que o Brasil
venceu, neste final de semana, o 47º Campeonato
Sul‑Americano de atletismo, ocorrido na argentina, e
que uma atleta se destacou: a fundista Simone Alves
da Silva, atleta baiana e jacobinense.
Mesmo com o frio de 4 graus e com um vento
gelado que obrigou vários atletas a levarem cobertores
para o Estádio de Atletismo do CENARD, em Buenos
Aires, o Brasil confirmou sua supremacia no continente,
vencendo a 47ª edição do Campeonato Sul‑Americano da Argentina. No total, a seleção brasileira somou
488 pontos: a equipe masculina conquistou o seu 28º
titulo, com 238 pontos, enquanto a feminina ganhou
o 29º torneio, com 250 pontos. A Colômbia ficou em
segundo lugar, com 292 pontos, e a Argentina, em
terceiro, com 214,5.
Desde 1975 que o Brasil vem vencendo essa
competição de forma absoluta. Nas 13 finais deste domingo, o Brasil ganhou mais da metade, ficando com 7
medalhas de ouro, 3 de prata e 3 de bronze. No total,
a delegação somou, em 4 dias, 51 medalhas, sendo
21 de ouro, 16 de prata e 14 de bronze.
Nos 10 mil metros feminino, a baiana Simone Alves da Silva deu outro show. Ela conquistou a medalha
de ouro com o tempo de 31 minutos, 59 segundos e 11
centésimos. A diferença de Simone para a segunda colocada foi de quase um minuto, o que significa que ela
praticamente correu sozinha, e com frio. Ainda assim,
Simone obteve o melhor tempo de sua vida, garantindo participação no Pan‑Americano e no Mundial, cujo
índice para participar é a difícil marca de 32 minutos.
Simone Alves, que, embora tenha apenas nascido em Morro do Chapéu, é considerada uma autêntica
filha de Jacobina, pois lá foi criada, cresceu e desenvolveu sua técnica nas pistas. Ano passado, a atleta
foi vice-campeã da São Silvestre, em dezembro/2010,
e, este ano, bateu o recorde sul-americano dos 5 mil
metros em pista, em maio (15 minutos, 18 segundos
e 85 centésimos), uma marca que durava 18 anos.
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Seu próximo desafio será na Europa, onde ficará
2 meses, realizando treinamentos, antes de competir
no Mundial na Coreia do Sul, em Daegu.
Parabéns Simone! Jacobina e a Bahia agradecem e têm muito orgulho de permitir que o Brasil seja
bem representado nas pistas de todo o mundo por uma
atleta de alto nível. Vamos em frente, colecionando
medalhas e medalhas de ouro!
Muito obrigado.
VI – Encerramento
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – COMPA�
RECEM MAIS À SESSÃOS OS SRS.:
Partido Bloco
RORAIMA
Edio Lopes PMDB
Total de Roraima 1
AMAPÁ
Sebastião Bala Rocha PDT
Total de Amapá 1
PARÁ
Elcione Barbalho PMDB
Giovanni Queiroz PDT
Zequinha Marinho PSC
Total de Pará 3
AMAZONAS
Francisco Praciano PT
Pauderney Avelino DEM
Sabino Castelo Branco PTB PsbPtbPcdob
Silas Câmara PSC
Total de Amazonas 4
RONDÔNIA
Carlos Magno PP
Total de Rondônia 1
ACRE
Perpétua Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Total de Acre 1
TOCANTINS
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM
Total de Tocantins 1
MARANHÃO
Carlos Brandão PSDB
Waldir Maranhão PP
Total de Maranhão 2
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CEARÁ
Ariosto Holanda PSB PsbPtbPcdob
Domingos Neto PSB PsbPtbPcdob
Genecias Noronha PMDB
João Ananias PCdoB PsbPtbPcdob
Raimundão PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Total de Ceará 6
PIAUÍ
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Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Montes DEM
Miguel Corrêa PT
Paulo Abi-Ackel PSDB
Paulo Piau PMDB
Reginaldo Lopes PT
Saraiva Felipe PMDB
Total de Minas Gerais 12
ESPÍRITO SANTO
Lauriete PSC
Total de Espírito Santo 1

Júlio Cesar DEM
Marcelo Castro PMDB
Total de Piauí 2

RIO DE JANEIRO

RIO GRANDE DO NORTE
Fátima Bezerra PT
Felipe Maia DEM
Henrique Eduardo Alves PMDB
Rogério Marinho PSDB
Sandra Rosado PSB PsbPtbPcdob
Total de Rio Grande do Norte 5
PARAÍBA
Ruy Carneiro PSDB
Wellington Roberto PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Paraíba 2
PERNAMBUCO
Augusto Coutinho DEM
Luciana Santos PCdoB PsbPtbPcdob
Mendonça Filho DEM
Raul Henry PMDB
Roberto Teixeira PP
Silvio Costa PTB PsbPtbPcdob
Total de Pernambuco 6
SERGIPE
Rogério Carvalho PT
Valadares Filho PSB PsbPtbPcdob
Total de Sergipe 2
BAHIA
Antonio Imbassahy PSDB
Nelson Pellegrino PT
Paulo Magalhães DEM
Roberto Britto PP
Total de Bahia 4
MINAS GERAIS
Ademir Camilo PDT
Antônio Andrade PMDB
Carlaile Pedrosa PSDB
Eduardo Barbosa PSDB
Jaime Martins PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl

Adrian PMDB
Alexandre Santos PMDB
Aureo PRTB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Deley PSC
Dr. Aluizio PV PvPps
Filipe Pereira PSC
Nelson Bornier PMDB
Otavio Leite PSDB
Rodrigo Maia DEM
Romário PSB PsbPtbPcdob
Stepan Nercessian PPS PvPps
Total de Rio de Janeiro 11
SÃO PAULO
Aldo Rebelo PCdoB PsbPtbPcdob
Aline Corrêa PP
Arnaldo Jardim PPS PvPps
Beto Mansur PP
Duarte Nogueira PSDB
Eleuses Paiva DEM
Jefferson Campos PSB PsbPtbPcdob
João Paulo Cunha PT
Jorge Tadeu Mudalen DEM
Milton Monti PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Missionário José Olimpio PP
Nelson Marquezelli PTB PsbPtbPcdob
Roberto Santiago PV PvPps
Vanderlei Macris PSDB
Walter Ihoshi DEM
Total de São Paulo 15
MATO GROSSO
Valtenir Pereira PSB PsbPtbPcdob
Wellington Fagundes PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Mato Grosso 2
DISTRITO FEDERAL
Erika Kokay PT
Policarpo PT
Total de Distrito Federal 2
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GOIÁS
João Campos PSDB
Jovair Arantes PTB PsbPtbPcdob
Sandro Mabel PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Goiás 3
PARANÁ
Alex Canziani PTB PsbPtbPcdob
Eduardo Sciarra DEM
Total de Paraná 2
SANTA CATARINA
Jorge Boeira PT
Mauro Mariani PMDB
Pedro Uczai PT
Total de Santa Catarina 3
RIO GRANDE DO SUL
Darcísio Perondi PMDB
Marco Maia PT
Nelson Marchezan Junior PSDB
Osmar Terra PMDB
Total de Rio Grande do Sul 4
DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO OS
SRS.:
Partido Bloco
AMAPÁ
Dalva Figueiredo PT
Luiz Carlos PSDB
Vinicius Gurgel PRTB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Amapá 3
PARÁ
Arnaldo Jordy PPS PvPps
Lira Maia DEM
Wladimir Costa PMDB
Zé Geraldo PT
Total de Pará 4
AMAZONAS
Átila Lins PMDB
Total de Amazonas 1
RONDÔNIA
Marinha Raupp PMDB
Moreira Mendes PPS PvPps
Natan Donadon PMDB
Nilton Capixaba PTB PsbPtbPcdob
Total de Rondônia 4
ACRE
Gladson Cameli PP
Henrique Afonso PV PvPps
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Taumaturgo Lima PT
Total de Acre 3
TOCANTINS
César Halum PPS PvPps
Eduardo Gomes PSDB
Irajá Abreu DEM
Total de Tocantins 3
MARANHÃO
Domingos Dutra PT
Lourival Mendes PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Nice Lobão DEM
Pinto Itamaraty PSDB
Sarney Filho PV PvPps
Zé Vieira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Maranhão 6
CEARÁ
Aníbal Gomes PMDB
Antonio Balhmann PSB PsbPtbPcdob
Arnon Bezerra PTB PsbPtbPcdob
Eudes Xavier PT
Gorete Pereira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
José Airton PT
Vicente Arruda PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Ceará 7
PIAUÍ
Nazareno Fonteles PT
Osmar Júnior PCdoB PsbPtbPcdob
Paes Landim PTB PsbPtbPcdob
Total de Piauí 3
RIO GRANDE DO NORTE
Fábio Faria PMN
João Maia PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Rio Grande do Norte 2
PARAÍBA
Efraim Filho DEM
Manoel Junior PMDB
Total de Paraíba 2
PERNAMBUCO
Bruno Araújo PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PSC
Eduardo da Fonte PP
Gonzaga Patriota PSB PsbPtbPcdob
Inocêncio Oliveira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
José Augusto Maia PTB PsbPtbPcdob
José Chaves PTB PsbPtbPcdob
Pastor Eurico PSB PsbPtbPcdob
Sergio Guerra PSDB
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Wolney Queiroz PDT
Total de Pernambuco 10
ALAGOAS
Joaquim Beltrão PMDB
Rui Palmeira PSDB
Total de Alagoas 2
SERGIPE
Andre Moura PSC
Laercio Oliveira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Mendonça Prado DEM
Total de Sergipe 3
BAHIA
Acelino Popó PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Arthur Oliveira Maia PMDB
Edson Pimenta PCdoB PsbPtbPcdob
Emiliano José PT
Fábio Souto DEM
Lucio Vieira Lima PMDB
Luiz Argôlo PP
Marcos Medrado PDT
Sérgio Brito PSC
Total de BAHIA 9
MINAS GERAIS
Antônio Roberto PV PvPps
Aracely de Paula PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Domingos Sávio PSDB
Fábio Ramalho PV PvPps
Gabriel Guimarães PT
João Bittar DEM
Leonardo Quintão PMDB
Mauro Lopes PMDB
Newton Cardoso PMDB
Renzo Braz PP
Weliton Prado PT
Zé Silva PDT
Total de Minas Gerais 12
ESPÍRITO SANTO
Camilo Cola PMDB
Lelo Coimbra PMDB
Rose de Freitas PMDB
Sueli Vidigal PDT
Total de Espírito Santo 4
RIO DE JANEIRO
Andreia Zito PSDB
Benedita da Silva PT
Chico D`Angelo PT
Dr. Adilson Soares PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Liliam Sá PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Neilton Mulim PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
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Walney Rocha PTB PsbPtbPcdob
Total de Rio de Janeiro 7
SÃO PAULO
Alberto Mourão PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Carlos Sampaio PSDB
Devanir Ribeiro PT
Guilherme Mussi PV PvPps
Mara Gabrilli PSDB
Pastor Marco Feliciano PSC
Paulo Freire PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Paulo Teixeira PT
Ricardo Izar PV PvPps
Roberto Freire PPS PvPps
Valdemar Costa Neto PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Vicente Candido PT
Total de São Paulo 13
MATO GROSSO
Carlos Bezerra PMDB
Homero Pereira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Júlio Campos DEM
Roberto Dorner PP
Total de Mato Grosso 4
DISTRITO FEDERAL
Ronaldo Fonseca PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Distrito Federal 1
GOIÁS
Carlos Alberto Leréia PSDB
Delegado Waldir PSDB
Flávia Morais PDT
Heuler Cruvinel DEM
Marina Santanna PT
Ronaldo Caiado DEM
Total de Goiás 6
PARANÁ
Abelardo Lupion DEM
André Vargas PT
Angelo Vanhoni PT
Fernando Francischini PSDB
Luiz Nishimori PSDB
Moacir Micheletto PMDB
Reinhold Stephanes PMDB
Total de Paraná 7
SANTA CATARINA
Jorginho Mello PSDB
Valdir Colatto PMDB
Total de Santa Catarina 2
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RIO GRANDE DO SUL
Afonso Hamm PP
Henrique Fontana PT
Jeronimo Goergen PP
Manuela D`ávila PCdoB PsbPtbPcdob
Marcon PT
Paulo Pimenta PT
Sérgio Moraes PTB PsbPtbPcdob
Total de Rio Grande do Sul 7
O SR. PRESIDENTE (Júlio Delgado) – Encerro
a sessão, designando para hoje, quarta-feira, dia 8, às
14 horas, a seguinte
ORDEM DO DIA
URGÊNCIA
(Art. 62, § 6º da Constituição Federal)
Discussão
1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 525-A, DE 2011
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 525-A, de 2011, que altera a Lei
no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, no tocante à contratação de professores; tendo parecer
do Relator da Comissão Mista, proferido em
Plenário e entregue à Mesa, pelo atendimento
dos pressupostos constitucionais de relevância
e urgência; pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa; pela adequação financeira
e orçamentária, e, no mérito, pela aprovação
desta MPV, e rejeição das Emendas de Nºs 01
a 09 (Relator: Dep. Jorge Boeira).
COMISSÃO MISTA: 28/02/2011
PRAZO NA CÂMARA: 14/03/2011
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM:
01/04/2011 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 14/06/2011
2
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 526, DE 2011
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 526, de 2011, que constitui fonte
de recursos adicional ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social – BN‑
DES, altera o art. 1º da Lei no 12.096, de 24
de novembro de 2009, dispõe sobre medidas
de suspensão temporária de exigências de
regularidade fiscal, e dá outras providências.
Pendente de parecer da Comissão Mista.
COMISSÃO MISTA: 17/03/2011
PRAZO NA CÂMARA: 31/03/2011
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM:
18/04/2011 (46º DIA)
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PERDA DE EFICÁCIA: 01/07/2011
3
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 527, DE 2011
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 527, de 2011, que altera a Lei nº
10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe so‑
bre a organização da Presidência da República
e dos Ministérios, cria a Secretaria de Aviação
Civil, altera a legislação da Agência Nacional de
Aviação Civil – ANAC e da Empresa Brasileira
de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO,
cria cargos de Ministro de Estado e cargos
em comissão, dispõe sobre a contratação de
controladores de tráfego aéreo temporários,
cria cargos de Controlador de Tráfego Aéreo.
Pendente de parecer da Comissão Mista. A
Emenda nº 10 foi retirada pelo autor.
COMISSÃO MISTA: 31/03/2011
PRAZO NA CÂMARA: 14/04/2011
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM:
02/05/2011 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 15/07/2011
4
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 528, DE 2011
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 528, de 2011, que altera os valo‑
res constantes da tabela do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física. Pendente de parecer
da Comissão Mista. As Emendas de nºs 21, 38,
45 e 53, foram indeferidas liminarmente por
versarem sobre matéria estranha, nos termos
do art. 4º, § 4º, da Resolução nº 1/2002-CN, c.c.
art. 125 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados (Questão de Ordem nº 478/2009).
COMISSÃO MISTA: 10/04/2011
PRAZO NA CÂMARA: 24/04/2011
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM:
12/05/2011 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 08/08/2011
5
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 529, DE 2011
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 529, de 2011, que altera a Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991, no tocante à
contribuição previdenciária do microempre‑
endedor individual. Pendente de parecer da
Comissão Mista. As Emendas de nºs 4, 5, 7,
8, 9 e 10, foram indeferidas liminarmente por
versarem sobre matéria estranha, nos termos
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do art. 4º, § 4º, da Resolução nº 1/2002-CN, c.c.
art. 125 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados (Questão de Ordem nº 478/2009).
COMISSÃO MISTA: 21/04/2011
PRAZO NA CÂMARA: 05/05/2011
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM:
23/05/2011 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 19/08/2011
URGÊNCIA
(Art. 62, da Constituição Federal)
Discussão
6
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 530, DE 2011
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 530, de 2011, que institui, no âmbi‑
to do Ministério da Educação, o plano especial
de recuperação da rede física escolar pública,
com a finalidade de prestar assistência finan‑
ceira para recuperação das redes físicas das
escolas públicas estaduais, do Distrito Federal
e municipais afetadas por desastres. Pendente
de parecer da Comissão Mista.
COMISSÃO MISTA: 09/05/2011
PRAZO NA CÂMARA: 23/05/2011
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM:
10/06/2011 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 06/09/2011
7
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 531, DE 2011
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 531, de 2011, que abre crédito
extraordinário, em favor do Ministério da
Educação, no valor de R$ 74.000.000,00,
para os fins que especifica. Pendente de
parecer da Comissão Mista de Planos, Or‑
çamentos Públicos e Fiscalização.
COMISSÃO MISTA: 09/05/2011
PRAZO NA CÂMARA: 23/05/2011
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM:
10/06/2011 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 06/09/2011
8
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 532, DE 2011
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 532, de 2011, que acresce e dá
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nova redação a dispositivos das Leis nºs
9.478, de 6 de agosto de 1997, e 9.847, de 26
de outubro de 1999, que dispõem sobre a po‑
lítica e a fiscalização das atividades relativas
ao abastecimento nacional de combustíveis;
altera o § 1º do art. 9º da Lei nº 8.723, de 28
de outubro de 1993, que dispõe sobre a re‑
dução de emissão de poluentes por veículos
automotores; dá nova redação aos arts. 1º,
2º e 3º do Decreto-Lei nº 509, de 20 de março
de 1969, que dispõe sobre a transformação
do Departamento dos Correios e Telégrafos
em empresa pública; altera a Lei nº 10.683,
de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre a
Organização da Presidência da República
e dos Ministérios, e dá outras providências.
Pendente de parecer da Comissão Mista. As
Emendas de nºs 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 38,
39, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56 e 57, fo‑
ram indeferidas liminarmente por versarem
sobre matéria estranha, nos termos do art.
4º, § 4º, da Resolução nº 1/2002-CN, c.c. art.
125 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados (Questão de Ordem nº 478/2009).
COMISSÃO MISTA: 12/05/2011
PRAZO NA CÂMARA: 26/05/2011
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM:
13/06/2011(46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 09/09/2011
RETIFICAÇÃO PUBLICADA NO D.O.U.
DE: 04/05/2011
9
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 533, DE 2011
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 533, de 2011, que autoriza a
União a transferir recursos financeiros aos
Municípios e ao Distrito Federal, com a finali‑
dade de prestar apoio financeiro à manuten‑
ção de novos estabelecimentos públicos de
educação infantil, e dá outras providências.
Pendente de parecer da Comissão Mista.
COMISSÃO MISTA: 24/05/2011
PRAZO NA CÂMARA: 07/06/2011
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM:
25/06/2011 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 21/09/2011
(Encerra-se a sessão às 12 horas e 59
minutos.)
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Ata da 144ª Sessão, em 8 de junho de 2011
Presidência dos Srs. Eduardo da Fonte, 2º Vice-Presidente; Jorge Tadeu Mudalen, 2º Secretário Manato,
2º Suplente de Secretário; Onofre Santo Agostini, Heuler Cruvinel, Jorginho Mello, § 2º do art. 18 do RI,

ÀS 14 HORAS COMPARECEM À CASA
OS SRS.:
Marco Maia
Eduardo da Fonte
Jorge Tadeu Mudalen
Júlio Delgado
Geraldo Resende
Manato
Sérgio Moraes
Partido Bloco

Wladimir Costa PMDB
Zé Geraldo PT
Zequinha Marinho PSC
Total de Pará 15
AMAZONAS

RORAIMA
Berinho Bantim PSDB
Dr. Francisco Araújo PSL PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Edio Lopes PMDB
Jhonatan de Jesus PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luciano Castro PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Paulo Cesar Quartiero DEM
Raul Lima PP
Teresa Surita PMDB
Total de Roraima 8
AMAPÁ
Dalva Figueiredo PT
Davi Alcolumbre DEM
Evandro Milhomen PCdoB PsbPtbPcdob
Fátima Pelaes PMDB
Professora Marcivania PT
Sebastião Bala Rocha PDT
Total de Amapá 6
PARÁ
André Dias PSDB
Beto Faro PT
Cláudio Puty PT
Dudimar Paxiúba PSDB
Elcione Barbalho PMDB
Giovanni Queiroz PDT
José Priante PMDB
Josué Bengtson PTB PsbPtbPcdob
Lúcio Vale PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luiz Otávio PMDB
Miriquinho Batista PT
Wandenkolk Gonçalves PSDB

Átila Lins PMDB
Carlos Souza PP
Francisco Praciano PT
Henrique Oliveira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Pauderney Avelino DEM
Rebecca Garcia PP
Sabino Castelo Branco PTB PsbPtbPcdob
Silas Câmara PSC
Total de Amazonas 8
RONDÔNIA
Carlos Magno PP
Lindomar Garçon PV PvPps
Mauro Nazif PSB PsbPtbPcdob
Moreira Mendes PPS PvPps
Nilton Capixaba PTB PsbPtbPcdob
Padre Ton PT
Total de Rondônia 6
ACRE
Antônia Lúcia PSC
Flaviano Melo PMDB
Gladson Cameli PP
Henrique Afonso PV PvPps
Marcio Bittar PSDB
Perpétua Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Sibá Machado PT
Total de Acre 7
TOCANTINS
Ângelo Agnolin PDT
Irajá Abreu DEM
Júnior Coimbra PMDB
Laurez Moreira PSB PsbPtbPcdob
Lázaro Botelho PP
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM
Total de Tocantins 6
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MARANHÃO
Alberto Filho PMDB
Carlos Brandão PSDB
Cleber Verde PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Davi Alves Silva Júnior PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Edivaldo Holanda Junior PTC PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Francisco Escórcio PMDB
Gastão Vieira PMDB
Hélio Santos PSDB
Lourival Mendes PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luciano Moreira PMDB
Professor Setimo PMDB
Ribamar Alves PSB PsbPtbPcdob
Sarney Filho PV PvPps
Waldir Maranhão PP
Total de Maranhão 14
CEARÁ
André Figueiredo PDT
Aníbal Gomes PMDB
Ariosto Holanda PSB PsbPtbPcdob
Arnon Bezerra PTB PsbPtbPcdob
Artur Bruno PT
Chico Lopes PCdoB PsbPtbPcdob
Danilo Forte PMDB
Domingos Neto PSB PsbPtbPcdob
Edson Silva PSB PsbPtbPcdob
Genecias Noronha PMDB
João Ananias PCdoB PsbPtbPcdob
José Guimarães PT
José Linhares PP
Manoel Salviano PSDB
Mauro Benevides PMDB
Raimundão PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Ceará 18
PIAUÍ
Assis Carvalho PT
Hugo Napoleão DEM
Iracema Portella PP
Jesus Rodrigues PT
Júlio Cesar DEM
Marcelo Castro PMDB
Marllos Sampaio PMDB
Osmar Júnior PCdoB PsbPtbPcdob
Paes Landim PTB PsbPtbPcdob
Total de Piauí 9
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RIO GRANDE DO NORTE
Fátima Bezerra PT
Felipe Maia DEM
Henrique Eduardo Alves PMDB
João Maia PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Paulo Wagner PV PvPps
Rogério Marinho PSDB
Sandra Rosado PSB PsbPtbPcdob
Total de Rio Grande do Norte 7
PARAÍBA
Aguinaldo Ribeiro PP
Benjamin Maranhão PMDB
Damião Feliciano PDT
Efraim Filho DEM
Hugo Motta PMDB
Luiz Couto PT
Nilda Gondim PMDB
Romero Rodrigues PSDB
Ruy Carneiro PSDB
Wellington Roberto PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Wilson Filho PMDB
Total de Paraíba 11
PERNAMBUCO
Ana Arraes PSB PsbPtbPcdob
Anderson Ferreira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Augusto Coutinho DEM
Bruno Araújo PSDB
Fernando Coelho Filho PSB PsbPtbPcdob
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB PsbPtbPcdob
João Paulo Lima PT
Jorge Corte Real PTB PsbPtbPcdob
José Augusto Maia PTB PsbPtbPcdob
Luciana Santos PCdoB PsbPtbPcdob
Mendonça Filho DEM
Paulo Rubem Santiago PDT
Pedro Eugênio PT
Raul Henry PMDB
Roberto Teixeira PP
Silvio Costa PTB PsbPtbPcdob
Vilalba PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Wolney Queiroz PDT
Total de Pernambuco 19
ALAGOAS
Arthur Lira PP
Celia Rocha PTB PsbPtbPcdob
Givaldo Carimbão PSB PsbPtbPcdob
João Lyra PTB PsbPtbPcdob
Maurício Quintella Lessa PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
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Renan Filho PMDB
Rosinha da Adefal PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Rui Palmeira PSDB
Total de Alagoas 8
SERGIPE
Almeida Lima PMDB
Heleno Silva PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Márcio Macêdo PT
Rogério Carvalho PT
Valadares Filho PSB PsbPtbPcdob
Total de Sergipe 5
BAHIA
Alice Portugal PCdoB PsbPtbPcdob
Amauri Teixeira PT
Antonio Brito PTB PsbPtbPcdob
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM
Antonio Imbassahy PSDB
Claudio Cajado DEM
Daniel Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Edson Pimenta PCdoB PsbPtbPcdob
Erivelton Santana PSC
Felix Mendonça Júnior PDT
Fernando Torres DEM
Geraldo Simões PT
Jânio Natal PRP PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
João Carlos Bacelar PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
José Carlos Araújo PDT
José Nunes DEM
José Rocha PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Joseph Bandeira PT
Josias Gomes PT
Jutahy Junior PSDB
Luiz Alberto PT
Luiz Argôlo PP
Márcio Marinho PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Maurício Trindade PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Nelson Pellegrino PT
Oziel Oliveira PDT
Paulo Magalhães DEM
Roberto Britto PP
Rui Costa PT
Sérgio Barradas Carneiro PT
Valmir Assunção PT
Waldenor Pereira PT
Total de Bahia 32
MINAS GERAIS
Ademir Camilo PDT
Aelton Freitas PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Antônio Andrade PMDB
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
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Bonifácio de Andrada PSDB
Carlaile Pedrosa PSDB
Diego Andrade PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Dimas Fabiano PP
Dr. Grilo PSL PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Eduardo Azeredo PSDB
Eduardo Barbosa PSDB
Eros Biondini PTB PsbPtbPcdob
Gabriel Guimarães PT
George Hilton PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Geraldo Thadeu PPS PvPps
Gilmar Machado PT
Jaime Martins PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Jairo Ataide DEM
Jô Moraes PCdoB PsbPtbPcdob
João Magalhães PMDB
José Humberto PHS PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Lael Varella DEM
Leonardo Monteiro PT
Leonardo Quintão PMDB
Lincoln Portela PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luis Tibé PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luiz Fernando Faria PP
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Montes DEM
Marcus Pestana PSDB
Miguel Corrêa PT
Odair Cunha PT
Padre João PT
Paulo Abi-Ackel PSDB
Paulo Piau PMDB
Reginaldo Lopes PT
Rodrigo de Castro PSDB
Saraiva Felipe PMDB
Stefano Aguiar PSC
Toninho Pinheiro PP
Vitor Penido DEM
Walter Tosta PMN
Total de Minas Gerais 42
ESPÍRITO SANTO
Audifax PSB PsbPtbPcdob
Cesar Colnago PSDB
Dr. Jorge Silva PDT
Lauriete PSC
Lelo Coimbra PMDB
Paulo Foletto PSB PsbPtbPcdob
Total de Espírito Santo 6
RIO DE JANEIRO
Adrian PMDB
Alessandro Molon PT
Alexandre Santos PMDB
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Alfredo Sirkis PV PvPps
Anthony Garotinho PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Arolde de Oliveira DEM
Aureo PRTB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Brizola Neto PDT
Chico Alencar PSOL
Cristiano PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Deley PSC
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Carlos Alberto PMN
Dr. Paulo César PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Edson Ezequiel PMDB
Edson Santos PT
Eduardo Cunha PMDB
Eliane Rolim PT
Felipe Bornier PHS PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Fernando Jordão PMDB
Filipe Pereira PSC
Francisco Floriano PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Glauber Braga PSB PsbPtbPcdob
Hugo Leal PSC
Jair Bolsonaro PP
Jandira Feghali PCdoB PsbPtbPcdob
Jean Wyllys PSOL
Liliam Sá PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Marcelo Matos PDT
Miro Teixeira PDT
Nelson Bornier PMDB
Otavio Leite PSDB
Rodrigo Maia DEM
Romário PSB PsbPtbPcdob
Simão Sessim PP
Solange Almeida PMDB
Stepan Nercessian PPS PvPps
Vitor Paulo PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Washington Reis PMDB
Zoinho PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Rio de Janeiro 40
SÃO PAULO
Abelardo Camarinha PSB PsbPtbPcdob
Aldo Rebelo PCdoB PsbPtbPcdob
Alexandre Leite DEM
Aline Corrêa PP
Antonio Bulhões PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB PsbPtbPcdob
Arnaldo Jardim PPS PvPps
Beto Mansur PP
Bruna Furlan PSDB
Cândido Vaccarezza PT
Carlinhos Almeida PT
Carlos Roberto PSDB
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Carlos Zarattini PT
Delegado Protógenes PCdoB PsbPtbPcdob
Devanir Ribeiro PT
Dimas Ramalho PPS PvPps
Dr. Ubiali PSB PsbPtbPcdob
Duarte Nogueira PSDB
Edinho Araújo PMDB
Eleuses Paiva DEM
Eli Correa Filho DEM
Gabriel Chalita PSB
Guilherme Campos DEM
Guilherme Mussi PV PvPps
Ivan Valente PSOL
Janete Rocha Pietá PT
Jefferson Campos PSB PsbPtbPcdob
Jilmar Tatto PT
João Dado PDT
João Paulo Cunha PT
Jonas Donizette PSB PsbPtbPcdob
José De Filippi PT
José Mentor PT
Junji Abe DEM
Keiko Ota PSB PsbPtbPcdob
Luiz Fernando Machado PSDB
Luiza Erundina PSB PsbPtbPcdob
Mara Gabrilli PSDB
Marcelo Aguiar PSC
Milton Monti PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Missionário José Olimpio PP
Nelson Marquezelli PTB PsbPtbPcdob
Newton Lima PT
Otoniel Lima PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Paulo Freire PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Paulo Maluf PP
Paulo Pereira da Silva PDT
Penna PV PvPps
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PV PvPps
Ricardo Tripoli PSDB
Roberto de Lucena PV PvPps
Roberto Freire PPS PvPps
Roberto Santiago PV PvPps
Salvador Zimbaldi PDT
Tiririca PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Vanderlei Macris PSDB
Vaz de Lima PSDB
Vicente Candido PT
Vicentinho PT
Walter Ihoshi DEM
William Dib PSDB
Total de São Paulo 63
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MATO GROSSO
Carlos Bezerra PMDB
Júlio Campos DEM
Neri Geller PP
Ságuas Moraes PT
Valtenir Pereira PSB PsbPtbPcdob
Wellington Fagundes PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Mato Grosso 6
DISTRITO FEDERAL
Augusto Carvalho PPS PvPps
Erika Kokay PT
Izalci PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Jaqueline Roriz PMN
Policarpo PT
Reguffe PDT
Ricardo Quirino PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Distrito Federal 7
GOIÁS
Delegado Waldir PSDB
Heuler Cruvinel DEM
Íris de Araújo PMDB
João Campos PSDB
Jorge Pinheiro PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Jovair Arantes PTB PsbPtbPcdob
Leandro Vilela PMDB
Pedro Chaves PMDB
Roberto Balestra PP
Ronaldo Caiado DEM
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Valdivino de Oliveira PSDB
Total de Goiás 14
MATO GROSSO DO SUL
Antônio Carlos Biffi PT
Fabio Trad PMDB
Giroto PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Mandetta DEM
Marçal Filho PMDB
Reinaldo Azambuja PSDB
Vander Loubet PT
Total de Mato Grosso Do Sul 7
PARANÁ
Abelardo Lupion DEM
Alex Canziani PTB PsbPtbPcdob
Alfredo Kaefer PSDB
André Zacharow PMDB
Assis do Couto PT
Cida Borghetti PP
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Dilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT
Edmar Arruda PSC
Eduardo Sciarra DEM
Fernando Francischini PSDB
Giacobo PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Hermes Parcianello PMDB
João Arruda PMDB
Leopoldo Meyer PSB PsbPtbPcdob
Luiz Carlos Setim DEM
Luiz Nishimori PSDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PP
Nelson Padovani PSC
Osmar Serraglio PMDB
Ratinho Junior PSC
Rosane Ferreira PV PvPps
Rubens Bueno PPS PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Takayama PSC
Zeca Dirceu PT
Total de Paraná 27
SANTA CATARINA
Carmen Zanotto PPS PvPps
Celso Maldaner PMDB
Décio Lima PT
Edinho Bez PMDB
Esperidião Amin PP
Gean Loureiro PMDB
Jorge Boeira PT
Jorginho Mello PSDB
Luci Choinacki PT
Mauro Mariani PMDB
Onofre Santo Agostini DEM
Pedro Uczai PT
Rogério Peninha Mendonça PMDB
Ronaldo Benedet PMDB
Zonta PP
Total de Santa Catarina 15
RIO GRANDE DO SUL
Alceu Moreira PMDB
Alexandre Roso PSB PsbPtbPcdob
Assis Melo PCdoB PsbPtbPcdob
Bohn Gass PT
Danrlei De Deus Hinterholz PTB PsbPtbPcdob
Darcísio Perondi PMDB
Enio Bacci PDT
Fernando Marroni PT
Giovani Cherini PDT
José Otávio Germano PP
José Stédile PSB PsbPtbPcdob
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Luis Carlos Heinze PP
Luiz Noé PSB PsbPtbPcdob
Marcon PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezan Junior PSDB
Onyx Lorenzoni DEM
Osmar Terra PMDB
Paulo Pimenta PT
Pepe Vargas PT
Renato Molling PP
Ronaldo Nogueira PTB PsbPtbPcdob
Ronaldo Zulke PT
Vieira da Cunha PDT
Vilson Covatti PP
Total de Rio Grande do Sul 25

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – A
lista de presença registra na Casa o comparecimento
de 438 Senhoras e Senhores Deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA
O SR. MANATO, servindo como 2º Secretário,
procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual
é, sem observações, aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) –
Passa-se à leitura do expediente.

III – EXPEDIENTE
(Não há expediente a ser lido)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) –
Passa-se ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE
Concedo a palavra por 1 minuto ao Sr. Deputado
Lael Varella, para dar como lido o seu pronunciamento.
O SR. LAEL VARELLA (DEM-MG. Sem revisão
do orador.) – Sr. Deputado Jorge Tadeu Mudalen, que
preside esta sessão, eu gostaria de dar meu pronunciamento como lido e de solicitar que fosse autorizada a sua divulgação nos órgãos de comunicação da
Câmara dos Deputados.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, apesar
da escassez de boas notícias em nosso derredor, pois
as julgo seriamente ameaçadas de extinção, nesta
Semana do Meio Ambiente consegui garimpar duas
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delas para dar conhecimento a esta Casa: a primeira
trata do desmentido pelos fatos do alarmismo ambientalista exagerado, e a segunda é que existe maneira
eficiente e econômica de preservar e recuperar solos
e áreas degradadas com as florestas plantadas. Elas
vêm acontecendo em várias regiões de Minas Gerais,
aliás, com muito sucesso.
Com efeito, o cientista Patrick Michaels, do Cato
Institute, denunciou o viés alarmista da ONU em relação ao meio ambiente, além de questionar os seus
pretensos ambientalistas, que se arvoram em defensores do planeta em perigo. Até quando eles perceberão que não é boa ideia fazer predições de desastres
vindouros? De fato, o Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente (UNEP), em 2005, predisse que
em 2010 haveria 50 milhões de “refugiados climáticos”,
população que emigra por causa do mau clima.
O UNEP até elaborou um mapa mostrando exatamente de onde emigrariam todos esses milhões.
Contudo, os censos recentes desmentiram categoricamente tal “profecia” por se tratar de um erro mortal.
Pior ainda, para Patrick Michaels a população vem crescendo rapidamente onde o UNEP previra a emigração.
O realejo “verde” insistia em que fluxos e mais fluxos
de refugiados sairiam das ilhas tropicais de nível pouco acima do mar, por causa da incidência de furacões
cada vez mais fortes e mais frequentes.
O caso emblemático deveria ser as Bahamas, que
têm mais ciclones que qualquer outro lugar da Terra.
Entretanto, a população aumentou 14% desde o ano
2000. E as Ilhas Salomão se saíram melhor: mais 20%.
Nas Seychelles os habitantes cresceram 9%. Para o
cientista, a história recente revela que os órgãos da
ONU funcionam como uma central sistemática de desinformação climática.
Michaels aponta alguns dos exageros inverossímeis, aliás, já desmentidos e espalhados pelo Painel
Intergovernamental para as Mudanças Climáticas –
IPCC, e seu autoproclamado e inexistente consenso
na ciência climática. Quando o Governo da Índia desmentiu a fantasia do IPCC, segundo a qual desapareceriam os glaciares do Himalaia que alimentam o Rio
Ganges, o chefe do IPCC, o indiano Rajenda Pachauri,
respondeu que o Governo indiano apelava a uma “ciência vudu”. Mas, agora, diz Michaels, verifica-se que o
grande aprendiz de vudu é a ONU e seu órgão, o IPCC.
No mesmo relatório, o IPCC sustentava que 55%
da Holanda já estavam abaixo do nível do mar. Ainda
defendeu que em 9 anos o crescimento da vegetação
tropical diminuiria pela metade em virtude de um massivo declínio das chuvas anuais. Todos esses erros se
devem a um azar? Perguntou Michaels.
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Os cientistas são humanos e podem errar. Mas,
responde Michaels, o esquisito é que as gafes da ONU
têm sentido único. Nunca se encontra um erro na outra
direção, quer dizer, subestimar as mudanças climáticas.
E o mais grave, Sr. Presidente, com tais erros eles vêm
se considerando professores de Deus, pois pretendem
reformar o mundo e pô-lo de ponta-cabeça!
Agora, a outra boa notícia: a eficiente indústria
brasileira de base florestal é responsável pela geração
de 5 milhões de empregos, mão de obra qualificada na
cidade e no campo. Esse setor da economia possui 6,5
milhões de hectares de florestas plantadas e mantém,
em áreas que serão eternamente preservadas, outros
4 milhões de hectares de florestas nativas.
Entretanto, no Ano Internacional das Florestas não
havia nenhum representante das florestas plantadas.
Estavam lá pesquisadores, empresários, ativistas sociais e executivos de grandes empresas e instituições
financeiras. Encontravam-se lá também dezenas de
blogueiros e jornalistas “ambientais”. Mas não havia
representante das florestas plantadas. Entretanto, a
indústria de base florestal no Brasil vem fazendo muito, mas muito mesmo, pelo meio ambiente.
Robson Trevisan, do Painel Florestal, aponta o
contraste. Ao plantar 30 mil hectares de florestas sustentáveis, em um ano, uma empresa está: 1) retirando
muito carbono da atmosfera; 2) gerando emprego e
distribuindo renda; 3) preservando áreas nativas (em
média 40% da área total); 4) recuperando solos e áreas degradadas; 5) muitos et ceteras.
Do outro lado, um projeto de recuperação ambiental, coordenado por essas ONGs que grassam
pelo País, terá bastante dificuldade de recuperar, em
um trabalho essencial à vida, 2 mil hectares de mata
nativa, no mesmo período.
Sr. Presidente, trago agora o contraponto, a má
notícia. Infelizmente, a maior parte dos nossos ambientalistas são dominados pelos alarmistas e não reconhecem os benefícios das florestas plantadas. Eles
precisam conhecê-las com urgência. Temos regiões
na zona seca do norte de Minas em que nascentes
e riachos voltaram a correr, água límpida, no meio de
belas plantações de eucaliptos.
Tenho dito.
O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, o tema da segurança pública
passa a ser um elemento importante no debate.
Solicito seja dado como lido pronunciamento que
faço acerca de um seminário que realizamos nos dias
27 e 28 de maio sobre segurança pública, proteção de
direitos e participação social. E eu gostaria que o teor
deste pronunciamento tivesse a devida publicação nos
meios de comunicação da Casa.

Junho de 2011

Muito obrigado, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nos dias
27 e 28 de maio realizamos o I Seminário Paraibano
sobre Segurança Pública, Proteção de Direitos e Participação Social. Este Seminário foi promovido pelo nosso mandato com a participação de diversos parceiros
e com o apoio da Comissão de Direitos Humanos e
Minorias da Câmara dos Deputados.
Por que realizar um seminário sobre este tema?
Em primeiro lugar porque as pesquisas de opinião
comprovam e temos observado no dia a dia e pelas demandas que recebemos em nosso gabinete, em nosso
escritório político na Paraíba e na Comissão de Diretos
Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, que
segurança pública é o maior problema social do Brasil.
Em segundo lugar, o aumento da criminalidade
violenta, as constantes denúncias de corrupção, através da extorsão e da propina, bem como da violência
policial, colocam em xeque o sistema de segurança
pública, em especial as corporações policiais. Para enfrentar tudo isso, temos que construir um novo sistema
de segurança pública e defesa social, estabelecendo
uma cultura de paz e não de guerra e de violência.
O tema da segurança pública só começou a aparecer como uma preocupação a partir do crescimento
da violência urbana nos anos 90, com o aumento da
delinquência urbana, principalmente os crimes contra
o patrimônio, entre os quais roubo, extorsão mediante sequestro e os homicídios dolosos. Também houve
emergência do crime organizado, associado ao tráfico
internacional de drogas, e o crescimento das violações
de direitos humanos, levando ao comprometimento da
ordem político-democrática, onde o Estado passou a
ser o grande violador dos direitos humanos e não o
seu fiel cumpridor.
O modelo militarista de polícia é uma herança da
ditadura e foi construído nas décadas de 60 e 70, a
partir da doutrina de segurança nacional. Este modelo
está em crise, pois não consegue enfrentar os conflitos
e conter as práticas de delinquência. Para este modelo,
o cidadão é visto como um meliante, um indivíduo, um
inimigo, um elemento, um “nós contra eles”, com ênfase em táticas militares e refratário ao controle externo.
O Programa Nacional de Direitos Humanos, o
PNDH-3, entre seus eixos orientadores, expressa a
necessidade de integração democrática entre o Estado e a sociedade civil e a concepção de segurança
pública vinculada ao acesso à Justiça e ao combate à
violência. Também nas suas diretrizes defende a garantia de participação e controle social do fortalecimento
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dos direitos humanos, na integração e ampliação dos
sistemas de informação e no monitoramento da diretriz
sobre segurança pública, acesso à Justiça e combate
à violência, onde são elencadas as seguintes ações:
democratização e modernização do sistema de segurança pública; transparência e participação popular no
sistema de segurança pública e Justiça Criminal; prevenção da violência e da criminalidade e profissionalização da investigação dos atos criminosos; combate
da violência institucional com a erradicação da tortura;
redução da letalidade policial e carcerária; garantia de
direitos das vítimas de crimes e de proteção das pessoas ameaçadas; modernização da política de execução
penal, com penas e medidas alternativas e melhorias
do sistema penitenciário; e promoção do sistema de
justiça mais acessível, ágil e efetivo.
Elencamos três grandes preocupações no tocante
à questão da segurança pública: é notável e a mídia
explora bem como os centros urbanos são palco fértil
para a violência, seja a difusa, praticada entre cidadãos
comuns, seja a policial ou, melhor dizendo, a violência
institucional – extermínios, execuções, chacinas, tortura, corrupção, extorsão, maus-tratos, tratamentos
cruéis, desumanos e degradantes e tráfico de drogas.
Nesses grandes centros urbanos, e atualmente também na zona rural, as pessoas vivem em constantes
situações de medo e insegurança, e nas áreas mais
pobres e nas periferias reina uma lei do silêncio e um
clima de terror.
O crime organizado, na forma de grupos, quadrilhas organizadas, milícias, o tráfico de drogas, os
grupos de extermínios e outros tipos de associações
delituosas violam os direitos humanos e desafiam a
capacidade do poder público de enfrentá‑los e combatê-los, e por isso continuam perturbando o sono e
a vida de milhões de pessoas em todas as regiões
brasileiras, sem exceção.
Com relação a esses casos, do crime organizado
e grupos de extermínio, recebemos, monitoramos e
pressionamos por uma resolutividade, mas nem sempre obtivemos êxito nesses mecanismos de cobrança
e fiscalização.
Visando construir algumas alternativas, diversas entidades de direitos humanos encaminharam
representação para o deslocamento de competência,
o que foi aceito pelo Procurador-Geral da República
e decidido favoravelmente pelo Superior Tribunal de
Justiça, a fim de que fosse transferida a investigação,
o processamento e o julgamento do caso da execução
do defensor de direitos humanos do advogado Manoel
Mattos, que foi assassinado em 24 de janeiro de 2009.
Estamos preocupados com os encaminhamentos
dados pelo Procurador da República que está à frente
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do processo no Estado da Paraíba. Esperávamos que
as investigações dos crimes conexos e do próprio crime
que vitimou o nosso amigo Manoel Mattos pudessem
ser aprofundadas, o que não ocorreu. Solicitamos ao
Ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardozo,
com acordo do Governador Ricardo Coutinho, que a
Polícia Federal pudesse realizar uma profunda e sistemática operação para desvendar e desbaratar as
ações dos grupos de extermínio no nosso Estado da
Paraíba. Esperamos que os autores do crime que vitimou o amigo Manoel Mattos sejam condenados. A
condenação dos mesmos será uma vitória da justiça,
da democracia e dos direitos humanos.
A terceira questão que precisamos enfrentar é a
tortura que é praticada como um método de investigação, fenômeno ainda corriqueiro e prática presente
nas prisões e nas delegacias.
Era o que tinha a dizer.
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB-CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. �������������������������������������������������
Parlamentares������������������������������������
, a Associação Brasileira das Pequenas e Médias Cooperativas e Empresas de Laticínios
empossou, em Brasília, o jovem cearense Vitor Bruno
Girão, que agora presidirá a entidade, que representa instituições localizadas em 23 Estados brasileiros.
Mais de 20 mil pessoas trabalham diretamente em
cooperativismo de laticínios, setor que tem uma pauta
bastante extensa, até porque, em termos de economia, 40% do que é produzido no setor advêm dessas
cooperativas, que têm um faturamento de 20 bilhões
de reais, representando parcela significativa da arrecadação em laticínios.
A nova diretoria também irá fazer com que nós
possamos aprimorar a reforma tributária e melhorar as
linhas de crédito e toda a legislação sanitária, para, através do cooperativismo, fortalecer essa cadeia produtiva.
Como membro da Comissão de Agricultura desta
Casa, estamos na luta para que possamos, lado a lado
com o jovem Bruno Girão, aprimorar o G100, como é
chamado esse grupo de pequenas e médias empresas
que produzem para o nosso País.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, com a
determinação de continuar lutando para superar as
dificuldades do setor, o jovem cearense Vitor Bruno
Girão foi empossado na Presidência da Associação
Brasileira das Pequenas e Médias Cooperativas e
Empresas de Laticínios (G100), aqui em Brasília, no
último dia 17 de maio.
O G100 conta com 100 empresas associadas,
em 23 Estados, as quais empregando ao todo 28 mil

29260

Quinta-feira 9

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

pessoas e têm faturamento de 20 bilhões de reais ao
ano – 40% do faturamento bruto do setor leiteiro, que
é de 50 bilhões de reais ao ano.
Os associados do G100 fabricam desde leite UHT,
pasteurizado, em pó e bebidas lácteas até queijos, iogurtes e sobremesas lácteas. Juntos, os fornecedores
respondem por 116 milhões de litros/dia, sendo 20
milhões de litros/dia de leite processado. A união foi
selada em 2004, com 28 membros representantes de
associações compondo o Conselho Deliberativo, sendo
um Presidente, três Vice‑Presidentes e 24 Conselheiros. Como a eleição é anual para Presidente e Vices,
Vitor Bruno Girão substituiu Silas Pacheco, tendo ao
seu lado nessa nova gestão 2011-2012: José Carnieli
(Espírito Santo), Eduardo De Benedictis (São Paulo)
e Cláudio Martins Meirelles (Rio de Janeiro). O G100
tem como Diretor‑Executivo Wilson Massote Primo.
A diretoria que acaba de assumir tem entre os
objetivos congregar e defender os interesses das pequenas e médias cooperativas e empresas de laticínios
brasileiras no âmbito dos poderes públicos – Executivo, Legislativo e Judiciário – ou no âmbito da iniciativa
privada; lutar para evitar a discriminação fiscal e a criação de tributos que dificultem a livre comercialização e
circulação dos produtos lácteos ou que tenham o leite
e seus subprodutos como matéria-prima; lutar para impedir a criação de restrições tarifárias, não tarifárias
ou quaisquer outros tipos de barreiras ou entraves que
dificultem a comercialização, nos mercados externo e
interno, de produtos lácteos ou que tenham o leite e
seus subprodutos como matéria-prima, entre outros.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, um setor
importante como esse, que emprega 28 mil pessoas e
contribui com o desenvolvimento econômico do País,
precisa ser olhado com mais atenção pelo Governo
Federal, para que a sua competitividade cresça cada
vez mais. Digo isso porque são inúmeras as dificuldades enfrentadas, a exemplo da carga tributária, que
necessita ser adequada à realidade do setor; das taxas
de juros não compatíveis com o setor; da capacitação
do produtor; da inexistência de incentivos voltados ao
desenvolvimento da cadeia láctea no seu complexo; da
infraestrutura de estradas vicinais e de energia elétrica,
insuficientes; e da legislação higiênico-sanitária, que
data de 1952 e há 5 anos está em processo de reforma.
Se as dificuldades são muitas, as lutas também
o são. E nessa relação de lutas do G100 ganham força
a criação de linhas de crédito específicas de curto e
longo prazos para as pequenas propriedades rurais,
para as pequenas e médias cooperativas e para as
empresas de laticínios brasileiras, sem discriminação
em razão da natureza jurídica dessas sociedades; a
promoção e estímulo à cooperação entre as pequenas
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e médias cooperativas e as empresas de laticínios brasileiras, visando ao desenvolvimento de seus negócios
no Brasil e no exterior.
Como parlamentar integrante da Comissão de
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) desta Casa, apoio essas lutas
pela importância do setor no desenvolvimento da nossa
economia, colocando o nosso mandato à disposição
do G100 para vencermos as dificuldades que hoje se
apresentam.
Também gostaríamos de parabenizar e desejar
muito sucesso ao conterrâneo Vitor Bruno Girão, que
muito bem presidirá o grupo de associados do setor
leiteiro de todo o Brasil.
Era o que tínhamos a dizer.
O SR. GERALDO SIMÕES (PT-BA. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, eu solicito a V.Exa. considere como lido e divulgue nos meios de comunicação
da Casa pronunciamento que faço registrando minha
participação na 53ª Edição do Dia Internacional do Cacau, no sul da Bahia, no Centro de Pesquisas do Cacau.
Parabenizo o Diretor da Comissão Executiva do
Plano da Lavoura Cacaueira – CEPLAC, Dr. Jay Walace, e todos os funcionários. Foi uma festa muito bonita, e neste ano o tema foi Modernização da Gestão
da Cacauicultura.
É bom que se diga, Sr. Presidente, que o Brasil é
o único país produtor e consumidor de cacau ao mesmo
tempo. E, como o povo brasileiro, graças a Deus, está
melhorando de vida – 30 milhões foram para a classe
média, 18 milhões saíram da pobreza, há 16 milhões
para dela sair – e como o cacau é de uma qualidade
alimentícia extraordinária, medicinal inclusive, nós estamos aumentando o consumo de chocolate. Portanto, o Brasil é o único país do mundo ao mesmo tempo
produtor e consumidor de chocolate.
Essa reunião foi muito importante para podermos
aperfeiçoar a nossa produção e a cadeia produtiva do
chocolate.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, n�����
o domingo passado, dia 5 de junho, foi comemorada, na
CEPLAC, em nosso Estado da Bahia, no Centro de
Pesquisas do Cacau – CEPEC, a 53ª Edição do Dia
Internacional do Cacau.
Parabenizo o Diretor da CEPLAC, Jay Walace,
e os funcionários da instituição pela solenidade, que,
com uma simplicidade que nos deixou à vontade, foi
otimista e esperançosa para a produção cacaueira.
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O tema escolhido para as comemorações, Mo�
dernização da Gestão da Cacauicultura, foi elogiado
pelos presentes e serviu de inspiração para diversas
intervenções.
Foi lembrado que o País enfrenta o desafio de ser
um dos maiores fornecedores de alimentos do mundo (se não o maior) e que a produção e a exportação
cacaueira do Brasil também ocupam um lugar de vanguarda, adquirindo maior estímulo nestes momentos
de crise política nos países africanos produtores.
Aliado a esta conjuntura, a demanda internacional pelo cacau tem aumentado, e a demanda interna
tem seguido esta tendência. Essa perspectiva mostra
claramente a necessidade de modernizar a gestão e
melhorar a rentabilidade.
Aproveitei a ocasião para manifestar a importância da lavoura do cacau, que, mesmo com a crise
enfrentada nos últimos anos, ainda é responsável por
16% da mão de obra na Bahia. Por isso é importante
a renegociação da dívida do Cacau, pois há R$400
milhões de recursos para investimentos, nos Bancos
do Nordeste e do Brasil, os quais podem estimular em
muito a produção na região.
A questão não resolvida do PESA não pode ser
um obstáculo para o investimento na lavoura. Lembro
que no final deste mês, dia 30 de junho, vence o prazo final para aderir à renegociação da dívida, e ainda
faltam muitos produtores.
A todos os agricultores que ainda não renegociaram suas dívidas, faço o chamado para que busquem
as agências bancárias, formalizem suas adesões ao
PAC do Cacau e não deixem passar esta oportunidade,
regularizando a situação, garantindo o benefício de 20
anos para terminar de pagar seus débitos, através de
novos créditos, e assim participarem da recuperação
da lavoura cacaueira e do desenvolvimento regional
do sul da Bahia.
Muito obrigado.
O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Pronuncia o
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. Deputadas
e Srs. Deputados, gostaria de registrar a luta que os
povos da floresta vêm empreendendo, de forma dramática, e que nos emociona e nos conscientiza de que
não podemos ficar de braços cruzados, observando a
matança nos campos.
Aliás, Sr. Presidente, aproveito a oportunidade
para solicitar que constasse nos Anais da Casa o
manifesto A Luta pela Vida na floresta, de autoria do
Conselho Nacional das Populações Extrativistas, que
entrego agora à Mesa, para que seja dada a devida divulgação nos meios de comunicação mais apropriados.
Os povos da Floresta pedem socorro! Gritam
às Instituições, à sociedade brasileira, à imprensa,
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às nações do planeta. Gritam: “Basta!” Alertam que
a morte dos companheiros José Cláudio Ribeiro da
Silva e Maria do Espírito Santo, Eremilton Pereira dos
Santos e Adelino Ramos trazem de volta a sensação e
o estampido dos tiros que mataram Chico Mendes, os
trabalhadores do Eldorado do Carajás, a irmã Dorothy
Stang e tantos outros que deram a vida pela floresta.
Com isso, Sr. Presidente, apelamos ao Poder Judiciário, apelamos ao Ministério Público, chamamos as
Polícias Civil e Militar dos Estados à responsabilidade.
Responsabilizaremos Governadores e Secretários de
Segurança Pública da região por quaisquer outros assassinatos que, porventura, vierem a acontecer. Nessa
hora, é preciso ter juízo, é preciso ter compromisso,
é preciso ter humanidade e respeito à cidadania para
dar um basta nessa indecência contra uma sociedade
que se diz civilizada.
Basta! Chega! Somos brasileiros e não bichos,
entre os quais impera a lei das selvas. Somos um Estado Democrático de Direito e não podemos, jamais,
deixar imperar a barbárie!
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não podemos perder mais tempo. Temos de arregaçar as mangas e trabalhar. É preciso aprovar o PL 370/07, que
tipifica o crime de extermínio; aprovar a PEC 438/2001,
a chamada PEC do Trabalho Escravo; promover o diálogo com o Conselho Nacional de Justiça para acabar
com a flagrante omissão do Judiciário para esse tipo
de crime; buscar federalizar a apuração e o julgamento desses casos de impunidade; reforçar e aparelhar
melhor o IBAMA; convocar mais auditores‑fiscais do
trabalho; aprimorar a política de novos assentamentos;
combater com maior firmeza a grilagem de terras; enfim, mostrar ao País que temos instrumentos de ação
e que vamos usá-los!
Muito obrigado.
MANIFESTO A QUE SE REFERE O
ORADOR
A luta pela vida na floresta.
Os povos da floresta pedem socorro! Gritamos
às Instituições, à sociedade brasileira, à imprensa, às
nações do planeta. Basta! A morte dos companheiros
José Cláudio Ribeiro da Silva e Maria do Espírito Santo, Eremilton Pereira dos Santos e Adelino Ramos trazem de volta a sensação e o estampido dos tiros que
mataram Chico Mendes, os trabalhadores do Eldorado
do Carajás, a irmã Dorothy Stang e tantos outros que
deram a vida pela floresta.
Não podemos admitir que continuem matando
seres humanos por defenderem suas próprias vidas,
suas ideias e seus ideais. O lucro não pode se sobrepor
à dignidade humana e a posse da terra precisa aten-
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der à falta que ela faz para milhares de trabalhadores
e trabalhadoras excluídos pelos latifúndio. Precisamos
encontrar os culpados, pois a impunidade não pode
ser uma licença para matar.
E é bem mais que uma questão de culpa, é uma
questão de responsabilidade. O quanto toda a sociedade brasileira é responsável? Em que medida contribuímos para o aviltamento dos nosso direitos mais
fundamentais? De que modos ajudamos na engrenagem de um sistema que mata milhares de pessoas
para outras comerem carne de boi? Um sistema que
derrama sangue humano quando não consegue derrubar árvores.
Culpados nós já sabemos que existem, apesar
de não sabermos ainda quem são as pessoas, no caso
dos últimos assassinos, mas sabemos que eles estão
no Legislativo, e vemos a Câmara dos Deputados aprovar o projeto de lei do novo Código Florestal Brasileiro,
uma lei que anistia os crimes ambientais cometidos até
agora no Brasil; eles estão no Executivo, e sabemos
que os órgãos de controle ambiental só vão até onde
é politicamente confortável como no caso da hidrelétrica de Belo Monte; eles estão no Judiciário e vemos
o exemplo da juíza que oprime o povoado da reserva
extrativista em Soure, na Ilha do Marajó, impedindo o
direito constitucional de ir e vir quando fecha a porteira
de sua fazenda. Uma criança recém-nascida teve febre
certa noite e como não deixaram que a mãe ultrapassasse a porteira com a criança enferma. O bebê faleceu.
Mais uma morte perdida, mais um anônimo sem
vida e quantos outros nessa floresta gigantesca e
cheia de gente? Essas pessoas estão morrendo por
defenderem a floresta em pé, pois é de lá que tiram
seu sustento. O que vale mais? A vida dessas pessoas
ou o filé pendurado no açougue? A luta por defender
um castanhal que alimenta e gera renda para uma
comunidade inteira ou a beleza do móvel a milhas de
distância dali?
O tempo é de perguntas e de muitas promessas.
Quais vão ser cumpridas? Não sabemos, mas sabemos
que a única coisa que não vai deixar de acontecer é
a luta. Sabemos que a chama que nos acende a vida
nasce junto com o sentimento de injustiça que só vai
cessar quando todos os culpados forem condenados.
A morte dos nossos companheiros jamais terá
sido em vão. Seu legado será transmitido às futuras
gerações, assim como os rios e às matas. Seu descanso em paz será nossa batalha diária e se estamos
numa guerra nossas armas são a educação, a autonomia e a organização. Todo sangue derramado vai
adubar a terra em que plantaremos as sementes da
justiça fundiária, a única saída para o grave problema
ambiental brasileiro.
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Há quase 25 anos, quando mataram Chico Mendes, no Acre, não imaginavam que hoje seus ideais
estariam mais vivo do que nunca. A força não pode
parar nossa causa porque a nossa causa é a vida, e
não há nada mais importante que ela. A voz que vem
dos homens e mulheres da floresta jamais poderá ser
calada pelo latifúndio, pois ela vem de mais de dois
milhões e meio de cidadãos que a cada dia compreendem melhor o poder da organização e o fato de que
sua voz é a voz do planeta que precisa continuar abrigando mais de seis bilhões de seres humanos.
Conselho Nacional das Populações Extrativistas – CNS
(antigo Conselho Nacional dos Seringueiros)
O SR. DÉCIO LIMA (PT-SC. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, solicito que V.Exa. considere como lido pronunciamento em que registro nosso
entusiasmo com a visita da querida Presidenta Dilma
Rousseff, amanhã, à minha cidade, Blumenau, da qual
tive a honra de ser Prefeito por dois mandatos.
S.Exa. fará a entrega de 580 unidades habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida, de um
total de 1.824 unidades que deverão ser edificadas até
o final do presente ano.
Blumenau está de parabéns e ansiosa por receber
pela primeira vez a nossa Presidenta Dilma Rousseff.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, amanhã,
quinta-feira, dia 9, a Presidenta Dilma Rousseff nos
honrará com sua presença em Santa Catarina, mais
precisamente na cidade de Blumenau, atendendo a
um convite nosso. Estaremos entregando unidades do
Programa Minha Casa, Minha Vida, uma importante
forma de garantir cidadania através de moradia a famílias de baixa renda.
Em sua primeira visita ao Estado depois de eleita,
a Presidenta participará da entrega das chaves de 580
apartamentos dos Residenciais Morada das Paineiras,
Morada das Araucárias, Morada das Figueiras e Morada
dos Manacás, no Bairro Passo Manso, em Blumenau.
Essa entrega do “Minha Casa, Minha Vida” é a maior
já realizada no Município. Somente neste empreendimento foram investidos R$26 milhões.
Esse é o quarto condomínio do Programa entregue pelo Governo Federal em Blumenau, e ressalto
aqui, Sr. Presidente, a importância deste empreendimento, voltado às famílias que foram atingidas pelas
cheias e deslizamentos de novembro de 2008. Já foram inaugurados na cidade o Residencial Parque da
Lagoa, no Bairro Itoupavazinha, com 96 apartamentos;
o Residencial Hamburgo, no Bairro Badenfurt, com
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160 apartamentos; e o Residencial Parque Paraíso,
também no Passo Manso, com 96 apartamentos. Além
desses, outros quatro condomínios estão sendo construídos em Blumenau: os Residenciais Nova Casa, em
Itoupava Central, Morada das Nascentes e Morada
das Nascentes 2, no Bairro Progresso, e o Novo Lar,
no Bairro Tribess.
O Programa Minha Casa, Minha Vida, no ano
passado, já superou a meta de financiar 1 milhão de
unidades habitacionais, em todo o País. Para a segunda etapa do Programa estão previstas as construções
de 2 milhões de moradias. O “Minha Casa, Minha Vida”
ampliou o mercado de habitação no País e aqueceu a
construção civil. Definitivamente o Brasil encontrou o
caminho para o enfrentamento do déficit habitacional.
Outras grandes contribuições desse importante
Programa habitacional foram a redução no desemprego, a melhora da renda e os juros, que passaram
por trajetória de queda, sendo responsáveis pela nova
classe média, que passou a consumir mais, também
na área de habitação. Atualmente existe um número
maior de pessoas que têm condições de entrar no mercado do que há três anos. A ampliação do mercado e
o subsídio concedido pelo “Minha Casa, Minha Vida”
também contribuem para desenvolver ainda mais o
segmento imobiliário.
Idealizado pela então Ministra e hoje Presidenta Dilma Rousseff, o extraordinário Programa Minha
Casa, Minha Vida beneficia famílias que pagarão, no
máximo, R$139,00 por mês, para ter um apartamento
novinho e assim iniciar um novo tempo em suas vidas.
Solidariedade é outra palavra que cabe muito bem
no Programa Minha Casa, Minha Vida, pois a realização desse sonho tornou-se realidade, também, graças
aos brasileiros e brasileiras que doaram os milhões de
reais usados na compra dos terrenos.
Dessa forma, Sr. Presidente, a Prefeitura de Blumenau não precisou desembolsar recursos para a
construção desses apartamentos que serão entregues
amanhã, quinta-feira, a 580 famílias.
Os números do Programa Minha Casa, Minha
Vida em Santa Catarina falam por si. Somente no
Vale do Itajaí, foram 11.990 contratos. Em Blumenau,
segundo dados da Caixa Econômica Federal, estão
sendo beneficiadas com o Programa 1.824 famílias
com renda de até três salários mínimos, perfazendo
um investimento de R$82 milhões.
O Programa tem seu foco voltado para as famílias
de mais baixa renda, dando-lhes a oportunidade de
realizar o sonho de ter um imóvel de sua propriedade,
o tão acalentado sonho da casa própria.
Vale ressaltar que este importante Programa habitacional, criado no Governo do ex-Presidente Luiz Iná-
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cio Lula da Silva e intensificado pela Presidenta Dilma
Rousseff, é uma das mais fantásticas ferramentas de
inclusão na área habitacional. O “Minha Casa, Minha
Vida” tem imprescindível papel social, realizando o
sonho da casa própria e resgatando a cidadania e a
dignidade de milhares de pessoas.
Era o que tinha a dizer.
O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT-AP. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, parece que o Governo começa a compreender
de uma vez por todas que o decreto da Presidenta
Dilma sobre restos a pagar é realmente impróprio e
inadequado, sobretudo para aqueles Ministérios que
trabalham sem contrato de repasse com a Caixa Econômica Federal.
Ora, pelo decreto, o Prefeito que agora está assistindo a esta sessão, por exemplo, precisaria primeiramente licitar a patrulha mecanizada, adquiri-la, e o
fornecedor, entregá‑la, para então o Ministério constatar
que o equipamento foi entregue e fazer o pagamento.
Isso é inviável para esses Ministérios que não trabalham com a Caixa Econômica Federal.
Agradeço ao Deputado Vignatti, Secretário-Executivo da Secretaria de Relações Institucionais, que tem
sido um grande interlocutor nesse assunto, e espero
que, de uma vez por todas, o Governo se convença
de que é importante prorrogar o decreto.
O SR. CELSO MALDANER (PMDB-SC. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, com satisfação e orgulho, venho à tribuna
para comunicar a inauguração de mais um grande
empreendimento da COOPERCENTRAL Aurora, no
Município de Pinhalzinho, em Santa Catarina.
Trata-se de investimento de 180 milhões de reais para industrializar mais de 2,2 milhões de litros de
leite por dia.
Solicito que este pronunciamento que encaminho
fique registrado nos Anais desta Casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, com satisfação e orgulho venho à tribuna para comunicar a
inauguração de mais um destacado empreendimento
na região oeste de Santa Catarina. A COOPERCENTRAL Aurora (Aurora Alimentos), um dos maiores conglomerados agroindustriais do País, anunciou para 2 de
julho, Dia Internacional do Cooperativismo, a inauguração de uma das maiores e mais modernas indústrias
de produtos lácteos do País. A planta está instalada à
margem da BR-282, no Município de Pinhalzinho, em
Santa Catarina, com capacidade de processamento
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de 2,2 milhões de litros/dia e investimentos totais da
ordem de 180 milhões de reais.
A COOPERCENTRAL Aurora iniciou a implantação da indústria de processamento de leite no primeiro trimestre de 2007. A área total construída soma 50
mil metros quadrados, sendo 35 mil metros quadrados
somente de instalações industriais.
Apesar da elevada automação empregada, a
planta gera 420 empregos diretos e cerca de mil indiretos. As máquinas e equipamentos para processamento de leite representaram 50% dos investimentos,
com destaque para a Tetra Pak que, mediante aquisições superiores a 70 milhões de reais, forneceu os
mais avançados sistemas de recepção, pasteurização,
processamento e envase e está presente em todas as
fases industriais.
O projeto foi concebido e desenvolvido em parceria Aurora/Tetra Pak: os equipamentos foram fornecidos
pela multinacional sueca da recepção da matéria‑prima
ao processamento integrado de leite longa vida, leite
em pó, soro em pó e queijos.
A plataforma de automação da Tetra Pak adotada
pela COOPERCENTRAL permite total rastreabilidade
da produção de leite, garantindo o cumprimento dos
mais rígidos critérios de segurança alimentar, habilitando os produtos Aurora e Aurolat para os mais rigorosos mercados internacionais.
A unidade é uma das maiores da América Latina e uma das mais modernas do mundo. A indústria
emprega um avançado sistema de captação de água
no Rio Saudades, com reservatório com 36 milhões
de litros, para utilização em limpeza e higienização,
tratamento e ejeção, e que garante os 150 mil litros/
hora necessários para o ciclo industrial.
A nova unidade industrial opera com alto padrão
tecnológico e sanitário, atendendo aos requisitos para
exportação.
Logo após entrar em operação, antes mesmo de
ser inaugurada, em 30 de abril de 2009, um incêndio
destruiu o principal núcleo de industrialização – fabricação de queijos, sala de fatiamento, câmara de estocagem, concentração de soro, pasteurização de leite
e elaboração de requeijão e manteiga, almoxarifado e
sala de embalagens – e consumiu uma área de 4 mil
metros quadrados.
A reconstrução teve início em setembro de 2009.
A área total reconstruída é de 4.900 metros quadrados. Esse prédio abriga a pasteurização/padronização
de leite (dois pasteurizadores, duas degerminadoras e duas padronizadoras de leite), com capacidade
de processamento de 90 mil litros de leite por hora.
Também funciona ali a fabricação de queijo muçarela
(quatro tanques de fabricação de 16 mil litros cada) e
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o fatiamento de queijo muçarela e queijo prato, com
uma linha de fatiamento com capacidade de 1,2 tonelada/hora, toda automatizada, instalada com sistema
de termoformagem e injeção de gás inerte.
Nesse local são elaborados manteiga, requeijão
e nata e processado o soro de leite em duas linhas,
sendo uma osmose reversa (para produção de soro
em pó comum) e uma nanofiltração (para produção
de soro em pó parcialmente desmineralizado), ambas
com capacidade de 20 mil litros/hora. Nesse prédio
estão, ainda, almoxarifados de insumos, embalagens
e materiais.
O núcleo reconstruído produz, diariamente, 40
toneladas de queijo muçarela; 7 toneladas de queijo
fatiado; 3,5 toneladas de requeijão; 6 toneladas de manteiga e 2,5 toneladas de nata. A reconstrução custou 42
milhões de reais, e o setor emprega 162 trabalhadores.
A indústria de lácteos Aurora, de Pinhalzinho,
adota o mais alto nível tecnológico disponível para o
processo de “secagem” da matéria-prima para produção de leite e soro em pó. A fábrica adota o sistema de
transferência pneumática do pó para a área de envase,
instalada dentro dos mais rigorosos padrões de qualidade, que incluem peneiras e detectores de metais.
A linha da fabricação é dotada de robô para a
paletização dos sacos de 25kg. Possui ainda duas linhas de envase para fracionamento em embalagens
de 200g, 400g ou 1kg. A área de secagem produz leite
em pó integral e desnatado convencional, leite em pó
integral e desnatado instantâneo e leite em pó integral
enriquecido com vitaminas A e D, instantâneo. Também produz soro em pó comum e parcialmente desmineralizado, ambos para uso como ingredientes nas
indústrias de biscoitos, chocolates, achocolatados, etc.
Esse setor absorveu 90 milhões de reais, emprega
82 trabalhadores e gera 75 toneladas/dia de leite em
pó e 44 toneladas em soro em pó. Operando em três
turnos, o número de empregos diretos gerados é de
420 postos de trabalho, mais de mil postos indiretos,
sem considerar os produtores de leite. São processados
2,2 milhões de litros por dia, incluindo 750 mil litros de
soro de leite gerados a partir da produção de queijo.
O mix dos produtos lácteos gerados pela indústria com a conclusão das obras são: leite UHT integral,
desnatado e semidesnatado e leite em pó integral em
saco de 25kg; leite UHT; leite em pó integral; leite em
pó desnatado; leite em pó integral enriquecido com
vitaminas A e D, instantâneo; leite em pó desnatado
instantâneo; soro em pó comum; soro em pó parcialmente desmineralizado; queijo muçarela em barra;
queijo muçarela fatiado (150g); queijo prato fatiado
(150g); requeijão cremoso; requeijão culinário; nata
em pote; nata em balde; manteiga extra; manteiga
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comum; manteiga extra em pote; creme de leite pasteurizado a granel.
As cooperativas que entregam leite na indústria
são a COOPERALFA, COOPERA1, COOPERITAIPU,
COOPERAURIVERDE, COTREL, COOPERVIL, COLACER, COPERIO, CAMISC e COPÉRDIA.
A receita bruta mensal da indústria após a reconstrução é de 35 milhões de reais por mês. Foram
investidos ao todos 180 milhões de reais em recursos
próprios e outros financiados pelo BRDE. A área total
construída é de 51 mil metros quadrados, num terreno
de 246,5 mil metros quadrados.
Nossas homenagens a Mário Lanznaster, Presidente da Aurora; Neivor Canton, Vice-Presidente; Marcos Antonio Zordan, Diretor de Agropecuária; Celso
Inácio Lermen, Gerente-Geral da Indústria de Lácteos;
e todos os colaboradores da indústria por mais esse
empreendimento de destaque da cooperativa que orgulha todo o oeste catarinense.
Muito obrigado.
O SR. GLAUBER BRAGA (Bloco/PSB-RJ. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer coro
ao requerimento apresentado pelo Deputado Dr. Aluizio, no sentido da instituição de Comissão Externa que
possa verificar a situação dos bombeiros militares no
Estado do Rio de Janeiro.
Esta Casa tem, até o final deste ano, uma grande
missão: preparação e aprovação do Código Nacional
de Defesa e Proteção Civil.
Os bombeiros têm papel fundamental na confecção desse código. É importante, no Estado do Rio de
Janeiro, que procuremos a conciliação, que ouçamos
os bombeiros, a fim de que esse impasse possa ser
superado, com a libertação dos bombeiros militares
presos.
Eu disse ontem, e vou hoje repetir, que a política
da força não pode se sobrepor à política do diálogo.
Esperamos que o Governador do Estado do Rio de
Janeiro, Sérgio Cabral, reveja a sua posição e liberte os bombeiros militares do Rio de Janeiro, que têm
esse direito legítimo.
Muito obrigado.
O SR. FERNANDO MARRONI (PT-RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito a V.Exa.
que considere lido meu pronunciamento, no qual me
refiro ao importante Plano Estratégico de Fronteiras,
lançado hoje, no Palácio do Planalto, pela Presidenta
Dilma Rousseff.
O Brasil tem mais de 16 mil quilômetros de fronteira seca, com dez países da América Latina. A Presidenta está cumprindo um compromisso de campanha
com a segurança pública. A maioria dos crimes e atos
de violência que ocorrem hoje nos grandes centros ur-
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banos tem raízes nos tráficos de drogas, de pessoas
e de armas. Essas modalidades de tráfico têm de ser
combatidas nas fronteiras.
Já foram eleitos 34 pontos vulneráveis. Pela primeira vez, haverá uma atuação conjunta do Ministério
da Justiça, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia
Federal e da Força de Segurança Nacional com as Forças Armadas para que o Brasil possa definitivamente
fazer um combate aos tráficos na fronteira e garantir
a segurança pública do nosso povo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e aqueles
que assistem à sessão pela TV Câmara, ocupo este
espaço para parabenizar a Presidenta Dilma Rousseff
e o Governo Federal pelo lançamento do Plano Estratégico de Fronteiras. O programa, lançado na manhã de
hoje, no Palácio do Planalto, é um passo fundamental
para a segurança pública.
A Presidenta Dilma está cumprindo o seu compromisso de campanha com a segurança pública, tomando
medidas fortes contra o tráfico de drogas, de armas e
de pessoas, que são os crimes que mais acontecem
nas regiões fronteiriças.
Para se ter ideia da importância desse plano,
Sras. e Srs. Parlamentares, o Brasil possui 16 mil quilômetros de fronteiras secas com dez países. As armas e as drogas que entram por essas fronteiras são
responsáveis diretas por vários crimes que ocorrem
nas grandes cidades. Por isso destaco a importância
dessa ação do Governo Federal. Será uma grande
ação conjunta do Ministério da Justiça e do Ministério
da Defesa. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Exército, Marinha e Aeronáutica estarão unidos no
combate aos crimes de fronteira.
Duas operações serão os eixos principais do plano. O primeiro é o fortalecimento da Operação Sentinela. Realizada com êxito pelo Ministério da Justiça
desde 2010, a Sentinela é de caráter permanente e
tem foco em ações de inteligência. Essa operação será
intensificada e passa a contar com o apoio das Forças
Armadas. O efetivo de policiais dedicados exclusivamente à operação será dobrado.
O segundo eixo é a Operação Ágata. Diferentemente da Sentinela, essa operação é de natureza
pontual e temporária. Baseia-se no aumento da presença e do impacto das forças envolvidas em pontos
específicos da fronteira.
Inicialmente foram escolhidas cinco áreas, em
diferentes Estados, do norte ao sul do País, onde foi
observada maior incidência de crimes. Somente a
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Ágata envolverá a participação de aproximadamente
5 mil homens das Forças Armadas e o uso de meios
como embarcações, aviões e outros veículos militares.
Por tudo isso, nobres colegas, gostaria de deixar
aqui os parabéns à Presidenta Dilma e aos Ministros
José Eduardo Cardozo e Nelson Jobim por essa grande iniciativa, que, com toda a certeza, irá representar
um grande avanço no combate aos crimes de fronteira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MANATO (PDT-ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, segunda-feira, às 10 horas, no
Palácio Anchieta, o Governador Renato Casagrande
e a Ministra Tereza Campello participaram do lançamento de um dos programas mais ousados para o
combate da extrema pobreza no Estado do Espírito
Santo: o Programa Capixaba de Combate à Pobreza,
apelidado de Incluir.
Trata-se de um programa que tem como objetivo
retirar da extrema pobreza 31 mil famílias do Estado,
por meio de um cadastramento único com o Bolsa Família. No contrato que as famílias assinarão, constará
treinamento e capacitação para a inserção no mercado de trabalho. O Estado vai fazer um aporte de 50
reais por família.
No ano passado, foram investidos 9 milhões de
reais. Neste ano, o Governo do Estado está investindo
23 milhões para transferência dessa renda.
Parabéns ao Governador Renato Casagrande.
O SR. MANDETTA (DEM-MS. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, sirvo‑me do presente para
chamar atenção para a situação crônica de conflito
entre os povos indígenas de Mato Grosso do Sul na
relação com a posse da terra e a demarcação das
suas aldeias.
Na sexta-feira passada, um ônibus de transporte
escolar de indígenas, na cidade de Miranda, foi incendiado com os indígenas dentro. Há um número muito
grande de indígenas no Centro de Tratamento Intensivo
da Santa Casa de Campo Grande, com vasta superfície corporal queimada.
Nós solicitamos a esta Casa um acompanhamento para acirrar os ânimos de violentos na demarcação
das aldeias indígenas e dos povos indígenas em luta
no Estado de Mato Grosso do Sul. E que a Polícia Federal esclareça esse crime.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) –
Muito obrigado, Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen)
– Concedo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Foletto.
O SR. PAULO FOLETTO (Bloco/PSB-ES. Sem
revisão do orador.) ‑ Sr. Presidente, o Deputado Manato acabou de se referir ao Programa Incluir, lançado anteontem no Espírito Santo. E eu quero fazer o
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registro do Programa Banda Larga nas Escolas, por
intermédio da operadora Oi.
Normalmente as operadoras são alvo de críticas
por parte dos Deputados e da população, mas devo
dizer que esse programa já conseguiu atingir mais de
90% das nossas escolas. Das 1.121 escolas, já atingimos mil escolas, faltando apenas 90 escolas para perfazer o total de 1.121 escolas, com isso oportunizando
aprendizado à nossa população do interior.
Em um outro programa feito em parceria do Governo do Estado com a operadora Oi, a Secretaria de
Agricultura pretende levar telefonia rural móvel para
todas as comunidades do interior do Estado do Espírito Santo.
Sr. Presidente, era o que eu queria registrar.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão
do orador.) ‑ Sr. Presidente, no nosso pronunciamento,
queremos fazer o registro da derrota do fascismo nas
eleições peruanas.
Nós constatamos que a derrota da direitista Keiko Fujimori, filha do ditador que governou três vezes
o Peru, é um avanço importante. Foi a derrota do ultraconservadorismo e do fascismo, porque o que eles
fizeram no Peru em matéria de liberalismo econômico e de atentado aos direitos humanos foi algo muito
perverso para aquele país.
A vitória de Ollanta Humala, neste momento, sem
dúvida, vem somar-se a uma lógica de moderação na
América Latina, adotando o discurso lulista e aceitando
acordos internacionais de submissão ao mercado para
eliminar resistências, inclusive ganhando o apoio de
Vargas Llosa e do ex-Presidente Alejandro Toledo, que
foi chefe do FMI. Mas, sem dúvida, ele tem condições
melhores de dar satisfação às necessidades do povo...
(O microfone é desligado.)
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, neste
final de semana, o povo peruano deu um importante
recado nas urnas: o fujimorismo, representado por
um dos partidos mais estruturados, que nunca perdeu uma eleição, e único movimento que há décadas
apresenta um eleitorado fiel de pelo menos 20% do
eleitorado nacional, foi derrotado. A Deputada direitista Keiko Fujimori, filha do ditador que ganhou as eleições em 1990, 1995 e 2000, perdeu o segundo turno
das eleições para o candidato da Centro-Esquerda,
Ollanta Humala.
Foi uma derrota do ultraconservadorismo e do
fascismo, simbolizados pelo pai da candidata derrotada, responsável por assassinatos, desaparecimentos,
esterilizações forçadas e hoje preso por corrupção,
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assalto ao erário e brutais violações de direitos humanos nos anos 90, como usar esquadrões da morte e
massacrar populações indígenas. Desde a queda do
regime militar de Juan Velasco Alvarado, em 1975, a
direita estava no poder no Peru.
Inaugura-se, assim, a possibilidade de construção de um novo período na história do país, com novos
valores em disputa. Tudo dependerá, no entanto, das
opções que o novo governo de Humala fará.
Muito semelhante ao que vimos no Brasil, nos
últimos processos eleitorais, Humala evitou uma grande polarização social na disputa e se aproximou de
setores da Direita que o obrigaram a fazer cada vez
mais concessões. Para se ter ideia, dos três componentes da Frente Democrática (FREDEMO), que em
1990 garantiram a virada da economia do país para o
monetarismo, dois – Vargas Llosa e a Ação Popular –
apoiaram Humala.
O Presidente eleito seguia a receita lulista de
“moderar-se” e conseguiu acordos com ex-Presidentes
peruanos, como Alejandro Toledo. Declarou por diversas vezes que sua inspiração de campanha foram as
ações de Lula no Brasil e foi orientado por dois petistas
que participaram das campanhas que levaram Lula ao
poder. Nos moldes da Carta aos Brasileiros, de 2002,
Humala divulgou seu “compromisso com o povo perua�
no”. No texto, por exemplo, não fala de reforma agrária,
e, sim, da plena vigência dos direitos de propriedade.
Para responder ao mercado e aos investidores,
que preferiam Keiko Fujimori, antes do sufrágio de domingo, Humala falou diretamente a eles, pedindo-lhes
confiança. Comprometeu-se a manter o crescimento
e a estabilidade macroeconômica e falou em “gestão
prudente”.
Depois de anunciado o resultado eleitoral, Humala fez um discurso conciliador e prometeu um governo
com “os melhores técnicos independentes para poder
fazer um governo de base ampla, em que ninguém se
sinta excluído”. Já ouvimos e conhecemos bem os resultados desse discurso.
O candidato da Centro-Esquerda também prometeu não tocar nos acordos de livre comércio assinados num passado recente pelo Peru. Entre eles, um
acordo bilateral com os Estados Unidos, que distancia
a economia do país de assumir uma posição soberana em comparação com o que vem acontecendo, por
exemplo, na vizinha Bolívia. Depois do primeiro turno,
deu uma entrevista ao The New York Times e assegurou que, se fosse eleito no segundo turno, não levaria
o Peru a aderir à ALBA.
O Peru é uma das economias do mundo que mais
cresceu nos últimos anos. Em 2010, o PIB cresceu quase 9%. No entanto, essa riqueza seguiu concentrada
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nas mãos de poucos. Não foi à toa, por exemplo, que
Keiko Fujimori ganhou com ampla vantagem em Lima,
Capital e centro financeiro do país. Mas os mais de
30% da população que vivem em condição de pobreza
manifestaram seu voto de insatisfação com o modelo
econômico em vigor, incapaz de fazer uma mínima
distribuição de renda entre o conjunto da população,
e contribuíram para a vitória de Humala.
Esta é a complexa realidade que o novo Presidente enfrentará. Terá que fazer alianças num Congresso fragmentado – onde enfrentará Deputados que
criticam a sua vinculação ao Presidente da Venezuela, Hugo Chávez – e dar sinais de uma reconciliação
política para “tranquilizar” os mercados. Sua vitória já
provocou o fechamento antecipado das operações da
Bolsa de Valores de Lima, que teve a maior queda de
sua história, de mais de 12%.
Como afirmou a imprensa peruana, se Keiko Fujimori tivesse ganhado as eleições, seria um sinal de
anistia a seu pai e de fortalecimento das raízes ditatoriais que ainda agradam setores ultraconservadores da
sociedade. Seria a derrota de uma luta democrática que
conseguiu condenar o ditador Fujimori e instalar uma
Comissão da Verdade no país. Mas Ollanta Humala
ganhou as eleições vestindo “um termo emprestado”,
baseando-se em um programa onde se compromete a
manter a Constituição de Fujimori, de 1993, o modelo
econômico e os tratados de livre comércio.
Acompanharemos as mudanças no Peru, saudando mais uma vez a derrota da ultradireita no país,
atentos aos anseios da população peruana, que precisa de mudanças concretas em definitivo.
No país hoje se desenvolve uma forte luta contra
a entrega dos recursos naturais às empresas transnacionais, que exploram o potencial mineral e energético do país em beneficio próprio, com a cumplicidade
daqueles que se instalaram no poder desde a presidência de Fujimori. O crescimento que experimenta
a economia não tem gerado desenvolvimento nem
emprego de qualidade e não chega aos bolsos dos
trabalhadores. Humala precisa enfrentar com coragem
e sem entreguismo essas questões, se quiser fazer
história no Peru.
Muito obrigado.
O SR. ARTUR BRUNO (PT-CE. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, quero parabenizar a Presidente Dilma Rousseff pela escolha da Ministra Gleisi
Hoffmann para uma pasta importantíssima como é a da
Casa Civil. Primeiro, é mais uma mulher no Governo.
Isso demonstra a participação efetiva e qualitativa que
as mulheres estão tendo no serviço público. Segundo,
é também uma mulher de larga experiência no serviço
público como ex-Secretária Municipal, ex-Secretária
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Estadual e, agora, Senadora da República. Eu não
tenho a menor dúvida de que foi uma grande escolha
da Presidenta Dilma Rousseff.
Também quero parabenizar a atitude de Antonio Palocci, que entendeu que a sua presença estava
dificultando politicamente o Governo Dilma Rousseff.
Portanto, penso que nós teremos bons momentos
sob a direção, sob a Presidência de Dilma Rousseff e
sob a coordenação da Casa Civil com Gleisi Hoffmann.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, no último final de
semana, teve lugar, em Recife, reunião dos Governadores do Nordeste com o Presidente do Banco Mundial,
Robert Zoellick, quando foram acertadas renovações
contratuais com as Unidades Federadas ali sediadas.
Ressalte-se, por oportuno, que o BIRD, por seu
líder maior, assegurou a ampliação dos tetos do presente exercício, que saltariam de 500 milhões de dólares para 3,5 bilhões de dólares, ensejando que outros
e ponderáveis empreendimentos sejam efetivados,
com a colaboração financeira daquele organismo internacional.
O Governador Cid Gomes compareceu ao importante encontro, na companhia do Secretário da
Fazenda, Deputado Mauro Filho, convicto de que a
ampliação dos quantitativos garantirá o incremento das
realizações já delineadas e cuja concretização tornar-se-á mais tranquila com o aporte de parcelas substanciais, capazes de acelerar a respectiva ultimação.
No entender da autoridade máxima de nosso Estado, já temos uma carteira de investimentos que gira
em torno de 1,2 bilhão de dólares, sendo recomendável que se mantenha esse patamar, acrescido, naturalmente, de promissor aceno do comando daquela
instituição de âmbito mundial.
O fato é, pois, auspicioso para todos nós, que
nos manteremos na expectativa de que expressivas
dotações sejam atribuídas ao Ceará, impulsionando
os nossos índices de crescimento econômico-social.
Cid Gomes considera que a atual fase de sua
gestão trará novos cometimentos para a expansão de
nossas atividades produtivas.
Muito obrigado.
O SR. DR. ALUIZIO (Bloco/PV-RJ. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
mais uma vez gostaria de notificar à Casa que a situação do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro continua inalterada.
Partindo da premissa de que tudo o que acontece no Rio de Janeiro, principalmente na sua Capital,
tem ressonância em todo o País, protocolei requerimento no sentido de que a Casa constitua Comissão
Externa para intermediar a situação entre o Corpo de
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Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro e o
Governo Estadual.
Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que peça ao Deputado Marco Maia urgência e brevidade na constituição
dessa Comissão Externa, para que possamos fazer
com que o Rio de Janeiro volte a ter harmonia social.
Muito obrigado.
O SR. MARCON (PT-RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho
à tribuna, em primeiro lugar, para me solidarizar com o
Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro e, em segundo
lugar, para solicitar ao Governador Sérgio Cabral que
abra diálogo com a categoria.
Mobilização, reivindicação e greve são direitos
garantidos pela Constituição Federal. É necessário
que o Governador dialogue com a categoria e que a
Justiça lhe dê liberdade, a fim de que saia das grades
para atender a população.
Aqui me agrego aos colegas Deputados para que
esta Casa, a Câmara dos Deputados, crie Comissão
Externa para acompanhar esse conflito. Deixo minha
solidariedade a essa categoria muito importante para
o Brasil, em especial para o Rio de Janeiro.
Muito obrigado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, caros colegas de Parlamento, estamos todos acompanhando o
que está acontecendo com os companheiros do Corpo
de Bombeiros no Estado do Rio de Janeiro. Ao todo
são 439 bombeiros que estão presos por reivindicar
melhores salários.
Acreditamos que o Governador Sérgio Cabral
deve rever esse procedimento. Os problemas existentes nas corporações cariocas, ao nosso ver, não devem ser resolvidos pela repressão. Falta diálogo entre
o Governo e a categoria.
Acreditamos ser mais do que justa a reivindicação de aumento salarial feita pelos bombeiros cariocas.
Eles recebem o menor salário da categoria no Brasil,
o valor é de R$1.031,38. Claramente são valores defasados e que não correspondem às responsabilidades
desses profissionais.
Neste momento, o mínimo que podemos fazer é
defender o direito de livre expressão, de manifestação
pública e de reivindicação desses homens e mulheres.
Essa é uma causa mais do que justa.
Só a valorização desses profissionais e condições de trabalho poderá garantir que toda a sociedade
seja socorrida em suas mazelas. Além disso, a melhor
remuneração dos bombeiros reconduz essa profissão
ao status que merece, que é o de heróis.
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Quero pedir desta tribuna a liberação desses
439 homens que se encontram presos e que o Estado
do Rio de Janeiro reveja a sua posição, voltando às
negociações salariais com todos os profissionais da
segurança, bem como que os Deputados desta Casa
possam se organizar e criar uma Comissão Especial,
no intuito de verificar e acompanhar essa situação no
Estado do Rio de Janeiro.
Para mim, todos os Estados brasileiros precisam
urgentemente rever a maneira como os profissionais
de segurança estão sendo tratados, quanto estão recebendo e encontrar formas de valorização desses
profissionais que são tão importantes para a sociedade.
O SR. ARNALDO JARDIM (Bloco/PPS-SP. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, quero relatar a esta Casa que participei,
na segunda e terça-feira, em São Paulo, do Ethanol
Summit 2011, um grande encontro para discutir os
desafios do etanol.
Lá tivemos a grata presença do Governador Geraldo Alckmin, que anunciou uma série de programas
de incentivo à energia oriunda da bioeletricidade, produzida a partir da queima do bagaço da cana. Lá estiveram também os Ministros Edison Lobão e Wagner
Rossi, discutindo sobre esse setor, a respeito do qual
nós fizemos audiência pública.
De forma resumida, o quadro é o seguinte: nós
precisaríamos dobrar a produção de etanol para suprir,
daqui a 10 anos, nossa frota de veículos. Hoje não temos nenhum projeto novo sendo implantado. O setor
precisa de política clara e de incentivo.
É disso que tratamos, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA�
DOS PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados:
“Se há algo de emocionante no futuro
é justamente a capacidade
que temos de moldá-lo.”
Charles Handy.
Dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente.
O Brasil pode se orgulhar de possuir uma legislação
ambiental rigorosa, que sempre deve ser aperfeiçoada, mas que se constitui num importante instrumento
indutor de boas práticas sustentáveis nas diferentes
esferas: Governo, setor produtivo, organizações não
governamentais e a sociedade. Agora, o grande desafio está em multiplicar as ações práticas cotidianas de
todo o brasileiro, exercitar a nossa cidadania ambiental.
Avançar na Política Nacional de Resíduos Sólidos
– PNRS, já em vigor, passa por um célere processo de
implementação e se baseia no princípio da responsabilidade compartilhada entre o Poder Público – União,
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Estados e Municípios–, empresas e a sociedade, no
tratamento e destinação adequados dos resíduos.
Ainda este mês, o Governo deve apresentar a
proposta preliminar do Plano Nacional de Resíduos
Sólidos, que trará diretrizes para um horizonte de 20
anos. Estados e Municípios devem ser proativos e
elaborarem seus respectivos planos de gestão, pois
eles serão imprescindíveis para garantir o acesso aos
recursos da União.
Como cidadão, participe e cobre da sua Prefeitura a implantação da coleta seletiva e, como consumidor consciente, priorize os produtos e serviços de
empresas que estão se organizando para implantar a
logística reversa.
Compensar quem preservar. Sou o Relator, na
Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, do Projeto de Lei nº 792, de 2007, que institui o Pagamento
por Serviço Ambiental – PSA aos que são obrigados
pela legislação a manter Áreas de Preservação Permanente e Reservas Legais.
Em suma, o PL propõe que o produtor rural que
comprovar que presta “serviços ambientais” receberá
uma compensação, já que assume uma responsabilidade pela sociedade. Um reconhecimento àqueles
que terão sanções e limites para explorar sua atividade econômica.
Emissão de poluentes. Outro bom exemplo da
necessidade de participação das administrações municipais está na Política Estadual de Mudanças Climáticas, que prevê o corte de 20% das emissões dos gases
do efeito estufa em São Paulo até 2050 e também o
pagamento para pequenos produtores rurais que preservarem as nascentes de rios em suas propriedades.
Trata-se de uma iniciativa inédita em âmbito mundial, em que cada Município pode detalhar seus planos
de ação e estabelecer metas de redução de emissões,
o que garante acesso ao Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição – FECOP, que deve investir
R$3,5 milhões no programa.
Neste sentido, destaco o potencial formidável da
eficiência energética. Participei, recentemente, do 8º
Congresso Brasileiro de Eficiência Energética, promovido pela ABESCO – Associação Brasileira de Empresas
de Serviços de Conservação de Energia (www.abesco.
com.br), parceira na elaboração dos Municípios Energoeficientes, um conjunto de propostas e ações para
potencializar a eficiência energética nos Municípios
e presença constante nas reuniões da Subcomissão
Especial sobre Eficiência Energética, presidida por
mim, na Comissão de Minas e Energia da Câmara
dos Deputados.
O poder da mobilização. “Uma longa caminhada
começa sempre com o primeiro passo”, diz um pro-
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vérbio chinês. Por isso, devemos fazer das pequenas
ações o ponto de partida para uma firme caminhada
em direção à cidadania ambiental, como valor fundamental na transformação da sociedade.
Tenho promovido os Encontros de Gestores Ambientais em diferentes regiões do nosso Estado, para
ensejar ações locais em prol do meio ambiente, envolvendo poder público, setor privado, organizações não
governamentais e a sociedade. Além de conceber e
distribuir gratuitamente o Manual Prático da Cidadania
Ambiental, uma publicação que já está na sua terceira edição e que traz um conjunto de pequenas ações
cotidianas em prol da sustentabilidade. Peça já o seu
pelo site arnaldojardim@arnaldojardim.com.br.
São ações que encontram respaldo na atuação
de organizações não governamentais, como a SOS
Mata Atlântica (www.sosma.org.br), que recentemente
completou 25 anos de atividades e me homenageou
pelos serviços prestados na Câmara dos Deputados.
Um motivo de orgulho que chancela um compromisso
com a sustentabilidade que assumi há muito tempo na
minha vida pública.
Merece também destaque a atuação do CEMPRE – Compromisso Empresarial pela Reciclagem
(www.cempre.org.br), um aliado de primeira hora na
elaboração e aprovação da lei de resíduos, o exemplo
prático que dissipou as incertezas quanto à possibilidade de implantarmos no País a logística reversa e
fazermos dela um instrumento de inserção social por
meio de parcerias entre empresas e associações de
catadores de materiais recicláveis.
Faça parte. Acredito que ser cidadão é ser chamado às responsabilidades para lutar pela defesa da
vida com qualidade e pelo bem-estar geral. Neste novo
milênio urge a necessidade de uma participação mais
direta e efetiva da comunidade nas grandes questões
da vida social, pois não existe ninguém melhor que o
cidadão para saber o que ele quer para si, para sua
família e para sua comunidade.
Nós, cidadãos, não podemos nos abster de tomar
para nós a decisão de incorporar, no dia a dia, novos
padrões de consumo, além de cobrar das autoridades
medidas incisivas em relação à preservação do meio
ambiente. Assim se constrói a verdadeira cidadania
ambiental.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, passarei
a falar agora sobre o Pacto pela educação, citando um
provérbio moçambicano: “É preciso toda uma aldeia
para educar uma criança”.
É necessário unir o poder público e a sociedade,
agregando entidades de profissionais da educação, organizações não governamentais e voluntários, todos
objetivando consolidar a universalização e promover
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uma melhoria radical na qualidade da educação! O
Pacto pela Educação não é uma ideia inovadora, mas
agora acredito que dispomos de condições objetivas
para que seja efetivamente implantado.
O Brasil vive um momento formidável, do ponto
de vista econômico, que vem abrindo importantes janelas de oportunidade para os nossos jovens. Se no
passado faltavam empregos, hoje falta mão de obra
qualificada para atender a crescente demanda.
Metas e propostas. É preciso definir uma pauta mínima. Algumas das propostas inclusive já foram
mencionadas pelo Secretário da Educação Herman
Voorwald, no recente Seminário Educação para o
Desenvolvimento, organizado por mim e que também
contou com a participação do empresário Luís Norbeto
Pascoal, conselheiro da organização não governamental Todos pela Educação.
Trata-se de uma pauta a ser buscada por todos,
com metas gradativas anuais e que transcendam governos. Assim, a educação deixaria de ser uma política de governo para ser uma ação de Estado. Entre
as propostas destaco: colocar o Estado de São Paulo
entre as 25 nações mais conceituadas pelo PISA –
Programa Internacional de Avaliação de Alunos; fazer
do magistério uma das dez profissões mais valorizadas
e pleiteadas; erradicar o analfabetismo em São Paulo; estabelecer a permanência mínima de seis horas/
dia na escola.
Educação para o desenvolvimento. Durante o
seminário, diante de um auditório lotado formado majoritariamente por profissionais da educação, fiz uma
provocação aos palestrantes com a seguinte pergunta:
educar é informar ou formar?
Tal questionamento surpreendeu alguns presentes, pois, diante de tantos temas relevantes, como os
problemas como a progressão continuada, a preparação de jovens para o mercado de trabalho, o desafio
da universalização, a valorização do magistério, planos
de carreira e de uma política salarial, fiz essa reflexão
para mudar o tom da palestra dos convidados e ensejar a todos por uma ação mais geral.
Na ocasião, o Secretário Herman destacou ações
concretas do Governo Estadual, como a política salarial
para os próximos 4 anos, recentemente anunciada, a
integração do ensino médio com o ensino profissionalizante, a partir de uma parceria com o Instituto Paula
e Souza, e a realização de uma chamada pública para
empresas participarem da formação de jovens oriundos da escola pública.
Trata-se de medidas bem-vindas e proativas para
reorganizar o ensino básico, fazendo jus à atribuição
do Estado de prover diretrizes, estabelecer metas e
proporcionar estrutura necessária, mas ele destacou,
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sobretudo, a importância de estabelecer um diálogo
franco e aberto com toda a rede de profissionais que
atendem os 4,5 milhões de alunos matriculados, administram as 5.271 escolas e que abrangem 220 mil
professores e mais 374 mil profissionais da área.
Do prestígio ao desgaste e desencanto. É surpreendente que o número de docentes que se formam
nas universidades caia a cada ano. De 2005 a 2009,
o total de graduados nos cursos de Pedagogia e Normal Superior, que formam educadores para o ensino
fundamental, caiu de 103 mil para 52 mil, segundo
Censo da Educação Superior, do Ministério da Educação. Nesse período, o contingente de pessoas que
terminaram cursos de licenciatura também diminuiu de
77 mil para 64 mil. Atualmente, existem 200 mil vagas
disponíveis em Pedagogia em todo o País.
Realidade temerária, fomentada pela jornada
estafante, baixos salários, falta de infraestrutura – do
material didático a prédios em situações precárias –,
além de problemas sociais como drogas, violência e
bullying. Muitos deles sofrem com depressão, problemas de voz ou de audição.
Militantes da educação. Diante de tantas questões que influenciam dentro e fora da sala de aula, o
professor precisa aprender a lidar com a mudança de
valores que ocorreu nas últimas décadas. O professor,
antes única e máxima autoridade do conhecimento, no
mundo atual passou a ser um instrumento do saber e,
também, um ser que está em constante aprendizado.
A relação entre educador e aluno, que era vertical,
tornou-se horizontal. A escola elitista de outrora deu
lugar a uma instituição mais inclusiva.
Não estou aqui para minimizar a responsabilidade
constitucional do Estado, que tem o dever de oferecer
uma educação de qualidade à população, mas acredito que o Pacto pela Educação pode contribuir para
estabelecermos uma política educacional duradoura.
Filho de uma professora do ensino fundamental
que lecionava nos rincões do Estado, acredito que a
verdadeira riqueza de um País deve ser mensurada
não apenas pelo aspecto econômico, mas fundamentalmente pelas conquistas sociais ao alcance da população, principalmente na educação pública. Todos
nós temos uma parcela de responsabilidade, pois a
educação é um processo e precisamos dar passos
sólidos rumo a uma melhoria contínua.
Convido, assim, o Governador Alckmin, apoiado
no seu Secretário da Educação, a construir em nosso
Estado o Pacto pela Educação!
O SR. NELSON BORNIER (PMDB-RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com muita satisfação,
parabenizo a Presidenta Dilma Rousseff pelo lançamento do Plano de Erradicação da Pobreza, já delegando,
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não só aos Estados, mas também aos Municípios, o
levantamento das pessoas mais necessitadas. Consequentemente, essa meta estará cumprida até 2014.
Quero aproveitar, Sr. Presidente, e enaltecer o
transcurso do Dia do Pastor, no próximo fim de semana, dedicado a todos os pastores das igrejas evangélicas do nosso País.
Sr. Presidente, gostaria que V.Exa. desse como
lidos meus pronunciamentos e que os fizesse constar
nos Anais da Casa.
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA�
DOS PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Hebreus
13:7: “Lembrai-vos dos vossos Pastores, que vos fala�
ram a palavra de Deus; e, considerando atentamente
o fim da sua vida, imitai-lhes a fé”.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há na Bíblia uma série de textos que nos levam a refletir sobre
a sublime vocação ministerial e a missão de um pastor
frente ao rebanho de Deus. Ser pastor é um privilégio
indiscutível e que muitos desejam, afirma o apóstolo
Paulo: “Se alguém aspira ao episcopado (pastorado),
excelente obra deseja”, Timóteo 3:1. No entanto, a
prerrogativa de escolha pertence a Deus, ou seja, é
Ele quem separa, chama e capacita pessoas para o
ministério pastoral. É mérito divino escolher homens
e/ou mulheres para uma obra específica. Ninguém
se escolhe para o ministério pastoral. O pastor é um
sacerdote constituído por Deus a favor dos homens e
biblicamente ele está capacitado para compadecer‑se
ternamente dos necessitados e fracos, Hebreus 5,
versos 1 e 2.
A comemoração do Dia do Pastor é dedicada aos
pastores, nome comum entre as igrejas protestantes
para os líderes religiosos. É o Dia do Pastor, indivíduo
que busca acima de tudo trabalhar pela causa do Reino
de Deus, conduzindo sua vida na tarefa de anunciar o
evangelho de Jesus, a saber, a notícia de que há completo e suficiente perdão para todos os pecadores que
confessam sua culpa e tomam para si a graça divina.
E, para o pastor, o grande exemplo é Cristo, perfeito
e sublime pastor dos pastores, que andava no mundo
atento às necessidades humanas.
Problemas é que não nos faltam nos dias atuais.
E de toda ordem: financeiros, políticos, emocionais, familiares, espirituais, de relacionamento, de saúde, de
segurança, de moradia. Seu grau de agravamento decorre das influências das circunstâncias em que vivem
ou trabalham as pessoas. E sobre eles ainda incide a
pressão das mudanças éticas, morais, de costumes,
de hábitos, deixando as pessoas confusas a tal ponto
que, na hora da angústia, não sabem qual é o melhor
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caminho a seguir. Assim, todos precisam de ajuda para
sobreviver, de auxilio para conseguir enxergar seus
problemas e de cuidado para melhor solucioná-los.
Aí está o campo para a atuação do ministério
pastoral. Neste mês em que se comemora o Dia do
Pastor, é bom destacar que todo trabalho e processo
de cuidado pastoral é uma ação ou realização continuada e prolongada de alguma atividade que vise, ao
final, ao bem-estar daquele que necessita de cuidados.
O cuidado pastoral pensa em uma teologia que
vise à melhoria de vida em todos os aspectos da população. O cuidado pastoral ou serviço pastoral é a base
do processo de reestruturação psicológica, mobilização social e participação religiosa. O serviço pastoral
implica dar vigor, despertar ânimo a essa energia que
a história e as circunstâncias, às vezes, conseguem
enfraquecer. O serviço pastoral “extrai e constrói”, a
partir das forças e recursos amortecidos de indivíduos
e de comunidades, estratégias e métodos que minimizem ou eliminem o sentimento de impotência política
e incapacidade pessoal.
Na história do cristianismo, sempre encontramos
pessoas dedicadas exclusivamente ao Reino de Deus.
De forma simbólica e bem marcante, essas pessoas
representam Deus na sociedade e se colocam diante
do Senhor como porta-vozes da gratidão e dos pedidos do povo.
Ser pastor é ser paciente, é ter ouvidos e olhos
atentos, é saber aconselhar e dizer as palavras certas
no momento certo. Ser pastor é viver ligado a Deus,
inspirado por Ele para juntos seguir espalhando as boas
novas. Ser pastor é abraçar a excelente obra do ministério. É fazer algo que até mesmo os anjos gostariam
de fazer. É gastar toda a existência ao lado do Bom
Pastor e de seu rebanho. É viver no mundo procurando andar como Jesus andou; assim, haverá pessoas e
igrejas que construam a democracia e a participação;
construam um país em que seus cidadãos promovam
uma vida digna para todos.
Aos pastores fiéis que, juntamente com líderes
e outras pessoas voluntárias, contribuem para que o
evangelho deixe suas marcas neste mundo necessitado de luz e paz, nosso reconhecimento, cumprimentos
e gratidão.
Passo a abordar outro assunto. Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, sem distinção de raça, cor e
origem, todo ser humano é simplesmente ser humano. E, para nós, seres humanos, se espera melhores
dias, num futuro menos tortuoso do que aquele em
que vivemos na atualidade.
Mas, para que isso seja alcançado, necessário
se torna que olhemos o povo como algo muito importante, pois ele, que hoje exige os cuidados dos olhos
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governamentais, possui, sem dúvida alguma, grande
esperança em dias melhores para o futuro.
Sendo assim, Sr. Presidente, tenho que destacar
o anúncio feito pela Presidenta Dilma Rousseff, esta
semana, do Plano de Erradicação da Pobreza, que terá
como meta ser concluído até o fim do ano de 2014.
Ao ser eleito, ainda em outubro de 2002, o Presidente Lula encheu os brasileiros de esperança. Em
seu primeiro pronunciamento oficial à Nação, a principal bandeira do Governo mobilizou o País: o combate
à fome que atingia 50 milhões de pessoas.
O que ficou depois do fim do Governo Lula foi um
programa cheio de falhas, que não consegue atender
com plenitude as pessoas que precisam ter acesso
ao mesmo.
De fato, Sr. Presidente, o Governo por diversas
vezes demonstrou que o compromisso maior da sua
gestão é com o seu futuro, e não com as conveniências
isoladas. Mas só se não levarmos em consideração que
a medida precisa ter o seu alcance simultâneo entre
todas as famílias de baixa renda.
Em verdade, o programa acabou por desfigurado,
foram abandonadas suas metas; como a que previa
atender a 11 milhões de famílias e estender benefícios da Previdência a trabalhadores urbanos que não
contribuíram para o Instituto Nacional de Seguridade
Social – INSS.
O povo brasileiro se frustrou logo no início da
Governo Lula, em janeiro de 2003. Principalmente
os 4.814 habitantes de Guaribas, no Piauí, escolhida
para ser local de lançamento do Fome Zero. No segundo semestre o programa perdeu sua primazia para o
Bolsa Família, resultado da unificação de programas
previamente existentes.
Entre os tombos do Fome Zero, Sr. Presidente,
podemos citar também a construção de cisternas,
que, da meta de 1 milhão até 2006, pouco mais de
10 mil ficaram prontas. Sem contar que os cadastros
que cuidavam das políticas sociais eram muito pouco
confiáveis. Tinha gente recebendo muitas vezes mais
benefícios do que tinha direito, e muita gente não recebendo nada.
Porém, nada disso desanima os nossos corações,
que estão voltados para a prática do bem, tendo os cidadãos do nosso País como objetivo maior. Esperamos
que esse anúncio da nossa Presidenta Dilma esteja
coberto de boas intenções, afinal, o bem do povo tem
que estar acima de tudo.
Gostaria que, neste momento, todas as pessoas
do Brasil pudessem se alimentar, receber o devido respeito e dignidade a que tem direito. Mas, se isto não é
possível, cabe-me, como representante do povo que
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sou, formular a todos votos de esperança e assumir
o compromisso de sempre lutar pelos seus direitos.
Não nos esqueçamos de que o Governo que não
cuida do seu povo hoje está fadado a lidar amanhã com
a miséria, a violência e a marginalidade que tanto atormentam os nossos dias. Sejam, pois, as minhas palavras de compromisso, pois no povo brasileiro repousa,
sem dúvida alguma, a grande esperança deste País.
Era o que tinha a dizer.
O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, quero registrar a nossa atuação na Comissão Especial da Reforma Política, que,
nesta Casa, já há décadas é discutida.
Nesta Legislatura, parece-me que estamos caminhando para nos entendermos e buscarmos uma fórmula que dê condições para aprovar a Reforma Política.
Por isso, estamos apresentando e apoiando naquela Comissão a Emenda Constitucional n° 54, de
2007, de autoria do Senador Francisco Dornelles, que
defende o sistema majoritário, em que o Estado é o
distrito, por isso denominado “distritão”.
A proposta defende a conversão das circunscrições eleitorais em grandes distritos, nos quais todos
os Vereadores, Deputados Estaduais e Federais seriam eleitos por maioria dos votos, independente dos
partidos pelos quais tenham concorrido.
Acho que é a forma mais justa.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Congresso Nacional discute propostas de reforma política
há décadas. Nesta Legislatura, foi criada uma nova
Comissão Especial, que decidiu iniciar seu trabalho
pela discussão do sistema eleitoral, o conjunto de regras que define a maneira como o eleitor pode fazer
suas escolhas e como os votos são contabilizados
para serem transformados em mandatos. Ele pode ser
majoritário, proporcional ou misto.
Sr. Presidente, na qualidade de membro do Partido Progressista na Comissão Especial, e na tentativa de ampliar a discussão, apoiamos a Proposta de
Emenda à Constituição nº 54, de 2007, de autoria do
Senador Francisco Dornelles, que defende o sistema
majoritário, em que o Estado é o distrito, por isso denominado “distritão”.
A proposta defende a conversão das circunscrições eleitorais em grandes distritos, nos quais todos os
Vereadores, Deputados Estaduais e Federais seriam
eleitos por maioria dos votos, independentemente dos
partidos pelos quais tenham concorrido.
Dessa forma, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os lugares correspondentes às bancadas fede-
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rais, estaduais, de cada Estado, e municipais seriam
preenchidos apenas pelos candidatos que obtivessem
maior número de votos.
Não haveria necessidade de fórmulas de conversão de votos em cadeiras, a questão das sobras
deixaria de existir e até a coligação para as eleições
proporcionais perderia sentido, uma vez que os votos
dos candidatos não seriam mais somados para apuração do total de cadeiras a que cada partido ou coligação teria direito.
Com isso, a aplicação dessa regra simples evitaria
a ocorrência de situações paradoxais, hoje frequentes:
a eleição de candidatos com poucos votos, na esteira
de um candidato bem votado do mesmo partido ou coligação, e a derrota de candidatos que não alcançaram
o quociente eleitoral, embora com votação expressiva.
Concluindo, Sr. Presidente, o “distritão” seria o
melhor sistema: garante a eleição dos mais votados;
é simples – não precisa de engenharia institucional –
como desenhar distritos; expressa a direta vontade do
eleitor – retira a possibilidade de se votar no candidato
A e eleger o candidato B; transforma eleição proporcional em eleição majoritária – elimina o quociente eleitoral e partidário, médias e sobras, do Código Eleitoral.
Muito obrigado.
O SR. DIMAS RAMALHO (Bloco/PPS-SP. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, mais do que nunca
é preciso que os atos desta Casa e a imprensa sejam
livres, que o Ministério Público, o Poder Judiciário e a
polícia tenham condições de investigar; mais do que
nunca é preciso que haja liberdade para a publicidade
dos atos públicos.
A Comissão de Justiça aprovou projeto que, do
meu ponto de vista, não é bom no sentido da publicidade dos atos de investigação desta Casa. O jornalista,
assim como o Poder Judiciário, o Ministério Público e
sobretudo os órgãos que fiscalizam o poder no Brasil, deve ser livre para divulgar tudo, tudo o que se faz
em nosso País.
Sou contra qualquer tipo de projeto de lei ou lei
que vise inibir a divulgação e transparência total no
Brasil.
Era isso, Sr. Presidente.
Obrigado.
O SR. GEAN LOUREIRO (PMDB-SC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, venho fazer um
registro nesta Casa e cumprimentar o Prefeito de Florianópolis, Dário Berger.
Florianópolis recebeu, na última semana, pelo
terceiro ano consecutivo, o Prêmio Top of Mind, reconhecendo-a como a cidade que mais investe na área
tecnológica. O Município já é intitulado A Capital da
Inovação. Entretanto, mais uma vez, por meio de uma
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pesquisa realizada pelo Instituto MAPA, em parceria
com o jornal A Notícia, mais de 2.400 catarinenses
reconheceram esse trabalho na capital.
Tudo isso é feito não apenas pela política pública voltada para a área de tecnologia da informação e
conhecimento, no Município, mas principalmente pelas
parcerias com a Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia e com as nossas universidades, o
que faz com que mais de 600 empresas possam atuar
plenamente nessa área de tecnologia, informação e
conhecimento.
O SR. ALFREDO SIRKIS (Bloco/PV-RJ. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de manifestar meu pesar pelo falecimento ontem, na cidade
de Paris, do escritor Jorge Semprún.
Muito jovem integrou-se na resistência antinazista, durante o início da Segunda Guerra Mundial.
Foi preso, enviado para o Campo de Concentração
de Buchenwald, mas sobreviveu a essa difícil prova.
Transformou-se em militante clandestino e em dirigente do Partido Comunista Espanhol e durante muito
tempo atuou na luta antifranquista. Depois rompeu com
o partido, em virtude de suas posições antistalinistas,
e transformou-se em um dos maiores escritores da
Europa e, sem dúvida nenhuma, de todo o mundo.
A maior parte de seus livros foi escrita em francês. Ele nunca perdeu seu profundo vínculo com a
Espanha...
(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) –
Muito obrigado, Deputado.
Com a palavra o Deputado Waldenor Pereira, por
1 minuto. (Pausa.)
Eu tenho sido rígido com o tempo de 1 minuto,
para todos poderem falar.
O SR. ALFREDO SIRKIS – Não. O senhor está
sendo grosseiro. Eu estou fazendo aqui... Eu tenho
ainda 15 segundos para concluir.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) –
Não estou sendo. O senhor usou seu 1 minuto.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen)
– Com a palavra o Deputado Waldenor Pereira, por
1 minuto.
O SR. WALDENOR PEREIRA (PT-BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é com satisfação
que registramos a inauguração do Uroday Hospital, em
Vitória da Conquista, na Bahia. Trata-se do primeiro e
mais moderno Day Hospital do interior do Estado, uma
construção de arquitetura arrojada, composta de todos
os recursos tecnológicos mais modernos.
Eu quero parabenizar o Dr. Ricardo Luiz Laranjeira
Ferraz e a sua família pela inauguração desse hospital.
Ele, ao lado do seu pai, Dr. Ricardo Laranjeira Ferraz,
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já vinha dando conta da demanda, especialmente na
especialidade de urologia, em todo o sudoeste da Bahia.
Parabéns ao Dr. Ricardo Ferraz por essa importante iniciativa.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) –
Muito obrigado, Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) –
Concedo a palavra à Sra. Deputada Fátima Bezerra.
A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Sem revisão
da oradora.) – Sr. Presidente, há várias categorias de
servidores em greve lá no meu Estado, como os servidores da área da educação e da Polícia Civil. Já são
mais de 30 dias de greve.
Quero, mais uma vez, serenamente, fazer um
apelo ao Governo do Estado no sentido de que, em
vez de atitudes que visem à criminalização dos movimentos sociais, com decretação de ilegalidade de
greve, com desconto dos dias parados, apresente uma
proposta concreta.
Falei agora há pouco com a Governadora Rosalba Ciarlini. O Sindicato dos Policiais Civis do Distrito
Federal – SINPOL e o Sindicato dos Trabalhadores
em Educação Pública – SINTE voltaram a me ligar.
A Polícia Civil está disposta a repactuar o calendário
de pagamento.
Portanto, Sr. Presidente, espero que ainda hoje,
juntamente com a Governadora Rosalba, possamos
chegar a um entendimento e que seja apresentada
uma proposta concreta, uma proposta capaz de pôr
fim a esse impasse com a Polícia Civil.
O SR. ABELARDO CAMARINHA (Bloco/PSB-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, novamente quero falar do problema dos bombeiros do Rio
de Janeiro e fazer um apelo ao Governador do Rio de
Janeiro, Sérgio Cabral.
Como brasileiros, representantes do povo do Brasil, representantes da Nação, não podemos permitir,
Deputado Guilherme Mussi, que um bombeiro, no Rio
de Janeiro, ganhe 950 reais.
Não adianta o Governador Sérgio Cabral querer
tipificá-los agora de bandidos, arruaceiros. Eles simplesmente estão realizando uma manifestação pacífica,
com a família, com os filhos. Se houve alguma subversão da ordem, que se puna com uma pena leve, mas
não com 5, 6 anos de cadeia.
Estendo essa reivindicação dos bombeiros e peço
a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº
300, de 2008, que vai beneficiar todos os policiais civis
e militares do Brasil, especialmente os de São Paulo.
Aliás, São Paulo precisa de um movimento da família
dos policiais civis e militares, pacífico, ordeiro, contra
os baixos salários da Polícia do Estado de São Paulo.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) –
Muito obrigado, Deputado Camarinha.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen)
– Concedo a palavra ao Deputado Guilherme Mussi,
por 1 minuto.
O SR. GUILHERME MUSSI (Bloco/PV-SP. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero deixar registrados nesta Casa meus
parabéns ao publicitário baiano, hoje estabelecido em
São Paulo, praticamente um patrimônio do Brasil, Nizan Guanaes, que recentemente recebeu em Paris o
título de Embaixador da Boa Vontade da Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura – UNESCO.
Muito me orgulha, hoje, termos um representante do nível do publicitário Nizan Guanaes, que leva
o nome do Brasil não só aos nossos Estados como
também ao mundo inteiro.
Quero parabenizá-lo pelo título de Embaixador
da Boa Vontade da UNESCO.
Boa sorte e que Deus continue abençoando Nizan
Guanaes, que é uma referência no ramo da publicidade.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) –
Muito obrigado, Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) –
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Alessandro Molon.
O SR. ALESSANDRO MOLON (PT-RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero chamar a atenção desta Casa para o Plano
Estratégico de Fronteiras, que acaba de ser lançado
pela Presidenta Dilma. Vários embaixadores participaram do lançamento. Considero esse plano uma medida
acertadíssima para enfrentar o problema da segurança pública em todas as cidades fronteiriças do País,
porque é pelas nossas fronteiras que têm passado as
drogas, as armas.
Portanto, reforçar a fiscalização, o controle das
fronteiras, numa conjugação de forças do Ministério da
Justiça, do Ministério da Defesa, da Polícia Federal,
da Polícia Rodoviária Federal, Exército, Marinha, Aeronáutica, enfim, todas essas forças em parceria com
os países vizinhos, é a medida mais acertada neste
momento para avançarmos no combate à criminalidade.
Por essa razão, dou todo o apoio ao Plano Estratégico de Fronteiras, e vamos aqui no Congresso
colaborar para que ele tenha bom êxito.
Muito obrigado.
O SR. AUDIFAX (Bloco/PSB-ES. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
quero nesta tarde fazer dois registros. Hoje apresentaremos projeto de lei complementar que visa solucionar
um grande problema em nosso País. Atualmente, os
templos, as igrejas, sejam evangélicas, sejam católi-
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cas, do País afora pagam Imposto Predial e Territorial
Urbano – IPTU de forma indevida.
O que estamos propondo nesta tarde? A regulamentação da cobrança de IPTU de imóveis onde se
realizam cultos religiosos. Só é isento de IPTU e de
outros impostos o templo onde são realizados os cultos. Muitas vezes os estacionamentos, os edifícios de
educação religiosa, as casas pastorais, as paróquias
são tributadas.
Diante disso, estamos apresentando projeto para
regulamentar o problema da isenção de impostos, regulamentar essa cobrança, tornando-a mais abrangente,
incluindo os terrenos dedicados a esses cultos, todo o
imóvel, as edificações que permitam, direta ou indiretamente, a realização, a manutenção e a extensão das
atividades religiosas previstas nos seus atos constituídos, as dependências, tanto do ponto de vista direto
ou indireto, para a realização de atividades religiosas.
Para isenção desses impostos, essas entidades terão que seguir alguns requisitos, tais como estar regularmente constituídas como pessoa jurídica,
não distribuir qualquer parcela do seu patrimônio ou
da sua renda a qualquer título. Prevê, também, que o
estatuto ou contrato social disponha que, na hipótese
da sua dissolução, a integralidade do seu patrimônio
será destinada a outra entidade religiosa que satisfaça
os seguintes requisitos dessa lei: que aplique integralmente no País os recursos da manutenção dos seus
objetivos institucionais; que mantenha a escrituração
das suas receitas e despesas em livros revestidos,
para assegurar sua exatidão quanto aos meios digitais e aos dispositivos da legislação pertinente; e que
o culto religioso seja praticado com observância das
normas sobre o direito de vizinhança, ao meio ambiente, à poluição sonora. Com isso, faremos justiça a
várias igrejas do País afora.
Trata-se de um importante projeto de lei, para o
qual peço regime de urgência na tramitação e aprovação.
Outro assunto, Sr. Presidente. Quero parabenizar
a nossa Presidenta Dilma, como também o responsável pelos aeroportos do País. Tenho certeza de que o
Aeroporto Eurico Sales, do Espírito Santo, sairá das
páginas dos jornais como o pior aeroporto do País.
As obras já começaram, com previsão de boa parte
ser entregue no final do ano, o que aumentará nossa
capacidade e fará com que tenhamos dias melhores.
Muito obrigado.
O SR. RAUL LIMA (PP-RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho
hoje, tristemente, usar da palavra para tentar explicar
a todos os presentes um grave problema que está
acontecendo em Roraima.
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Nunca houve coisa parecida. Depois da maior
cheia de que se tem registro em toda a história de
Roraima, a população do Estado observa o Rio Branco subir em torno de 2 centímetros por hora. Lugares
que nunca foram alcançados pela cheia estão embaixo
d’água, Deputado.
Temos a cidade de Caracaraí, de 20 mil habitantes, com uma lâmina de água de mais ou menos 1
metro de altura dentro das casas. É inacreditável, inaceitável e incrível como Roraima está se afundando
neste momento.
Costumo reclamar um pouco do que acontece
no Estado, mas neste momento a situação passou a
ser crítica. Neste instante, Roraima não tem mais gasolina em seus postos de combustível. Não há mais
gasolina para o povo de Roraima, apesar de estarmos
ligados à Venezuela, e do lado venezuelano haver um
posto internacional de combustível, onde não podemos
comprar nada, Padre Ton. Veja bem V.Exa., o Estado
está parado, embaixo d’água, sem gasolina, sem gás.
E mais, quantos dias restam para começar a faltar comida no meu Estado, a partir de Caracaraí?
Somos a Unidade da Federação de menor densidade demográfica, com 400 mil habitantes, e defendemos nossa fronteira.
Nos últimos anos, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Roraima vem perdendo as bases essenciais
da economia, chegando quase à inviabilidade. Temos
de tomar alguma providência. Agora, com esse problema sério no Estado, quero fazer minhas as palavras do
Governador do Estado, o engenheiro Anchieta Júnior,
que está buscando nas entidades federais o apoio necessário para que em nosso Estado se viabilize e se
restabeleça a ordem tão necessária de que precisamos. O que está acontecendo no Estado só pode ser
comparado aos grandes desastres que ocorreram no
resto do País. Como o nosso Estado é tão pequeno,
não chamamos a atenção.
Ao falar sobre esse assunto, lembro-me da história de um piloto que estava indo para Nova Iorque
– ele era muito educado – e estava ficando sem combustível. Ele dizia ao controlador de voo que precisava
pousar o avião porque estava ficando sem combustível.
O controlador pedia-lhe que aguardasse um momento.
O avião caiu e ele morreu. Roraima está nessa fase
neste momento.
Nessa vila que está debaixo da água com 20 mil
almas tenho uma pequena loja. Quando a água atingiu
1 metro de altura dentro da loja, o gerente da loja ligou
para a matriz e disse à minha esposa, Neli, que estava
tudo cheio de água. Então, minha esposa disse-lhe que
fosse para um lugar mais alto. Nossa loja fica no lugar
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mais alto da cidade. Vinte mil pessoas estão fora da
cidade e foi decretado estado de calamidade pública.
É o que está acontecendo em Boa Vista, no meu
Estado de Roraima. Por isso temos de tomar alguma
providência.
Sr. Presidente, peço a V.Exa. a sua contribuição
para o meu humilde Estado. Que fale com as pessoas
com quem V.Exa. pode dialogar. Diga-lhes que a situação de Roraima é complexa, que em nosso Estado
não há mais gasolina para movimentar os carros, que
não há mais gás para fazer comida.
O pior de tudo, Sr. Presidente, é que está começando o inverno. E já batemos todos os recordes em
Roraima. Nunca houve uma situação dessa magnitude.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Estado
de Roraima pede socorro. Depois de registrar a maior
cheia de que se tem registro em toda a sua história,
a população observa as águas do Rio Branco que sobem numa média de quase 2 centímetros por hora, em
condição de grave desconforto e enorme desespero.
Somos a Unidade federativa de menor densidade
demográfica. No último censo realizado nossa população chegou à casa de 400 mil almas, vivendo numa
região isolada, mas garantindo ao Brasil a ocupação
de suas faixas de fronteira no extremo norte do País.
O povo que vive em Roraima deveria ser tratado
como herói. Mas, ao contrário, dependendo em sua
grande maioria dos favores e humores do poder público, tem visto ao longo dos anos seus mais comezinhos
direitos serem aviltados, desconsiderados por aqueles que deveriam oferecer suporte à tão brava gente.
Nos últimos anos, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Roraima vem perdendo as bases essenciais
ao funcionamento de sua atividade econômica, como
se fosse uma punição infligida por aqueles que supostamente deveriam defender investimentos.
Não se tem como explicar as razões de tanta aflição. Ela é causada por autoridades que têm o dever
de prover a população de condições favoráveis para
a defesa do território nacional, na preservação e ocupação de suas faixas de fronteira.
Todos nós temos conhecimento dos sérios problemas causados pela criação da Reserva Indígena
Raposa Serra do Sol, expulsando famílias de fazendeiros que habitavam desde tempos imemoriais as terras
das quais foram retiradas.
Roraima, depois de ter se tornado polo exportador de arroz no extremo norte do País, abastecendo
diversos mercados da região amazônica, teve de engolir
a retirada dos rizicultores de suas terras, destruindo
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um trabalho de cultivo e aproveitamento do solo que
trouxe prejuízos incalculáveis.
A economia do Estado ficou paralisada. Nossos
homens públicos, em sua grande maioria, demonstram
profunda insensibilidade com relação a este generoso
País. Fica difícil prever reações e atitudes de governantes que parecem não possuir nenhum contato com
a realidade cotidiana.
Pois agora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós roraimenses somos atingidos pela força da
natureza, com a chuva que não dá trégua e o transbordamento de seus rios e igarapés.
O Estado corre sério risco de mergulhar no isolamento rodoviário, com a ameaça de desmoronamento
da ponte sobre o Rio Branco, em Caracaraí, na localidade conhecida como Vista Alegre.
Ali, uma lâmina d’água de mais de 10 centímetros cobre vários quilômetros da BR-174 e impede a
passagem de veículos. A situação é caótica! E nos remete aos acontecimentos na Região Serrana do Rio
de Janeiro, na madrugada de 12 de janeiro deste ano.
É aquele acontecimento que deixa intranquila as
pessoas de Roraima, porque passados quase 5 meses ainda não foram tomadas as providências que se
deveriam tomar. Quem visitar a Região Serrana hoje
irá imaginar que o desastre ambiental aconteceu no
início desta semana.
A mesma coisa aconteceu em Pernambuco, onde
cidades como Água Preta, Palmares e Barreiros, entre
outras, arrasadas por uma cheia do Rio Uma, continuam na mesma situação. Já aconteceu outra cheia,
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mas nada ou
muito pouco se tem feito.
Estou torcendo para que o Ministro Fernando
Bezerra Coelho, que deverá visitar Roraima amanhã,
depois de verificar in loco as dificuldades enfrentadas, tome providências que amenizem o sofrimento
de nossa população.
As chuvas em Roraima estão apenas começando
a cair. E o impacto causado pelas águas iniciais nos
deixa a todos preocupados. O poder público deve e
tem de agir, imediatamente, para que Roraima inteira
não seja um Estado varrido do mapa.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO MAIA (Bloco/PR-RN. Pronuncia
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, retorno a esta tribuna para externar minha satisfação com os resultados alcançados com os
seminários realizados pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, a qual tenho
a honra de presidir.
Foram realizados dois seminários até o presente
momento. O primeiro foi em Novo Hamburgo, cidade
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localizada no Vale dos Sinos, no Estado do Rio Grande
do Sul, em que se discutiu os rumos do setor coureiro/
calçadista; o segundo, em Santa Cruz do Capibaribe,
no Estado de Pernambuco, o mais importante polo
têxtil do interior do Brasil.
Em ambos seminários procuramos identificar
gargalos, ameaças e novas oportunidades para a geração de emprego e renda, além de persistir na busca
de identificar o que depende de ação legislativa, executiva e de mobilizações das próprias comunidades.
Dando continuidade ao projeto de levar a Comissão de Desenvolvimento para os polos de desenvolvimento do Brasil, será realizado o terceiro seminário no
próximo dia 17 deste mês, na cidade de São Gonçalo
do Amarante, no meu Estado. O encontro será para
discutir os desafios e as perspectivas do Aeroporto
Internacional de São Gonçalo do Amarante para o
Rio Grande do Norte e a Região Nordeste do Brasil. A
metodologia a ser seguida será a mesma adotada nos
seminários anteriormente realizados, ou seja, procurar
identificar gargalos, ameaças e novas oportunidades
para geração de emprego e renda, além de persistir
na busca de identificar o que depende de ação legislativa, executiva, do Judiciário e de mobilizações das
próprias comunidades.
Sr. Presidente, quero registrar, com muita satisfação, que a cidade de Natal receberá, um dia antes da
realização do seminário, ou seja, no próximo dia 16, a
Ouvidoria da Câmara, que promoverá a segunda audiência do projeto A Câmara Quer te Ouvir. O debate,
que será realizado na Assembleia Legislativa do Estado,
vai abordar temas como: Combate ao crack; Política
de segurança pública; Preparativos para a Copa do
Mundo de 2014 e seus impactos no setor de turismo;
Acessibilidade urbana e o acesso ao ensino superior.
Como representante do Estado do Rio Grande
do Norte, fico lisonjeado, darei todo apoio à decisão do
ouvidor, também membro da Comissão de Desenvolvimento Indústria e Comércio, colega Deputado Miguel
Correa, do PT de Minas Gerais, assim como tenho
certeza do irrestrito apoio da Assembleia Legislativa
do meu Estado, presidida pelo Deputado Ricardo Mota,
uma vez que o objetivo das audiências é levar a Câmara dos Deputados à sociedade brasileira, ouvindo-a
e incentivando-a a participar e a intervir nos temas de
importância nacional.
Gostaria de chamar a atenção dos nobres colegas
Parlamentares para o empreendimento do Aeroporto
Internacional de São Gonçalo do Amarante, que já é
uma realidade. Faz parte do Programa Nacional de
Desestatização – PND, por intermédio do Decreto nº
6.373, de 14 de fevereiro de 2008. O aviso de licitação
para concessão do Aeroporto Internacional de São Gon-
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çalo foi publicado no Diário Oficial da União do dia 13
de maio de 2011. Trata-se, portanto, de uma iniciativa
pioneira no País, pois será o primeiro experimento de
uma concessão totalmente privada neste segmento.
A sessão pública do leilão será realizada no dia
19 de julho de 2011. Entretanto, as empresas interessadas deverão entregar a documentação à BM&F/
BOVESPA e à Comissão de Licitação até o dia 12 de
julho de 2011. No dia 20 de julho será publicada a ordem de classificação das propostas econômicas pela
ANAC. O lance mínimo será de 51,7 milhões de reais,
e o vencedor do leilão terá até 3 anos de prazo para
finalizar as obras no terminal, podendo explorar a área
aeroportuária durante 25 anos.
As obras do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante estão orçadas em torno de 1 bilhão
de reais. Como disse anteriormente, já é uma realidade,
tendo inclusive concluída a pista principal e, em vias
de conclusão, a pista secundária. Quando concluído,
será o primeiro aeroporto-cidade do Brasil e o maior
da América Latina.
Quero, nesta oportunidade, registrar minha preocupação. Em audiência pública ocorrida no último dia
2, na Comissão de Turismo e Desporto desta Câmara,
o Sr. Presidente da INFRAERO, Dr. Antonio do Vale,
informou que o Aeroporto Oficial da Copa de 2014 não
será o Aeroporto Internacional de São Gonçalo e sim
o atual, Augusto Severo. Como é do conhecimento das
autoridades brasileiras e de seus usuários, o aeroporto
Augusto Severo já está saturado, necessitando, independente da realização da Copa, de investimentos consideráveis para suportar o fluxo atual de passageiros.
A segunda preocupação advém do fato de que
recursos alocados pela Prefeitura de Natal e pelo Governo do Estado com mobilidade urbana para a Copa
visam preferencialmente criar ou melhorar os acessos
ao Aeroporto Internacional de São Gonçalo.
Causa estranheza também que, sendo o vencedor da licitação conhecido, após o dia 20 de julho, e
somente através de contato com o vencedor do leilão,
poderemos saber se o Aeroporto Internacional de São
Gonçalo será concluído antes da data prevista para o
início da Copa do Mundo, preferencialmente para receber aqueles que virão assistir à Copa do Mundo na
cidade do Natal.
Vale ressaltar que o Governo Federal, tanto através do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva quanto
da Presidente Dilma Rousseff, afirmou mais de uma
vez que o Aeroporto Internacional de São Gonçalo
do Amarante é uma das maiores experiências que o
Brasil ousou implantar nas últimas décadas, oferecendo ao povo brasileiro um aeroporto-cidade, capaz de
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receber as maiores aeronaves que estão circulando
atualmente no mundo.
Para finalizar, Sr. Presidente e demais colegas
Parlamentares, gostaria de ressaltar a realização da
audiência pública que nossa Comissão fez, sexta-feira,
3 de junho, na cidade de Porto Alegre. A referida audiência objetivou discutir o Projeto de Lei nº 6.406/2009,
que visa regulamentar a profissão de comerciário no
Brasil. A audiência foi um sucesso e transcorreu de
forma profissional, acompanhada de uma discussão
madura entre representantes de sindicatos, a Federação dos Comerciários do Sul – FECOSUL e a Federação do Comércio do Estado do Rio Grande do Sul.
Além da minha participação, registramos a presença
do Deputado Ronaldo Zulke, do PT do Rio Grande do
Sul, e do Relator do projeto, Deputado Assis Melo, do
PCdoB do Rio Grande do Sul.
Obrigado.
O SR. MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIO (PP-SP.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero registrar nesta tribuna que no final do
mês passado, juntamente com o Governador Geraldo
Alckmim, estivemos em Sorocaba, quando foi anunciada a duplicação da rodovia que vai de Itu a Sorocaba.
Quero aqui ressaltar a importância do desenvolvimento daquela região, onde temos um trabalho importantíssimo. Fui Vereador da cidade de Itu por três
mandatos e também Presidente da Câmara. Portanto,
estou muito feliz.
Estivemos lá, juntamente com o Deputado Estadual Rodrigo Moraes, e tivemos a felicidade de ver
essa obra importantíssima, que começa na Faculdade de Direito de Itu e vai até a entrada de Sorocaba,
passando pelo Hospital Pirapitingui, no Bairro Cidade
Nova, onde desenvolvemos um projeto importantíssimo apresentado por mim, em 1984, quando fui Vereador em Itu. Cidade Nova hoje é um bairro referência,
onde residem mais de 50 mil pessoas. Então, quero
aqui desejar a todos os moradores daquela região...
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, essa duplicação vai melhorar a situação das indústrias que
estão próximas à rodovia Castelo Branco. Faço um
apelo ao Governador no sentido de que instale o mais
rápido possível um distrito industrial naquele bairro
populoso. Lá existe uma área enorme que o Governo
do Estado doou para o Município, para que possam
implantar indústrias que sairão de São Paulo, da região de Campinas, e irão para Itu, levando progresso
e mais emprego. É disso que o povo precisa.
Quero deixar nesta tarde este comunicado e ser
solidário ao Governador, porque foi importante esse
trabalho feito a partir dessa reivindicação antiga. Estamos participando disso juntos. Os Deputados que já
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estavam aqui e os que assumiram agora, tanto eu como
o Deputado Rodrigo, temo-nos empenhado, não temos
medido esforços para ajudar aquela região.
Quero também me congratular com o povo de
Sorocaba, onde está sendo instalada a Toyota. O Governador já lançou o entorno da entrada de Sorocaba, um trecho de 6 quilômetros onde vai haver uma
duplicação, começando na Raposo Tavares, no trecho
de Araçoiaba até Itapetininga. Vai haver duas fazes.
Nessa rodovia tem acontecido muitos acidentes com
muitas vítimas.
Temos aqui o Deputado Guilherme Mussi, da região de Capão Bonito. Itapetininga sabe quão importante vai ser essa duplicação na rodovia Raposo Tavares.
Quero ser solidário ao Governador do Estado e
dizer que estamos juntos. Tudo que é bom é importante
para a região e para o Estado de São Paulo.
Era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, empenhado em cooperar com o desenvolvimento de Itu e
região, estive com o Governador Geraldo Alckmin e o
superintendente do DER, o Sr. Clodoaldo Pelissioni no
dia 21 do mês que passou, juntamente com o Deputado Estadual Rodrigo Moraes, quando o Governador
anunciou investimentos nas obras de duplicação e recuperação dos quilômetros que ligam Itu a Sorocaba.
O Governo, por meio do DER, investirá cerca de
115 milhões na duplicação de 23,12 quilômetros e recuperação de 6,4 quilômetros da rodovia que liga Juquiá
a Salto e passa pelo Município de Sorocaba. A rodovia
será duplicada no trecho que liga Itu a Sorocaba, do
quilômetro 47,58 ao quilômetro 70,7, e serão destinados 100 milhões; serão destinados mais 15 milhões
na recuperação do trecho entre Sorocaba e o bairro
do Éden e ainda 23,6 milhões no trecho entre Salto e
Itu, que já está em obra.
Estou muito contente com as obras já em andamento na SP-079, pois beneficiará os moradores de
Jardim União, Vila Martins, Portal do Éden, Jardim Europa, Vila da Paz, Novo Mundo e o Bairro Cidade Nova,
bairro que foi criado por um projeto de minha autoria.
Obrigado.
O SR. ELEUSES PAIVA (DEM-SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) – Boa
�����������������������������
tarde, Sras. e Srs. Deputados, Exmo. Presidente e querido amigo Deputado
Jorge Tadeu Mudalen, é com muito orgulho que hoje
estou aqui nesta tribuna. Orgulho-me de trabalhar em
um dos hospitais públicos mais respeitados deste País,
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o Hospital de Base de São José do Rio Preto, cidade
que escolhi para viver e construir minha família.
Na última semana, o HB, como é carinhosamente conhecido, teve a sua maternidade eleita como a
melhor do Estado de São Paulo. Isso é resultado de
uma pesquisa feita com mais de 200 mil usuários do
Sistema Único de Saúde que avaliaram itens como o
atendimento e as instalações.
Temos de reconhecer aqui o empenho da diretoria
do hospital, capitaneada pelos médicos e amigos Horácio Ramalho e Jorge Fares, que conta ainda com o
apoio da direção da Faculdade de Medicina – FAMERP,
sob o comando do Humberto Liedtke e de Dulcimar
Donizeti de Souza. Estendo meus cumprimentos a
toda a equipe da diretoria, corpo clínico, funcionários
e médicos que trabalham pelo fortalecimento destas
duas instituições.
Sei do trabalho de cada um. Sei da busca incansável pela humanização do atendimento e da superação de barreiras, inclusive financeiras. É por isso que
faço votos de que permaneçam no rumo certo, transformando dificuldades em conquistas e alcançando o
respeito de todos que utilizam seus serviços.
Aproveito a oportunidade para cumprimentar ainda a equipe e Direção do Hospital do Câncer de Barretos, que aparece em destaque, na mesma pesquisa,
como o terceiro melhor hospital público do Estado,
seguido, em quinto lugar, pelo Hospital João Paulo II,
também de São José do Rio Preto. Meus parabéns e
muito obrigado a todos.
Como médico e Deputado voltado especialmente
para as questões da saúde, digo, com certeza: este é o
SUS que queremos para o nosso Brasil, um SUS respeitado, com serviços de qualidade e gestão eficiente.
Sabemos também, Sr. Presidente, que saúde tem
custo. Para mantermos a excelência dessas instituições,
necessitamos urgentemente do aumento do custeio das
mesmas, assim como da sensibilidade do Ministério
da Saúde para a revisão, com aumento substancial,
da tabela de procedimentos do SUS.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) –
Muito obrigado, Deputado Eleuses Paiva.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) –
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Padre Ton.
O SR. PADRE TON (PT-RO. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, nesta Semana do Meio Ambiente, quero saudar a Presidenta Dilma Rousseff pela
iniciativa de enviar a esta Casa a Medida Provisória nº
535, publicada no último dia 2 de junho, criando dois
novos programas de suma importância para o País.
O primeiro é o Programa de Apoio à Conservação Ambiental, que visa incentivar a conservação dos
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ecossistemas brasileiros e promover a cidadania, a
melhoria das condições de vida e a elevação da renda
da população em situação de extrema pobreza.
Trata-se de uma iniciativa altamente valiosa, uma
vez que, por meio dela, o Governo Federal vai premiar
aquelas famílias que, mesmo vivendo em estado de
pobreza extrema, contribuem de forma significativa
para a conservação do meio ambiente onde vivem.
Serão beneficiadas famílias que moram em unidades de conservação, como as reservas extrativistas,
as florestas nacionais e os projetos de assentamentos sustentáveis, por exemplo, com um modo de vida
simples e completamente integrado às dinâmicas ambientais do ecossistema.
Com este programa, a Presidenta Dilma inova no
tratamento das questões ambientais, especialmente no
bioma amazônico. Em vez das velhas ações repressivas isoladas, que submete os pequenos agricultores,
pescadores, ribeirinhos e extrativistas à humilhação,
o reconhecimento da sociedade pela sua contribuição
ao esforço do País na conservação das nossas riquezas naturais.
O segundo, senhoras e senhores, é o Programa
de Fomento às Atividades Produtivas Rurais, que visa
estimular a geração de trabalho e renda e promover
a segurança alimentar e nutricional das famílias de
baixa renda.
Por meio desse programa, as famílias de pequenos agricultores em estado de pobreza extrema
receberão um pequeno valor em dinheiro, por meio
da Caixa Econômica Federal, a título de doação, para
ser aplicado na melhoria da sua produção.
As duas iniciativas, contidas nesta importante
medida provisória, fazem parte do Plano Brasil sem
Miséria, lançado pela Presidenta Dilma Rousseff na
semana passada.
Mas de nada adianta ter bons programas e não
ter recursos para levar os benefícios a quem precisa
deles. Por isso, é nosso papel nesta Casa, especialmente dos integrantes da Comissão Mista de Planos,
Orçamento Público e Fiscalização do Congresso Nacional, assegurar os recursos orçamentários necessários aos dois programas que, tenho certeza, mudarão
a vida de muita gente pobre neste País.
Portanto, quero parabenizar não só a nossa Presidenta, mas também a Ministra do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome, Tereza Campello, a Ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, e o Ministro do
Desenvolvimento Agrário, Afonso Florence, pelo grande serviço que prestam à Nação ao lançarem esses
dois programas integrados e muito importantes nesta
Semana do Meio Ambiente.
Muito obrigado.
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Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Parlamentares.
O SR. RONALDO ZULKE (PT-RS. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, hoje de manhã realizamos duas audiências públicas de extrema importância
para o Estado do Rio Grande do Sul. Uma delas com
a Ministra Ana de Hollanda, que confirma seu compromisso com a construção do Teatro da OSPA – Orquestra Sinfônica de Porto Alegre; e outra com o Ministro
Wagner Bittencourt, na qual S.Exa. teve conhecimento
do nosso pleito para a construção do segundo aeroporto do Estado do Rio Grande do Sul, localizado na
região metropolitana de Porto Alegre, onde estivemos
acompanhado de 8 �������������������������������
Parlamentares������������������
desta Casa, Deputados Estaduais, Prefeitos, Senadores. Essa foi uma
importante audiência, que, tenho certeza, gerará bons
frutos para o País.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) –
Muito obrigado, Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) –
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Romero Rodrigues.
O SR. ROMERO RODRIGUES (PSDB-PB. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, primeiramente, quero agradecer a V.Exa. o
espaço que mais uma vez nos concede como oportunidade de dialogar com os Parlamentares desta Casa
e com a população brasileira através da TV Câmara.
E transmito neste instante a saudação a todos os telespectadores.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero falar
sobre um projeto de nossa autoria que tramita nesta
Casa. Reporto-me novamente a esse tema, tratando
especificamente da necessidade, da importância de
se estabelecer uma legislação que permita criar segurança jurídica e, com isso, dar a todo cidadão que se
dedica aos estudos, que se prepara, que se qualifica
no sentido de ter a oportunidade de entrar no serviço
público pela porta da frente através de um concurso
público condição de ter a garantia, o direito, a segurança jurídica da contratação.
Imbuído exatamente desse propósito, apresentamos nesta Casa projeto que está tramitando e que
cria regras, que estabelece a obrigatoriedade por parte dos órgãos públicos – União, Estados e Municípios
brasileiros; administração direta e indireta do Governo
Federal – de contratar, quando da realização do concurso público, os concursados aprovados dentro do
que está previsto no edital de convocação, ou seja,
baseado no número de vagas e no prazo de duração
do concurso público.
Eu tenho observado com tristeza, até por conta
de inúmeros contatos que tenho recebido nesta Casa,
através de e-mails, telefonemas e correspondências

Junho de 2011

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

de concursados dos mais diversos órgãos da edilidade federal – cito, como exemplo, os da administração
indireta e também da direta; concursados do BACEN,
do INSS, da ANTAQ, da Controladoria-Geral da União,
da Defensoria Pública Geral da União –, que muitos
cidadãos fizeram as provas, foram aprovados, estão
aptos à contratação mas, lamentavelmente, o Governo Federal fez a opção de suspender as contratações.
Vejo isso com profunda indignação e observo a
injustiça praticada com essas pessoas. Era deveriam
ser premiadas por terem estudado e se qualificado, por
terem meritoriamente passado num concurso público,
mas são punidas com a suspensão da contratação.
E agora, porque há um prazo estabelecido dentro do
próprio edital de convocação, muitos desses concursos
já estão no período final de validade. Portanto, essas
pessoas estão na iminência de perderem o direito à
contratação.
Observamos que o Judiciário brasileiro, em alguns
casos, tem decidido favoravelmente a esses concursados, nas mais diversas esferas da Federação.
Foi exatamente por esse motivo, imbuído do bom
propósito, que apresentamos projeto que tramita nesta
Casa para estabelecer este direito: a obrigatoriedade
de todos os órgãos contratarem concursados dentro
do que está previsto no edital de cada concurso público, para transpor essas dificuldades iniciais. Afinal
de contas, quando um determinado órgão elabora um
edital de concurso público, estão previstas exatamente
as condições de possibilidade de contratação.
Por conta desses aspectos, apresentamos esse
projeto e esperamos contar com o apoio desta Casa.
O SR. NILTON CAPIXABA (Bloco/PTB-RO. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, acabei de protocolar nesta Casa projeto de lei que propõe a isenção do
IPI para os mototaxistas do nosso País. São pessoas
que geram empregos e, com a isenção do IPI, terão
condição de adquirir sua moto com redução de preço.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estou
dando entrada hoje em um projeto de lei que estende
a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados
– IPI para motos adquiridas por mototaxistas nos Estados e Municípios de nosso País.
A baixa qualidade dos serviços públicos de transportes em geral e o caos no trânsito das grandes cidades impulsionou o desenvolvimento de um novo meio
de vida: o transporte de passageiros em motocicletas,
mototáxi. Iniciada quase clandestinamente, a prática
difundiu-se, tornou-se reconhecida oficialmente, e
constitui hoje uma fonte relevante de vagas de traba-
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lho, responsável pelo sustento de grande número de
famílias, tanto que o legislador federal houve por bem
regulamentá-la, por meio da Lei nº 12.009, de 2009.
Forte são as razões para que eu venha propor
à Câmara dos Deputados estender aos mototaxistas,
desde que credenciados em cooperativas, segundo as
normas regulamentares dos seus respectivos Estados
e Municípios, a isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados que hoje beneficia a categoria dos
motoristas de táxi. Mais do que uma simples questão de justiça – que por si só já justificaria a iniciativa
– trata-se de interesse social relevante, contribuindo
para desafogar o trânsito e para reduzir a poluição em
nossas metrópoles.
Muito obrigado.
O SR. EDSON SANTOS (PT-RJ. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, quero tratar de dois assuntos. Um deles refere-se a uma saudação ao Governo
do Estado do Rio de Janeiro pela adoção da política
de cotas para negros e índios nos concursos públicos
promovidos em nosso Estado. O outro é uma moção
solicitando a abertura de negociação entre o Governo do Estado e a categoria de bombeiros também do
Rio de Janeiro.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, a ONU dedicou o ano de 2011 aos
afrodescendentes, visando com essa iniciativa estimular ações contra a discriminação e valorizar a história
e a contribuição legada pelos negros à humanidade.
Também neste ano deveremos ter, no âmbito do
Parlamento brasileiro, importantes iniciativas para a
superação das desigualdades entre brancos e negros
em nosso País, uma vez que iniciaremos os debates
visando à regulamentação do Estatuto da Igualdade
Racial, aprovado pelo Congresso e sancionado pelo
Presidente Lula no ano passado.
O Governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral,
deu uma importante contribuição a essa luta ao assinar, ontem, decreto que reserva 20% das vagas para
negros e indígenas nos concursos públicos para órgãos
do Poder Executivo e entidades de administração do
Estado. O documento foi assinado durante cerimônia
no Palácio Guanabara, sede do Governo, e entra em
vigor 30 dias após sua publicação.
O Rio de Janeiro soma-se, assim, ao Estado
do Paraná, que foi o primeiro a adotar, em 2003, um
sistema de cotas em concursos públicos, destinando
10% das vagas a negros e pardos. O segundo Estado
a criar esse tipo de sistema foi Mato Grosso do Sul,
em março de 2011, reservando 10% das vagas para
negros e 3% para indígenas. Em todo o País, seis
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Municípios criaram sistema de cotas para negros em
seleções públicas
Para conseguir concorrer às vagas os candidatos
devem se declarar negros ou indígenas no momento
da inscrição no concurso. Caso o candidato opte por
não entrar no sistema de cotas ele fica submetido às
regras gerais do concurso. Para ser aprovados todos
os candidatos precisam obter a nota mínima exigida.
As vagas de reserva voltam para a contagem
geral e poderão ser preenchidas pelos demais candidatos, na ordem de classificação, em caso de não
aprovação de negros ou indígenas. A nomeação dos
aprovados também obedece à classificação geral do
concurso, mas a cada cinco candidatos aprovados a
quinta vaga fica destinada a um negro ou indígena.
Saudamos a importante iniciativa do Governador
Sérgio Cabral e renovamos nosso compromisso com o
combate a todas as formas de discriminação.
Passo a abordar outro assunto.
Sr. Presidente, ao longo dos seus 155 anos de
existência o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro conquistou o respeito e o carinho da população, pela eficiência de sua atuação e pela bravura de seus membros.
Nós, moradores do Rio de Janeiro, ainda marcados
pelas recentes tragédias que atingiram nosso Estado,
vimos com muito pesar o confronto entre bombeiros
e policiais, que resultou na prisão de 439 pessoas e
danos à integridade física de parte dos envolvidos.
A história recente não deixa dúvidas sobre o
compromisso dos bombeiros com a preservação da
vida, relegando muitas vezes sua própria sobrevivência a um segundo plano. Também é reconhecido por
todos o importante papel da Polícia na busca por um
Estado seguro e em paz.
Assim, reconhecemos a justeza das reivindicações da categoria e o seu direito de lutar por melhores
condições de vida. Lamentamos, no entanto, o impasse
e a ocupação do quartel-general da corporação, fato
que fere o Estado Democrático de Direito.
Entendemos que o Estado do Rio de Janeiro
deve abrir as negociações e esperamos que as partes
envolvidas defendam seus interesses e mantenham
o espírito público, em prol de uma solução pacífica e
construtiva.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen)
– Concedo a palavra ao Deputado Waldenor Pereira.
O SR. WALDENOR PEREIRA (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, na última segunda-feira, 6 de junho,
o Governador Jaques Wagner, da Bahia, lançou o programa denominado Pacto pela Vida. Trata-se da nova
política de segurança pública do Governo da Bahia.
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Esteve presente à solenidade o Ministro José
Eduardo Cardozo. O ato foi conduzido pelo Secretário
de Segurança Pública, Maurício Barbosa. O programa
tem como objetivo principal reduzir os índices de criminalidade e violência, especialmente os provocados
pelo tráfico de drogas no Estado.
O programa vai envolver a ação dos três Poderes:
Executivo, Legislativo e Judiciário, com participação
decisiva do Ministério Publico e da Defensoria Pública do Estado da Bahia, em um trabalho transversal,
interdisciplinar com as Secretarias que compõem a
administração estadual.
O programa, de imediato, decidiu pela contratação
de 3.200 policiais militares. Cento e cinquenta novos
policiais civis serão admitidos. O Governo adquirirá
imediatamente mais 500 novas viaturas, somando-se
às 2.500 outras viaturas que já haviam sido adquiridas
pelo Governo do Estado. E decidiu imediatamente pela
criação do Departamento de Homicídios em Defesa da
Vida, instalação de bases comunitárias de segurança.
Trata-se de unidades policiais pacificadoras, já existentes em vários bairros de Salvador, Capital do Estado.
Além disso, será realizada uma série de ações
sociais nos bairros. Ações vinculadas à educação, à
saúde, à assistência social, na perspectiva de que
essa ação transversal interdisciplinar de colaboração
mútua reduza os índices de criminalidade e de violência no Estado.
Quero parabenizar o Governador Jaques Wagner,
que tem priorizado essa ação como de fato a ação mais
importante do seu Governo no combate ao crime e na
redução dos índices de violência do Estado. S.Exa. já
havia decidido anteriormente, no seu primeiro mandato, por uma reestruturação completa da Secretaria de
Segurança Pública do Estado da Bahia. Havia destinado importantes investimentos para a implantação
de centrais de comunicação, para a ampliação dos
efetivos policiais, tanto da Polícia Militar quanto da
Polícia Civil. Encaminhou à Assembleia Legislativa – e
aprovamos naquela oportunidade, quando eu assumia
o mandato de Deputado Estadual – a Lei Orgânica da
Polícia Civil do Estado. Portanto, uma série de medidas de iniciativas governamentais já foram tomadas. E
agora, nessa última semana, foi lançado o programa
Pacto Pela Vida, que vai se constituir em nova política
de segurança pública do Estado da Bahia, envolvendo
todas as ações, todas as iniciativas. E, mais do que
isso, essa atuação transversal envolve, de forma decisiva, também o Poder Judiciário, a Defensoria Pública,
o Ministério Público, com a participação decisiva do
Poder Legislativo.
Por isso, os nossos parabéns ao Governador
Jaques Wagner, ao Secretário de Segurança Pública
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do Estado, Maurício Barbosa, por mais essa iniciativa.
Sem dúvida, pela forma como foi apresentada, pela
metodologia que será utilizada e pelos recursos que
serão disponibilizados, haveremos de debelar de uma
vez por todas o índice de criminalidade e de violência
no Estado da Bahia.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) –
Com a palavra o Deputado João Paulo Lima.
O SR. JOÃO PAULO LIMA (PT-PE. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
aproveito este momento para falar sobre a importância
do projeto do Governo Federal que objetiva a inclusão
dos trabalhadores na cultura, dando-lhes acesso a
shows, cinemas.
Sr. Presidente, quando fui Prefeito da minha cidade, Recife, durante 8 anos, por compreender que a
cultura é a alma de um povo, tive a preocupação de
incentivar o nascedouro da nossa cultura. O homem do
Nordeste, o homem pernambucano, apesar de todas
as dificuldades, tem capacidade de traduzir sua alma,
seus sentimentos mais profundos, através das diversas
manifestações culturais – teatro, música, ritmos, como,
em Pernambuco, o maracatu e o frevo.
Mas é fundamental compreendermos a importância da cultura para a nossa economia como instrumento de mobilização, de conhecimento, como têm
sido os grandes eventos no Estado de Pernambuco,
nas cidades de Recife e Olinda, onde eu nasci.
Sr. Presidente, a intensidade da participação dos
turistas, principalmente durante as festas de São João
e durante o carnaval, constitui momento ímpar para se
manter contato com a essência da alma do nosso povo,
tendo em vista a forma alegre, descontraída e, muitas
vezes, irreverente com que se manifesta.
Essas manifestações culturais podem ser encontradas no povo brasileiro, mais particularmente no
povo pernambucano, seja na região metropolitana ou
na Zona da Mata, com a forte presença dos maracatus e dos caiporas, seja na beleza arquitetônica e na
geografia local.
Incentivar as mais diversas agremiações e os mais
diversos grupos culturais é, sem sombra de dúvida,
dar-lhes alma nova. Nesse sentido, fizemos grandes
investimentos na área da cultura. É importante destacar como o carnaval adquiriu visual diferenciado e
conseguiu representar, com muita dificuldade mas com
qualidade, todas as manifestações.
Quando fazemos o casamento entre essas iniciativas, somando nosso apoio ao projeto que cria o
Vale-Cultura, uma iniciativa do Governo Federal que
tramita nesta Casa, sem sombra de dúvida aquecemos
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a economia, estimulamos o turismo doméstico no País
e atraímos turistas estrangeiros.
Por isso, Sr. Presidente, as manifestações que
traduzem a alma do nosso povo são fundamentais,
assim como o estímulo e investimentos em cultura,
principalmente em cultura popular, por parte do Governo Federal, dos Governos Estaduais e das Prefeituras do Brasil.
O Sr. Jorge Tadeu Mudalen, 2º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Onofre Santo Agostini, § 2° do art. 18
do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Onofre Santo Agostini) –
Concedo a palavra ao ilustre Deputado Jorge Tadeu
Mudalen. S.Exa. dispõe de 5 minutos. Em seguida,
passaremos ao Grande Expediente.
O SR. JORGE TADEU MUDALEN (DEM-SP.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero comentar algo muito importante a
respeito da decisão tomada pela ANATEL na reunião do
dia 5 de maio de 2011. O Conselho Diretor da Agência
decidiu submeter a consulta pública proposta de edital
de licitação para expedição e autorização de uso de
segmentos de radiofrequências na subfaixa de 3.400
a 3.600 mega-hertz para exploração do Serviço de
Comunicação Multimídia, do Serviço Telefônico Fixo
Comutado e do Serviço Móvel Pessoal.
No Brasil, a faixa de radiofrequência de 3.400
mega-hertz a 4.200 mega-hertz destina-se também ao
Serviço Fixo por Satélite (espaço para Terra), através
da qual ���������������������������������������������
emissoras de televisão, além de operarem centenas de enlaces destinados à recepção profissional
de conteúdo, tal como de eventos esportivos, disponibilizam também suas programações, gratuitamente, a
milhões de sistemas de recepção doméstica.
A distribuição de TV aberta via satélite data da
década de 30, serviço esse originalmente concebido
apenas par transportar sinais das emissoras de São
Paulo e do Rio de Janeiro para as emissoras do restante do País, viabilizando na época a exibição de telejornais e programas em tempo real ao redor do Brasil.
Por questões estratégicas nacionais, com foco na
integração federativa, esses sinais jamais foram codificados, o que fomentou o florescimento de uma indústria de recepção doméstica de televisão via satélite.
Essa indústria fortaleceu-se amparada nas características geográficas peculiares do Brasil (muito
distintas densidades demográficas regionais, área
continental, relevos de diversos matizes etc.) e atualmente estima-se um parque instalado em torno de 20
milhões de parabólicas domésticas, particularmente

29284

Quinta-feira 9

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

em áreas rurais, onde as pessoas não tem outra forma
de receber a TV aberta.
No dia 18 de fevereiro de 2010, foi publicada a Resolução nº 537, de 17 de fevereiro de 2010, da ANATEL,
promovendo importantes alterações no regulamento
que rege a referida faixa (3.400 a 3.600 mega-hertz).
O antigo regulamento fixava que a potência que
o transmissor de uma estação nodal ou de uma estação terminal poderia entregar à antena não deveria
ser superior a 33 dBm ou 2 watts. Já o regulamento
aprovado em 2010 estabeleceu que o novo valor pode
ser ampliado em até 30 watts.
Paira uma ameaça à recepção de televisão aberta via satélite em Banda C. Com essa nova medida da
ANATEL e diante da possibilidade de que venham a
ser autorizados serviços de telecomunicações na faixa utilizando-se de tecnologias TDD e EDO, tal como
a WiMax, e operando com potências de até 30 watts,
os atuais sistemas de recepção doméstica via satélite
serão os alvos de previsíveis interferências que advirão,
consistindo numa sentença de morte para a recepção
de televisão aberta via satélite em Banda C.
Chega-se à�������������������������������������
conclusão de que é������������������
essencial e relevante, previamente a qualquer decisão acerca da utilização da subfaixa de 3.400 a 3.600 mega-hertz, que
sejam conduzidos estudos e ensaios técnicos, bem
como estudos de impacto social, com ampla participação de todos os setores envolvidos, visando identificar
ou descartar o potencial de interferência nos serviços
utilizados das tecnologias TDD e LDD, tal como a WiMax, operando nessa subfaixa de frequência sobre a
recepção de satélite em Banda C, em especial a recepção doméstica.
Fica, portanto, este alerta diante da decisão que
a ANATEL pretende tomar, que vai prejudicar todos os
que recebem sinal de antena parabólica.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ANDRÉ ZACHAROW (PMDB-PR. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, cerca de 50 mil pessoas participaram na
semana passada de manifestação em frente ao Congresso Nacional, para protestar contra o Projeto de Lei
Complementar nº 122/2006, que criminaliza qualquer
ação, opinião ou crítica que venha a ser interpretada
como discriminação ou preconceito quanto ao homossexualismo no Brasil.
A manifestação, que transcorreu de forma totalmente ordeira e pacífica, como é praxe em eventos
cristãos, culminou com a entrega ao Presidente do Senado José Sarney de mais de 1 milhão de assinaturas
de brasileiros que se declaram contrários ao projeto.
Esse movimento reúne evangélicos, católicos e Parla-
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mentares da bancada religiosa, que se uniram nessa
luta em favor da família e da liberdade de expressão.
Em nossa avaliação, o projeto fere de forma inaceitável princípios básicos da Constituição Federal,
pois entre suas consequências estaria a de criar embaraços e restrições à liberdade religiosa e de opinião.
Não podemos aceitar que aqueles que por questões de princípios éticos, morais e institucionais tiverem
posições contrárias a determinados comportamentos
não possam expressar essas posições sob pena de
serem criminalizados por isso.
O projeto estabelece, por exemplo, como crime,
no art. 16, § 5ª, a prática de qualquer tipo de ação
“constrangedora, intimidatória ou vexatória, de ordem
moral, ética, filosófica ou psicológica” contra o homossexualismo.
Caso esse texto seja aprovado, fatalmente certos
grupos organizados de interesse poderão usar de interpretações distorcidas para tentar criminalizar aqueles
setores da sociedade que, por convicção religiosa ou
moral, têm posições críticas em relação à prática do
homossexualismo e a outras que, no nosso entender,
ferem os princípios cristãos.
Não se trata de homofobia, nem discriminação,
e sim de direito à crítica e à opinião.
Os cristãos têm todo o interesse em combater o
preconceito e a intolerância, tanto que exercitam isso
no dia a dia, na convivência com as diferenças.
Justamente por isso não aceitam que esse combate seja usado como pretexto para tolher a liberdade
de manifestação religiosa.
As mais de 1 milhão de assinaturas reunidas por
esse movimento, que é suprapartidário e interdenominacional, mostram que a família brasileira está do
nosso lado nessa discussão.
E, como o Congresso é a expressão máxima da
vontade do cidadão, temos a convicção de que ele
saberá dar a resposta, no sentido de rejeitar qualquer
proposta que firam princípios constitucionais que são
caros à nossa democracia, o que inclui a liberdade de
opinião, de expressão e de manifestação de crenças
religiosas.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, queremos
também registrar nosso voto de congratulações à Senadora paranaense Gleisi Hoffmann por sua nomeação
para a Chefia da Casa Civil do Governo Federal, um
dos cargos públicos mais importantes do País, com
grandes responsabilidades que nós acreditamos que
ela certamente saberá cumprir, com a competência e
a habilidade que lhes são inatas.
Trata-se de uma grande honra para nós paranaenses o fato de que a primeira Senadora eleita pelo
nosso Estado chegue a uma posição de tal destaque
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em menos de 6 meses após sua posse, o que demonstra o reconhecimento público pela Presidente Dilma
Rousseff da capacidade de trabalho de Gleisi.
Apesar do curto período de seu primeiro mandato, a Senadora Gleisi já se havia destacado como uma
liderança política de grande articulação. Para quem a
conhece, tal destaque não é nenhuma surpresa. Em
todas as posições que ocupou na vida pública Gleisi
demonstrou essa desenvoltura, com total dedicação
à defesa dos interesses do País e principalmente da
promoção da igualdade de oportunidades para todos.
Não por acaso ela foi eleita no ano passado com o
voto de mais de três milhões de paranaenses, que
souberam reconhecer nela uma liderança inconteste,
capaz de defender os anseios de nossa população e
os interesses de nosso Estado.
Tive a satisfação de atuar junto com Gleisi na
última campanha, e posso dizer com tranquilidade
que a Presidente Dilma Rousseff não poderia ter sido
mais feliz nessa escolha. Apesar de jovem, a Senadora
paranaense acumula uma grande experiência de vida
pública, que começou ainda nos bancos estudantis,
quando iniciou sua trajetória, ainda na luta pela redemocratização do País. Essa experiência foi crescendo à
medida que ela trabalhou como assessora parlamentar,
primeiro na Assembleia Legislativa paranaense, depois
na Câmara Municipal de Curitiba, e aprofundou-se
quando ela atuou como Secretária Extraordinária de
Reestruturação Administrativa no primeiro mandato
do Governador Zeca do PT à frente do Governo de
Mato Grosso do Sul, em 1999, e como Secretária de
Gestão Pública da Prefeitura de Londrina, em 2001.
E sua competência confirmou-se também quando ela
assumiu a Diretoria Executiva Financeira da Itaipu Binacional, entre 2003 e 2006.
Antes disso, Gleisi trabalhou, ao lado da hoje
Presidente Dilma, no grupo de transição do primeiro
mandato do Governo Lula, trabalho que certamente as
aproximou e fez com que a nossa Presidente conhecesse mais de perto a competência e a capacidade
da paranaense.
Como bem observou o Governador Beto Richa,
o Paraná sai fortalecido com a escolha de Gleisi Hoffmann para a Casa Civil, pois a nossa Senadora “tem
todas as condições de representar bem e defender
com muita determinação os interesses do Estado no
Governo Federal”. Apesar de terem sido opositores durante a campanha e Gleisi já ser apontada como uma
das concorrentes ao Governo do Estado nas próximas
eleições, o Governador e a Senadora vêm mantendo
uma postura de respeito e convivência harmoniosa nos
primeiros meses de Governo. Desde quando foi eleita,
a Senadora deixou claro que acima das disputas po-
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líticas estava o interesse do Estado, e que ela estaria
pronta para ajudar o Governo Estadual a conquistar
os recursos e o apoio do Governo Federal necessários
para atender às demandas dos paranaenses.
Por tudo isso, temos a firme convicção de que a
indicação da Senadora Gleisi Hoffmann é uma conquista histórica, não só para o Paraná, mas para o Governo
Dilma Rousseff e para o Brasil, pois ela certamente
saberá colocar toda a sua capacidade profissional e
principalmente sua sensibilidade social a serviço da
construção de um país mais justo, igualitário e solidário.
Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a divulgação deste meu pronunciamento no programa A Voz
do Brasil, no Jornal da Câmara e nos demais meios
de comunicação desta Casa.
O SR. CARLOS BRANDÃO (PSDB-MA. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, venho a esta tribuna para registrar de
forma justa os atuais avanços promovidos no Poder
Judiciário do Estado do Maranhão. Dentre as diversas
políticas de avanços, destaco as obras de reforma e
ampliação em nove fóruns executadas nos últimos 2
anos. Outros quatro fóruns também deverão passar
pelo mesmo processo de aprimoramento ainda no
segundo semestre deste ano.
As ações fazem parte de um planejamento estratégico que têm como meta e prazo o avanço pleno
do poder Judiciário do Estado e estão previstas para
serem concluídas num prazo de 3 anos. De acordo
com a própria direção do Tribunal de Justiça do Estado,
30% dessas ações previstas já foram executadas. E é
importante que se diga que as melhorias não dizem
respeito apenas às reformas físicas. A celeridade no
julgamento de processos judiciais também está entre
as prioridades nesse processo de avanço e representa
atualmente um significativo aprimoramento, que também merece ser registrado nesta tribuna.
O Desembargador Jamil de Miranda Gedeon, atual Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, tem sido
um dos grandes colaboradores nessa caminhada pela
modernização institucional do Judiciário maranhense.
Permito-me dizer que ele ocupa atualmente a linha de
frente e com amplo protagonismo nessa proposta em
busca de um novo modelo de gestão para a esfera
judiciária do Estado. Os esforços têm sido concentrados no aprimoramento da gestão como um todo no
Maranhão e isso o Desembargador Jamil de Miranda
Gedeon tem feito com maestria.
Avalio esse recente processo de aprimoramento e
avanço institucional como uma contribuição de profunda relevância e que terá impactos positivos no nosso
Judiciário. É por meio dessas atitudes proativas e de
visão de futuro que conseguiremos adequar a esfera
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do Poder Judiciário às necessidades contemporâneas
no nosso Estado para atender às demandas e desafios lançados.
Permito-me parafrasear o importante escritor e
filósofo norte-americano John Schaar, também mencionado em outras ocasiões pelo próprio Desembargador Jamil de Miranda, e que projeta as expectativas
de melhoras e avanços para o dia de amanhã: “O fu�
turo não é um lugar para onde estamos indo, mas um
lugar que estamos criando. O caminho para ele não é
encontrado, mas construído, e o ato de fazê-lo, muda
tanto o idealizador quanto o destino”.
Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado.
A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB-AC.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, e muito importante que esta casa
vote com urgência o projeto de lei que pune com mais
rigor os crimes cometidos pelos grupos de extermínio
que atuam como verdadeiros foras da lei, verdadeiros
bandoleiros no campo brasileiro, matando humildes
agricultores, ribeirinhos e homens de floresta.
Saúdo também as medidas anunciadas pelo Ministro, José Eduardo Cardozo, que se comprometeu
na Comissão Geral com a criação de uma força-tarefa.
Comprometeu-se com o envio de integrantes da Polícia
Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da Força Nacional para atuar nos Estados do Pará, do Amazonas
e de Rondônia; e o suporte ao Judiciário e ao Ministério Público dos três Estados para acelerar a análise
da denúncias contra os bandoleiros.
Pena que essas medidas venham tarde e somente após a morte de lideranças e representantes
dos trabalhadores.
Ontem, na Comissão Geral que tratou sobre
a morte de trabalhadores e violência no campo, em
diversos depoimentos ficou evidente que o Estado
reage somente após assassinatos cruéis ocorrerem.
Mobilizadas pela mídia e pelas comunidades chocadas, as autoridades aparecem, no entanto, depois,
para lamento e medo dos que ficam, as coisas voltam
ao mesmo lugar.
A ausência do Estado é preocupante nas regiões
interioranas da Amazônia e na fronteira, onde cidades
inteiras se transformaram em verdadeiro faroeste, com
assassinos e bandidos conhecidos andando livremente, armados, pelas ruas da cidade.
O advogado de Dinho, Rafael Claros, que tive a
honra de ter no meu gabinete como colaborador no
início de sua carreira, afirmou que o a ameaça a Dinho
era informação sabida das autoridades policiais que
nada fizeram para impedir.
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Se o IBAMA tivesse expedido a documentação
necessária a tempo, segundo ele, talvez o assassinato
não tivesse ocorrido.
Diante disso, vejo que o Estado precisa estar
mais presente na Amazônia com seus órgãos e punir
os assassinos de trabalhadores, garantindo a ordem e
o desenvolvimento com justiça social da região.
Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, participei
hoje pela manhã do lançamento no Palácio do Planalto
do Plano Estratégico da fronteira. Uma iniciativa importantíssima que louvo e desejo muito sucesso. Venho
cobrando veementemente uma ação mais eficaz do
Estado brasileiro para fiscalizar a fronteira. Penso que
esta questão é uma das questões mais preocupantes
do nosso País.
Denunciei recentemente que através das nossas
fronteiras entram drogas como o crack, e uma nova
droga, muito mais nefasta, o oxi. Entram pelas nossas
fronteiras e chegam as mãos de nossos jovens e até
crianças como ocorreu no meu Estado.
Aumentar os efetivos e os equipamentos. Policiais
bem treinados, tecnologia avançada, mapeamento via
satélite, coordenação com os governos dos países vizinhos e inteligência integrada são fundamentais para
rompermos com o sistema perverso de tráfico ilícito de
drogas, armas e outros crimes em nossas fronteiras.
Vejo que a proposta do Governo caminha neste sentido, pois prevê uma ação integrada da Polícia
federal, Polícia Rodoviária Federal e forças armadas.
Segundo o Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo,
que estava presente ao lançamento, as forças federais
e o Exército ficarão de forma permanente nas fronteiras
e atuarão sob um comando único, formado pelas forças ligadas ao Ministério da Justiça e ao Ministério da
Defesa. Será criado um órgão central de coordenação,
o Centro de Operações Conjuntas para acompanhar
on-line todas as operações no País.
Nobres colegas, apresentarei requerimento na
Câmara dos Deputados para que os Ministros venham
debater o referido plano e seus detalhes. O Ministro
da Justiça, José Eduardo Cardozo, se comprometeu
também em ir ao Acre lançar o plano.
Sr. Presidente, as fronteiras brasileiras, os mais
de 15 mil quilômetros de faixa de terras devem ser protegidas. Precisamos da forte presença desenvolvendo
a região, reduzindo suas desigualdades e fiscalizando
com rigor para garantir a soberania da Nação.
Necessitamos da ampliação dos efetivos, questão
que venho insistindo com o Governo há muito tempo.
Ampliação imediata dos efetivos da polícia federal,
da Polícia Rodoviária Federal e das Forças Armadas.
Vejo como necessário a convocação dos aprovados
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nos recentes concursos desses departamentos e a
realização de novos concursos públicos.
O Jornal Nacional, em recente reportagem, denunciou que existem policiais nas fronteiras que utilizam coletes vencidos e viaturas sucateadas. Existem
postos da polícia nas fronteiras que tem efetivo de dois
agentes federais.
Como combater o crime nessa situação?
É um grande desafio, mas é estimulante ver nosso
Governo tomando medidas para enfrentar o problema
da presença do Estado nas nossas fronteiras. Precisamos estar mais presentes nelas. A força do Estado
coibindo as ilicitudes e desenvolvendo a Região é o
caminho para uma fronteira de paz, desenvolvida, sem
armas e drogas. Parabéns ao Governo Dilma pelo Plano Estratégico das Fronteiras!
Muito obrigada.
O SR. ROBERTO TEIXEIRA (PP-PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em minha fala de hoje quero tratar da importância de uma grande obra viária que será construída no
Recife nos próximos 3 anos. Trata-se da Via Mangue,
o primeiro corredor expresso da Capital pernambucana. A cerimônia para marcar o bate-estaca da obra
acontece amanhã, dia 9 de junho, e, para minha grata
satisfação, estarei com o Ministro das Cidades Mário
Negromonte na solenidade de lançamento desse empreendimento, que é um marco para o povo recifense.
O Ministro Mário Negromonte participará do evento ao lado do Governador de Pernambuco Eduardo
Campos, do Prefeito da cidade do Recife João da Costa,
de alguns nobres colegas desta Casa que compõem
a bancada do meu Estado e, é claro, de políticos e representantes da sociedade civil local.
Recife, Sr. Presidente, meus nobres colegas,
como um grande centro urbano do Nordeste, também
sofre com os engarrafamentos quilométricos, já bastante comuns em cidades do porte de São Paulo e do Rio
de Janeiro. Como se pode observar em muitas regiões
do País, a falta de mobilidade e acessibilidade nos dias
contemporâneos já deixou de ser uma exclusividade –
por que não dizer? –, um privilégio das megalópoles.
Por isso, tratar do planejamento urbano das cidades é
cada vez mais importante, principalmente quando temos em vista, e cada vez mais perto, a sede de dois
dos maiores eventos esportivos do mundo: a Copa de
2014 e as Olimpíadas de 2016.
É papel dos governantes – dos eixos federal,
estadual e municipal –, assim como nosso, nós os representantes do povo nesta Casa, discutir propostas
e apresentar projetos que deem celeridade a soluções
que ajudem a mobilidade e a acessibilidade das cidades brasileiras.

Quinta-feira 9

29287

Em Pernambuco o Governador Eduardo Campos
vem tocando importantes obras viárias em todas as
regiões, obras essas que estão impulsionando o desenvolvimento econômico e social que vive o Estado.
No Recife, o trabalho da Prefeitura incorpora-se a
essa malha viária para fazer a cidade andar a passos
largos e com olhares para o futuro.
Fruto de um trabalho e esforço coletivo, a Via
Mangue, cujo nome homenageia uma das nossas
principais riquezas naturais, o mangue, que permeia
os quatro cantos da cidade e é encontrado nos rios
que a banham, terá seus custos orçados em mais de
R$433 milhões, investimento proveniente de um de
financiamento pela Caixa Econômica Federal, graças
à sensibilidade do ex‑Presidente Lula e da Presidente
Dilma Rousseff.
Quero terminar estas palavras, Sr. Presidente,
meus caros colegas deputados, lembrando que Recife é uma cidade que preserva e se orgulha do seu
passado, um passado de batalhas históricas, de lutas
em defesa de um Brasil melhor para os brasileiros.
Esse sentimento e essa realidade estão presentes
nas dimensões social, religiosa, econômica e política
do seu povo.
Muito obrigado a todos.
O SR. STEFANO AGUIAR (PSC-MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, reconhecendo o mérito do Estatuto do Desarmamento, haja vista a diminuição dos índices dos
homicídios cometidos com armas de fogo, é patente
que ainda resta um longo caminho a percorrer para
que os brasileiros se transformem de fato em uma
sociedade de paz.
O mesmo Estado que desarma o cidadão de bem
tem-se revelado leniente no momento de desarmar a
delinquência que assola o País inteiro, em todos os
seus rincões, haja vista que até as áreas mais remotas, as mais distantes dos grandes centros urbanos,
foram também convertidas em palco de graves crimes
pelo uso de armas de fogo.
Disso tudo, portanto, é possível diagnosticar uma
situação que pede alterações, seja na execução das
atribuições de natureza material, sob a batuta do Poder Executivo, seja no que diz respeito à competência
legislativa desta Casa, buscando o aperfeiçoamento
da legislação em vigor.
Os casos de homicídios cometidos pelo uso de
armas de fogo sucedem-se diariamente, sendo bastante a leitura dos periódicos para se ter a dimensão
exata da situação em que o Brasil se encontra. O chamado “massacre de Realengo”, no Rio de Janeiro, e
o recente assassinato do casal de ambientalistas em
florestas do Pará são apenas os mais emblemáticos,
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que ganharam repercussão nacional e internacional.
Mas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quantas
mais mortes anônimas estão fora da macabra contabilidade jornalística, de brasileiros que tombam por
disparos de armas de fogo, simplesmente porque o
Estado não cumpre integralmente seu dever de casa?
Em que pese a redução havida, de 90% do comércio formal de armas de fogo, calcula-se que ainda
existam cerca 16 milhões delas em circulação, das
quais quase a metade ilegais, o que revela o muito
ainda por fazer pelos Governos Federal, Estaduais e
Municipais, que estão em débito com a plena aplicação do estabelecido pelo Estatuto do Desarmamento.
Se tomarmos apenas a cidade de São Paulo
como referência, perceberemos que no ano passado
cerca de 66% dos homicídios lá cometidos o foram
por armas de fogo, na base de 10,6 mortes por 100
mil habitantes, índice considerado epidêmico à luz
do entendimento da Organização Mundial da Saúde.
Por sua vez, nós, no âmbito do Poder Legislativo, após um longo período de aplicação e amadurecimento do Estatuto do Desarmamento, precisamos
debruçar‑nos sobre ele para uma cuidadosa análise
dos seus dispositivos, auscultando aqueles que são
verdadeiramente os especialistas na matéria, os órgãos
de segurança pública dos entes federados deste País,
afastando do debate as organizações não governamentais bancadas por governos e entidades estrangeiras
que fazem pesado lobby junto ao Congresso Nacional,
e – pasmem! – com a adesão de alguns Parlamentares, que não buscam necessariamente o bem dos
brasileiros e do País, mas a conformação de todos os
que aqui vivem aos interesses e desígnios de quem
olha para o Brasil como se fosse deles uma colônia.
Na busca da legalização das armas que estão
na posse dos cidadãos de bem, que têm o inalienável
direito de dispor de armas para defender sua propriedade, sua vida e a das suas pessoas queridas, há de
ser repensado os valores das taxas de expedição e de
renovação de porte de arma de fogo, hoje de R$1 mil.
Ora, Sr. Presidente, quem, em sã consciência, precisando de uma arma de fogo para sua defesa, há de
submeter-se a um taxa escorchante como essa? Talvez apenas aqueles que disponham de mais recursos
e queiram pagar.
Em outras palavras, o Poder Legislativo, dito a
Casa do povo, elitizou o direito à autodefesa. Somente
aqueles que podem bancar valores altos assim, que
já moram em localidades mais avançadas em termos
socioeconômicos, que podem blindar seus carros, que
podem adotar meios eletrônicos de segurança e podem
pagar segurança privada, é que poderão ter direito ao
porte de arma. E o pobre, honesto e trabalhador, como
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fica? Cada vez mais à míngua, mais refém do banditismo, que corre solto porque o Poder Público não consegue estar presente em todos os locais onde se faz
necessário, onde os crimes estão sendo cometidos.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, trazemos
à baila questões que apontam para a necessidade do
aperfeiçoamento da legislação nacional de armas, mas
claro está que existem muitos outros aspectos a serem
discutidos e ponderados à luz dos anseios do povo brasileiro, cabendo a nós legítimos representantes deste
povo bem conduzir todo esse processo, seja como intérpretes desses anseios, seja como fio condutor das
modificações legislativas que se fazem necessárias.
Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que meu pronunciamento seja divulgado pelos órgãos de comunicação
desta Casa legislativa e no programa A Voz do Brasil.
Muito obrigado.
A SRA. ALINE CORRÊA (PP-SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos na Semana Nacional do Meio Ambiente, tema recorrente nesta Casa, que delibera sobre
o novo Código Florestal brasileiro.
A polêmica gerada durante a discussão desse
projeto reflete a mobilização da sociedade. Órgãos
públicos, instituições privadas, organizações sociais e
comunidades locais discutiram as causas e os compromissos ambientais de nosso País. Afinal, a questão do
Meio Ambiente é um dos únicos temas que ultrapassa
as fronteiras ministeriais, alcançando o Governo como
um todo, de forma transversal, e abrangendo muitas políticas de desenvolvimento econômico e social do País.
O antigo paradigma de desenvolvimento versus
conservação ambiental ainda é renovado e colocado
para reflexão quando se vislumbram políticas nacionais
polêmicas e grandiosas, como a transposição do Rio
São Francisco e a construção da Usina Belo Monte
e do Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira em Rondônia, dentre outras. Essas são reflexões que devem
levar as instituições, os governantes e a sociedade
civil organizada de forma geral a proporem políticas e
medidas de acordo com as experiências e catástrofes
que o mundo não esquece pelo que representam, em
termos de ameaça à vida. Desde o naufrágio do navio
Spabunker IV, em 2003, ao recente vazamento de petróleo no Golfo do México, com 1.600 quilômetros de
águas irreparavelmente contaminadas; desde o mistério que envolve o voo AF 447, que provocou perdas
a centenas de famílias, aos tsunamis que levam dor
e destruição a países inteiros, esses acontecimentos
levam-nos a pensar que nem sempre a ciência e a
tecnologia estarão de prontidão para dar respostas à
vida no planeta.
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Em defesa dessa causa, em defesa de uma vida
com qualidade e segurança, este discurso tem o objetivo de alertar sobre as contradições existentes em um
mundo globalizado. Tem o objetivo também de apoiar
as instituições que têm promovido de forma intensa a
pauta da agenda ambiental nos espaços educacionais,
em benefício da formação de novos cidadãos, que sejam capazes de escrever uma história a que nossa geração ainda não aderiu: a da consciência do indivíduo.
Era o que tinha a dizer. Obrigada.
O SR. SANDES JÚNIOR (PP-GO. Pronuncia o
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na noite da última terça-feira o Brasil e o mundo
puderam assistir ao encerramento de um ciclo histórico
do esporte mundial.
Refiro-me à partida de futebol que marcou a
despedida do atleta Ronaldo Nazário do palco onde
brilhou intensamente por quase 20 anos.
Mesmo que tenham sido breves 15 ou 20 minutos
de apresentação, mesmo assim, pudemos vislumbrar
lampejos da arte, da técnica que fizeram desse jogador brasileiro de futebol uma referência no esporte
mundial. Pudemos apreciar por alguns instantes a habilidade desse grande jogador que encantou o mundo
jogando em times brasileiros, jogando em Barcelona
da Espanha, jogando em equipes ainda da Holanda e
da Itália e principalmente usando o manto sagrado da
nossa Seleção Brasileira.
Ao mencionar a Seleção do Brasil, é preciso registrar os impressionantes números que Ronaldo deixa
na sua história. Ele é autor de 95 gois com a camisa
canarinho, estando abaixo apenas do insuperável atleta
que foi Edson Arantes do Nascimento, o Pelé – mas
é de Ronaldo o recorde inscrito na história do futebol
mundial como o maior artilheiro de todos os tempos
em Copas do Mundo, com 16 tentos assinalados.
Talvez tenha sido, porém, fora das quatro linhas
do campo de futebol que Ronaldo tenha deixado o
maior exemplo para os nossos jovens que também
sonham com o brilho inerente aos grandes atletas.
Se ele dentro do campo foi genial, fora dele mostrou
bravura e persistência, na luta contra as lesões que
o afastaram por várias vezes da prática do futebol. A
cada lesão, muitas delas de extrema gravidade, Ronaldo deu-nos um exemplo de superação, ao lutar contra
prognósticos que indicavam até o final prematuro de
sua vitoriosa carreira. Ele lutou bravamente contra todas elas até o final da sua carreira, quando as dores
musculares já não permitem que atue como o atleta
de alto nível que sempre foi.
Pelo que representou para o esporte mundial, pelo
que representa como cidadão que nunca se deixou
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abater diante das adversidades, quero parabenizar Ronaldo Fenômeno por tudo que fez pelo futebol mundial.
Sai o atleta, fica o exemplo para sempre em nossa história.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
obrigado.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, tudo indica que estaremos discutindo
e votando, nos próximos dias, o tão reclamado projeto
de regulamentação da Emenda Constitucional nº 29,
que trata do financiamento dos gastos da saúde. Importa lembrar que, na semana que passou, em reunião
do Colégio de Líderes, o ilustre Líder do PMDB propôs que o projeto fosse colocado em pauta. Depois,
os Líderes do PSDB e o do DEM foram na mesma
linha, enquanto o do PR, ligado ao setor da saúde,
não hesitou em manifestar sua concordância, no que
foi seguido pela Líder do PSB. Na contramão, o Líder
do PT desconversou. E o do Governo declarou que o
tema “está sendo tratado pelo Governo”.
Os mesmos componentes políticos que levaram
o Governo da Presidente Dilma Rousseff à derrota na
votação do Código Florestal mais uma vez ameaçam
o Palácio do Planalto. Como o Código, esse não é um
tema de divisão óbvia do Parlamento entra partidos
governistas, de um lado, e oposicionistas, de outro. O
PMDB, onde é grande a bancada de médicos e hospitais, lidera a base aliada para votar a emenda.
No DEM e no PSDB, os Parlamentares concordam
em que o assunto entre em pauta, apesar do temor de
que o Governo emplaque a cobrança de mais impostos
por intermédio desse projeto. Por outro lado, o PT está
dividido e o governo não tem posição clara, embora
veja na Emenda 29 a oportunidade de recriar a CPMF.
Aprovada em 2000, a emenda teve a primeira
regulamentação em 2008. Ela estabelece os critérios
mínimos de financiamento da saúde, à base dos quais
os Estados devem aplicar 12% da sua arrecadação no
setor, e os Municípios, 20%. Faltou, porém, definir a
vinculação da União.
O texto aprovado prevê uma vinculação com base
na variação do PIB nominal. O governo passado, contudo, apostava no ressurgimento da CPMF, agora rebatizada de Contribuição Social para a Saúde (CSS),
incluída no projeto da Câmara. Mas, para concluir a
votação, falta votar uma emenda do DEM que exclui
da emenda a alíquota de 0,1% da CSS. É exatamente
aí que reside o impasse. Da forma como foi aprovada,
a União conseguirá R$19 bilhões via CSS. Entretanto,
nem a base aliada nem a Oposição desejam aprovar
o projeto como está, justamente por causa da nova
contribuição. Não poderia ser de outra forma, pois os
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Municípios já estão gastando até 23% de sua receita,
enquanto os Estados, em sua maioria, não cumprem
o percentual mínimo já estabelecido e a União sequer
tem vinculação definida.
Todos nós, Parlamentares, garantimos aos Prefeitos de todo o País que aqui estiveram em massa
na última Marcha a Brasília que tudo faríamos para a
aprovação mais rápida possível da regulamentação
final da Emenda 29, que é uma forma de estabelecer
o percentual de responsabilidade da União na alocação de recursos para a saúde.
Era o que tinha a dizer.
O SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na qualidade de Deputado Federal, representante de Santa Catarina e Coordenador do Fórum
Parlamentar Catarinense, temos atuado em várias
áreas, e uma delas é a cultura.
Costuma dizer o ex-Governador de Santa Catarina e hoje Senador da República Luiz Henrique da
Silveira que um povo sem cultura é um amontoado de
gente. Por isso, a cada dia preocupo-me com a cultura no Brasil.
No último dia 3 de junho foi lançada no SESC
Joinville a coleção de curtas‑metragens que fizeram
parte da Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis.
A produção do cinema infantil nacional estará
agora ao alcance das crianças do Município de Joinville, com o lançamento da caixa de DVDs da Mostra
de Cinema Infantil de Florianópolis.
As caixas serão enviadas gratuitamente para
escolas, cineclubes e outros pontos de cultura do Estado, para que possam ser utilizadas durante as aulas
e principalmente nos momentos de lazer das crianças.
São 33 curtas-metragens brasileiros, reunidos
em três DVDs, contemplando boa parte da produção
cinematográfica infantil feita no País nos últimos 10
anos. O lançamento deles em Joinville ocorreu, como
já disse, no dia 3 de junho, no SESC, com sessões de
cinema às 14 horas e às 19h30min e palestra da diretora geral do projeto, Luiza Lins.
Quando a Mostra de Cinema Infantil teve início
em Florianópolis, a produção de filmes voltados para
as crianças era mínima no Brasil. Do investimento
total que ia para a produção audiovisual, apenas 2%
iam para o público infantil. A Mostra surgiu para tentar
modificar esse cenário e incentivar a produção. O segmento obteve algumas conquistas, como o edital do
Ministério da Cultura “Curta Criança”, que anualmente
apoia obras de curta-metragem voltadas para a infância.
Com o edital, a produção de curtas infantis cresceu, mas ainda são poucos os filmes nacionais de
mais de 70 minutos para crianças. Isso faz com que

Junho de 2011

os brasileiros cresçam sem referência de cinema nacional. A crítica feita é a de que a produção nacional é
feita quase exclusivamente para maiores de 17 anos.
Com a caixa de DVDs, a esperança é de que os
filmes cheguem às crianças e contribuam para diminuir
o preconceito sobre o cinema nacional.
Para garantir que todos tenham acesso aos curtas,
no dia 23 de junho as obras serão disponibilizadas gratuitamente para todo o Brasil, com a abertura do Canal
para a Infância, no site www.filmesquevoam.com.br.
Iniciativas como essa devem ser amplamente divulgadas. Santa Catarina mais uma vez inovou, mais
uma vez saiu na frente. O cinema infantil deve ser incentivado. Precisamos aumentar sua produção. O Brasil,
aliás, tem feito inúmeras obras grandiosas.
Esse é um assunto de extrema importância. Sempre que tiver notícias como essas hei de trazê-las aos
nobres pares, para continuar incentivando a cultura.
Era o que tinha a dizer.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, registro que o Prefeito de Mongaguá,
Paulo Wiazowjki Filho, está de parabéns pela reinauguração da plataforma de pesca e inauguração do Clube
da Melhor Idade. Parabéns à cidade de Mongaguá!
Requeiro, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
que sejam registradas nos Anais desta Casa as notícias publicadas no Portal da Prefeitura de Mongaguá.
NOTÍCIAS A QUE SE REFERE O ORADOR
Prefeito reabre Plataforma de Pesca de Mon‑
gaguá.
Após mais de 8 anos de reformas, a Plataforma
Marítima de Pesca de Mongaguá foi entregue nessa
sexta-feira (27) pelo Prefeito, o Governador e o Secretário de Turismo do Estado. O equipamento turístico
– maior da América Latina, com 400 metros ao mar e
formando um T, com dois braços de 86 metros cada
– estava em obras desde 2003. A medida dos braços
era de 100 metros, mas esse número mudou porque
as pontas caíram após uma forte ressaca e precisariam ser reconstruídas, o que causaria um alto custo.
“Para refazer apenas oito metros, por exemplo, seria
necessário aproximadamente R$400 mil. O recurso
disponibilizado pelo Governo do Estado não seria o
suficiente”, explicou o diretor de Planejamento, Ricardo dos Santos Ferreira. “É uma honra para mim, como
Prefeito e como munícipe de Mongaguá, poder, enfim,
entregar o principal ponto turístico da cidade. A degra�
dação da Plataforma afetou não só a economia, mas a
autoestima dos moradores. Espero que, a partir desta
entrega tão significativa, possamos continuar nosso
caminho, sempre em direção ao desenvolvimento”,
afirmou o Prefeito.
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Para a conclusão da obra foram firmados três
convênios. O primeiro, no valor de R$2,6 milhões, firmado em 2003, teve como objeto a recuperação de
vigas, lajes, guarda-corpo, tratamento protetor dos dois
braços e recuperação de 16 vãos. Em 2008 foi firmado
o segundo convênio, no valor de R$4,1 milhões, visando à recuperação de vigas e lajes, além da aplicação
de tratamento protetor da passarela principal. O último convênio, firmado em dezembro de 2010, garantiu
R$1,5 milhão para a conclusão da recuperação estrutural, nova iluminação e elaboração de laudo técnico de
análise das condições estruturais. No primeiro semestre de 2009, houve paralisação do segundo convênio
em função da exigência da Secretaria em apresentar
um levantamento de onde haviam sido aplicados os
recursos já destinados para o serviço. Além disso, o
levantamento de todos os serviços necessários para
a recuperação total ainda não havia sido feito. Após a
apresentação dos estudos, o repasse de recursos voltou a ser liberado pelo Governo Estadual. Nesta fase,
concluída em julho de 2010, foi recuperada quase toda
a estrutura. Ficou faltando a recuperação das extremidades dos braços, a praça de encontro dos braços com
a passarela principal, a estrutura localizada no início
da plataforma, bem como a remodelação do edifício
de acesso. Durante o período eleitoral de 2010, foi
novamente paralisado o repasse de recursos de convênio. Somente em dezembro de 2010 foi retomado
o repasse, com a assinatura de um novo convênio no
valor de R$1 mil e 500 mil. Os recursos do convênio
foram utilizados para a iluminação e recuperação do
edifício e da praça de entrada. Foi necessário que a
Prefeitura investisse mais R$280 mil.
Qualidade – A nova iluminação, ao longo de toda
a Plataforma, terá lâmpadas de vapor de sódio, mais
apropriada para visualização quando ocorrer nevoeiro,
o que possibilitará a pesca no período noturno.
Público – A administração da Plataforma, que funcionará 24 horas por dia, ficará por conta da Diretoria
de Cultura e Turismo. A expectativa da diretora Luciana
Trizzini Refundini é que o local receba aproximadamente 10 mil pessoas por mês. A entrada cobrada será de
R$5,00, a partir desta segunda (30). Durante este final
de semana de inauguração a entrada será liberada.
Histórico – Inaugurada em 1977, a Plataforma teve
uma parte da estrutura derrubada, em 2001, após uma
ressaca. O ponto turístico começou a ser reformado
em fevereiro de 2003, pela AJM Sociedade Construtora
Ltda., com verba de aproximadamente R$2,6 milhões
do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das
Estâncias – DADE. A previsão era que o equipamento
estivesse recuperado em novembro do mesmo ano.
“Embora esteja num ambiente agressivo, sob efeito
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de ventos, do mar e da maresia, durante todos estes
anos, nunca foram feitos serviços de reparos e prote�
ção da estrutura. Somente reparos parciais”, explicou o
diretor de Planejamento, Ricardo dos Santos Ferreira.
Em janeiro de 2004, apenas 27% dos trabalhos
haviam sido concluídos e a Prefeitura decidiu romper
o contrato com a empreiteira. A Administração Municipal, então, convocou a Este Reestrutura Engenharia
Ltda., segunda colocada na licitação. Mesmo em obras,
o equipamento permaneceu liberado ao público até 7
de junho de 2004, quando a mureta do braço direito
cedeu, lançando ao mar uma aposentada, que morreu
afogada. Com o ponto turístico parcialmente interditado, a primeira etapa das obras foi concluída pela Este
Reestrutura somente em 2005. Durante o andamento
dos serviços, a pedido do Ministério Público, a Justiça
interditou a Plataforma, em novembro de 2006, alegando que o equipamento ainda não oferecia condições de
segurança aos usuários. O fechamento da Plataforma
de Pesca de Mongaguá foi determinado pelo juiz substituto da Primeira Vara de Mongaguá, Rodrigo Faccio
da Silveira, em novembro de 2006. O magistrado atendeu, liminarmente, pedido da Promotora Daniella Di
Gregório Lander Kenworthy, que entrou com ação civil
nesse sentido, com base em um laudo de 20 páginas
feito pelo Centro de Apoio Científico – CAEX. A decisão
também levou em consideração parecer complementar
da Este Reestrutura, responsável pela recuperação estrutural dos dois braços do equipamento. “Infelizmente
houve um erro de planejamento na execução da obra.
Primeiro foram recuperados os braços para depois ser
recuperada a passarela principal, onde está localizada
a entrada. Caso a obra tivesse sido realizada da en�
trada para o fundo do mar, teria sido possível liberar
parte da plataforma já ao término do primeiro convênio
com o Governo Estadual”, informou Ferreira.
Idosos de Mongaguá festejam entrega do Clu‑
be da Melhor Idade.
Centenas de idosos participantes do Conviver,
autoridades e curiosos estiveram presentes ao ato de
entrega do Clube da Melhor idade de Mongaguá, na
sexta-feira (27), na Avenida Marina, 65, no Centro. A
alegria tomou conta dos presentes ao conhecerem as
instalações com cerca de 1.500 metros quadrados do
Clube, que conta com uma quadra com arquibancada,
salas de jogos, quatro salas multiuso, sala de medicação, refeitório, cozinha e área para churrasqueira.
Além de o prédio ter sido todo revestido em cerâmica,
também foi reservado um espaço para a futura construção de uma piscina. “Aqui eles (os idosos) podem
desenvolver atividades diversas, desde ginástica e as
aulas do dia a dia até festas de confraternização, como
as comemorações de aniversário que acontecem men�
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salmente”, explicou a diretora da Assistência Social da
Cidade. O recurso para a construção do clube, R$1,7
milhão, é proveniente de repasse do Departamento de
Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias – DADE. A
obra foi realizada no antigo Clube Itapoan, que estava desativado há anos. “O espaço do Itapoan estava
sendo desperdiçado. Não poderíamos permitir que um
local tão amplo continuasse abandonado”, afirmou o
Prefeito. “Damos importância para as atividades do
Conviver e agora do Clube da Melhor Idade, assim
como enfatizamos a educação de nossas crianças e
a saúde, porque estamos priorizando pessoas. Aqui,
devolvendo em forma de respeito aquilo que eles já fi�
zeram pela cidade também”, finalizou. O Conviver tem
cerca de 700 idosos cadastrados em Mongaguá e que
já participam das atividades disponibilizadas antes no
Jussara e que agora passam para o Clube no Centro
da Cidade. “Tudo passará a ser realizado no Clube, só
a malha e a bocha que continuarão na sede antiga”,
explicou a coordenadora do grupo, Ivete Aparecida
Gutierres Pupo de Jesus.
A SRA. ROSINHA DA ADEFAL (Bloco/PTdoB-AL. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, prezados companheiros do
Movimento de Inclusão Social da Pessoa com Deficiência que me assistem pela TV Câmara, no último dia
7 de junho fui convidada para o lançamento da Frente
Parlamentar em Defesa das APAEs. Estou entre as
autoridades convidadas para a Mesa de Abertura do
evento, juntamente com o Presidente do CONADE, a
Ministra de Direitos Humanos e Parlamentares como
Romário, Lindberg Farias e Eduardo Barbosa.
A criação dessa Frente reacendeu uma antiga
discussão acerca da educação inclusiva versus a educação especial. Vou comparecer ao evento de lançamento da Frente Parlamentar das APAEs e lá vou repetir meu posicionamento, o que também faço agora,
para os que ainda não o conhecem: sou favorável à
educação inclusiva, sim, mas não ignoro a importância
que a educação especial sempre teve na história da
educação no Brasil, justamente suprindo uma lacuna
nunca preenchida pelo Governo, que é quem deveria
fazê-lo de fato. Sou pela educação inclusiva, mas que
esse pensar não me crie amarras nem mordaças, que
esse posicionamento não me engesse. Temo os posicionamentos absolutos, intocáveis. Temo as pessoas
que não se permitem mudar de ideia.
Recebi críticas por me disponibilizar a comparecer
ao lançamento da Frente. Ressalto que, como Presidenta da Frente Parlamentar do Congresso Nacional
em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência –
Frente PcD, tenho inclusive uma obrigação estatutária
de estar lá. Por compromisso estabelecido pelo Estatuto
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da Frente, como Presidenta, eu tenho de acompanhar
toda e qualquer mobilização no Congresso Nacional
que se refira ou que interesse às pessoas com deficiência, e não somente as com que tenho afinidade.
Comparecerei à abertura. Não estarei lá fazendo
palestra, ou debatendo em favor da instituição, que inclusive nunca integrei, e pouco sei de seu funcionamento. Comparecerei porque acredito que a mobilização
realizada pelas APAEs, por mais que não agregue a
opinião de todos do Movimento, interessa-nos a todos,
sim, inclusive a quem é a favor da educação inclusiva.
Nossa Frente PcD agrega os Parlamentares com
deficiência ou que tenham efetiva atuação nessa área.
A Frente PcD é uma instituição democrática, e qualquer um que tenha interesse pode nela ingressar. Temos entre os nossos integrantes uma diversidade de
Parlamentares, com diferentes formações e missões,
inclusive Parlamentares que representam as APAEs e
demais instituições que se dedicam à educação especial. Isso não é novidade. Todos são muito bem vindos
e respeitados, tendo seus espaços para pronunciamentos e para a defesa de seus ideais. E, posso garantir, todos têm colaborado e participado, na medida
de suas possibilidades, dos trabalhos da Frente PcD,
independentemente de suas ideologias. Isso é democracia! Preocupante seria se eu, como Presidenta da
Frente PcD, proibisse-lhes o ingresso ou ceifasse-lhes
a palavra apenas por pensarem diferente do que acredito ser o correto. Isso seria um bullying parlamentar.
A dialética enriquece-nos e fortalece nossas convicções. O contraponto tem de existir. É importante
inclusive que todos os grupos tenham representação
na FrentePcD, sim, pois, por mais clara que nos pareça uma ideia, não podemos arvorar-nos de senhores
absolutos da verdade. A própria Constituição já nos
garante o direito de nos expressar. Não podemos criar
obstáculos para isso, nem promover a segregação, a
proibição ou o banimento. É livre a manifestação do
pensamento. Pensamentos e atitudes absolutas podem
ser perigosos e devemos combatê-los.
É bom que eu ressalte que a entidade que me
deu o nome político, a Associação de Deficientes Físicos de Alagoas – ADEFAL, é uma entidade de pessoas com deficiência que promove a defesa de direitos
há 30 anos. Também faz um trabalho de prestação
de serviços para pessoas com deficiência em saúde,
reabilitação e paradesporto, mas nunca incluiu entre
seus serviços os voltados para a educação, e assim
fez de forma consciente, por entender que educar as
pessoas com deficiência protegidas entre suas paredes poderia ser mais seguro, mas não contribuiria
para sua inclusão social e sua autonomia. Cresci recebendo essa orientação, tanto por parte da entida-
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de como por parte de minha família. Eduquei‑me em
escolas regulares da rede pública. Nunca estudei em
escolas da rede privada, e penso que isso contribui
para o que eu sou hoje, mas não posso fazer de meu
pensamento a regra.
Sou favorável à educação inclusiva, repito, mas
não posso negar que me doeu na pele a falta de acessibilidade física, a piedade dos colegas, a falta de tato
dos professores, e essas são coisas que penso serem
evitáveis, caso a estratégia de inclusão seja bem elaborada e compartilhada.
Todos têm o seu papel nesse processo.
Preciso evidenciar o que venho defendendo no
Congresso Nacional, e que vem sendo publicado nas
notas que saem de meu gabinete: sou favorável a uma
educação que seja inclusiva, mas que respeite os atores
sociais envolvidos nesse binômio. Penso que democracia de verdade é aquela em que todos têm espaço
para se pronunciar, diretamente ou por intermédio de
seus representantes eleitos.
Também penso que a educação inclusiva é um
caminho sem volta. Ela vai acontecer. Mas, nesse trabalho de inclusão, é necessário ouvirmos as pessoas
com deficiência, pois elas é que têm de temperar a
velocidade e a intensidade desse processo. Penso que
temos de ouvir também os familiares das pessoas com
deficiência, os professores da rede regular de ensino
e os profissionais da educação especial. Todos são
importantes, todos têm seus saberes e experiências,
todos serão afetados, de forma direta ou transversa, e
assim todos precisam ser escutados. Somos adultos
e “educados”. O diálogo respeitoso tem de se estabelecer, por mais que nossas ideias sejam distantes.
Não podemos ignorar que ainda não temos um
ensino público de qualidade no Brasil, e que isso precisa ser garantido para todos, e não somente para as
pessoas com deficiência. Temos equações para resolver. Não podemos esperar para sempre que a educação regular esteja preparada para receber alunos com
deficiência, mas não podemos simplesmente “desovar”
as pessoas com deficiência nas escolas públicas regulares, no estado em que elas se encontram, e achar
que fizemos inclusão na educação de verdade.
Também não podemos generalizar e achar que
todos os que trabalham com educação especial são
pessoas de má índole, interessadas no ganho fácil,
como hoje se acusam os integrantes de APAEs. Conheço pessoas sérias envolvidas com a educação especial, pessoas que dedicaram sua vida ao estudo e ao
trabalho com pessoas com deficiência, pessoas cuja
idade não permite mais que elas fechem as portas das
instituições e iniciem uma nova carreira profissional.
Mas seus saberes podem – e devem – ser aproveita-
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dos no processo de transmudação para a educação
inclusiva. Por que não?
Seres humanos há todas as espécies. Há pessoas com deficiência boas e más, Parlamentares bons e
maus, ativistas bons e maus, representantes de entidades bons e maus. Enfim, nós que lutamos pelo reconhecimento de nossas diferenças temos de afastar de
nós esse ímpeto de generalizar o que se opõe a nós.
Há muito trigo no que se aponta como joio.
Não me proponho a defender todas as bandeiras,
a agradar a todos, porque isso não é possível. Tenho
meus limites, tenho convicções. Mas não vou negar
informação, conteúdo, nem fechar canais para que
as demandas que não me agradam não cheguem ao
conhecimento de seus destinatários. Que cheguem!
Acredito que se o que defendo for forte, bom e certo,
não tenho o que temer. De outra forma, pode ser que
eu é que precise mudar de ideia. As indagações e contrapontos só fortalecerão meus atos e minhas lutas.
Independentemente de ideologia, tenham todos
o meu gabinete como um ponto de apoio, um local
para informar-se e orientar-se. Não me negarei a receber quem quer que seja, ainda que pense diferente
de mim, pois penso que atender a quem me convoque
está acima de ideologias, é humanitário, e é um dever
meu, como Parlamentar.
Ressalto que este relato diz respeito a mim, Deputada Federal Rosinha da Adefal. Aqui não trato do
posicionamento da Frente PcD sobre a educação
inclusiva. Ainda não fechamos a posição da Frente
quanto à educação inclusiva, justamente por termos
diversos interesses em nossa composição, e por respeitarmos a todos.
O SR. DR. ROSINHA (PT-PR. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, recebi da Comunidade Bahá’í do Brasil a carta reproduzida abaixo, de que solicito o registro nos
Anais da Casa:
“Senhor Deputado,
Vimos por meio desta informar a Vossa Excelência acerca do deterioramento do
quadro de violação dos direitos humanos dos
bahá’ís na República Islâmica do Irã e respeitosamente solicitar vossa manifestação no
Congresso Nacional, condenando os ataques
recentemente perpetrados pelo Ministério da
Inteligência iraniano contra bahá’ís colaboradores do Instituto Bahá’í de Educação Superior.
No dia 21 de maio do corrente ano, agentes do Ministério da Inteligência iraniano invadiram simultaneamente as casas de indivíduos
bahá’ís nas cidades de Gohardasht, Isfahan,
Karaj, Sari, Shiraz, Tehran e Zahedan. Esses
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indivíduos colaboram diretamente com o Instituto Bahá’í de Educação Superior (Bahá’í Institute for Higher Education), estabelecido em
1987 para atender a demanda de estudantes
bahá’ís proibidos de se engajarem em estudos
universitários no Irã. Ao menos 30 casas foram
submetidas a buscas extensivas e 16 bahá’ís
foram presos no mesmo dia ou no dia seguinte. Sabe-se até o momento que um bahá’í foi
liberado e oito foram interrogados e liberados.
A ação dessas autoridades para com indivíduos associados ao Instituto Bahá’í de Educação Superior demonstram a clara intenção
do governo iraniano de levar a cabo sua política
de eliminação da comunidade bahá’í. Reiteramos que a restrição ao acesso de bahá’ís aos
estudos universitários é uma ação que integra
o plano mais amplo de bloquear o progresso
e desenvolvimento da comunidade bahá’í no
Irã, segundo o documento do governo iraniano datado de 1991 aprovado pelo Ayatollah
Khamenei. Esse documento, conhecido como
Memorando de Golpaygani, foi descoberto
pelas Nações Unidas e compartilhado com a
comunidade internacional em 1992.
Tal política tem sido praticada antes mesmo de o Memorando entrar em vigor. Durante
a Revolução Islâmica em 1979, estudantes e
professores bahá’ís foram expulsos de universidades iranianas. Para mitigar a situação,
em 1980 a comunidade bahá’í informalmente
direcionou os serviços voluntários dos professores que haviam sido despedidos para
que ensinassem estudantes bahá’ís em suas
casas. Desde então o governo iraniano vem
buscando extinguir tal arranjo informal.
Em 1998, aproximadamente 26 bahá’ís
envolvidos nessa iniciativa foram presos em
um período de cinco dias e mais de 500 lares
bahá’ís e equipamentos utilizados para as
aulas foram confiscados. Os anos de 2001 e
2003 se destacam como anos em que ataques
mais intensos foram perpetrados com a finalidade de extinguir tal atividade. Em 2006, a
comunidade internacional se manifestou com
veemência acerca da proibição de estudantes bahá’ís universitários prestarem exames
de admissão às universidades em função de
sua crença religiosa.
Não há dúvidas de que os ataques contra
colaboradores do Instituto Bahá’í de Educação
Superior fazem parte de uma campanha orquestrada para desmoralizar jovens bahá’ís,
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restringir o acesso desses jovens à educação
formal e assim fomentar o empobrecimento da
comunidade bahá’í iraniana.
Depositamos nossa confiança de que
Vossa Excelência, ciente da situação, externará vossa consternação e condenação das
ações recentemente perpetradas pelo governo
iraniano contra os bahá’ís por meio de pronunciamentos, requerimento de informação sobre
as providências que o Ministério das Relações
Exteriores tomará e notas de solidariedade e
apoio aos direitos humanos dos bahá’ís iranianos. Reiteramos o fato de que o governo
iraniano tem, de forma injusta, restringido o
direito fundamental, o da educação.
Iradj Roberto Eghrari, Secretário Nacional de Ações com a Sociedade e Governo.”
O SR. PRESIDENTE (Onofre Santo Agostini) –
Passa-se ao
V – GRANDE EXPEDIENTE
O SR. PRESIDENTE (Onofre Santo Agostini) –
Concedo a palavra pela ordem ao Deputado Mendes
Ribeiro Filho.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB-RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
quero pedir a gentileza do Parlamentar que se encontra na tribuna para dizer que entrei em contato com o
Ministro da Agricultura e o cientifiquei de que os produtores de arroz estão vivendo uma crise muito forte
no Rio Grande do Sul.
Peço a S.Exa. que se lembre dos tempos difíceis
em que plantávamos cana-de-açúcar, quando o Governo impunha subsídios diretos. É preciso encontrar uma
solução para o Rio Grande, porque a crise está chegando a um ponto insustentável, o que, evidentemente, ninguém deseja, nem o Governo nem a Oposição.
Peço desculpas ao colega que está na tribuna.
Eu gostaria de assistir ao pronunciamento de S.Exa.,
mas não poderei fazê-lo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Onofre Santo Agostini) –
Concedo a palavra ao Deputado Jefferson Campos,
primeiro orador inscrito no Grande Expediente.
O SR. JEFFERSON CAMPOS (Bloco/PSB-SP.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, senhoras e senhores que nos acompanham pelos meios de comunicação da Casa, gostaria
de abordar alguns tópicos neste Grande Expediente.
Nós fazemos parte da Frente Parlamentar Brasil-Israel pela Paz. Gostaria de registrar meus votos de
felicitações e parabenizar o Embaixador Giora Becker
e a Sra. Rachel Becker, sua esposa, e lembrar a dispo-
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sição desta Casa diante dos grandes avanços e bons
êxitos que têm havido na relação entre o Brasil e Israel.
Quero citar alguns acordos firmados pelos nossos
países, como o livre comércio entre Israel e Brasil e o
MERCOSUL; o crescimento do intercâmbio de turistas
entre os dois países; a reabertura oficial do Consulado-Geral de São Paulo e dos Consulados Honorários do
Rio de Janeiro e Belo Horizonte; a concessão do título
de Cidadão Honorário de Brasília ao nosso Embaixador,
ao Presidente de Israel, Shimon Peres, e ao Prefeito
de Jerusalém, Nir Barkat. Visitas importantes também
foram realizadas, incluindo-se a visita do Presidente
Shimon Peres ao Brasil e a primeira visita de um Presidente brasileiro a Israel, a visita do Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, passo neste momento a tratar de assunto que muito me chamou
a atenção nesta Casa, conhecida pela pluralidade dos
assuntos e diversidade das ideias e posicionamentos.
No dia 2 de março próximo passado tivemos o
privilégio de participar da abertura da exposição Os
Desenhos das Crianças de Terezín, na Câmara dos
Deputados, que me sensibilizou.
A exposição foi promovida pela Embaixada de
Israel e pela Frente Parlamentar Cristã Brasil-Israel
pela Paz. Ela nos remeteu ao início da II Guerra Mundial, quando o regime de ocupação nazista do III Reich
fez da cidade de Terezín um campo de concentração
provisório para populações de origem judaica da Boêmia, da Morávia e, depois, de outras partes da Europa.
Esse campo, de terrível memória, ficou conhecido como a porta em direção à morte, pela qual passaram mais de 100 mil judeus tchecos e europeus. A
esmagadora maioria faleceu nas câmaras de gás de
outros campos.
Sob o pretexto de proteger os judeus das excentricidade e pressões da guerra, Hitler construiu a cidade de Terezín. Músicos notáveis, escritores, artistas e
líderes foram enviados para lá para serem mantidos
com “mais segurança”, entre aspas, livrando-os das
manifestações antissemitas do chamado mundo civilizado. Esse estratagema funcionou por muito tempo,
para o infortúnio de quase 200 mil homens, mulheres
e crianças que passaram pelos portões de Terezín a
caminho da morte provável.
Nesse contexto, as crianças que viviam nos guetos dos campos de concentração encontraram, de
certa forma, na arte, uma espécie de fuga daquela
realidade tão cruel.
Pintaram e escreveram para expressar sua saudade do lar, seu abandono, sua tristeza e para compartilhar suas ansiedades, ����������������������������
seus temores e suas esperanças. Esses desenhos, na sua maioria, são de autoria
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de meninas de 10 a 15 anos de idade. Formaram-se
círculos temáticos através das lembranças. Feitos pelas
crianças, esses desenhos, que ficam permanentemente
num museu em Praga, foram trazidos à Câmara dos
Deputados e expostos.
Tive a oportunidade de aqui ler um dos poemas
que acompanham esses desenhos feitos por crianças
tão sofridas. E gostaria de reproduzi-lo. Estou falando
das atrocidades cometidas no passado, e é importante refletirmos sobre elas para que não as cometamos
no futuro e para não permitirmos que outros possam
fazê-lo.
O poema, que me sensibilizou na exposição, foi
escrito por uma das crianças. De quase 200 mil crianças que passaram por lá, 100 saíram vivas.
Diz o poema:
“Me destrói a dor, a dor de Terezin
Quinze camas. Quinze placas com nomes.
Quinze pessoas sem nenhuma linhagem.
Quinze corpos torturados com medicamentos.
Camas manchadas com sangue de outros tempos.
Quinze corpos que aqui querem viver.
Trinta olhos que procuram a tranquilidade.
Cabeças raspadas, saída do cárcere.
A santidade do sofrimento, que não me
importa.
A beleza do ar, que dia após dia cheira
estranho e carbônico,
Enfermeiras que trazem os termômetros,
mas que se perdem detrás de um sorriso.
A comida é um luxo aqui.
A noite é muito longa e o dia é curto.
Apesar de tudo, não quero ir embora e
deixar os quartos com luz e os rostos ardentes, enfermeiras que deixam para trás só uma
sombra, para ajudar os pequenos que sofrem.
Queria ficar aqui, doentinho, aguardando
a visita diária dos médicos, até que depois de
muito, muito tempo, eu fique bem.
Então eu gostaria de viver e voltar para
casa.”
Esse foi um dos poemas que me emocionaram
muito e faço questão de registrar.
Estamos fazendo uma publicação sobre as crianças de Terezín, um exemplo que nos remete ao nosso
País, ao cuidado que temos de ter com as crianças para
que não enfrentem os infortúnios de outras gerações,
em tempos de guerra, é claro. E ainda hoje, no Brasil,
muitas delas passam por infortúnios.
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Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria
também de falar de um problema que, infelizmente, não
é muito diferente dos infortúnios por que essas crianças
passaram, ainda muito presente no Brasil: a pobreza.
Fala-se muito, inclusive nesta Casa, em crescimento econômico, avanço tecnológico, investimentos.
Porém ignora-se o fato de que 19,9 milhões de brasileiros ainda vivem na linha da pobreza, de acordo
com dados divulgados em junho do ano passado pela
Pesquisa de Orçamentos Familiares – POF.
É fato que o Governo Lula, acompanhado agora
pelo Governo Dilma, investiu muito para que esses índices diminuíssem através de programas sociais que
têm proporcionado melhores condições de vida e retirado pessoas da linha da pobreza, da miserabilidade.
Mas ainda há muito a ser feito. É preciso conhecer, de
fato, o problema de que estamos tratando para podermos apresentar soluções que gerem mudanças nas
estruturas que causam a pobreza.
Creio que medidas assistencialistas são válidas. Contudo, não podemos esquecer que têm cunho
emergencial, atendem aos que não podem esperar. No
entanto, algo mais profundo e de longo prazo precisa
ser feito. Precisam ser desenvolvidas políticas públicas que gerem mudanças estruturais, que invertam o
processo que temos vivido.
Acredito, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
que uma das medidas eficazes para uma profunda
transformação social é, sem dúvida alguma, a educação. A educação é a base estrutural da família, do ser
humano, do homem, dos que querem progredir, dos
que querem mudar sua vida material. É através do desenvolvimento do intelecto que se dão as relações que
permeiam o mundo exterior; é a partir da educação que
são dão as relações sociais, culturais e profissionais.
Ouço o Deputado Josué Bengtson.
O Sr. Josué Bengtson – Deputado Jefferson,
quero parabenizá-lo pelo belo discurso, principalmente
por ser produto de uma pesquisa séria feita por V.Exa.
sobre aquilo o que vimos há poucos dias nesta Casa
– desenhos, cartas e o belo poema que V.Exa. acabou
de ler, todos feitos por crianças. Isso nos leva a pensar
sobre os regimes totalitários. Parece que todos que chegam ao Poder desejam ter domínio total. Foi o caso de
Hitler, que pensou que os alemães mandariam no mundo por mil anos. V.Exa. aborda também um problema
brasileiro: a pobreza extrema. Eu sou Deputado pelo
Estado do Pará, onde sou pastor, fundador da Igreja
Quadrangular, há 38 anos – em novembro completaremos 38 anos naquele Estado. Tenho acompanhado
de perto o grande problema nessas regiões de extrema
pobreza, entre as quais estão o Norte e o Nordeste do
Brasil, onde o Índice de Desenvolvimento Humano está

Junho de 2011

entre os menores do mundo. Por exemplo, em Marajó,
região que conheço, num Estado vulnerável, as pessoas
não têm condição de vida, nem a educação que V.Exa.
mencionou. As escolas funcionam precariamente, e a
merenda escolar é ki-suco com bolacha. O que estamos
vendo acontecer nesses lugares? Prostituição infantil,
criminalidade, tráfico de seres humanos e, para concluir, Deputado, o grave problema das drogas. A nossa Presidenta Dilma, quando assumiu, foi a primeira
Presidente da República, nesta Casa, a mencionar o
combate às drogas como uma de suas prioridades. E
como combatê-las? Não adianta combater traficante se
existe o comprador. Onde começa essa cadeia? Com
as crianças sem escola, sem dinheiro, com as famílias
desempregadas. De repente a criança é aliciada para
ser um aviãozinho. Onde está a origem de tudo isso?
Na família. Família bem estruturada gera esperança e
futuro. Muito obrigado, Deputado, pelo aparte.
O SR. JEFFERSON CAMPOS – Quero agradecer
ao Deputado Josué Bengtson, Presidente da Igreja do
Evangelho Quadrangular, no Estado do Pará, um dos
pioneiros dessa Igreja no Norte do Brasil. Em terceiro
mandato nesta Casa, o Deputado tem engrandecido
o nome da nossa corporação, a Câmara dos Deputados, e também da Igreja do Evangelho Quadrangular.
Obrigado pelo seu aparte.
Antes de conceder um aparte ao Deputado Stefano Aguiar, tenho alguns dados sobre o analfabetismo.
É inadmissível que um país como o nosso, que
tem ambições de conquistar espaço junto às lideranças mundiais – e já o tem feito –, ainda apresente altas
taxas de analfabetismo.
Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios – PNAD, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, a taxa de analfabetismo caiu
1,8%, de 2004 a 2009, porém ela ainda representa o
total de 14,1 milhões de pessoas.
De acordo com a revista Veja, versão preliminar
de relatório do Ministério da Educação revela que o
Brasil deixou de atingir as metas mais básicas rumo à
excelência acadêmica. A meta para este ano – já lhe
darei o aparte, Deputado Stefano Aguiar – era chegar
a 10%, índice ainda alto; mas a repetência estacionou
em 13%, como em alguns dos países de mais baixos
indicadores sociais, os países africanos.
O Brasil ainda piorou no quesito evasão escolar, apesar dos incentivos embutidos nos programas
sociais. De 2006 a 2008, o percentual de estudantes
que abandonaram a sala de aula pulou de 10% para
11%, quando o objetivo era baixar a taxa, nesse mesmo período, para 9%.
Concedo o aparte ao Deputado Stefano Aguiar,
do PSC de Minas Gerais.
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O Sr. Stefano Aguiar – Gostaria, primeiramente,
de parabenizá-lo, Deputado Jefferson Campos, pelo
excelente discurso, com um assunto pertinente, de
muita importância. Estive também na exposição de
desenhos das crianças de Terezín, juntamente com
V.Exa., e o que me impressionou foi ver crianças que
fizeram desenhos e maravilhosos poemas em meio a
iminentes mortes, violência. A comida era um luxo naquele lugar. Quero aproveitar este momento, Deputado
Jefferson Campos, para homenagear o povo judeu de
todo o mundo, principalmente do Brasil, e deixar um
recado ao povo brasileiro. Homenagear o povo judeu
por quê? Pode-se matar o dono de uma ideia, mas a
ideia não pode sofrer violência. E não morre. A ideia
daquele povo era liberdade e dignidade. Pode-se matar
um sonhador, mas o sonho não morre. Os sonhos de
liberdade e de grandeza daquele povo não morreram.
Hoje é uma grande nação. Quero deixar um recado
ao povo brasileiro: não deixe de ter ideias de grandeza, de dignidade, de melhoria, apesar da pobreza, do
analfabetismo, da violência, das drogas que por aqui
circulam, das dificuldades diárias nas famílias. Quero
também levar ao povo brasileiro a mensagem de que
uma pessoa, quando sonha, não morre. Mesmo que
ela desça à sepultura, o seu sonho continua aqui, a
exemplo de Martin Luther King, que um dia disse: “Eu
sonho com o dia em que os meus filhos vão pisar uma
nação em que eles não serão julgados pela cor da sua
pele, mas pelo conteúdo do seu caráter”. Muitos riram
dele, ele foi assassinado, mas hoje o Presidente daquele país é um homem negro. Então, os sonhos não
podem morrer. Que o povo brasileiro continue sonhando
e tendo ideias de grandeza e de dignidade para este
País, que é grande e será muito maior ainda do que
se possa imaginar.
O SR. JEFFERSON CAMPOS – Quero agradecer
a V.Exa. e incorporar o seu aparte ao meu pronunciamento. Deputado Pastor Stefano Aguiar, V.Exa. está no
momento substituindo o também brilhante Deputado
Mário de Oliveira, que cumpre o sétimo mandato nesta
Casa. Quero dizer da alegria de termos aqui V.Exa.,
que tem demonstrado jovialidade, força e a experiência dos grandes tribunos. Muito obrigado pelo aparte,
que incorporo ao meu pronunciamento.
Falando do Deputado Mário de Oliveira, eu não
poderia deixar de citar que neste ano a igreja a que
pertenço, a Igreja do Evangelho Quadrangular, completa 60 anos de instituição no Brasil. Nós teremos no
próximo dia 20 de junho, na cidade de Itajaí, a Convenção Nacional da Igreja Quadrangular. Ela chegou
ao Brasil em 1951 e tem se expandido em todos os
Municípios, em todos os Estados. É uma igreja contextualizada com a sociedade em que estamos vivendo,
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presidida pelo Pastor Mário de Oliveira, membro do
Conselho Nacional de Diretores. No meu Estado, faço
parte do Conselho Estadual de Diretores, presidido
pelo Reverendo Rocco Digilio Filho, do qual participam
superintendentes, pastores e outros membros dessa
Igreja que tanto tem pregado pelo Brasil, recuperado
vidas, salvado almas, fazendo seu trabalho social de
forma brilhante.
Quero registrar os 60 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil e informar que haverá
nesta Casa, neste plenário – palco de tantos debates
acalorados, tantas discussões e decisões que modificam vidas e rumos da Nação –, no dia 8 de novembro,
numa terça-feira, sessão solene comemorativa desse
aniversário.
Todos os que desejarem participar da sessão para
parabenizar essa jovem senhora Igreja Quadrangular,
de 60 anos, estão convidados para aqui estarem no dia
8 de novembro, às 10 horas da manhã, se Deus assim
permitir, para realizarmos uma sessão comemorativa
dos 60 anos que o Rev. Harold Williams chegou ao
Brasil trazendo o Evangelho Quadrangular.
Ouço o Deputado Lincoln Portela, de Minas Gerais.
O Sr. Lincoln Portela – Deputado Jefferson Campos, quero parabenizar V.Exa. e a Igreja Quadrangular
pelos 60 anos de existência. V.Exa. falou do Deputado
Mário de Oliveira, membro desta Casa, se não me engano, pelo sexto mandado.
O SR. JEFFERSON CAMPOS – Sétimo.
O Sr. Lincoln Portela – Sétimo mandato. Trata-se
de alguém que tem cooperado, e muito, para o bem da
Nação. Lembro que a Igreja do Evangelho Quadrangular
tem dado ao Brasil uma contribuição na área social de
extrema relevância. Conheço o trabalho social que a
Igreja do Evangelho Quadrangular costuma realizar, e
isso tem sido muito bom para pessoas envolvidas com
álcool, com drogas, para crianças desamparadas, menores desamparados, jovens desajustados. A Igreja do
Evangelho Quadrangular tem conseguido falar a língua
dessas pessoas e trabalhar para o desenvolvimento da
Nação brasileira, dando condições de emprego e de
estudos – o que tem sido muito bom –, com os muitos
cursos que oferece. Parabéns à Igreja do Evangelho
Quadrangular! Parabéns, Deputado Jefferson Campos,
pelo seu pronunciamento.
O SR. JEFFERSON CAMPOS – Agradeço a
V.Exa. e incorporo o seu aparte ao meu pronunciamento.
Pois não, Deputado.
O Sr. Ronaldo Nogueira – Também quero me
associar à homenagem que será prestada à Igreja do
Evangelho Quadrangular e manifestar o nosso reconhecimento, como Pastor da Assembleia de Deus, ao
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importante trabalho de evangelização e também na
área social desenvolvido por essa Igreja não somente
no Brasil, mas no mundo todo.
O SR. JEFFERSON CAMPOS – Agradeço pelo
aparte, Deputado.
Quero dizer da nossa alegria em realizar essa
sessão solene e, mais uma vez, volto a convidá-los
para dela participar.
No próximo dia 20 de junho teremos a nossa convenção, dirigida pelo Ver. Celso Nascimento, Secretário
de Comunicação da Igreja do Evangelho Quadrangular.
Representaremos a Igreja na cidade de Itajaí.
Partindo para o encerramento deste espaço, não
poderia deixar de parabenizar a nossa Presidente Dilma Rousseff pela atitude que recentemente teve em
relação a um pleito das bancadas religiosas e familiares, da Igreja Católica e da bancada evangélica, que
foi até ela, com muita sensibilidade, pedir que fosse
retirado das escolas públicas do nosso País um kit que
vou chamar de kit da sexualidade.
No meu entendimento, essa discussão deve se
travar dentro de casa, na família – e por que não dentro das próprias igrejas? –, de uma forma serena, com
os pais instruindo seus filhos.
Nós, juntos com as Frentes Parlamentares que já
citei, fomos até a Presidente dizer que não seria de bom
alvitre que o chamado kit gay, como ficou conhecido,
na verdade kit da sexualidade, fosse inserido no contexto das escolas, porque não havia estrutura para tal.
Parabenizo a Presidente, em nome do nosso
Estado e daqueles que nos colocaram aqui, os quase
120 mil eleitores que me enviaram pela terceira vez
a esta Casa, pelo meu quinto mandato parlamentar.
Quero dizer que, no meu entendimento e no daqueles
que me elegeram, a Presidente agiu com muito bom
senso e com extrema habilidade quando mandou retirar esse kit.
E quero também citar o Deputado Jair Bolsonaro,
que foi quem levantou a questão. Embora tenhamos
divergências em alguns posicionamentos, a princípio
foi o Deputado Bolsonaro quem levantou o fato de que
esse kit traria prejuízo à formação das nossas crianças.
Então, faço o que a própria Bíblia, da qual eu sou pregador, manda, quando diz que a quem merece honra
tem que ser dada honra. Nesse quesito, Deputado,
V.Exa. levantou a bandeira sobre o kit, que, também a
meu ver, é nocivo. E foi esse também o entendimento
da Presidente.
Nós nos reunimos aqui com o Ministro da Educação, a quem pedimos sensibilidade – o que à época S.Exa. não teve. Portanto, foi necessária uma ação
enérgica da Presidente proibindo essa manifestação.
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O SR. ROBERTO DE LUCENA – Peço um aparte, Deputado Jefferson.
O SR. JEFFERSON CAMPOS – Vou conceder
o aparte ao Deputado Lucena, esperando que, dentro
do tempo dado pela Presidência, possamos encerrar
o pronunciamento.
O Sr. Roberto de Lucena – Deputado Jefferson
Campos, quero saudá-lo e parabenizá-lo pelo brilhante e empolgante pronunciamento. V.Exa. faz menção
à postura da Presidente Dilma em relação ao kit anti-homofobia. Quero aproveitar este momento para dizer
que nem a Presidente Dilma, nem a Frente Parlamentar
da Família e Apoio à Vida, nem a bancada evangélica
são contra o kit anti-homofobia. Nós não somos homofóbicos, somos contra a homofobia. Na verdade, o
posicionamento da Presidenta Dilma e também das
frentes que representamos aqui na Câmara dos Deputados é contra o kit que fazia apologia ao homossexualismo. E, como bem disse V.Exa., levantou-se aqui o
Deputado Bolsonaro, às vezes incompreendido, num
determinado momento, como uma voz que clamava
no deserto, chamando a atenção de todos para aquilo
que estava diante dos nossos olhos.
O SR. JEFFERSON CAMPOS – Nosso João
Batista.
O Sr. Roberto Lucena – Não é verdade? Oportunamente houve a mobilização desta Casa. Felizmente corrigiu-se esse destempero, esse equívoco.
E, felizmente, a Presidenta Dilma tomou essa atitude
trazendo para si a responsabilidade que lhe compete.
Quero parabenizá-lo, Deputado Jefferson, mais uma
vez, pelo pronunciamento e celebrar com V.Exa., com
o Deputado Bolsonaro e com os que aqui defendem a
família, que estão aqui para militar em favor da causa
da vida e da família, essa vitória, que foi a vitória do
Brasil, a vitória de todos nós.
O SR. JEFFERSON CAMPOS – Eu agradeço
a V.Exa.
Incorporo o aparte do nobre Deputado Roberto
de Lucena, do PV de São Paulo, Presidente da Igreja
O Brasil para Cristo, grande Parlamentar que tem muito
bem representado o nosso Estado.
Recentemente estivemos em missão em Manaus,
na Marinha brasileira.
Quero parabenizá-lo e agradecer-lhe pelo importante pronunciamento.
O Sr. Mauro Benevides – Deputado Jefferson
Campos, sei que V.Exa. está nos instantes finais do seu
pronunciamento no Grande Expediente de hoje, mas eu
não me dispensaria de aparteá-lo para oferecer o meu
testemunho de que a Igreja Quadrangular no Ceará,
durante tantos anos de funcionamento permanente, tem
prestado inestimáveis serviços no campo da evangeli-

Junho de 2011

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

zação. Faço uma referência especial ao Pastor Nelson
Carlson, que ali tem se conduzido com aprumo, com
firmeza e com determinação, sobretudo pastoreando
aquele grupo hoje expressivo que se espraia por todo
o interior do Ceará. Ele realmente cumpre admiravelmente a missão de dirigir a Igreja Quadrangular no
Ceará. Era esse o registro que me sentia no dever de
inserir e, naturalmente, enaltecendo o trabalho que ali
faz o Pastor Nelson Carlson.
O SR. JEFFERSON CAMPOS – Agradeço a
compreensão da Mesa. Em 1 minuto, vou encerrar.
Quero dizer que ainda temos uma grande batalha nessas frentes que defendem a livre expressão a
respeito do PL nº 122, que está no Senado e contra o
qual temos nos posicionado. Já houve uma grande manifestação em Brasília daqueles que defendem o direito
de expressão. Como já foi dito aqui, nós não somos
homofóbicos, queremos liberdade de expressão para
poder dizer aquilo que pensamos, ensinar os filhos da
maneira como entendemos que devem ser ensinados.
Será uma nova batalha para que o PL nº 122
seja rejeitado e que o Brasil continue tendo direito à
liberdade de expressão.
Ouço rapidamente o aparte do Deputado Jair
Bolsonaro.
O Sr. Jair Bolsonaro – Deputado Jefferson Campos, quero cumprimentá-lo pelas palavras. Se eu tirei
o bicho da toca, V.Exa. com a sua bancada o executaram. Essa questão tem muito a ver com a família,
a religião e os bons costumes. Cumprimento os seus
eleitores, que o mantêm nesta Casa, com uma bancada
tão maravilhosa como é a evangélica. Meus parabéns!
O SR. JEFFERSON CAMPOS – Agradeço a
V.Exa.
Citarei Martin Luther King mais uma vez, já citado
pelo Deputado Stefano: “Não lhe preocupava o grito
dos culpados, daqueles que fazem barulho, mas, sim,
o silêncio dos bons”.
Nós, que cremos, que temos uma bandeira a defender, não podemos nos omitir de falar, de dizer, de
ser a voz. Afinal de contas, parlamentar vem de parlar,
de falar, de dizer, de fazer ouvidos aqueles que não
têm voz, de trazer a esta Casa aqueles que não podem aqui estar, mas que, por todo o Brasil, clamam por
justiça, por crescimento, por igualdade social, pelo fim
da pobreza. É isso que devemos fazer, e temos feito.
Obrigado ao Presidente, pela compreensão, e
aos aparteadores.
Que Deus abençoe a todos.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em
����������
primeiro lugar quero parabenizar o Embaixador Giora Becher
e a Embaixatriz Rachel Becher, de Israel, pelo brilhante trabalho que têm desenvolvido em nosso País. Na
condição de Vice-Presidente da Frente Parlamentar
Cristã Brasil-Israel pela Paz, gostaria de citar alguns
acordos firmados entre nossos países, como o de livre comércio entre Israel e Brasil e o MERCOSUL, o
crescimento no intercâmbio de turistas nos dois países, a reabertura oficial do Consulado-Geral em São
Paulo e dos Consulados honorários no Rio de Janeiro
e Belo Horizonte e a concessão do Titulo de Cidadão
Honorário de Brasília ao Presidente de Israel, Shimon
Peres, e ao Prefeito de Jerusalém, Nir Barkat. Visitas
importantes foram realizadas, incluindo a visita do
Presidente Shimon Peres ao Brasil e a primeira visita
de um Presidente brasileiro a Israel, a do Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria de abordar outro assunto que me chamou muito
a atenção. No dia 2 de março próximo passado participei da abertura oficial da exposição Os Desenhos
das Crianças de Terezín, na Câmara dos Deputados,
que me sensibilizou.
Promovida pela Embaixada de Israel e pela Frente
Parlamentar Cristã Brasil‑Israel pela Paz, a exposição
retratou os desenhos e os poemas feitos por milhares
de crianças de Terezín, que se converteram em testemunho da experiência que elas viveram sob o rigor
do cruel domínio nazista durante a II Guerra Mundial.
Trata-se de cópias fiéis de uma parte dos desenhos
originais, que estão permanentemente expostos no
Museu Judaico de Praga.
No início da II Guerra Mundial, o regime de ocupação nazista do III Reich fez da cidade de Terezín um
campo de concentração provisório para populações
de origem judaica da Boêmia e da Morávia e, depois,
de outras partes da Europa. Esse campo ficou tristemente conhecido em todo o mundo como porta em
direção à morte, pela qual passaram mais de cem mil
judeus tchecos e europeus. A esmagadora maioria
faleceu nas câmaras de gás de Auschwitz, Majdanek,
Chelmno, Treblinka.
Sob o pretexto de proteger os judeus contra as
excentricidades e pressões da guerra, Hitler construiu
a cidade de Terezín. Músicos notáveis, escritores, artistas e líderes foram enviados para lá para serem
mantidos com “mais segurança” e para se livrarem das
manifestações antissemitas do chamado mundo civilizado. Esse estratagema funcionou por muito tempo,
para o infortúnio de quase 200 mil homens, mulheres
e crianças que passaram pelos portões de Terezín a
caminho da morte provável.
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Nesse contexto, as crianças que viviam nos guetos dos campos de concentração encontraram, de certa
forma, na arte, uma espécie de fuga daquela realidade
tão cruel. Geralmente essas crianças desenhavam sob
a orientação do artista Friedl Dicker-Brandejs e, embora sem recursos materiais suficientes, pintavam sobre
qualquer superfície que havia por perto; dispunham
de pouco giz, aquarelas e materiais insuficientes, que
souberam combinar para formar admiráveis texturas.
Pintaram e escreveram para expressar sua saudade
do lar, seu abandono, sua tristeza e para compartilhar
suas ansiedades, seus temores e suas esperanças, tal
como fez Anne Frank em seu diário.
Esses desenhos, na sua maioria, são de autoria
de meninas de 10 a 15 anos de idade. Formaram-se
círculos temáticos, através das lembranças de paisagens, de ruas e cidades, de seus familiares, de flores
e animais, de brincadeiras infantis, de imaginação e
fantasias e de suas experiências, na infeliz vida dentro
do campo de concentração.
Os desenhos e poemas feitos pelas crianças de
Terezín evidenciam a recordação dos lares perdidos
e da já distante infância feliz, além da amargura de
terem sido arrancados de sua vida normal para um
mundo desumano de opressão e ódio mortal. É uma
mensagem para saber um pouco mais sobre a verdadeira história do holocausto.
Das 15 mil crianças desse campo de concentração, somente cem sobreviveram aos assassinatos em
massa promovidos pelo louco fanatismo do nazismo.
A exposição que conta essa história já passou
pelos Estados Unidos – Boston, Nova York, Washington, entre várias outras cidades –, por praticamente
toda a Europa – Inglaterra, França, Itália, Espanha, etc.
No Brasil já foi exposta em Recife, no Rio de Janeiro,
encerrando-se em Brasília, na Câmara dos Deputados.
Portanto, gostaria de parabenizar a Frente
�������������
Parlamentar Cristã Brasil-Israel pela Paz e a Embaixada de
Israel pela brilhante iniciativa de trazer para esta Casa
de leis essa exposição de elevado valor cultural para
a humanidade. Sentimo-nos privilegiados por termos
tido a oportunidade de conhecer e refletir a respeito,
sob um olhar humanizado, de uma parte da História
que gostaríamos, talvez, de apagar da nossa memória.
No entanto, é importante essa perspectiva para ficarmos mais atentos, inclusive como líderes deste País, a
como nossas decisões afetam as crianças e que efeito
elas causam no futuro de uma geração.
Quero que fique registrado nos Anais desta Casa
o discurso proferido pelo Embaixador Giora Becher por
ocasião da abertura da exposição Os Desenhos das
Crianças de Terezín, bem como poema lido por mim
nesta ocasião, de autor desconhecido:
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“Me destrói a dor, a dor de Terezín
Quinze camas. Quinze placas com nomes.
Quinze pessoas sem nenhuma linhagem.
Quinze corpos torturados com medicamentos.
Camas manchadas com sangue de outros tempos.
Quinze corpos que aqui querem viver.
Trinta olhos que procuram a tranquilidade.
Cabeças raspadas, saídas do cárcere.
A santidade do sofrimento, que não me
importa.
A beleza do ar, que dia após dia cheira
estranho e carbônico, enfermeiras que trazem
os termômetros, mas que se perdem detrás
de um sorriso.
A comida é um luxo aqui.
A noite é muito longa e o dia curto.
Apesar de tudo, não quero ir embora e
deixar os quartos com luz e os rostos ardentes, enfermeiras que deixam para trás só uma
sombra, para ajudar aos pequenos que sofrem.
Queria ficar aqui, doentinho, aguardando
a visita diária dos médicos, até que depois de
muito, muito tempo, eu fique bem.
Então eu gostaria de viver e voltar para
casa”.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, outro assunto que gostaria de tratar nesta sessão refere-se a
um problema que, infelizmente, ainda é muito presente no Brasil: a pobreza. Fala-se muito em crescimento
econômico, avanço tecnológico, investimentos. Porém
ignora-se o fato de que 19,9 milhões de brasileiros ainda vivem na linha de pobreza, de acordo com dados
divulgados em junho do ano passado pela Pesquisa
de Orçamentos Familiares – POF.
É fato que o Governo Lula investiu muito para
que esses índices diminuíssem através de programas
sociais aos quais a Presidente Dilma dá continuidade.
Proporcionar melhores condições de vida e retirar pessoas da pobreza implica fatores muito mais amplos do
que imaginamos. É preciso conhecer, de fato, o problema em questão para apresentar soluções que gerem mudanças das estruturas que causam a pobreza.
Creio que medidas assistencialistas são válidas,
pois, com seu cunho emergencial, atendem aos que
não podem esperar. No entanto, algo mais profundo
e de longo prazo precisa ser feito. Precisam ser desenvolvidas políticas públicas que gerem mudanças
estruturais, que invertam o processo que temos vivido.
Acredito, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados
que uma medida eficaz para uma profunda transfor-
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mação social é a educação. A educação é base estrutural do homem; é através do desenvolvimento do
seu intelecto que se dão as relações que permeiam o
seu mundo exterior; é partir da educação que se dão
as relações sociais, culturais e profissionais.
É inadmissível, por exemplo, um País como o
Brasil, que tem ambições de conquistar espaço junto
as lideranças mundiais ainda apresentar altas taxas
de analfabetismo. Segundo o a Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios – PNAD, do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística – IBGE, a taxa de analfabetismo caiu 1,8% de 2004 a 2009, porém ela ainda
representa um total de 14,1 milhões de pessoas.
De acordo com a revista Veja, versão preliminar
de relatório do Ministério da Educação revela que o
Brasil deixou de atingir as metas mais básicas rumo à
excelência acadêmica. A meta para este ano era chegar
a 10%, índice ainda alto, mas a repetência estacionou
em 13%, como em alguns dos países africanos. O Brasil ainda piorou no quesito evasão escolar, apesar dos
incentivos embutidos nos programas sociais. De 2006
a 2008, o percentual de estudantes que abandonaram
a sala de aula pulou de 10% para 11%, quando o objetivo era baixar a taxa, nesse mesmo período, para 9%.
A educação, assim como a saúde, saneamento
e moradia, também precisa ser tratada como prioridade e de maneira emergencial. Não dá para tapar o sol
com a peneira. Se não há educação, não há formação
de caráter, não há emprego, não há renda e, por consequência, não há moradia, comida, segurança, sem
contar a marginalização do cidadão.
Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que autorize a
divulgação deste meu pronunciamento nos meios de
comunicação da Casa e no programa A Voz do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Onofre Santo Agostini) –
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Heuler Cruvinel.
O SR. HEULER CRUVINEL (DEM-GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, neste
breve comentário, quero comunicar que na última sexta-feira, dia 3 de junho, faleceu na cidade de Rio Verde,
Goiás, o ex-Prefeito Paulo Roberto Cunha, Deputado
Federal Constituinte nesta Casa, Presidente da CONAB, eleito três vezes Prefeito da cidade de Rio Verde,
um dos sócios fundadores da Cooperativa Mista dos
Produtores Rurais do Sudoeste Goiano – COMIGO,
um homem que mostrou toda a sua liderança durante
o tempo em que esteve à frente da política no Estado
de Goiás.
Apesar de não estarmos do mesmo lado, reconhecemos sua liderança e deixamos registrado nossos sentimentos para toda a sua família e para o povo
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de Rio Verde, que sente muito a morte desse grande
líder naquela cidade.
O SR. PRESIDENTE (Onofre Santo Agostini) –
Pois não, Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Onofre Santo Agostini) –
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, antes
de conceder a palavra ao nobre Líder Lincoln Portela,
eu pediria a V.Exa. que neste Grande Expediente acolhesse como lido pronunciamento em que me reporto
à economia brasileira no seu primeiro trimestre.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Onofre Santo Agostini) –
Com todo o prazer, Deputado Mauro Benevides.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a economia brasileira teve um acelerado crescimento no primeiro trimestre deste ano, subindo 1,3%, frente aos 3
meses imediatamente anteriores, segundo constatação
técnica do IBGE.
O Ministro Guido Mantega, ao divulgar a auspiciosa notícia, foi extremamente cauteloso, admitindo
que, no próximo trimestre, poderia não ocorrer a mesma progressão ora registrada, em face de uma desaceleração à vista em nossa economia.
Em valores correntes, a soma de todas as riquezas produzidas pela economia no período alcançou
939,6 bilhões de reais. Em relação à igual período de
2010, o PIB avançou 4,2%.
Para a gerente da Coordenação de Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Palis, “o melhor desempenho
foi dado à agropecuária”. “Este é um ano bom, com
previsão de recorde da safra agrícola”, acrescentou
aquela técnica.
A expectativa é quanto à obtenção de, pelo menos, 4,5% do PIB anual, um pouco abaixo da previsão
indicada pelo próprio titular da Pasta fazendária.
Mesmo assim, ainda existem aqueles que admitem a previsão inicial em derredor de 5%, embora
outros, mais céticos, situam algo para acima de 4%
no final do exercício corrente.
O crescimento foi menor, ressalta arguto observador da área oficial, apesar de considerar que a vitalidade dos últimos anos muito se diferencia do comportamento mundial.
A dúvida perdura, embora em meio a um misto
de confiança, alimentando por porta-vozes governamentais.
O SR. PRESIDENTE (Onofre Santo Agostini) –
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Josué Bengtson.
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O SR. JOSUÉ BENGTSON (Bloco/PTB-PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
registrar nos Anais desta Casa as eleições suplementares para os cargos de Prefeito nos Municípios de
Bujaru, Brasil Novo e Aveiro, no Pará. Inclusive, quero
parabenizar o companheiro Ranilson pela brilhante
vitória na eleição no domingo passado, em Aveiro.
Parabenizamos também toda a equipe que trabalhou, a Vereadora Neide, a Maria da Fé e tantas
outras pessoas.
Parabéns, Aveiro, pelo novo Prefeito eleito!
O SR. PRESIDENTE (Onofre Santo Agostini)
– Neste momento deveria usar a tribuna o Deputado
Francisco Floriano, que, todavia, gentilmente preferiu
que o Deputado Lincoln Portela falasse em nome da
Liderança do Bloco/PR, a quem concedemos a palavra
por 7 minutos. Posteriormente, o Deputado Francisco
Floriano usará a palavra.
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Como
Líder. Sem revisão do orador) – Obrigado, Sr. Presidente Onofre Santo Agostini.
Sras. e Srs. Parlamentares, estou vindo agora de
uma audiência com o Ministro José Eduardo Cardozo
e eu gostaria de nominar os Deputados que estiveram
presentes: Paulo Pereira, Paulinho da Força; Chico Lopes, do PCdoB; Arnaldo Faria de Sá, do PTB; Sérgio
Moraes, do PTB; este que vos fala, Lincoln Portela,
do PR; Dr. Aluizio, do PV-RJ; Assis Melo, do PCdoB;
Glauber Braga, do PSB; Alessandro Molon, do PT;
Ivan Valente, do PSOL; Zoinho, do PR; Daniel Almeida,
do PCdoB; Simão Sessim, do PP,; Chico Alencar, do
PSOL; João Dado, do PDT; e Walney Rocha, do PTB.
Esses Parlamentares foram pedir ao Ministro solução para o impasse em relação aos bombeiros do
Estado do Rio de Janeiro: 439 heróis daquela cidade,
heróis do nosso Brasil não somente por salvarem e
resgatarem vidas de acidentes, de afogamentos e de
incêndios, mas por continuarem sobrevivendo, fazendo
o trabalho que fazem com o mísero, aviltante e miserável salário de 950 reais por mês.
É claro, não havia outra coisa para acontecer senão isso. No momento em que os policiais invadiram,
deveriam ter sido consultados, deveria ter sido aberto
um canal de negociação entre eles e o Governo do
Rio de Janeiro. Isso não aconteceu, e eles foram imediatamente presos, numa situação degradante diante
da sociedade brasileira, diante do seu Estado e diante
dos seus filhos.
Eu entendo que o bem sempre vai prevalecer sobre o mal. Nesse caso, esperamos que uma solução
negociada seja encontrada. Sabemos que esse caso
já está no STM – Superior Tribunal Militar e sendo cuidado pelo Ministério Público. Nada impede, sem que
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haja uma mistura dos Poderes, que uma mesa de negociação seja formada, que um canal de negociação
seja aberto. Não estamos querendo valorizar exceções,
mas há casos e casos.
É importante que esses bombeiros do Rio de Janeiro sejam tratados de uma outra maneira, porque a
situação deles é dramática. E não apenas isso. Esses
Parlamentares que nominei aqui estiveram levando uma
preocupação de todo o Brasil. Hoje mesmo, passando
pela Esplanada dos Ministérios, vindo à Câmara dos
Deputados, encontrei uma marcha de bombeiros do
Distrito Federal, solidários com os bombeiros do Rio
de Janeiro.
Também temos tido notícias, pelos Deputados
que ali estiveram presentes, de que em outras unidades do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro há uma
preocupação, há uma inquietação muito grande. E essa
inquietação não está apenas no Rio de Janeiro, mas
também em todo o Brasil.
É preciso que paremos para pensar e que abramos com esta Casa e com o Governo Federal uma
rodada de negociação, para resolvermos essa questão dos Policiais Militares, dos Policiais Civis e dos
Bombeiros. Bombeiros do Rio de Janeiro, que inclusive
não estão ligados à Polícia Militar. Eles estão ligados
à saúde e à defesa civil do Estado do Rio de Janeiro.
Nós precisamos mudar esse estado de coisas.
O Brasil precisa cuidar daqueles que têm cuidado de
nós. Ou seja, aqueles que trabalham com segurança
pública. E não dá mais para os Bombeiros e Policiais
Civis e militares viverem da forma como estão vivendo.
Precisamos abrir uma rodada de negociação –
não sei se sobre a PEC 300/2008, que precisa ser
votada. Ela já foi votada em primeiro turno e, se não
for votada em segundo turno, que encontremos um
outro caminho, mas que tenhamos uma solução para
Bombeiros, para Policiais Militares, para Policiais Civis,
porque o Brasil já não aguenta mais.
Esses homens e mulheres que cuidam da segurança pública do Brasil precisam também ter o cuidado
e o respeito dos seus devidos Estados, dos seus Municípios, e também o devido cuidado do Governo Federal.
Era o que tinha a dizer, em nome da Liderança
do Partido da República, agradecendo ao Deputado
Francisco Floriano, que me abriu este espaço em seu
horário de Grande Expediente.
Muito obrigado, Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Onofre Santo Agostini)
– Concederemos a palavra ao Deputado Francisco
Floriano; antes, porém, ao Deputado Silas Câmara.
O SR. SILAS CÂMARA (PSC-AM. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, faço uma
comunicação rápida.
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Hoje, a bancada evangélica teve o privilégio de
inaugurar um painel comemorativo pelos cem anos da
Assembleia de Deus no Brasil, um painel que fala da
história, fala também das conquistas; mas, acima de
tudo, Sr. Presidente, um painel que convida a Nação
inteira a caminhar até a cidade de Belém do Pará,
onde teve início esse grande movimento pentecostal
que tomou conta do mundo e que hoje, sem dúvida
nenhuma, é o berço da maioria das instituições religiosas evangélicas do País.
Portanto, parabenizo o Pastor Samuel Câmara,
Presidente e Pastor da igreja‑mãe da Assembleia de
Deus em Belém do Pará. E aproveito, Sr. Presidente,
para convidar toda a Nação brasileira, todos os Deputados Federais e Senadores desta Casa a participarem
deste momento que, sem dúvida nenhuma, será um
momento que vai revolucionar o evangelho e a missão
evangelística em todo o mundo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Onofre Santo Agostini)
– Deputado Francisco Floriano, agradeço a V.Exa. a
tolerância e a compreensão.
Tem V.Exa. a palavra por 25 minutos.
O SR. FRANCISCO FLORIANO (Bloco/PR-RJ.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, inicialmente deixo registrada a minha revolta com fatos ocorridos e desejo que a paz, a graça e a
força de Deus estejam com as famílias dos bombeiros
que estão sofrendo no Estado do Rio de Janeiro. Junto
à bancada fluminense, vamos lutar por um melhor entendimento entre o Governo do Estado e os bombeiros
para que haja, sim, uma anistia, porque eles têm direito
de lutar, de requerer, de reivindicar. Eles entraram num
local que é a sua própria casa, onde foram ensinados
a lutar pela vida, como sempre o fazem. Os bombeiros,
não só os do meu Estado, mas os de todo o Brasil,
estão de parabéns. Que Deus os abençoe!
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos os
que nos ouvem pela Rádio Câmara e nos assistem pela
TV Câmara, boa tarde, gostaria de agradecer a toda a
população do meu Estado do Rio de Janeiro, que me
elegeu, que me abraçou quando saí da minha cidade
natal. Ali pude estudar, trabalhar e cuidar da minha
família. Eu só tenho a agradecer ao Rio de Janeiro.
Agradeço a confiança em mim depositada pelo povo
do meu Estado. Estou aqui, no Parlamento brasileiro,
para verdadeiramente lutar por melhores condições
para o nosso Estado.
Saúdo nesta tarde a bancada fluminense, que
nesta legislatura teve uma renovação bastante considerável. Creio que juntos, caros colegas, independentemente da vinculação partidária, podemos melhorar
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a vida da nossa gente. É para isso que fomos eleitos
e é assim que pautarei o meu mandato.
Pretendo trabalhar de forma democrática e participativa, em que a população das mais diferentes
profissões possa opinar, criticar e dar sugestões, sem
barreiras ou constrangimentos. Antes de elaborar projetos de lei, por exemplo, faremos reuniões com as
comunidades, com os bairros, com as cidades, com
todos. Ouviremos aqueles que conhecem a realidade
de perto. Enfim, daremos oportunidade para que o
nosso mandato seja verdadeiramente do povo e para
o povo, sem discursos ou filosofias, assim como tenho
feito no meu programa diariamente.
E aqui quero mandar um abraço a todos os meus
ouvintes do Vem pra Cá Brasil, Vem Rio! É com muito
carinho e respeito que faço a programação, algumas
vezes daqui, de Brasília, e principalmente do meu Estado do Rio de Janeiro. Brevemente irei a cada cidade,
a cada bairro aonde chega a programação da Rádio
Mundial. Tenho feito isso constantemente. Deixo o meu
abraço a todos os meus ouvintes.
Saúdo também a bancada do Partido da República, bancada de apoio do Governo, da qual tenho
orgulho de participar. Saúdo a todos: Prefeitos, Vereadores, Deputados Estaduais, Deputados Federais.
Que Deus derrame graças!
E aqui estou. Não obstante ser Deputado de primeiro mandato e nunca ter sido Vereador ou Deputado
Estadual, não permitirei ser confundido: sou, sim, um
idealista, não um utópico; sou um realista, não apenas
um sonhador; sou um pragmático, não um ilusionista;
sou sincero e direto. Para mim, os milhares de votos
que recebemos só terão sentido se o povo tiver lugar
no nosso mandato e se conseguirmos melhorar a vida
dessas pessoas. Aí, sim, estarei feliz!
É dessa maneira, Sr. Presidente, que atuarei
como representante do povo brasileiro, sobretudo do
carioca e fluminense.
Quero um Rio de Janeiro pujante e respeitado
dentro e fora do Brasil. Quero um Estado que possa
ser abrigo de brasileiros e de estrangeiros. Não tenho
dúvida de que serei cobrado, mas saberei ouvir todos
também.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, após essa
rápida introdução, entro propriamente no tema do meu
pronunciamento nesta sessão do Grande Expediente.
Falarei de um assunto de extrema relevância para o
País e que interfere diretamente na vida socioeconômica de milhões de brasileiros. Refiro-me à distribuição
dos royalties do petróleo.
Sou um grande defensor das riquezas minerais
do Brasil, as quais tornaram o nosso País conhecido e
respeitado em todo o mundo. Criamos as tão conheci-
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das empresas Vale do Rio Doce e PETROBRAS, que,
combinadas com a criação do BNDES, aceleradas nos
anos 50, serviram de ponto de partida para o Brasil
moderno e industrial que conhecemos.
A distribuição dos royalties do petróleo sempre
foi polêmica. Há grupos que defendem a divisão igualitária para todos os entes da Federação e há outros
que optam por defender que tais recursos sejam distribuídos proporcionalmente aos Estados produtores.
Defendo esse último argumento, simplesmente pelos
motivos que explanarei a partir de agora.
É muito fácil querer uma fatia dos recursos dos
royalties do petróleo. Todos querem. O grande problema que há no pleito dos Estados não produtores é um
só: injustiça, senhores telespectadores da TV Câmara.
Outra injustiça. Ninguém fala da primeira injustiça cometida contra o nosso Estado, o Rio de Janeiro,
quando a Capital foi transferida para Brasília. Lembram-se disso? A transferência da Capital para Brasília deixou o Rio de Janeiro quase sem renda. Aí está
o grande gancho – na época, os Deputados também
não brigaram por essa causa – vindo com tudo aquilo:
a transferida da Capital para Brasília. Nenhum estudo indica o abalo econômico que o Estado sofreu. Foi
ali que começou o processo; foi ali que, abandonado
pelos cofres públicos, o Rio de Janeiro não conseguiu
manter os serviços públicos.
Graças aos recursos dos royalties do petróleo, o
Estado conseguiu se manter. E agora querem tirar os
nossos royalties? Querem arrancar o ouro negro da
cidade mais linda desta terra, o Rio de Janeiro?
Não se trata de ficar apenas com o bônus. O difícil é conviver com o ônus, que existe. A palavra correta em relação ao recebimento dos royalties não é
benefício, mas, sim, ressarcimento. O fato é que nem
tudo são flores.
Analisemos então os ônus: poluição do ar em
grandes proporções causada pela queima de gases
tóxicos; vazamentos constantes de gás e petróleo,
por causa de problemas nos oleodutos, acidentes de
petroleiros ou nas plataformas, o que acarreta danos
irreversíveis ao meio ambiente e, sobretudo, àqueles
que dependem da pesca para sobreviver.
A analogia que faço com relação à contradita de
permitir uma paridade na distribuição dos recursos
dos royalties é muito simples de ser compreendida,
Como os Estados que não produzem e que, consequentemente, não sofrem os mesmos problemas dos
que produzem querem receber igualmente os referidos
valores? Reafirmo o que disse anteriormente: não estamos falando de lucro para os Estado e Municípios,
e sim de ressarcimentos pelos danos e transtornos
causados à vida das populações e ao ecossistema.
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O Sr. Silas Câmara ‑ Permite-me um aparte,
Deputado?
O SR. FRANCISCO FLORIANO ‑ Sim, Deputado Silas.
O Sr. Silas Câmara ‑ Deputado Francisco Floriano, V.Exa., sem dúvida nenhuma, ocupa a tribuna
num dia importante para o funcionamento desta Casa.
É representante do Estado do Rio de Janeiro. Abraço toda a população do Rio de Janeiro e a parabenizo por ter enviado a esta Casa V.Exa., um homem
comprometido com as pessoas, com o Estado que
V.Exa., como acabou de dizer, adotou para viver com
a sua família. Parabenizo o Estado do Rio de Janeiro
e V.Exa., também. Faço minhas as suas palavras do
início do seu pronunciamento, quando falou a respeito
dos integrantes do Corpo de Bombeiros do Estado do
Rio de Janeiro, que se encontram em situação extremamente delicada e, todos sabemos, Sr. Presidente e
Sr. Deputado Francisco Floriano, injusta. A culpa pela
atual situação é do Governo Estadual, que não soube
dialogar com os bombeiros, mas é também do Governo Federal, que, nesta Casa, veta constantemente a
aprovação em segundo turno da PEC 300, que pode
estabelecer uma solução linear para a Nação brasileira.
Parabéns pelo tema escolhido: royalties. É um assunto
que está na ordem do dia. Sou a favor de que o Estado do Rio de Janeiro não perca absolutamente nada.
O SR. FRANCISCO FLORIANO – Que bom!
O Sr. Silas Câmara – Sou a favor de que se
encontre uma fórmula para que os Municípios e os
outros Estados também recebam royalties. O Estado
do Amazonas, que é o meu Estado, também produz
muito petróleo. Para que tenham ideia, hoje é o maior
produtor de gás natural do Brasil.
O SR. FRANCISCO FLORIANO – É verdade!
O Sr. Silas Câmara – Trata-se de uma equação
complexa. O Estado do Rio de Janeiro tem de ser tratado de forma diferenciada, até por conta de suas características, mas deve ser encontrada uma fórmula
para que os Municípios brasileiros possam ser contemplados com algum tipo de investimento, através da
distribuição dos royalties. Portanto, abraço V.Exa., e,
abraçando-o, abraço uma pessoa querida por nós: o
meu apóstolo, o nosso apóstolo Valdemiro. Em nome
da Igreja Mundial, abraço V.Exa., na pessoa do Bispo
Alves, do Estado do Amazonas, que está assistindo ou
assistirá o pronunciamento que V.Exa. faz nesta Casa
pela primeira vez. Parabéns. Que Deus ilumine o seu
mandato, o nosso mandato. Que nós possamos ser
luz, mas também resultado ao povo brasileiro.
O SR. FRANCISCO FLORIANO – Muito obrigado, Pastor e Deputado Silas Câmara, meu amigo. Com
certeza, o nosso apóstolo Valdemiro Santiago tem lu-
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tado pela paz e pela união em cada Estado que vai.
Ele esteve recentemente no Espírito Santo e, inclusive, orou pelas famílias dos bombeiros. Leva também
a paz e a união dos povos a outras nações: África do
Sul, Portugal e restante da Europa.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Estado
do Rio de Janeiro, como o maior produtor de petróleo
e gás do Brasil, participante do desenvolvimento socioeconômico do País e um excelente divulgador das
nossas belezas naturais ao mundo, não aceitará tamanha usurpação dos seus direitos.
O Estado do Rio de Janeiro merece essa atenção
do Congresso, porque é um Estado que fala naturalmente pela beleza do nosso País. Eu tenho certeza
de que o Congresso verá isso e lutará para que os
royalties do petróleo sejam verdadeiramente nossos,
como já disse o grande líder Getúlio Vargas.
Só para ilustrar o que estou dizendo – é importante que V.Exa. e a Casa ouçam isto –, pergunto:
por que os Estados produtores de minérios não falam
em dividir o lucro dessas riquezas, tais como bauxita,
ouro, cassiterita, manganês, diamante e zinco? Será
que as Regiões Centro-Oeste, Sul ou Sudeste do Brasil foram beneficiadas com a venda do ouro de Serra
Pelada? Será que chegou algum benefício aos outros
Municípios não produtores? Será que chegou a renda
do ouro, meu Presidente e Sras. e Srs. Deputados?
Então, é hora de conscientizar que verdadeiramente o nosso Estado, o Rio de Janeiro, precisa ter
uma apreciação melhor e que os royalties do petróleo
ali permaneçam, para assim propiciarmos mais condições de uma boa saúde, de um bom transporte e de
uma boa educação. Claro, uma boa educação. Quando
falo em educação, falo em melhor salário, Governador
do Estado, aos professores. Falo também em melhor
salário para os da segurança do nosso Estado, em
melhor salário para beneficiar os nossos Municípios
que sofrem sem saneamento básico. É necessário,
sim, que os royalties do petróleo de dentro do nosso
Estado do Rio de Janeiro sejam intocáveis.
A você, morador de qualquer Estado, que tem a
sua riqueza, digo que não queremos pegar um pedacinho do seu ouro, não queremos tirar um pouco do
seu diamante, não; queremos, sim, que você utilize
esses benefícios em sua própria região. Mas o petróleo que é produzido no Estado que represento tem
que permanecer lá.
Então, o que, de fato, foi feito com tanto ouro da
Serra Pelada? Aquelas regiões foram beneficiadas com
a venda desse ouro? Claro que não. E agora querem
confiscar os recursos do nosso ouro negro. Não vou
admitir tal manobra! Lutarei pelos royalties do petróleo
apenas para os Estados que o produzem. Precisamos
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ser ressarcidos e recompensados. E os royalties traduzem justamente isto: geram empregos, dinamizam o
comércio local, promovem o desenvolvimento socioeconômico e potencializam as áreas estruturantes, tais
como, conforme disse há pouco, saúde, educação, segurança e saneamento básico. Disso não podemos abrir
mão. Disso a bancada do Rio jamais poderá abrir mão.
Temos que melhorar inúmeras cidades. Vejo a
Baixada Fluminense como uma das maiores injustiças.
Sei que lá há homens, Prefeitos lutando por melhores
condições, mas ainda ando em ruas com esgoto a céu
aberto; ainda ando em ruas onde as pessoas pagam
impostos, mas lá não chegam ônibus, nem há escolas
próximas. Essa história da cidade mais linda do mundo
tem que mudar. Que os nossos royalties do petróleo
permaneçam, de fato, em nosso Estado.
Infelizmente, esta Casa aprovou o Projeto de Lei
nº 5.938, de 2009, de iniciativa do Executivo, que estabelece novos critérios de distribuição dos royalties
do petróleo e cria o regime de partilha para os blocos
do pré-sal ainda não licitados, com uma mudança radical no texto. O novo texto aprovado teve como base
emendas dos Deputados Ibsen Pinheiro, Humberto
Souto e Marcelo Castro, beneficiando os Estados não
produtores de petróleo. Pela nova regra aprovada para
a partilha, a distribuição seria igualitária entre todos os
Estados. Sensatamente, o então Presidente Lula vetou
as referidas emendas – graças a Deus!
Caso o Congresso Nacional insista em prosseguir com essa irresponsável ideia, seremos obrigados
a impetrar um mandado de segurança no Supremo
Tribunal Federal contra esse disparate. Usaremos todas as prerrogativas que temos, jurídicas ou políticas,
para que os interesses do povo carioca e fluminense
prevaleçam.
Uma das teses que defendo tem a ver com os
princípios constitucionais. A Carta Magna é o balizamento que rege as relações das pessoas numa sociedade e está acima de tudo. Por isso, sairemos em
defesa do povo brasileiro, sobretudo daqueles cujos
Estados são produtores de petróleo. Contaremos com
o bom senso, a isenção e a competência do nosso Parlamento para que seja respeitada, em primeiro lugar,
a Constituição Federal.
Após dialogar com especialistas e ávidos entendedores do assunto, chegou‑se à conclusão de que há
pelo menos dez ofensas ao texto constitucional. Faço
um apelo a todas as Deputadas e Deputados, em nome
do desenvolvimento e da manutenção de milhares de
empregos: votem contra as emendas conhecidas como
Ibsen, Simon e Souto e a favor dos vetos presidenciais.
A Lei nº 9.478, de 1997, em vigor, que garante tal
repasse somente aos Estados diretamente afetados
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pelas atividades de extração petrolífera, é defendida
por diversas instituições e autoridades, entre elas a
Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro.
Gostaria de deixar bem claro o que disse anteriormente: os royalties são apenas uma compensação
financeira, uma espécie de ressarcimento aos Estados
e Municípios produtores. Apenas isso. Não se trata, de
maneira alguma, de ganho unilateral por parte desses
entes federativos. Na realidade, os Estados produtores
recebem apenas uma ajuda pelos problemas decorrentes dessa exploração, que, indiscutivelmente, os
atinge, e nada mais.
Portanto, aceitar a aprovação da Emenda Ibsen,
proveniente da Câmara dos Deputados, e da Emenda Simon, do Senado Federal, não é o melhor para o
Brasil. Ambas desejam colocar o País na era colonial,
modificando a fórmula de distribuição das participações
dos Estados-membros e Municípios em relação à exploração marítima de petróleo. Os valores dos royalties
e das participações especiais seriam redirecionados
a dois fundos e repartidos entre todos os Estados e
Municípios da Federação, e não como determina a
legislação em vigor.
Caso os vetos presidenciais sejam derrubados,
estima-se que somente o Rio de Janeiro perderá 7
bilhões de reais da sua atual receita, milhares de trabalhadores perderão seus empregos e o caos estará
formado.
Por isso, mais uma vez, eu chamo a atenção da
bancada do Rio: vamos arregaçar as mangas, vamos
ficar de olho, totalmente, porque o petróleo é nosso.
Estado do Rio de Janeiro, o petróleo é nosso! Isso
vai trazer melhor educação, melhor saúde, melhores
trabalhos e melhor governo. Espero contar com essa
bancada.
Faço agora um desabafo, Sras. e Srs. Deputados.
Percebo que há notória acomodação de muita gente
em relação ao caso. Não consigo entender o silêncio
de Prefeitos, Governadores, dos movimentos sociais e
principalmente da Procuradoria‑Geral do meu Estado,
que outrora defendia o repasse apenas aos Estados
produtores.
Todos nós representantes dos Estados produtores defendemos a aplicação dos recursos dos royalties
exclusivamente em prol da melhoria da vida de nossa
gente. O lema das lutas nacionalistas de Getúlio Vargas não foi em vão. O famoso slogan daquela época
ainda ecoa alto e bom som: “O petróleo é nosso!” E
você de casa também pode repetir isso. Você que nos
está assistindo repita: o petróleo é nosso e é do Estado do Rio de Janeiro!
Tal slogan se multiplicava muito antes de se ter
noção sobre a autossuficiência de petróleo no País e
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sobre o conhecimento das imensas reservas de petróleo na camada do pré-sal. Mesmo assim, as pessoas
saíam às ruas e lutavam por seus direitos.
O Estado do Rio de Janeiro tem história, competência e muito conhecimento nessa área. Apenas para
ilustrar o que estou afirmando, digo que o nosso Estado
sedia o maior polo petroquímico do Brasil, localizado
em Itaboraí, na Baixada Fluminense.
Nessa bela cidade está a defasagem. Eu me lembro de várias pessoas reclamarem, sobre Itambi, das
ruas, dos esgotos a céu aberto, de pouco transporte
e de pouca escola. A Itambi, graças a Deus, chegou
mais uma vez o investimento para atender toda a cidade, com boa educação, melhor transporte e melhor
saneamento básico. Parabéns, Itaboraí!
O projeto é realmente grandioso, e os investimentos ultrapassaram a soma de 3,5 bilhões de dólares.
Além do polo petroquímico, a PETROBRAS construiu
também uma base de armazenamento de produtos
líquidos e um centro de especialização e formação
de mão de obra no vizinho Município de São Gonçalo.
A produção, Sr. Presidente, é outra marca grandiosa do polo petroquímico. A unidade processa aproximadamente 150 mil barris diários de petróleo pesado
extraído da Bacia de Campos e produz 1,3 milhão de
toneladas de etanol, 750 mil toneladas de óleo diesel
por ano, entre outros derivados do petróleo. Além disso, gera mais de 200 mil empregos diretos e indiretos.
Todos os avanços conquistados desde o ano
2000 não podem ser perdidos. Não podemos deixar o
Rio parar, jamais. Que esteja a bancada do meu Estado unida, sem bandeira partidária, por um Estado
que não pode parar. Tais avanços têm que continuar.
Não me refiro aqui somente à perda dos 7 bilhões de reais, mas dos milhares de moradias que
deixarão de ser construídas; das ruas que não serão
mais pavimentadas; do saneamento básico que ficará
comprometido; das escolas e postos de saúde que não
serão reformados ou construídos, e assim por diante.
Caso o Congresso Nacional não avalie melhor
seu posicionamento tomado em 2009 e o Supremo
Tribunal Federal não priorize os Estados produtores,
como manda a Constituição Federal, uma crise federativa sem precedentes será instalada no País, e Municípios como Campos, Macaé, Quissamã, Rio das
Ostras, Búzios, Carapebus, Duque de Caxias, Magé
e tantos outros serão os primeiros a experimentar a
ruína, o fracasso. Não permita você que está aí e diga:
o petróleo é nosso.
Falo aqui como brasileiro e cidadão do maior
Estado brasileiro produtor de petróleo e gás natural e
não apenas como Deputado Federal. Estou orgulhoso de ter uma Constituição tão ampla e democrática
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quanto a nossa. No meu caso, não me limitarei apenas
à retórica, mas usarei das minhas prerrogativas para
defender os interesses do povo brasileiro, expressos
na Constituição Federal.
Estou certo de que, entre o sonho e a realidade, entre o discurso e a prática, há um caminho muito
árduo a percorrer. Desafios não faltarão, dificuldades
certamente baterão em nossa porta. Porém, não me
furtarei a me expor e expressar os meus ideais, imbuído de fé e esperança.
Esta é a hora de agirmos. O arcabouço jurídico já
está pronto lá no meu Estado. As nossas bases estão
de prontidão. Lutaremos com todas as forças em prol
da nossa gente, pois mais importante que o mandato
é a dignidade das pessoas honestas, que sustentam
suas famílias e contribuem para o progresso deste País.
Estamos prontos! Se for necessário, entraremos
com tantos mandados de segurança quantos forem
necessários. Nos últimos 2 meses estive reunido com
Conselheiro do Tribunal de Contas do meu Estado,
com pesquisadores, especialistas da área petrolífera e
advogados. A nossa argumentação está realmente respaldada na Constituição Federal. Diversos artigos, itens
e até cláusulas pétreas estão sendo desobedecidos.
Finalizo este pronunciamento, Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, sem conseguir entender como
notáveis homens públicos, com biografias imaculadas,
puderam ter atitudes tão intempestivas e antidemocráticas. Estou convencido de que é o pacto federativo
que está em jogo. Mas, agora, o Parlamento brasileiro
tem nas mãos a oportunidade de assegurar que Estados e Municípios produtores de petróleo e gás natural
continuem contribuindo para a construção de um país
onde os princípios da justiça, da dignidade e do amor
ao próximo façam parte da vida de todos nós.
Sr. Presidente, gostaria que este pronunciamento
fosse divulgado nos meios de comunicação da Casa
e veiculado no programa A Voz do Brasil.
Que o Senhor Deus abençoe a Nação brasileira.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Francisco Flo�
riano, assumem sucessivamente a presidên�
cia os Srs. Heuler Cruvinel e Onofre Santo
Agostini, § 2° do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. DR. ALUIZIO – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Onofre Santo Agostini) –
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Dr. Aluizio.
O SR. DR. ALUIZIO (Bloco/PV-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado
Onofre Santo Agostini, agradeço a V.Exa. a generosidade em me ceder a palavra em hora, talvez, inoportuna.
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A situação dos bombeiros do Rio de Janeiro é
grave. É fundamental que esta Casa, mais uma vez,
tome conhecimento da situação por que estão passando os bombeiros do Estado do Rio de Janeiro.
Há uma comoção nacional, hoje, tentando defender os bombeiros. Na verdade, são 439 homens, pais
de família, que se encontram presos. É fundamental
que o Governador do Estado do Rio de Janeiro liberte
esses homens, sob pena de começarmos neste País
uma comoção social.
Este assunto é de extrema relevância. É preciso
que esta Casa se manifeste, de pronto.
O Brasil vive hoje uma democracia madura, mas
a prisão desses bombeiros nos humilha e envergonha
a todos.
Sr. Presidente, solicito, mais uma vez, que esta
Casa se pronuncie, imediatamente, em prol dos bombeiros do País inteiro.
Muito obrigado.
O SR. EDINHO ARAÚJO – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Onofre Santo Agostini) –
Tem V.Exa. a palavra por 1 minuto.
O SR. EDINHO ARAÚJO (PMDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, eu gostaria, mais uma vez, já que
tive oportunidade de me manifestar na Comissão de
Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados,
de falar da Resolução nº 414, de 2010, da Agência
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, principalmente
sobre o texto do art. 218, que diz que pode repassar
aos Municípios mais um ônus.
Os Municípios brasileiros, ao longo do tempo,
têm tido suas atribuições e seus encargos aumentados, mas, por outro lado, a participação dos Municípios
no bolo de arrecadação dos impostos no Brasil não
acompanha o aumento das atribuições.
Portanto, quero aqui fazer coro ao apelo dos Municípios e da Confederação Nacional dos Municípios no
sentido de que a Agência Nacional de Energia Elétrica
reveja a sua posição.
Sr. Presidente, gostaria que V.Exa. desse como
lido meu pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Onofre Santo Agostini) –
Vamos atender ao pedido de V.Exa.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tenho sido
procurado por Prefeitos preocupados com a Resolução 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica
– ANEEL, principalmente no texto do artigo 218, que
pode repassar aos Municípios mais um ônus.
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Essa preocupação é compartilhada pela Confederação Nacional de Municípios, que levou a discussão
à Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara
de Deputados.
O texto atual transfere aos Municípios os ativos
de iluminação pública até setembro de 2012. Isto, na
prática, levará o Município a pagar valores muito mais
elevados pela iluminação pública.
Os Municípios, Sr. Presidente, já estão excessivamente penalizados por encargos e não resistem a
novos aumentos de despesas.
Sabemos que dos 5.565 Municípios brasileiros
apenas 20% têm alguma capacidade de investimento. Os demais vivem de pires na mão, dependendo de
verbas esporádicas e emendas parlamentares.
Declaro aqui meu apoio às seguintes reivindicações apresentadas pelos Municípios, através de sua
Confederação:
– que o artigo 218 da Resolução Normativa 414/2010, que trata da transferência
dos ativos de iluminação pública, tenha sua
vigência suspensa até que se discuta uma
nova redação;
– a manutenção do ponto de entrega ao
sistema padronizado de iluminação pública,
no bulbo da lâmpada, até que se discuta uma
nova redação para o artigo;
– que a ANEEL determine às distribuidoras que não incluam nas faturas mensais
das prefeituras valores referentes às perdas
dos reatores;
– que os Municípios tenham acesso a
todos os dados de que a ANEEL dispõe sobre
a iluminação pública.
Esta Casa deve estar sempre atenta para combater medidas que onerem ainda mais os nossos Municípios. É o caso da Resolução 414 da ANEEL, que
precisa ser imediatamente revista.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Onofre Santo Agostini) –
Deputado Marçal Filho, V.Exa. tem tido bastante paciência. Já que vamos encerrar o Grande Expediente e
voltar às breves comunicações, antes de conceder a
palavra a V.Exa., com a concordância de V.Exa., vou
conceder a palavra ao meu amigo, Deputado Francisco Escórcio.
O SR. PRESIDENTE (Onofre Santo Agostini) –
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Francisco Escórcio.
O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB-MA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Deputado Onofre Santo Agostini, quero, nesta tarde
maravilhosa, dizer da minha alegria de estar aqui para
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agradecer, depois de muitos anos, ao meu professor
do Centro Educacional Setor Leste, meu eterno diretor Francisco Afonso de Castro, que está aqui ao meu
lado, uma pessoa que conheci em 1963.
Quando garoto, humilde e pobre, ele me deu
tudo, do sapato à roupa. Isso aconteceu nos anos 60.
Meu querido professor, meu querido diretor, aqui
minha eterna gratidão, do fundo de minha alma, por
tudo que você fez por mim. Você já serve a esta Casa
há 20 anos.
Este agradecimento me empolga porque é extensivo a todos os funcionários desta Casa. Sintam-se
todos eles cumprimentados por mim.
Muito obrigado, e meus parabéns!
O SR. PRESIDENTE (Onofre Santo Agostini) –
Deputado Francisco Escórcio, uma das grandes virtudes do ser humano é a gratidão. Cumprimento V.Exa.
por este gesto de gratidão ao seu professor. V.Exa.
demonstrou neste momento o maior gesto de um ser
humano: a gratidão!
O SR. PRESIDENTE (Onofre Santo Agostini) –
Concedo a palavra ao Deputado Marçal Filho, para
uma breve comunicação. S.Exa. dispõe de 3 minutos.
Na verdade, o nobre Deputado disporia de 5
minutos na tribuna. Mas eu fiz uma proposta aqui de
3 minutos, com a assessoria da Mesa, porque temos
um grande número de Deputados para falar antes da
Ordem do Dia.
Portanto, com o a palavra o Deputado Marçal
Filho, por 3 minutos.
O SR. MARÇAL FILHO (PMDB-MS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado
Onofre Santo Agostini, Sras. e Srs. Deputados, gostaria de registrar, nesta oportunidade, a minha satisfação pela assunção ao cargo de Ministra‑Chefe da
Casa Civil, do Governo Dilma Rousseff, a Senadora
Gleisi Hoffmann. S.Exa. é do Estado do Paraná, mas já
prestou serviços ao meu Estado, Mato Grosso do Sul.
A Senadora Gleisi e o seu esposo, Ministro Paulo Bernardo, já ocuparam importantes cargos no meu
Estado. S.Exas. demonstraram inteligência, competência, denodo e deixaram suas marcas de trabalho no
Mato Grosso do Sul.
E agora, com a nomeação da Senadora Gleisi
para o cargo de Ministra-Chefe da Casa Civil, tenho
certeza absoluta de que as coisas fluirão com mais rapidez, principalmente a interlocução entre o Congresso
Nacional e o Poder Executivo, o que é tão positivo para
o País. É essencial essa harmonia entre os Poderes,
gerando importantes frutos para o bem da nossa Nação.
Gostaria, também, Sr. Presidente, que fosse divulgado nos órgãos de comunicação desta Casa o
Congresso Internacional da Carne, realizado ontem à
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noite, na capital do Estado, Campo Grande, do qual
participei.
Mato Grosso do Sul é um dos Estados de maior
rebanho bovino do País, principalmente do gado de
corte, com altíssima tecnologia na agricultura e também na pecuária. Tanto é verdade que este congresso,
pela primeira vez, acontece no Brasil, e justamente em
Campo Grande, com a participação de inúmeros países
e de vários Estados brasileiros. Isso demonstrou claramente a pujança do pecuarista sul‑mato‑grossense,
que mostrou o emprego da tecnologia adequada para
que tenhamos cada vez mais uma carne de qualidade.
Participei da delegação brasileira enviada à França para participar da 79ª Sessão Geral da Assembleia
Mundial de Delegados da Organização de Saúde Animal, que é exatamente uma organização intergovernamental que cuida do tema das doenças dos animais. Lá
nós vimos que o Brasil vem evoluindo, cada vez mais,
nesse sentido. Foi revalidada a certificação de febre
aftosa com vacinação no Mato Grosso do Sul, no momento em que lá estive, representando a Câmara Federal, ao lado do Deputado Cleber Verde. Foi também
comemorada a erradicação da peste bovina no mundo,
que também foi anunciada pela Organização Mundial
da Saúde Animal – OIE, e homenageado os 250 anos
da profissão de médico veterinário em nosso País.
Esta profissão deve ser cada vez mais valorizada, porque, graças ao trabalho realizado pela Medicina
Veterinária, melhorou muito a qualidade da carne em
nosso País, especialmente no meu Estado do Mato
Grosso do Sul, que hoje é exportada para inúmeros
países. Claro que temos de avançar mais.
No Brasil, somente o Estado de Santa Catarina é
que tem o Certificado de Zona Livre de Febre Aftosa.
Nenhum outro Estado brasileiro o possui. É importante
ampliar isso e, quiçá, daqui a poucos anos ter a total
erradicação da febre aftosa. Só assim, vamos exportar
para todo o mundo, trazer divisas, lucros e melhorar
economicamente nosso País.
Registro os meus cumprimentos ao Sr. Eduardo
Riedel, Presidente da FAMASUL, e a toda a sua diretoria em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, pelo
evento realizado ontem.
Muito obrigado.
O SR. MAURO BENEVIDES – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Onofre Santo Agostini) –
Tem V.Exa. a palavra.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, desejo
apenas fazer uma breve intervenção, para registrar a
presença nesta Casa do Governador Cid Gomes, que, a
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convite da Comissão de Educação, veio proferir palestra
a respeito do sistema educacional em nosso Estado.
S.Exa. se fez acompanhar da Secretária de Educação, Profa. Izolda Coelho, que aditou à explanação
do Governador alguns dados relacionados ao desenvolvimento educacional do Ceará.
Era a comunicação formal que desejava fazer a
V.Exa. e à Casa no momento em que nela permanece
o Governador do Ceará, Cid Ferreira Gomes.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Onofre Santo Agostini) – É
um prazer e uma honra, Deputado Mauro Benevides.
O SR. PRESIDENTE (Onofre Santo Agostini) –
Antes de conceder a palavra ao próximo orador, quero
fazer um registro de pesar, por solicitação do Deputado
Heuler Cruvinel, de Goiás.
Determinamos ao programa A Voz do Brasil que
registre também o nosso pesar pelo falecimento do ex-Prefeito de Rio Verde, Paulo Roberto da Cunha, uma
grande figura pública. S.Exa. foi Prefeito de Rio Verde
por três mandatos.
O Deputado Heuler fez o registro, a quem hipoteco minha solidariedade, apresentando nossas condolências à família pelo passamento desse grande
homem público.
O SR. PRESIDENTE (Onofre Santo Agostini) –
Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Fernando
Ferro, por até 3 minutos.
O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Boa tarde, Sr. Presidente.
Grato.
Estivemos pela manhã na apresentação do Plano Estratégico de Fronteiras lançado pela Presidenta
Dilma. Os Ministros da Justiça e da Defesa fizeram
uma explanação a respeito e apresentaram todo um
estudo sobre como tratar nossas fronteiras.
As ações articuladas serão conduzidas pelos
Estados e Municípios. São mais de 700 Municípios na
área de fronteira, 10 países fronteiriços, com os quais
mantemos cerca de 16.800 quilômetros de fronteira,
o que dá ideia do tamanho da nossa tarefa: dar segurança a uma área tão extensa.
São mais de 7 mil quilômetros de fronteira seca
e mais de 9 mil quilômetros de fronteiras de rios e lagos, o que requer infraestrutura das nossas Forças
Armadas na participação desse projeto.
É nesse sentido que a Aeronáutica, a Marinha e
o Exército, da parte do Ministério da Defesa, a Polícia
Rodoviária Federal e a Força Nacional se encarregarão
de articuladamente, pela primeira vez, promover uma
série de políticas nas áreas de fronteiras para combater
o crime que atua nessa faixa do País. São crimes que
vão desde o tráfico de drogas, de pessoas a crimes
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fiscais, contrabando, crimes ambientais, biopirataria,
que requerem competência e qualificação das nossas
Forças Armadas e dos nossos órgãos públicos nas
áreas de segurança.
Para isso, serão instalados, nos centros de operação, toda uma estrutura de satélites e de ampliação
da presença das Forças Armadas na fronteira, para
cobrir toda essa área.
Devemos ampliar os Veículos Aéreos Não Tripulados – VANTs, que estarão em operação a partir
de agosto ou setembro próximo, bem como dobrar o
nosso efetivo de Polícia Federal e Polícia Rodoviária
Federal nessas áreas.
É algo extremamente desafiador para um país
continental como o nosso ter essa exigência de qualificar-se para proteger suas fronteiras. É óbvio que esse
trabalho é articulado com os países vizinhos.
Graças a Deus, o Brasil tem uma característica
própria de fazer fronteira com 10 países da América do
Sul, com os quais não há nenhum litígio de grande referência, como infelizmente acontece em outros países:
Argentina com Chile, Chile com Peru, Peru com Bolívia.
Felizmente, litígios de fronteira não ocorrem no Brasil
pela atitude histórica e pela diplomacia, que tem tido
uma relação extremamente civilizada de cooperação,
de respeito à soberania e autodeterminação dos povos.
Nesse sentido, este Plano Estratégico de Fronteiras interage com os países vizinhos, nossos irmãos,
para efetivamente combater o crime organizado e garantir nossa segurança e soberania. Elogiamos este
trabalho e reconhecemos da maior importância a sua
condução pela nossa Presidente Dilma Rousseff.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Onofre Santo Agostini)
– Concedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado
Júlio Campos.
O SR. JÚLIO CAMPOS (DEM-MT. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, recentemente, a cidade de Cáceres foi
destaque no Jornal Nacional como uma das principais
portas de entrada de cocaína que vem da Bolívia e é
suficiente para abastecer o tráfico no Rio de Janeiro,
São Paulo e em outras capitais brasileiras.
Foi apontado pela reportagem que o crime tem
crescido onde falta rigorosa fiscalização em nossas
fronteiras. O próprio Juiz daquela comarca, Dr. Alex
Figueiredo, já apreendeu 400 quilos de cocaína, e
podem ter certeza de que 20 vezes isso já passou livremente. Também foi mostrado que a maior parte da
cocaína produzida na Bolívia entra por via aérea em
Mato Grosso. É comum o uso de pequenos aviões
que cruzam as fronteiras onde a droga é lançada em
território mato-grossense.
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Por isso, peço ao Governo Federal que tome,
com urgência, uma atitude, em especial o Ministério da
Justiça, para que seja reforçada a presença da Polícia
Federal na área fronteiriça de Mato Grosso com Bolívia.
É preciso evitar corte de recursos, o que hoje
vem sendo feito constantemente, para que a Polícia
Federal possa atuar de forma mais contundente e mais
aguerrida naquela nossa fronteira viva, de mais de 700
quilômetros de extensão.
Além disso, peço ao Exército Nacional, que tem
um batalhão sediado na cidade de Cáceres, que também ajude na fiscalização com sua presença em nossas fronteiras.
Por isso solicito que a Operação Sentinela, que
está sendo efetuada pela Força Nacional de Segurança e a Polícia Militar nos Estados, também seja levada
para nossa região, a fim de poder, através de aviões
não tripulados, fiscalizar com mais contento a fronteira
de Mato Grosso com Bolívia.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, recentemente, a cidade de Cáceres foi destaque no Jornal
Nacional como uma das principais portas de entrada
de cocaína, que vem da Bolívia e é suficiente para
abastecer o tráfico no Rio de Janeiro, em São Paulo e
em outras capitais brasileiras.
Foi apontado pela reportagem que o crime tem
crescido onde falta fiscalização rigorosa. De acordo com
o Juiz Alex Figueiredo, quando é feita uma apreensão
de 300 à 400 quilos de cocaína, podem ter certeza de
que 20 vezes isso já passou livremente.
Também foi mostrado que a maior parte da cocaína produzida na Bolívia entra por vias aéreas em
Mato Grosso, é comum o uso de pequenos aviões que
cruzam as fronteira e a droga é lançada em território
mato-grossense. Por isso, peço que seja tomada uma
atitude com relação ao tráfico em Cáceres por parte
do Governo Federal, que seja reforçada a equipe de
agentes, tem que haver fiscalização aérea e estrutura
de trabalho.
Como que o narcotráfico não vai crescer, ele está
sistematicamente organizado e crescendo, com altos
investimentos, e pergunto ao Governo onde estão os
investimentos que devem crescer a PF, na verdade
foram cortados. De que forma combateremos o narcotráfico no país, com o contingenciamento de recursos? Com redução de efetivo, extinção de programas,
fechamento de postos? Taxativamente, não! Para vencermos esse grande vilão que corrói as instituições,
família e sociedade, temos que investir mais que eles,
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e crescer a cada ano em investimentos na área, até
que seja desmobilizada boa parte do tráfico.
Não é a primeira vez que uso esta tribuna para
tratar do assunto, registro aqui a minha indignação e
critico o descaso com o qual é tratada a área de segurança pública pelo Governo, e, principalmente, no
que se refere às regiões de fronteira. Como membro da
Comissão de Segurança Pública reforço aqui o estado
de vulnerabilidade em que se encontram as fronteiras
brasileiras ao narcotráfico, resultado direto dos cortes
orçamentários feitos pelo Governo à Polícia Federal.
Ficou claramente registrado que os cortes desmobilizaram os trabalhos dos agentes da PF de combate a
entrada de drogas no país. Os agentes já se posicionaram publicamente sobre as péssimas condições de
trabalho a eles oferecidas, falta de recursos para fazer
manutenção e abastecer viaturas, e até recursos para
compra de coletes à prova de balas. Além de vários
postos fronteiriços fechados, a exemplo de Mato Grosso
do Sul, que teve seu efetivo reduzido em 60%, blitze
suspensas. A Operação Sentinela efetuada pela Força
Nacional de Segurança e a Polícia Militar nos Estados
brasileiros também ficou comprometida; há previsão
de prejuízos também para o VANT, um programa de
segurança com fiscalização de avião não tripulado.
Estamos de fronteiras abertas ao narcotráfico e
ao contrabando de armas. É preciso rever esses cortes feitos na área essencial que é a segurança nas
fronteiras.
O SR. PRESIDENTE (Onofre Santo Agostini)
– Em seguida, está inscrito o ilustre Deputado Silas
Câmara.
Antes, porém, solicito ao ilustre Deputado Jorginho Mello, da minha terra, que assuma a Presidência,
haja vista que S.Exa. foi Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado de Santa Catarina e tem qualidade e qualificação para substituir este modesto servidor do povo.
Solicito ao Deputado Jorginho Mello que assuma
o destino desta sessão.
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Silas Câmara.
O SR. SILAS CÂMARA (PSC-AM. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, povo brasileiro que nos acompanha através
dos meios de comunicação desta Casa, quero fazer
o registro da presença em Brasília, nos últimos dias e
não apenas hoje, do Governador do Estado do Amazonas, o engenheiro Omar Aziz, que tem, junto com a
bancada, nesses últimos dias, constantemente entrado
em entendimento com o Governo Federal, por meio
dos Ministérios envolvidos nessa questão da medida
provisória que envolve os tablets e também, porque
não dizer, o polo industrial do Estado do Amazonas,
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situado na cidade de Manaus, que também tem hoje
participado do anúncio da nova política de guarnição
de fronteira do Governo Federal.
Sr. Presidente, parece-me que chega e se aproxima a hora de o Governo Brasileiro tomar uma atitude mais dramática, mais dura, mas pragmática, mais
direta sobre a questão da segurança pública nessas
regiões de fronteira.
É muito bom saber que há um programa que traz
a integração da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária
Federal, das polícias militares locais.
No entanto, Sr. Presidente, a solução para esse
problema não pode estar pautada apenas a partir
dessa unidade. É preciso, no meu entendimento, que
seja formatada, a exemplo dos Estados Unidos e países do Primeiro Mundo, uma polícia que tenha única e
exclusivamente a atividade e a prerrogativa de cuidar
das fronteiras do Brasil. Adicionadas a isso – é bom
que se diga – estão a tecnologia, a sofisticação de armamentos, a estrutura e, acima de tudo, os objetivos
muito bem determinados por uma legislação específica.
Hoje, por exemplo, se anunciou as diversas atividades e atribuições desse projeto, mas se esqueceram da fiscalização ambiental nas fronteiras do Brasil.
Deixo aqui o meu registro de que precisamos tomar uma decisão definitiva. Chega de paliativos e projetos momentâneos. Precisamos de uma decisão definitiva, repito, que sirva como exemplo e demonstração
de que o Governo Federal tem verdadeira preocupação
com as fronteiras do Brasil e com os nossos amigos
e países vizinhos – como disse há pouco o Deputado
Fernando Ferro – que sequer têm diferenças entre
nós. Por conta dessa amizade profunda, o tráfico e as
armas estão entrando pelas fronteiras brasileiras, e a
segurança pública está absolutamente sem nenhum
tipo de controle.
Sr. Presidente, peço a divulgação desse pronunciamento nos órgãos de comunicação da Casa.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Silas Câmara,
o Sr. Onofre Santo Agostini, § 2° do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi�
dência, que é ocupada pelo Sr. Jorginho Mello,
§ 2° do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Jorginho Mello) – Concedo
a palavra à Deputada Jô Moraes, do PCdoB de Minas
Gerais, por até 3 minutos.
A SRA. JÔ MORAES (Bloco/PCdoB-MG. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, caros
Deputados, queridas Deputadas, ontem, a Comissão
do Trabalho, por requerimento dos Deputados Assis
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Melo e Manuela d’Ávila e também subscrito por mim,
realizou importante audiência pública para apreciar as
práticas antissindicais no País. Compareceram representantes de todas as centrais sindicais e das entidades empresariais do sistema financeiro, da indústria
e do comércio.
A primeira caracterização que podemos ter diz
respeito à conquista que tivemos na Constituição Federal de 1988 de assegurar a mais avançada legislação
acerca da liberdade sindical. Essa conquista, sem dúvida nenhuma, foi fruto da mobilização dos trabalhadores
e do povo brasileiro para assegurar que garantíssemos
que eles pudessem se organizar e lutar por melhores
condições de trabalho e de salário.
A segunda questão se refere à importância e
oportunidade����������������������������������������
do debate, Sr. Presidente, queridos Deputados e Deputadas. O Brasil cresce desde 2002. Desde o início do Governo do Presidente Lula, tivemos a
oportunidade de adequar a estrutura brasileira a esse
crescimento tão necessário à sociedade brasileira. Não
se trata de um crescimento pura e simplesmente, mas
de um crescimento com distribuição de renda, que fez
com que registrássemos, durante o ano de 2010, que
os trabalhadores fizeram suas negociações coletivas
e asseguraram aumento real dos seus salários.
Ao mesmo tempo em que compreendemos a necessidade de continuar esse desenvolvimento, percebemos que é necessário elevar a competitividade, sobretudo da nossa indústria. Ao discutir a competitividade
da indústria, não podemos nos limitar a investimentos
tecnológicos mais avançados. Nós temos que garantir também a modernização das relações de trabalho.
Podemos verificar que, em todo o País, a prática
antissindical é corriqueira. Obtivemos depoimentos,
inclusive no moderno parque industrial de São Paulo,
de ação da Justiça do Trabalho com a intervenção clara e concreta nas mobilizações através de interditos
proibitivos que impedem que os sindicatos e as diretorias sindicais cheguem a uma distância mínima das
empresas em que está havendo mobilização.
Por isso, Sr. Presidente, antes de encerrar, informo
que há alguns casos muito claros e concretos, como
o da Alcoa/Alumar, que obteve mais de 300 milhões
de lucro só no último exercício e está impedindo que
haja minimamente mobilização. Isso foi registrado no
depoimento do SINDIMETAL – Sindicato dos Metalúrgicos de São Luís.
Nós estamos propondo que a Comissão continue
para se dirigir ao Poder Judiciário, para se dirigir ao
Ministério do Trabalho e, sobretudo, para desencadear um processo de fiscalização, para que a liberdade
sindical seja um cotidiano na porta de fábrica, no chão
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da fábrica e em todo o processo de negociação dos
trabalhadores.
Era isso, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELA ORADORA
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero
deixar aqui registrado denúncias de práticas antissindicais a nós enviadas pelo Sindicato dos Metalúrgicos
do Maranhão.
“PARA NÃO PAGAR AUMENTO REAL:
ALUMAR/ALCOA DECLARA GUERRA
AOS TRABALHADORES
Para garantir que não haverá reajuste
salarial com ganho real aos trabalhadores Me�
talúrgicos em 2011, a Alumar/Alcoa ameaça e
manipula o Sindicato Patronal, ameaça Empre�
sários e outras empresas, e declara guerra aos
seus empregados e ao Sindmetal. A Justiça, a
pedido da Aluamar, bloqueou R$100 mil reais
dos Trabalhadores.
A Alcoa registrou seus melhores resulta�
dos em praticamente três anos: um aumento
de 20% de ano para ano no rendimento. ‘Me�
lhoramos a lucratividade em todos os segmen�
tos comerciais, estabelecemos recordes de
lucros nos nossos negócios intermediários e
de pós‑produção e crescemos consideravel�
mente,’ disse Klaus Keinfeld, Presidente Mun�
dial da Alcoa. ‘Isso foi resultado do empenho
total da equipe. Nossa previsão para o resto
de 2011 e adiante permanece muito positiva
em virtude da crescente população mundial,
do aumento da urbanização e das vantagens
do alumínio como um material leve, forte e
reciclável,’ continuou Kleinfeld.
Destaque do trimestre: lucro de opera�
ções contínuas de 309 milhões dólares.
Os trabalhadores Metalúrgicos da Alumar
cruzaram os braços no dia 14 de abril de 2011,
no acostamento do quilometro nove da BR-135.
O protesto começou às 7 horas da ma�
nhã, quando os trabalhadores desceram dos
ônibus e começaram a denunciar a postura
de truculência patrocinada pela Alumar/Al�
coa contra os Trabalhadores. A paralisação
se estendeu até às 17:30 horas, se tornando
assim, a maior já realizada pela categoria nos
últimos 20 anos.
Na noite do dia 07 (sábado) e madrugada
do dia 08 (domingo) os trabalhadores do turno
noturno (0 hora) também realizaram assem�
bleia no acostamento do 1Cm 02 da BR-135
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em protesto que começou às 22:30h e se es�
tendeu até às 4 horas da manhã do dia 8 de
maio. O ato se transformou em vigília contra
as atitudes que a Alumar/Alcoa vem realizando
contra todos os Metalúrgicos de São Luis. A
gerência da empresa proibiu o Sindicato Patro�
nal de divulgar nota na imprensa autorizando
as demais empresas do ramo a repassarem
o percentual inflacionário do período, além de
ameaçar outras empresas do ramos para que
estas deixem de conceder aumento real para
a categoria.”
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Jorginho Mello) – Com a
palavra, pela ordem, o Deputado Valdir Colatto. S.Exa.
disporá de até 3 minutos.
O SR. VALDIR COLATTO (PMDB-SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Deputado Jorginho Mello,
que neste momento preside esta sessão – parabéns!
V.Exa., que está chegando a esta Casa, é nosso conterrâneo de Santa Catarina.
Sr. Presidente, nós queremos falar aqui um pouco
de uma crise que temos na suinocultura brasileira e na
produção de carnes em geral, pela posição da Rússia
em deixar de importar, descredenciando muitos frigoríficos em Santa Catarina e no Brasil, o que gera um
impacto no comércio das carnes bovinas, suínas e de
aves, de que somos grandes exportadores. Com isso,
Sr. Presidente, nós temos dificuldades muito grandes
para os nossos produtores.
Já estivemos com o Vice-Presidente da República, Michel Temer, que esteve na Rússia, pedindo-lhe que faça mais uma ação junto ao Governo russo
para conseguir um tempo para que o Ministério da
Agricultura possa dar as explicações ou encaminhar
os documentos, os laudos e as posições técnicas do
Brasil, quanto à questão da defesa sanitária do rebanho brasileiro, tanto bovino e suíno quanto de aves.
Com certeza, iremos demonstrar que o Brasil produz
as melhores carnes do mundo e que não cabe uma
retaliação neste momento para que o Brasil não possa
exportar carnes.
Também estivemos com o Ministro da Agricultura
e com o Secretário de Política Agrícola, José Carlos
Vaz, para que ele nos ajude a implementar em Santa
Catarina o PEP, um programa de incentivo à exportação da produção. Nós somos importadores de milho e
precisamos de 1,5 milhão de toneladas de milho para
alimentar os nossos rebanhos. Queremos que o PEP
feito para estimular a exportação no Nordeste também
seja feito na Região Sul, Santa Catarina, Rio Grande do
Sul e Paraná, para que possamos alimentar os nossos
rebanhos, levar esse milho, que é a base da alimenta-
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ção deles, a um preço mais acessível e também dar
condição aos produtores para manter seus rebanhos
e continuar suas atividades.
Apelamos ao Ministro da Agricultura, ao Ministro
do Planejamento e ao Ministro da Fazenda para que
liberem os recursos do seguro agrícola do ano passado – 270 milhões de reais –, que estão atrasados,
uma vez que não foram pagos aos produtores que
tiveram perdas, principalmente os de maçã, na serra
catarinense e em outras áreas. Precisamos agilidade
nesse processo, os nossos produtores precisam continuar sua produção, para poderem pagar seus compromissos. Além disso, esses recursos lhes são devidos
e precisam ser pagos com urgência.
Sr. Presidente, esse é o apelo que fazemos ao
Ministro da Agricultura. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorginho Mello) – Concedo
a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Waldenor
Pereira. S.Exa. disporá de até 3 minutos.
O SR. WALDENOR PEREIRA (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, faço uso da tribuna da Câmara dos
Deputados para me congratular com a população do
Município de Jacaraci, do interior da Bahia, localizado
na Serra Geral, e que, no dia 7 de junho, comemorou
o seu aniversário de emancipação política.
É um dos Municípios mais antigos do interior do
nosso Estado. Foi criado pela Lei Provincial nº 1.958,
de 7 de junho de 1880, desmembrando-se do território de Caetité, naquela oportunidade com o nome de
Boa Viagem das Almas. Porém, a sua instalação só se
concretiza após cinco anos, em 25 de abril de 1885.
Quero me congratular com a população de Jacaraci, saudando os companheiros do Partido dos Trabalhadores daquele Município, especialmente Vânia
Viana e Joaquim Souza, por suas trajetórias de luta
em defesa dos interesses daquele Município.
Cumprimento o Prefeito, Vereadores e autoridades do Município de Jacaraci. No último dia 7 de
junho, ontem, foi celebrada essa data com uma vasta
programação cultural, com a participação da juventude, de lideranças políticas daquele Município, que
vem experimentando grande crescimento, progresso,
gerando emprego. A população é de aproximadamente
15 mil habitantes, que vêm se destacando na região da
Serra Geral da Bahia pela determinação do seu povo,
que é politizado, progressista, e paulatinamente vem
ajudando no progresso e desenvolvimento daquele
importante Município.
Também cumprimento o companheiro Nego, liderança daquele Município, e o Vice-Prefeito Santinho.
Essa é uma grande liderança que possivelmente estará
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se apresentando no próximo pleito eleitoral como um
dos candidatos mais competitivos daquele Município.
Portanto, homenageio e parabenizo a população
do Município de Jacaraci, nas pessoas destas grandes lideranças, companheiro Santinho, Vice-Prefeito,
companheira Vânia, companheiros Nego e Joaquim.
Em nome dessas pessoas, cumprimento toda a população do Município de Jacaraci.
O SR. PRESIDENTE (Jorginho Mello) – Concedo
a palavra, pela ordem, ao Deputado Fabio Trad. S.Exa.
dispõe de 3 minutos.
O SR. FABIO TRAD (PMDB-MS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, faço uso da tribuna da Câmara dos Deputados para transmitir o meu entusiasmo pelas causas
da juventude brasileira e para reivindicar ao Governo
Federal a adoção e o desenvolvimento de políticas públicas estruturais permanentes – políticas de Estado
e não de governo – em defesa e a favor da juventude
brasileira.
Acreditar na juventude e na sua força propulsora
é também investir na energia renovadora que preconiza
mudanças e reformas. Ser jovem não é o mesmo que
estar jovem. O idoso pode estar jovem; muitos jovens
há que não conseguem sê‑lo.
Como ponto de partida da minha breve reflexão,
creio fundamental relembrar a crítica de Eduardo Galeano à cultura do consumo, como pano de fundo do
cenário de interação entre o jovem e a sociedade.
Diz Galeano:
“Mas a cultura de consumo faz muito barulho, assim como o tambor, porque está vazia;
e na hora da verdade, quando o estrondo cessa e acaba a festa, o bêbado acorda, sozinho,
acompanhado pela sua sombra e pelos pratos
quebrados que deve pagar. (...)
‘Gente infeliz, essa que vive se comparando’, lamenta uma mulher no bairro de Buceo, em Montevidéu. A dor de já não ser, que
outrora cantava o tango, deu lugar à vergonha de não ter. Um homem pobre é um pobre
homem. ‘Quando não tens nada, pensas que
não vales nada’, diz um rapaz no bairro Villa
Fiorito, em Buenos Aires.”
Urge, portanto, Sr. Presidente, a adoção de políticas estruturais e permanentes em relação ao mercado de trabalho e incentivos fiscais para empresas que
contratarem jovens. Estas premissas precisam ser reforçadas: mais programas de qualificação profissional;
maior integração social dos jovens de baixa renda, para
lhes dar oportunidade de estudo, lazer, cultura, trabalho,
esporte e qualidade de vida; expansão do PROUNI e
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criação de políticas de universalização de acesso às
universidades públicas por parte de egressos da escola pública; investimentos crescentes e permanentes
na criação de escolas técnicas e profissionalizantes;
crítica à sociedade de cultura do consumo.
Assim, Sr. Presidente, a juventude, em vez de
ambicionar os melhores carros, deve interessar-se pelos melhores livros; antes de adorar bens de consumo,
deve procurar internalizar bens incorpóreos, de natureza
moral, que cimentem a estrutura de uma personalidade voltada para o altruísmo e o respeito ao próximo.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, com este
pronunciamento, portanto, desejo despertar o Governo
Federal no sentido da adoção de mais políticas públicas permanentes, políticas de Estado, em defesa da
juventude brasileira.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorginho Mello) – Concedo
a palavra, pela ordem, ao Deputado Luis Carlos Heinze, do Rio Grande do Sul, que disporá de 3 minutos.
O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, colegas
Parlamentares, a Rússia, na semana passada, estava
promovendo um embargo às carnes de vários Estados
brasileiros, entre os quais, Deputado Darcísio Perondi,
Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso. Foram embargados 83 frigoríficos.
Participamos, na segunda-feira, de reunião promovida pelo Ministro Wagner Rossi com representantes dos setores de suínos, aves e bovinos, na qual a
iniciativa privada comprometeu-se com várias iniciativas que foram levantadas pelos russos.
Da mesma forma, por parte do Governo brasileiro,
é muito importante um documento que ontem à tarde
o Vice-Presidente Michel Temer já enviou ao Ministro
Putin, na Rússia, solicitando urgentes providências
quanto ao embargo.
A suinocultura, especificamente, vive um péssimo
momento, e, se isso chegar a acontecer, será o caos,
assim como para os bovinos e as aves. Daí essa urgente mobilização do Ministro Rossi, da iniciativa privada
e também do próprio Vice‑Presidente Michel Temer,
que nos recebeu ontem, no final da tarde, quando lhe
solicitamos que ligasse para o Primeiro‑Ministro Putin,
pedindo essa protelação.
Nós queremos que essa missão brasileira, liderada pelo Ministério da Agricultura, esteja com urgência na Rússia para definir essa questão. O país é um
grande parceiro comercial, e nós não podemos prescindir desse mercado, principalmente para os suínos,
e também para aves e bovinos.
Da mesma forma, Sr. Presidente – lembro que
estamos reforçando –, o Deputado Valdir Colatto, de
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Santa Catarina, sabe do que precisam os arrozeiros
do seu Estado e do Rio Grande do Sul, do desespero
em que esse pessoal se encontra.
Tivemos oportunidade de conversar não só com o
Ministro Rossi, mas também com o Ministro Mantega.
Precisamos com urgência de uma posição que possa ajudar os quase 30 mil produtores do Rio Grande
do Sul e de Santa Catarina e também do Paraná e de
Mato Grosso do Sul.
Esse pessoal vive num desespero neste momento.
A colheita teve início em fevereiro, passou por março,
terminou em abril, e já estamos em junho. A solução
necessária para esses produtores é urgente.
Portanto, encarecemos ao Ministro Mantega que
se sensibilize. Sei que a sua assessoria já está trabalhando em relação a esse assunto, bem como o
próprio Ministro Wagner Rossi, para que possamos
ajudar milhares e milhares de famílias que hoje estão
no desespero. Até suicídios têm ocorrido em função
desse problema.
Por isso, fazemos esta reivindicação neste momento. Vários protestos já estão acontecendo no Rio
Grande do Sul, em Santa Catarina. Na próxima segunda‑feira, deve ocorrer em Porto Alegre uma grande mobilização, como também na BR-101, Deputado
Valdir Colatto, com o pessoal do litoral. É o desespero
que faz esses produtores irem às ruas.
O SR. PRESIDENTE (Jorginho Mello) – Com a
palavra, pela ordem, o Deputado Marllos Sampaio, do
PMDB do Piauí. S.Exa. dispõe de 3 minutos.
O SR. MARLLOS SAMPAIO (PMDB-PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, venho mais uma vez a esta tribuna
num momento oportuno. Na próxima terça-feira, dia
14, às 14 horas, será realizada audiência pública na
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, em que se tratará dos golpes do empréstimo consignado que são praticados contra idosos
no País, principalmente no Nordeste, nos Estados do
Maranhão, Piauí, Ceará e Paraíba.
Lamento mais uma vez, infelizmente, a proliferação no meu Estado do Piauí de bandidos inescrupulosos que estão agindo realmente e tomando conta
dos nossos aposentados. Pasmem, advogados estão
sendo presos e investigados no Piauí! Hoje ocorreram
prisões preventivas, a pedido do Poder Judiciário, de
advogados que usam aposentados, idosos simples e
humildes. Agora nem é para dar o golpe do empréstimo, mas para conseguir as indenizações referentes
ao empréstimo em relação ao qual o idoso foi lesado e
teria um direito. Meus amigos Deputados e Deputadas,
o idoso é lesado duas vezes: antes e depois do golpe.
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Quantos golpes mais serão inventados para enganar
os aposentados?
Tenho o maior apreço pela OAB. No Piauí, fui
perseguido pelos advogados que me denunciaram na
Secretaria de Segurança e na Corregedoria da Polícia
Civil porque iniciei uma investigação contra eles. Sou
delegado de polícia e, antes de tomar posse, dei início
a uma investigação que culminou, há pouco, graças a
Deus e à Justiça, na prisão de advogados que estavam
fazendo injustiça, ao invés de justiça.
Pedimos aqui providências à OAB do Piauí e à
OAB nacional. Vamos levar esse fato à audiência pública de terça-feira da Comissão de Segurança Pública. Vou continuar batendo nesta tecla: a Câmara tem
que discutir o empréstimo consignado aqui, em âmbito
nacional. Não é possível que só no meu Estado exista
essa contaminação, que prejudica milhares e milhares
de aposentados.
Deixo o registro e o convite para a audiência pública em que se discutirá o golpe dos empréstimos, na
terça-feira, às 14 horas.
Um abraço.
Durante o discurso do Sr. Marllos Sam�
paio, o Sr. Jorginho Mello, § 2° do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da pre�
sidência, que é ocupada pelo Sr. Manato, 2º
Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Beto Faro.
O SR. BETO FARO (PT-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, venho a esta tribuna comunicar que no último
domingo tivemos três eleições suplementares no Pará.
No Município de Aveiro, quem venceu foi o candidato do PR. No Município de Brasil Novo, tivemos a
vitória do Partido dos Trabalhadores, partido ao qual
pertenço. O companheiro Alexandre estará coordenando a nossa chapa. E no Município de Bujaru, onde sou
eleitor, tenho domicílio eleitoral e resido, tivemos uma
eleição difícil e um grande embate político. Naquele
Município, nosso companheiro Lúcio Bessa, do PT,
liderou uma chapa, tendo como adversário o PSDB,
liderando outra chapa, com a participação inclusive do
Governador do Estado, que também é do PSDB, na
campanha, indo pessoalmente ao Município.
Nós vencemos as eleições com 63% dos votos,
graças ao reconhecimento efetivo do povo do nosso
Município, da nossa cidade pelo trabalho que vem
sendo realizado pela administração, tendo à frente o
Prefeito Lúcio, a grande maioria dos Vereadores, inclusive o Vereador Carlinhos do Correio, o Vereador
Rony, do Partido dos Trabalhadores, nosso partido, o
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Vereador Haroldo, Presidente da Câmara. Enfim, é um
conjunto de parceiros, de alianças, inclusive a aliança
das igrejas, todas participando ativamente da nossa
campanha. Obtivemos essa brilhante vitória no Município, não havendo em outro momento da história uma
vitória como essa, com um percentual alto.
As eleições sempre foram muito disputadas no
nosso Município, mas desta vez, diante do trabalho
que está sendo desenvolvido com os setores da sociedade, das obras que estão sendo implementadas
e dos recursos que têm sido bem aplicados no Município, mesmo com as dificuldades que tivemos, ao
assumirmos a Presidência da Câmara Municipal e a
Prefeitura, quando da cassação do mandato da Prefeita anterior, para tirar o Município da inadimplência
de governos anteriores, avançamos bastante, tanto
na agricultura, quanto na educação, dotando nosso
Município de infraestrutura.
Portanto, é importante registrar que, de três Municípios do nosso Estado, nosso partido saiu vitorioso em
dois. Desejo sucesso ao Prefeito Lúcio Bessa e a toda
a sua equipe, que agora conduzem o Município. Espero
que o sucesso da nossa administração aumente ainda
mais. Sei que vamos fazer um grande bem à cidade.
Um grande abraço a todo o Município de Bujaru, que deu ao Partido dos Trabalhadores essa grande vitória.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Muito obrigado,
nobre Deputado Beto Faro.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a palavra pela ordem ao nobre Deputado Ademir Camilo.
O SR. ADEMIR CAMILO (PDT-MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Manato, faço
um registro de agradecimento à Ministra Maria do Rosário, que na última quinta-feira recebeu uma comissão
presidida pelo cigano Ari da Silva.
Curiosamente, Deputado Manato, no Estado de
V.Exa. há muitos ciganos e existem quase 100 mil ciganos no País. Só em Minas Gerais, são 16 mil. O cigano Ari da Silva, Presidente da Organização Ciganos
dos Três Vales, solicitou à Ministra Maria do Rosário,
curiosamente, que lance um programa de moradia
para os ciganos.
Da mesma forma que temos o Programa Minha
Casa, Minha Vida, podemos ter o Minha Lona, Minha
Vida. Espantem-se os senhores, enquanto uma casa
custa, em média, 38 mil reais, uma lona para cigano
custa mil reais.
Agradeço à Ministra Maria do Rosário e à sua
equipe a sensibilidade diante dessa solicitação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Manato) – Está feito o registro, nobre Deputado Ademir Camilo.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a palavra pela ordem ao nobre Deputado Darcísio Perondi, do PMDB. S.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna.
O SR. DARCÍSIO PERONDI (PMDB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, gostaria de cumprimentar o Vice‑Presidente da República, Michel Temer, e o Ministro da
Agricultura, Wagner Rossi, pela posição firme em relação ao embargo da Rússia à importação de carne,
especialmente de suínos e de frango.
Ontem, o Vice-Presidente Michel Temer conseguiu
que o Governo brasileiro enviasse uma carta ao Governo russo em que solicita a suspensão do embargo,
e hoje já deve ter entrado em contato com o Primeiro-Ministro Vladimir Putin. Acredito que nos próximos 10
dias o embargo será suspenso, para que o Ministério
da Agricultura cumpra alguns quesitos sanitários e
essa crise que atinge fortemente o produtor do Sul do
País seja debelada.
Parabéns, portanto, ao caro Vice-Presidente Michel Temer.
Vamos ao segundo assunto, Sr. Presidente, já
que disponho de mais 2 minutos.
Temos no País um Supremo que legisla no lugar
do Legislativo – o Supremo Tribunal Federal está fazendo isso, os senhores estão acompanhando. Temos
um Poder Executivo forte, um presidencialismo forte;
temos a edição de medidas provisórias a todo momento
e Comissões que tratam de medidas provisórias que
não se reúnem. Relatórios são produzidos em cima
da hora, mudados com contrabando, e às vezes nós
mesmos estimulamos essa prática. Li no texto de um
articulista, coisa que não acredito, que estamos perto
de uma ditadura.
Esta Casa tem que se levantar, tem que cooperar, sim, com o Executivo, mas tem que ser um poder
independente e autônomo.
Eu venho aqui falar sobre a área da saúde. Se
cada um de nós tivesse um minuto para falar, teríamos,
no mínimo, um caso grave para comentar em relação
ao atendimento à saúde nos Municípios, nos bairros
e talvez nas famílias.
Esta Casa está tentando reagir. Senhoras e senhores, vamos reagir para que a Emenda nº 29 seja
regulamentada e, assim, a enviemos ao Senado, onde
é preciso fazer uma grande discussão. Ou este Governo
prioriza a saúde ou não. Alguns dizem que o Governo
tem que decidir, mas quem tem de decidir somos nós,
Deputados e Senadores.
Eu tenho a esperança de que a Presidenta Dilma
Rousseff cumpra o belo discurso que fez. Mas até agora
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nada. Cabe-nos reagir. Nós, da base aliada, reagimos
ao Código Florestal. É a vida! É a vida! Vamos reagir.
Peço ao Presidente Marco Maia que cumpra
o compromisso, reiterado, de colocar em votação a
Emenda nº 29, para que ela seja regulamentada. Ontem, em entrevista, é óbvio, S.Exa. citou algumas prioridades, mas não citou a Emenda nº 29. Tenho certeza
de que S.Exa. está comprometido, mas ele tem que
trazer esta matéria ao plenário. S.Exa. foi corajoso, em
outra oportunidade, em relação ao Código Florestal.
Cabe-nos ter coragem e altivez no Legislativo, altivez
e coragem para lutar pelo maior tesouro.
Nós temos plano de saúde, o povo não tem!
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Muito obrigado,
nobre Deputado Darcísio Perondi.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Daniel Almeida. S.Exa. dispõe de
3 minutos.
O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB-BA. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há
pouco acompanhei uma comissão de 16 Parlamentares
de 12 partidos diferentes, da qual também faço parte.
Reunimo-nos com o Ministro da Justiça para tratar da
situação em que se encontram os bombeiros do Rio
de Janeiro.
Muito preocupados com esta situação, pedimos
a S.Exa. que ajude a negociar uma solução para que
se chegue ao entendimento, assegurando que os bombeiros permaneçam onde devem estar e estejam de
prontidão para atender a população, já que se trata
de uma instituição que goza de muito prestígio na sociedade, tendo em vista o trabalho que desempenha.
A despeito de medidas disciplinares ou do excesso
que a categoria tenha cometido, a via para se solucionar esse problema é o entendimento e a negociação.
Não é admissível que 400 bombeiros sejam mantidos
presos, quando a população deseja que eles exerçam
suas atividades.
Alguns podem perguntar por que Parlamentares
de outros Estados estão envolvidos neste debate. Não
se trata de um aspecto específico do Rio de Janeiro – essa é a ponta do iceberg. Este é um problema
que atinge todos os bombeiros e policiais militares do
Brasil, que desejam ver resolvido o impasse em torno
da remuneração que percebem e ser reconhecidos.
Num ambiente de tanta violência e tanto atrito,
é necessário que sejamos ágeis. A sociedade, o Congresso Nacional, o Governo Federal e os Governos
Estaduais devem discutir a PEC 300, pois a área de
segurança, composta por policiais e bombeiros, requer
prioridade. É preciso dar prioridade às deliberações e
às políticas públicas.
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Esse episódio demonstra que o ambiente é explosivo. A notícia é que em muitos lugares e Estados
existem mobilizações com conteúdo semelhante, uma
pressão que vai conquistando o apoio da sociedade.
Vejo movimentação nas universidades, em setores da classe média, do movimento sindical, de amplos setores da sociedade que desejam um ambiente
de entendimento, de negociação e de valorização dos
profissionais da área de segurança.
Tivemos uma boa conversa com o Ministro da
Justiça, que entende esse ambiente e se prontificou
a colaborar para que haja solução imediata no Rio de
Janeiro, abrindo, a partir daí, um longo, espero, amplo e rápido ambiente para uma solução definitiva em
relação à remuneração dos profissionais da área de
segurança, policiais e bombeiros do nosso País.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Com a palavra,
pela ordem, o Deputado Ângelo Agnolin, para um breve registro.
O SR. ÂNGELO AGNOLIN (PDT-TO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, desejo apenas registrar que, neste momento, estamos retornando
do Palácio, onde presenciamos a posse da Senadora
Gleisi Hoffmann como Ministra‑Chefe da Casa Civil.
Para nossa alegria, ficamos totalmente convencidos de que as funções da Casa Civil não sofrerão
nenhuma solução de continuidade. A demonstração
de coerência, competência, sabedoria e experiência
da Ministra-Chefe nos deixa muito tranquilos e serenos quanto ao êxito que terá diante das funções das
Casa Civil.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Com a palavra
o nobre Deputado Domingos Sávio, por 3 minutos.
O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, colegas
Deputados e Deputadas, antes de trazer a minha mensagem, quero unir-me ao Deputado Darcísio Perondi,
grande tribuno, grande Parlamentar do Rio Grande
do Sul, que mais uma vez alertou todos os colegas
sobre a importância da autonomia deste Parlamento
e falou de um tema que interessa a todo o País: a regulamentação da Emenda 29. O que o Deputado nos
disse aqui é, sem sombra de dúvida, algo que traduz o
sentimento de todas as bancadas. Uma matéria como
esta não pode continuar sendo vista como matéria de
Oposição ou de Governo.
Assim ocorreu com o Código Florestal. No momento em que esta Casa se debruçou sobre a matéria,
com a compreensão de que se tratava de um assunto
de interesse nacional, de interesse de Estado, de interesse da produção agrícola e do meio ambiente, conseguimos avançar. Com certeza, o País ganha com isso.
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Agora, estamos diante novamente de uma situação que requer uma atitude do Parlamento. O preço
que podemos pagar pela omissão é o do absoluto descrédito desta Casa perante o povo brasileiro. Hoje, a
saúde vai mal no Brasil inteiro. Não é culpa das Prefeituras, mas é hora da regulamentação de uma emenda
constitucional em vigência há mais de 10 anos.
Quem pode regulamentá-la? Quem tem o dever
de regulamentá-la? A Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, o Senado da República. E nós temos
nos omitido. É hora de nos unirmos. Não tenho dúvida
de que o PSDB dirá “sim”, assim como não tenho dúvida de que o farão muitos Parlamentares, se não a
totalidade, e a base do Governo, também.
É hora de regulamentar a Emenda 29 e termos
dinheiro garantido para financiar a saúde, em respeito
à vida e em respeito ao cidadão. É hora de compreendermos que não se trata de matéria da Oposição
ou de Governo, mas de matéria do povo brasileiro. O
povo brasileiro não pode aceitar isso, nem o Congresso Nacional pode se omitir.
Sr. Presidente, feito esse registro de que devemos nos unir, trago, também, a minha manifestação
de membro da Comissão de Agricultura. Tive a alegria
de ser eleito hoje, pelos meus pares, Presidente da
Subcomissão Especial do Leite.
O leite, que é um produto essencial, um alimento de altíssima qualidade, que emprega milhões de
brasileiros, que chega à mesa de praticamente todos
os brasileiros, deveria ser sinônimo de riqueza. E do
ponto de vista nutricional o é. Porém, do ponto de vista
de resultado para o produtor é sinônimo de pobreza.
A maioria dos produtores, que são em grande
parte pequenos, tem uma renda familiar abaixo do
salário mínimo, vive numa condição de penúria. É um
dos poucos produtos que tem o valor a ser pago decidido depois de ele ser vendido e entregue. O produtor não tem o direito de dizer por quanto vai vender o
seu produto.
E não é só isso. Toda a cadeia produtiva sofre,
porque ela está fragilizada. A própria indústria de laticínio no Brasil precisa de um olhar diferenciado do
Governo, precisa de ser incentivada. No entanto, com
frequência, nós vemos importação de produtos lácteos
que chegam ao Brasil trazendo subsídios lá de fora, o
que mata a indústria nacional, acaba com a geração
de emprego. Há uma sobrecarga de imposto elevada,
de um produto que é da cesta básica.
É hora de refletirmos sobre o tema. Temos uma
política nacional para o leite em todos os elos da cadeia
produtiva, do produtor ao consumidor final. Temos uma
questão de saúde pública. É preciso ver se o consumidor está recebendo um produto de boa qualidade.
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A Subcomissão Especial do Leite iniciará seus
trabalhos. Estamos abertos a receber sugestões que
venham de todo o País. Iremos trabalhar com todos
os colegas para fortalecer o apoio à produção de leite,
ao produtor de leite e à indústria de laticínio no Brasil.
Muito obrigado.
O SR. DANIEL ALMEIDA – Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem, após o discurso
do Deputado Heleno Silva.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a palavra ao nobre Deputado, locutor, pastor evangélico,
técnico agrícola, ex-Deputado Estadual, que tão bem
exerce seu segundo mandato de Deputado Federal,
pelo PRB de Sergipe, Heleno Silva. S.Exa. dispõe de
3 minutos na tribuna.
O SR. HELENO SILVA (Bloco/PRB-SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, muito
obrigado pelas referências.
Sr. Presidente, nobres Parlamentares, principalmente os nordestinos, ouçam esta frase: “O Bolsa
Família não tira ninguém da miséria, o Bolsa Família
mantém na miséria, porque estimula a preguiça. Há
gente que não quer trabalhar porque não quer ter
carteira de trabalho para não perder o Bolsa Família”.
Álvaro Dias, Líder do PSDB no Senado.
Que frase infeliz do nosso Senador! Que frase
infeliz de um homem público que não conhece a realidade dos pobres no Brasil!
O País tem uma dívida, Sr. Presidente, com os
pobres desta Nação, principalmente os do Nordeste,
onde se concentra metade de todos os pobres. Está
aí o Plano Brasil sem Miséria, que a Presidenta Dilma lançou.
Dezesseis milhões e novecentos mil brasileiros
vivem com menos de 70 reais ao mês, dos quais 9 milhões e 600 mil estão no Nordeste. E vemos homens
públicos com o pensamento acerca do Programa Bolsa
Família naquele sentido.
O Bolsa Família não é perfeito, existem falhas:
há Prefeituras que não fiscalizam na hora do cadastramento, até porque o Governo Federal repassa os
recursos para que isso aconteça; há pessoas que não
precisam e recebem, mas isso ocorre minimamente.
Daí escrachar e jogar no lixo um programa desse,
exemplo para o mundo? Isso é injusto.
Fiquei feliz, porque a Presidenta Dilma reafirmou, no lançamento do Plano Brasil sem Miséria, que
aquelas famílias que estão abaixo da linha de pobreza
e que ainda não estão no programa hão de ser beneficiadas. Estou na Câmara para apoiar os projetos do
Governo nesse sentido.
O Programa Bolsa Família não pode ter só porta
de entrada, ele deve ter porta de saída. Há um projeto
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do Governo nesse sentido, como o microcrédito para
os beneficiários, a fim de que possam montar seu pequeno negócio, avançar na vida.
Houve o testemunho maravilhoso de uma paulista
que recebia o Bolsa Família, montou uma cooperativa
e hoje, Sr. Presidente, com os seus cooperados e amigas, produz roupas. Eles mudaram de vida.
Temos de ter equilíbrio na hora de fazer declarações.
Quero dizer ao Senador Álvaro Dias que ele foi
infeliz, até porque José Serra, candidato do PSDB,
reafirmou que, se eleito fosse, o Bolsa Família estaria
garantido e que iria até ampliá-lo.
Infelizmente, o PSDB não está falando a mesma língua.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Muito obrigado,
nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a
palavra ao nobre Deputado Daniel Almeida, para uma
questão de ordem.
O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB-BA.
Questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, faço a seguinte questão de ordem, que passo a ler:
“Com fundamento no art. 57, inciso XXI,
c/c art. 95, § 8°, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, venho apresentar a
V.Exa. o presente recurso contra a decisão do
Deputado Eros Biondini, no exercício da Presidência da reunião da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público realizada
hoje, que indeferiu questão de ordem levantada
por mim, em relação ao procedimento adotado
na discussão e votação do Projeto de Lei nº
4.330/2004, de autoria do Deputado Sandro
Mabel. A questão de ordem, conforme consta
em ata da Comissão, solicitava a deliberação
acerca dos requerimentos de adiamento da
discussão e de adiamento da votação, apresentados com o apoio necessário dos Líderes junto à Secretaria da Comissão antes de
iniciada a discussão e votação da matéria,
respectivamente.
O Presidente da Comissão de Trabalho
indeferiu a questão de ordem, alegando que os
requerimentos eram intempestivos. Para isso,
invocou norma interna da Comissão que estabelece prazo de 15 minutos após o início da
reunião para apresentação de requerimentos
relativos a procedimentos.
Ora, Sr. Presidente, no Regimento Interno da Câmara dos Deputados há dispositivo
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específico para o adiamento da discussão
que, no caso, é o art. 177, que assim dispõe:
‘Art. 177. Antes de iniciada a discussão
de um projeto, será permitido o seu adiamento,
por prazo não superior a dez sessões, median�
te requerimento assinado por Líder, Autor ou
Relator e aprovado pelo Plenário.’
De igual modo, o art. 193 do Regimento
Interno condiciona a apresentação de requerimento de adiamento de votação de qualquer
proposição apenas ao início da respectiva
votação da matéria, mediante requerimento
assinado por Líder, pelo Autor ou Relator da
matéria.
Nesse caso, os requerimentos apresentados cumpriram todos os requisitos acima,
não havendo razão nenhuma para o indeferimento sob o argumento de preclusão, como
o fez o Presidente da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, baseado
em norma interna da Comissão.
De igual modo, não pode a existência
de uma norma interna da Comissão excluir a
aplicação de norma expressa pelo Regimento
Interno da Câmara dos Deputados.
Portanto, torna-se evidente que a decisão do Presidente da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, ao considerar intempestiva a apresentação dos requerimentos de adiamento da discussão e do
adiamento da votação do PL nº 4.330/2004,
afronta ao disposto nos arts. 177 e 193 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
que estabelecem como parâmetro de prazo o
início da discussão ou início da votação para
apresentação dos respectivos Requerimentos.
Diante do exposto, solicito a V.Exa. a
nulidade da decisão do Presidente daquela
Comissão e reconsiderar a deliberação da
votação do PL nº 4.330/2004, em face do descumprimento das normas regimentais pelo
Presidente da Comissão de Trabalho.”
Sr. Presidente, é essa a questão de ordem que
faço, como recurso a esta Mesa, já que é uma matéria de grande significado e que trata de critérios para
terceirização de mão de obra, uma matéria complexa.
Por que se pediu o adiamento? Exatamente porque, Sr. Presidente, há uma Comissão Especial composta nesta Casa para tratar desse assunto, portanto
não haveria necessidade de apressar a decisão naquela Comissão. Fizemos o requerimento para adiar a
discussão e a votação. Infelizmente, o Regimento não
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foi cumprido, e eu gostaria que V.Exa. apreciasse essa
questão de ordem e acatasse nosso recurso.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Nobre Deputado, esta Mesa acolhe o recurso, que será analisado.
Posteriormente, daremos a resposta a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Felipe Maia.
O SR. FELIPE MAIA (DEM-RN. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de tornar
público que foi realizada audiência pública, na última
sexta-feira, na cidade de Caicó, sobre a obra da Barragem de Oiticica. Essa obra complementará o projeto
de contenção de águas do Rio Piranhas, no Vale do
Açu, no Rio Grande do Norte, e resolverá o problema
de abastecimento de água na região do Seridó.
A barragem será construída no Município de Jucurutu e armazenará algo em torno de 640 milhões
de metros cúbicos de água, atingindo e beneficiando
a vida de 340 mil pessoas
Ao registrar a realização dessa audiência pública, quero lembrar o compromisso da Presidenta da
República, que, entre as prioridades para o projeto
de erradicação da pobreza, tomou o compromisso de
investir na criação de barragens, cisternas e na expansão da irrigação.
Portanto, é uma obra de fundamental importância para o Rio Grande do Norte e para o problema de
água na região do Seridó. É por isso que torno público
que essa audiência pública, ocorrida na última sexta-feira, foi de grande importância para o meu Estado.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a palavra, pela ordem, ao analista de sistemas, engenheiro
mecânico, ex-Prefeito de Belo Horizonte, ex-Governador
de Minas Gerais, ex-Senador, que tão bem exerce o
seu primeiro mandato, pelo PSDB de Minas Gerais,
Deputado Eduardo Azeredo.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB-MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs.
Parlamentares, vimos recentemente que a Alemanha
anunciou planos para paralisar suas usinas nucleares. A
Alemanha, uma das grandes potências industrializadas
do mundo e altamente dependente dessa energia, fará
uma paralisação gradual de seus reatores até 2022.
A decisão está diretamente ligada à questão
da Usina de Fukushima, no Japão. Nós vimos que o
tsunami que atingiu o país teve como uma das consequências o vazamento dos reatores em Fukushima.
Isso, de certa forma, fez as nações pensarem
com mais afinco na possibilidade de desligamento das
usinas. A Alemanha foi a primeira potência a traçar um
plano nesse sentido.
Pois bem, no Brasil não houve nenhum tsunami,
nenhum terremoto, mas creio eu que seria também hora
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de o País começar a pensar num plano semelhante
para as unidades de Angra dos Reis.
Os planos de Angra III datam da década de 70
e empregam tecnologia alemã – exatamente a tecnologia que está sendo agora deixada de lado pelo país
europeu. Segundo os ativistas do Greenpeace, esses
reatores podiam ser chamados de modernos nos anos
80, quando foram construídos, mas hoje estão desatualizados tecnologicamente.
Além disso, os próprios alemães alegam que
Angra III não tem um plano de segurança adequado
e não apresenta destinação adequada para o lixo radioativo – a exemplo das outras duas usinas em operação na região.
O questionamento, Srs. Parlamentares, é exatamente este: se a Alemanha, detentora da tecnologia
dos reatores, já admitiu que não considera a tecnologia segura, por que insistimos em seguir adiante com
esse projeto de energia nuclear no País?
Teremos, a partir de agora, Subcomissões aqui na
Câmara para tratar dos assuntos pertinentes à Rio+20.
O Presidente será o Deputado Alfredo Sirkis, e eu, o
Relator. Penso que essa questão da energia nuclear
deve ser um dos pontos discutidos.
O Brasil precisa pensar em alternativas mais
limpas de energia, e não caminhar na contramão das
nações desenvolvidas. Nosso País não tem uma dependência tão grande dos reatores, até porque eles
são da década de 70 e ficaram anos sem qualquer
investimento.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esse é
um tema da maior relevância e não pode passar sem
uma discussão adequada do Congresso brasileiro. A
energia nuclear representa apenas 2% a 3% da energia
consumida no Brasil, e nós podemos, sim, fazer algo
semelhante. Evidentemente, não estou falando em desativação imediata, mas planejada, como a Alemanha
está fazendo até 2022.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Muito obrigado,
nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – O Deputado Átila Lins tem a palavra por 1 minuto para breve registro.
O SR. ÁTILA LINS (PMDB-AM. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de registrar
que hoje, pela manhã, tivemos um café da manhã com
a presença do Ministro da Integração Nacional e com
as bancadas do Nordeste e do Norte. A bancada do
Nordeste tem como coordenador o Deputado Gonzaga
Patriota e a bancada do Norte é por mim coordenada.
Foi uma reunião muito importante.
O Ministro da Integração Nacional anunciou, na
minha opinião, duas importantes notícias. Primeiro,

Junho de 2011

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

que a Presidente Dilma já autorizou a prorrogação dos
incentivos fiscais do Imposto de Renda aos investidores que atuam na área da SUDENE e da SUDAM. O
prazo para essas isenções acabaria em 2013 e será
prorrogado por mais 5 anos.
Outro assunto foi o Programa Água para Todos.
Na nossa região, a SUDAM vai coordenar o programa,
mas haverá convênios entre Estados e Municípios para
acabarmos com esse problema nas regiões Norte e
Nordeste do País.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a
palavra à nobre Deputada Erika Kokay, bancária, ex-Deputada Distrital, que tão bem exerce seu primeiro
mandato pelo PT de Brasília. S.Exa. tem 3 minutos
na tribuna.
A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Pela ordem. Sem
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, inscrevi-me para
fazer um feliz registro. Ontem, no Distrito Federal, houve o lançamento do Programa Brasília sem Miséria.
Esta Unidade da Federação carrega o maior nível de
desigualdade de todo o País e, com esse lançamento,
seguiremos a trilha do Brasil sem Miséria.
Este País vai se libertar da miséria. Eu não tenho
absolutamente nenhuma dúvida acerca da correção do
projeto desenvolvido pela Presidenta Dilma Rousseff, que tem três eixos básicos: a geração de renda, a
inclusão produtiva e o acesso aos serviços públicos,
como instrumentos absolutamente fundamentais para
que o Brasil possa chegar, num futuro muito breve,
a dizer que houve uma época neste País em que o
nosso povo estava mergulhado em grande monta na
miséria, mas que nós conseguimos colocar o Estado
aliado dialogando com a sociedade, em sintonia com a
perspectiva de desenvolvimento da dignidade humana
para todos os brasileiros e brasileiras.
Há 16 milhões ou um pouco mais do que isso de
brasileiros e brasileiras que ganham menos de 70 reais por mês. Precisamos fazer com que rompam esse
patamar, que fez com que o Brasil convivesse, durante tanto tempo, com a mortalidade infantil, que fazia
pais e mães transformarem seus filhos em anjinhos ao
perdê-los para a miséria e para a fome.
Sr. Presidente, a fome, a miséria e a pobreza
extrema atingem 40% dos nossos jovens, atingem
59% dos brasileiros que estão em extrema pobreza
na Região Nordeste. Também está a população rural
em grande monta mergulhada na pobreza extrema.
Por isso, o plano carrega uma grande qualidade: faz
com que tracemos um perfil dessas pessoas. Assim,
elas não serão invisibilizadas por estatísticas. Essas
pessoas terão nome, endereço, constituição familiar,
e o Estado dialogará olho no olho com essas pesso-
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as e lhes dirá: “Nós estamos libertando o Brasil da
pobreza extrema”.
Nós vamos dizer aos nossos filhos e aos nossos
netos que houve uma época no Brasil em que havia
fome e miséria, mas que a sabedoria do povo brasileiro
elegeu um operário que em seu governo já retirou 28
milhões de pessoas da fome e da pobreza extrema. E
agora o povo elege uma mulher para fazer com que
tenhamos uma articulação de políticas públicas, uma
territorialização da pobreza extrema e um empoderamento das pessoas, para que, enfim, possamos dizer:
todos têm direito à dignidade humana. E quem questiona os projetos de transferência de renda não sabe
a angústia e a dor da fome que corrói a cidadania e
que corrói a plenitude da existência humana.
Parabéns ao Governo Agnelo! Parabéns à Presidenta Dilma Rousseff! E contem com um Brasil que
quer se libertar e que traçará esse caminho.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Muito obrigado,
nobre Deputada.
O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI – Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Tem V.Exa. a
palavra.
O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (DEM-SC.
Questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o art. 82, § 2º do Regimento Interno diz:
“Art. 82. Às onze ou às dezesseis horas,
conforme o caso, passar-se-á a tratar da matéria destinada à Ordem do Dia, sendo previamente verificado o número de Deputados
presentes no recinto do Plenário, através do
sistema eletrônico, para o mesmo efeito do
que prescreve o § 5º deste artigo.
.............................................................. .
§ 2º Havendo matéria a ser votada e
número legal para deliberar, proceder-se-á
imediatamente à votação, interrompendo-se
o orador que estiver na tribuna”..
Já passamos do horário estabelecido no Regimento.
Sabemos, Sr. Presidente, que hoje houve a posse
da Ministra Gleisi Hoffmann, mas isso foi às 16 horas.
O povo já está aqui, a bancada que dá sustentação ao Governo já está aqui. Vamos votar, Sr. Presidente. Está na hora de esta Casa cumprir o Regimento
Interno. Por favor, Sr. Presidente. Eu não entendo isso.
Há quorum, há matéria a ser votada, e não se toma
providência.
Faço um apelo a V.Exa. para iniciar a Ordem do
Dia.
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O SR. PRESIDENTE (Manato) – V.Exa. tem razão. Já comunicamos ao Presidente da Casa e S.Exa.
já está vindo para o plenário.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Devanir Ribeiro, metalúrgico,
ex-Vereador por São Paulo, que tão bem exerce seu
terceiro mandato pelo PT de São Paulo. S.Exa. dispõe
de 3 minutos na tribuna.
O SR. DEVANIR RIBEIRO (PT-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado
Manato, nobres Deputadas, nobres Deputados, é lógico
que hoje está tomando posse uma Ministra da maior
relevância, em um cargo importantíssimo – na hierarquia da República é o cargo mais importante depois
da Presidência –, mas olhem a nossa Casa: foram registradas 364 presenças, e cadê os Deputados?
Em vez de estar na posse da Ministra, deveríamos
estar aqui parabenizando, dialogando, conversando,
mas não estar no Palácio do Planalto. Nós deveríamos
estar aqui para votar. Eu acho que ficamos de cócoras.
É por isso que o Parlamento não avança. Uma hora é
a Justiça que legisla por nós, outra hora é o Executivo que legisla por nós. E olhem que eu sou Governo!
Deputado Miro Teixeira, nós somos da velha estirpe. Governar é uma coisa; legislar é outra. E nós
estamos aqui para legislar. Não estamos aqui para
governar. Estamos para legislar e fiscalizar.
Eu fico abismado com 364 Deputados presentes,
V.Exa., Deputado Manato, com a maior boa vontade,
tentando tourear o tempo, e nós esperando para saber o que vamos fazer. Ou nós, Parlamentares, temos
consciência daquilo que queremos, ou vamos ser atropelados mesmo. Vemos hoje toda aquela rebelião no
Oriente Médio, na África. Isso pode acontecer aqui. Se
o povo for um pouco mais hábil, nós poderemos ser
atropelados também, porque não estamos cumprindo
o papel para o qual fomos eleitos. Eu fico preocupado.
Acho que a Sra. Gleisi Hoffmann será uma grande Ministra. A nossa Presidente tem todo o direito de
escolhê-la, porque é Presidente da República, mas
nós não podemos ficar bajulando-a, naquela fila do
beija-mão. Isso não pode acontecer. Nós somos o
Parlamento, somos outra instituição, temos outra referência. Há três Poderes: o Legislativo, o Executivo e
o Judiciário. Onde nós estamos?
Eu fico pasmo. Eu fico injuriado. Não consigo
entender como podemos fazer uma coisa dessas. Temos aqui medidas provisórias, PECs, várias matérias
de interesse da Nação brasileira para apreciar e os
Deputados estão todos lá do outro lado, no Palácio.
Então, para que o Parlamento?
Olhem, eu sou Parlamentar e não tenho queda para o Executivo. Sempre gostei, gosto e adoro o
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Legislativo. Sou Parlamentar porque gosto do Parlamento, mas estamos deixando a desejar entre nós,
aqui mesmo.
Vejam só: estamos nós aqui, olhando. O Arnaldo
Jardim está ali, embora S.Exa. seja uma águia isolada. Mas sei que, com a sua capacidade, nós vamos
chegar lá.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Muito obrigado,
nobre Deputado.
O SR. LINCOLN PORTELA – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Tem V.Exa. a
palavra.
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
estou com a ficha do PR para o Deputado Devanir Ribeiro assinar. Depois desse pronunciamento, S.Exa.
será bem-vindo aqui no partido.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Fique à vontade,
nobre Deputado. Só que S.Exa. vai cair na infidelidade.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a palavra ao nobre Deputado, empresário, pecuarista, que
tão bem exerce o seu segundo mandato pelo PP do
Tocantins, Lázaro Botelho. S.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna.
O SR. LÁZARO BOTELHO (PP-TO. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Ilustre Presidente, Deputado Manato, muito digno representante do
Espírito Santo, Sras. e Srs. Deputados, estamos na
Semana do Meio Ambiente, cujo dia foi comemorado
em 5 de junho.
Tenho a convicção de que a busca pelo desenvolvimento sustentável é um compromisso que integra todos os nobres colegas que aqui representam a
sociedade brasileira. E o nosso compromisso com a
questão ambiental foi reafirmado quando votamos o
novo Código Florestal, para que, assim, haja avanços
na busca pela conciliação entre a preservação ambiental e a produção agropecuária.
A conservação da biodiversidade também é necessária para a manutenção dos serviços ambientais
exigidos para a produção de alimentos, de bens de uso
humano e animal e para a conservação da qualidade
e das condições de vida.
Devemos, senhoras e senhores, discutir permanentemente maneiras de integrar sistemas de produção
agropecuária e paisagens rurais à produção de serviços
ambientais e à manutenção da biodiversidade, o que
resultará não somente em uso racional diversificado,
mas também em uso multifuncional da terra.
O que fizemos nesta Casa, que agora será apreciado pelos Senadores, não foi pleitear aumento da
área de produção agrícola à custa de novos desma-
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tamentos, mas o aproveitamento mais racional dos
estoques de áreas já convertidas para a ampliação da
área de produção agrícola.
Diversos estudos indicam que, nas próximas décadas, haverá significativo aumento na necessidade
mundial por alimentos, despontando o Brasil com um
importante papel para o atendimento de tal demanda.
Exemplo disso são as conclusões da Organização das
Nações Unidas para Agricultura e Alimentação – FAO
no sentido de que, “segundo provisões de longo prazo
de população e renda, é necessário que a produção
mundial de alimentos aumente mais de 40% até 2030
e de 70% até 2050, em comparação com os níveis
médios do período 2005-07”.
É notável que o aumento de produtividade e utilização de terras já disponíveis pode colaborar decisivamente para a ampliação da produção agropecuária.
Porém, para que o Brasil possa contribuir e participar
no atendimento à demanda mundial por alimentos, é
imprescindível que a legislação ambiental urgentemente confira segurança às áreas que já estão sendo
utilizadas para a produção agropecuária.
Meus nobres colegas, foi pensando no meio ambiente que aprovamos o substitutivo do novo Código
Florestal, que permite aumentar a proteção das florestas e da vegetação natural ainda existentes e também
ampliar a segurança das atividades agropecuárias que
já estão sendo desenvolvidas no País.
Além disso, o novo Código prevê mecanismos
que permitem aos Estados planejar e implementar
medidas de compatibilização entre proteção ambiental e produção agropecuária à luz das peculiaridades
e necessidades de cada região.
O meio ambiente está resguardado e o futuro
das gerações garantido.
Obrigado, Sr. Presidente e nobres colegas Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Júlio Cesar, advogado, produtor
rural, professor e ex-Prefeito de Guadalupe, que tão
bem exerce o seu quarto mandato pelo bem do Piauí.
S.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna.
O SR. JÚLIO CESAR (DEM-PI. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero registrar que a bancada do Nordeste se
reuniu com a bancada do Norte hoje, com a presença
do Ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra,
do Presidente do BNB, do Presidente do BASA e da
Superintendente da SUFRAMA, para discutir os problemas, os desequilíbrios e os indicadores econômicos
e sociais das citadas regiões.
O Ministro fez uma bela explanação, com todo o
entusiasmo que tem, acreditando no Nordeste. Mas eu
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fiz algumas ponderações no sentido de que o Nordeste não cresce. Há um suposto crescimento. A região
cresce um pouco na área social, mas não cresce na
base econômica.
Sr. Presidente, mostrei ao Ministro que há 70 anos
a renda per capita do povo do Nordeste era de 47%
em relação à média nacional. E isso porque o Nordeste está evoluindo. Quando foi aferido que era de 47%,
há 70 anos, o Nordeste tinha 35% da população brasileira. Hoje tem menos de 28%. Diminui a população,
permanece a renda. Isso é sinal de que a região não
está crescendo. Os indicadores crescem em relação
ao Nordeste do passado, mas não crescem quando se
compara aos das demais regiões brasileiras.
Fiz também um estudo comparativo em todas as
áreas econômicas e sociais. Nas agências de fomento, como o BNDES, o promotor do desenvolvimento e
dos grandes investimentos, o Nordeste fica com 7%,
8%; chegou a 6%, 10%, 12% dos investimentos. No
ano de 2009, Sr. Presidente, chegamos a 16%. E por
que chegamos a esse percentual? Porque o Governo
resolveu emprestar aos Governadores, naquele momento de grande crise na arrecadação federal e nas
transferências constitucionais, mais de 10 bilhões só
para o Nordeste. E nós chegamos a 16%. Neste ano,
o percentual dos investimentos na região caiu para
menos de 10%. Nós precisamos avançar em relação
aos investimentos do BNDES porque menos de 10%
são aplicados no Nordeste, na série histórica.
É preciso avançar em relação aos investimentos
feitos no Nordeste pelo Banco do Brasil. De todas as
operações feitas no ano passado, o Nordeste só tem
aplicados – pessoa física, pessoa jurídica, grandes
e pequenos produtores – 11%. Esse percentual é o
mesmo da Caixa Econômica Federal.
Nós temos de tratar o Nordeste pelo menos com
base no percentual que representa, com base no mínimo do PIB, que são 13%. Mas, para diminuir essa
suposta desigualdade regional, Sr. Presidente, é preciso tratar os desiguais desigualmente, privilegiando os
mais pobres em detrimento dos mais ricos. Só assim
vamos ter a suposta presunção de que estamos diminuindo a desigualdade regional. Nós vamos dar mais
a quem é mais pobre e menos a quem é mais rico, tal
como é feito com o Fundo de Participação dos Municípios, que nós aprovamos. Ele nos norteará porque
aprovaremos de novo a divisão do bolo da arrecadação
dos royalties do petróleo, vetada pelo...
(O microfone é desligado.)
O SR. JÚLIO CESAR – Muito obrigado.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN – Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Manato) – Tem V.Exa. a
palavra.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP-SC. Questão de
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, faço
uma questão de ordem com base no art. 82, § 2º.
Já passa das 18 horas. Gostaria de reiterar ou
pedir que fosse considerado sem razão... Porque ter
razão e não ser atendido é muito ruim. Ou o Deputado
Onofre Santo Agostini, meu conterrâneo, coestaduano,
não tem razão, ou nós estamos entrando numa fase
muito complicada, do ponto de vista constitucional, que
é a de nos considerarmos como Casa irrelevante. Se
tem razão, vamos para a Ordem do Dia. Se não tem
razão, descredencia o Deputado Onofre.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Nobre Deputado, esta é a Casa dos acordos, e acordo aqui é para
ser cumprido.
Ontem foi feito um acordo com o Líder do Democratas, com o Líder do PSDB, de que nós levaríamos
esta sessão até as 19 horas; que às 19 horas convocaríamos uma sessão extraordinária; e que às 19 horas
começaríamos a votar a MP nº 526.
Esse acordo é o que nós vamos cumprir.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN – Então, o Deputado
Onofre não tem razão, e o Regimento também não tem.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Ele tem razão
em parte, mas é um acordo e tem que ser cumprido.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN – Então, o Regimento
também não tem razão.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO
(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, com licença.
Não há acordo para votar a Medida Provisória
nº 526. Há acordo para a realização de uma sessão
extraordinária. Agora, nós ainda vamos dialogar com
o Líder do Governo e com o Presidente da Casa, para
definir ou não a votação da Medida Provisória nº 526.
Que fique claro que não há acordo para a MP 526.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Muito bem.
O SR. ROBERTO FREIRE – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Dando continuidade ao período de breves comunicações, concedo a palavra...
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Completamente fora
do Regimento, porque isso não é horário para breves
comunicações. Não é!
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Está certo, nobre Deputado.
O SR. ROBERTO FREIRE – Se está certo, não
faça!
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Então, está bom.
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O SR. ROBERTO FREIRE – Vamos fazer o acordo que V.Exa. diz que existe!
O SR. PRESIDENTE (Manato) – O acordo foi feito, nobre Deputado, para as 19 horas. E eu vou levar
a sessão até as 19 horas.
O SR. ROBERTO FREIRE – Então, encerre a
sessão ou dê início à Ordem do Dia. E, às 19 horas, a
extraordinária. Mas não fiquemos aqui desmoralizando o Regimento.
É só isso: encerrar a sessão ou dar início à Ordem do Dia. E convoca para as 19 horas, para que o
acordo se concretize. Mas ficar aqui, em breves comunicações, ao arrepio do Regimento, evidentemente, é
tornar esta Casa irrelevante, como disse o Deputado
Esperidião Amin.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Eu vou seguir
a ordem dos oradores que estão inscritos.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Alex Canziani,
ex-Vereador de Londrina, ex-Prefeito, registrador de
imóveis, Presidente da Frente Parlamentar da Educação, que tão bem exerce seu quarto mandato pelo PTB
do Paraná. S.Exa tem 3 minutos na tribuna.
O SR. ALEX CANZIANI (Bloco/PTB-PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr.
Presidente Manato. Muito obrigado, demais pares.
Só corrigindo: fui Vice-Prefeito da cidade de Londrina. Um dia, se Deus quiser, chegarei a Prefeito da
minha cidade.
Sr. Presidente, estive há pouco na solenidade de
posse da nova Ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann.
Quero dizer, primeiro, que lamento a saída de Antonio
Palocci. Tenho apreço pela sua pessoa, pela sua capacidade e pelo trabalho que desenvolveu. Agora, vi
que não haveria mais condições políticas para a sua
permanência à frente da Casa Civil. Bem fez ele em
colocar o seu cargo à disposição da Presidente Dilma
Rousseff, para que ela pudesse escolher um novo nome.
Para a minha alegria e satisfação como paranaense – e eu apoiei a Senadora Gleisi Hoffmann para o
Senado Federal, convivi com ela durante toda a campanha, vi o trabalho que ela fez como Diretora da Itaipu
Binacional e como Secretária Municipal de Londrina –,
vejo que a decisão e o convite da Presidente Dilma foi
da maior felicidade, pela pessoa que é Gleisi, pela sua
competência, pela sua vontade, acima de tudo pela determinação que ela vai ter em trabalhar pelo Governo
e, muito especialmente, pelo nosso País.
Então, Sr. Presidente, quero registrar daqui os
cumprimentos à Senadora Gleisi, hoje Ministra, pela
sua posse, e desejar-lhe sucesso. Que ela possa efetivamente ajudar a Presidenta da República em todas
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as ações fundamentais para o fortalecimento e o crescimento do nosso País.
Quero dizer também, Sr. Presidente, que fizemos
na última segunda-feira uma reunião na Assembleia
Legislativa do Estado do Paraná a respeito do PNE –
Plano Nacional de Educação. Esse plano vai viabilizar
as ações do setor para os próximos 10 anos, vai viabilizar a educação que todos queremos no nosso País.
Com a presença de muitas lideranças da área
da educação nessa solenidade – do Secretário Flávio
Arns, de vários reitores, do Deputado Angelo Vanhoni, Relator do projeto, do Deputado Dr. Rosinha e de
vários Deputados Estaduais –, pudemos discutir a
fundo a importância do Plano Nacional de Educação.
Várias sugestões importantes foram apresentadas por
professores e diretores e pela comunidade escolar do
nosso Estado do Paraná.
É um privilégio e uma honra ser Deputado Federal para discutir o Plano Nacional de Educação. Tenho
certeza de que, através da nossa Comissão Especial,
haveremos de definir claramente as ações que queremos para a educação brasileira nos próximos anos
e, mais do que isso, haveremos de financiar, de viabilizar os recursos para que as ações previstas sejam
efetivamente realizadas, concretizadas.
Sem dúvida alguma, o fator crítico e fundamental para o desenvolvimento do País é a melhoria da
qualidade da educação brasileira. Tenho certeza de
que esta Casa vai dar um passo fundamental para
que todos nós possamos transformar o Brasil no País
que queremos, com mais igualdade, com mais oportunidades para os cidadãos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Muito obrigado,
nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Luis Carlos Heinze,
engenheiro agrônomo, produtor rural e ex-Prefeito de
São Borja, que tão bem exerce o seu quarto mandato
pelo PP do Rio Grande do Sul. S.Exa. tem 3 minutos
na tribuna.
O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP-RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, colegas Parlamentares, ouvi ontem, na Comissão Geral
que houve nesta Casa, as críticas que fizeram aos
produtores rurais.
Apenas para lembrar, trabalhei neste tema no meu
primeiro mandato, ou seja, a invasão das propriedades.
Ouvi falar em morte de trabalhadores. Agora, ninguém falou que, nos últimos 20 anos, houve praticamente 400, 500 invasões de propriedades. Chegaram
a acontecer 600 invasões em 1 ano, com depredação
e até morte.
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Então, chamo a atenção para esse ponto porque
ontem não consegui falar durante a Comissão Geral.
Mas gostaria de ter falado sobre essa questão dos produtores rurais. Quanto à questão ambiental, a crítica
é contra os produtores rurais, porque eles estariam
depredando. Também não falam que São Paulo e as
maiores capitais brasileiras reunidos são responsáveis
por 70% da poluição do mundo. Agora, o pobre coitado
do produtor – um suinocultor, um produtor de carne,
um fumicultor, um produtor de leite, um arrozeiro – é
o grande poluidor! Então, as coisas são assim: dois
pesos e duas medidas.
Esses produtores, Sr. Presidente, são explorados
por multinacionais dos fertilizantes, dos defensivos e
das máquinas agrícolas. Nós pagamos máquinas agrícolas das mais caras do mundo. O diesel é exportado
do Brasil para a Argentina. No Brasil, o produtor paga
R$2,05, R$2,10 pelo litro do óleo diesel; e, na Argentina,
paga-se R$1,00 o litro de óleo diesel, que é exportado
do Brasil para lá no mesmo Posto PETROBRAS. Esse
é o produtor espoliado nesse sistema dos fertilizantes,
do diesel, das máquinas agrícolas, das peças, dos defensivos e, principalmente, na carga tributária.
A carga tributária também é uma exploração.
No caso do arroz, um trabalho que a Federação de
Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul fez demonstra que a carga equivale a 24% de um saco de
arroz dentro da porteira, fora o ICMS incidente sobre
o produto beneficiado.
Onde há diesel, onde há defensivos, onde há
fertilizantes, onde há máquinas, enfim, onde há tudo
isso lá está o produtor, que está botando alimento na
nossa mesa.
Quanto ao fumo, hoje, os três Estados do Sul
estão pagando para produzi-lo. Essa é uma riqueza
que o Brasil tem, especialmente nos três Estados do
Sul. Quanto ao arroz, da mesma forma, o produtor está
pagando para plantar arroz, botando quase de graça
na mesa do consumidor.
O consumidor paga caro, e o produtor é criticado
por muitos Parlamentares nesta Casa. Temos que ter
respeito por aqueles que trabalham, que se esforçam
e que hoje estão gerando riqueza para este País. É
extremamente importante essa questão para a qual eu
quero chamar a atenção. Todo o mundo critica o produtor, mas é ele que carrega este País nas costas, é ele
que gera o superávit da balança comercial deste País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Muito obrigado,
nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Otavio Leite,
advogado, professor de Direito, ex-Vereador do Rio de
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Janeiro, ex-Vice-Prefeito do Rio de Janeiro, afilhado
de JK, que tão bem exerce o seu segundo mandato
pelo PSDB do Rio de Janeiro. S.Exa. tem 3 minutos
na tribuna.
O SR. OTAVIO LEITE (PSDB-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eminentes Deputados, todos no Brasil têm observado no noticiário as matérias que chamam a atenção para o problema, eu diria drama, por que passam
os servidores públicos bombeiros do Estado do Rio
de Janeiro.
Eu queria inicialmente lembrar que os bombeiros
do Rio de Janeiro recebem o pior salário em comparação com o dos demais bombeiros brasileiros. O Estado do Rio de Janeiro, segundo o PIB da República,
paga mensalmente aos seus soldados do fogo, como
são intitulados, o pior salário da categoria no Brasil.
Ora, não é de hoje que, de maneira absolutamente legítima e justa, a corporação vem lutando por
melhores condições de trabalho, que passam necessariamente pela melhoria da remuneração. São mil
reais por mês. Em Brasília, os bombeiros recebem 4
mil reais por mês; em São Paulo, 3 mil reais por mês;
no glorioso Estado de Sergipe, 3 mil reais por mês.
É evidente que não dá para continuar desta maneira. É evidente que a ausência de negociação, de
vontade política do Governo Estadual para, no mínimo, ouvir a categoria, foi desencadeando um processo de radicalização. É absolutamente inaceitável que
essa situação prossiga. O Governo do Estado do Rio
de Janeiro, que tem recursos, deveria ter a hombridade de abrir negociação para valer, relaxando a prisão
e, ao mesmo tempo, dando solução ao conflito. Para
V.Exas. terem uma ideia, para o exercício de 2012
há uma previsão de receita de 54,8 bilhões de reais.
Quanto o Estado gasta?
Sabemos que a Lei de Responsabilidade Fiscal,
que, aliás, deveria ter surgido no Brasil 20 anos antes,
estabelece o limite de 60% – para o Poder Executivo,
é de 49% – das receitas para gastos com pessoal. O
Estado do Rio de Janeiro gasta 27% apenas com essas despesas de pessoal. Ou seja, há margem para
acolher as reivindicações dos bombeiros.
E o Corpo de Bombeiros tem a Taxa de Incêndio,
receita própria, e um fundo, que o Governo do Estado
tem utilizado até para construir ponte, mas não para
melhorar a dignidade de trabalho da categoria.
Resultado: há uma crise, há um impasse. Essa
eclosão, essa explosão é derivada da ausência de vontade política em respeitar um movimento legítimo, que
existe em qualquer setor da sociedade. Se já tivesse
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sido instaurado um debate correto, jamais teríamos
chegado a este ponto.
Nós queremos daqui nos solidarizar com os soldados do fogo do Rio de Janeiro e solicitar ao Governador que saia dessa postura arrogante, que venha
para o campo da prática democrática, que ouça com
atenção as reclamações e encontre um denominador
comum. Não adianta oferecer um rendimento e um
adicional a perder de vista, espraiado no tempo futuro.
Não! O caixa do Tesouro do Estado já tem condições
de atender às reivindicações da categoria. Aquela
corporação é digna do respeito de toda a sociedade.
Aliás, das múltiplas pesquisas feitas no Brasil o resultado sempre foi o de que a instituição contemplada,
aplaudida e dignificada pela sociedade é o Corpo de
Bombeiros Militar.
Queríamos, portanto, registrar a nossa posição
sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Alfredo Sirkis,
do Rio de Janeiro, por 3 minutos.
O SR. ALFREDO SIRKIS (Bloco/PV-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, subo a
esta tribuna para continuar a homenagem que prestava
ao escritor espanhol Jorge Semprún, falecido ontem em
Paris, que não pude concluir por certa falta de sensibilidade de quem presidia os trabalhos naquele momento.
Jorge Semprún é uma das grandes personalidades do século XX. Novo, engajou-se na resistência
francesa; foi preso pela Gestapo, esteve no Campo de
Concentração de Buchenwald e saiu de lá vivo, miraculosamente. Liderou a resistência clandestina contra
o ditador espanhol Francisco Franco, durante os anos
50 e 60. Rompeu com a postura stalinista do Partido
Comunista de Espanha; permaneceu dentro do contexto de uma esquerda democrática.
Escreveu alguns dos grandes livros publicados
no século XX, tanto em espanhol quanto em francês,
e foi autor de grandes roteiros de cinema: A Guerra
Acabou, de Alain Resnais; Z, A Confissão e Estado de
Sítio, de Costa-Gavras.
Foi também precursor da União Europeia. A própria característica de autor em francês e em espanhol
– escrevia maravilhosamente bem em ambas as línguas – e a sua cidadania europeia foram precursoras
daquilo que veio a ser, no final do século XX, o início
do presente século, a unificação das sociedades, dos
povos da Europa, para tentar superar aquelas terríveis divisões que Semprún, ao longo do século XX,
testemunhou e das quais foi vítima: os nacionalismos
exacerbados, os totalitarismos. Semprún sempre foi
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uma voz pela liberdade, pela dignidade humana, pela
criatividade.
Foi, durante um período curto porém significativo,
Ministro da Cultura do primeiro governo socialista de
Felipe Gonzáles, na Espanha. Foi incansável promotor
da fraternidade entre a Europa e a América Latina, amigo dos povos latino-americanos e hispano-americanos.
Gostaria de concluir a minha intervenção com um
hasta siempre, com um grande abraço, uma homenagem emocionada à memória desse grande escritor,
desse grande militante das causas...
(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Jerônimo Goergen.
O SR. JERÔNIMO GOERGEN (PP-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de registrar o falecimento de Arlindo Kunzler, eleito
Deputado Federal quatro vezes e Deputado Estadual
duas vezes.
Envio daqui pêsames à esposa, Terezinha Braitenbach, aos seus cinco filhos e onze netos.
Sr. Presidente, peço que seja transcrito nos Anais
da Casa o registro dos 75 anos da Associação Comercial e Industrial de Panambi.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – V.Exa. será
atendido.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, antevendo
uma necessidade cada vez mais crescente da efetiva
participação dos empresários nas atividades e assuntos
que envolvem a comunidade e da existência de uma
entidade forte, organizada e representativa, que defendesse os seus interesses perante as esferas competentes, um grupo de líderes e abnegadas pessoas
reuniu-se para fundar sua entidade de classe.
Assim, em 8 de junho de 1936, reuniram-se no
Salão Goldhardt 45 pessoas, entre comerciantes, industriais e profissionais liberais para fundar a Associação Comercial de Neu Württemberg. Além de ter como
principal objetivo a defesa dos interesses das classes
dos seus fundadores, tinha o objetivo de estimular o
progresso da colônia, conforme registra a ata de sua
fundação. Na oportunidade, também foi criada a Comissão Pró-Progresso de Neu Württemberg.
Na reunião seguinte ficou decidido que as atas
das reuniões seriam escritas em alemão e em vernáculo. Identificada com propósitos que nortearam
sua fundação, muito se trabalhou para a construção
da Estação Férrea de Belizário, estradas, criação do
Corpo de Bombeiros Voluntário, telefonia, urbanização
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da praça, iluminação etc. Além dessas ações, doou a
primeira patrol à Colônia, que foi entregue à Prefeitura.
A Associação recebeu outras denominações,
como Associação Comercial Pindorama, até que, em
1965, recebeu a atual denominação de Associação
Comercial e Industrial de Panambi, embora na sua
constituição e ações estejam também representados
os segmentos de serviços e agricultura.
A ACI-Panambi muito vem contribuindo para o
progresso do Município, sempre agindo em parceria
com o poder público e a comunidade em geral. Assim,
esteve à frente de grandes conquistas para Panambi,
como a instalação da CRT, SENAI, Banco do Brasil,
PRCT, Centro de Atividades do SESI, Faculdade de
Engenharia UNLIUI – Campus Panambi, Banco do
Estado do Rio Grande do Sul, Elsenau Hotel, Comitê
Regional da Qualidade Panambi, Unidade de Atendimento do SEBRAE-RS, ONG Parceiros Voluntários,
CIEE – Centro Integração Empresa Escola, Instituto
Federal Farroupilha – Campus Panambi, entre outros,
além da realização das quatro edições do EVINCO –
Evento Industrial e Comercial de Panambi.
Ao longo de sua história, vem firmando convênios
com diversas organizações, sempre objetivando o bem
da comunidade. Neste sentido, destaca-se sua atuação
perante as entidades de ensino, principalmente CEP,
SENAI e UNLJUI, com vista à formação qualificada de
mão de obra, o que, sem dúvida, aliado à capacidade
empreendedora e gerencial dos nossos empresários,
tem se tornado responsável pelo desenvolvimento
empresarial local. Sua parceria constante com federação e organismos municipais, estaduais e federais
também tem contribuído para este desenvolvimento.
Outra importante participação da ACI-Panambi é em
âmbito regional, onde tem interagido com diversos
organismos, visando ao desenvolvimento regional e
projeção de Panambi nesse cenário.
Atualmente, vem empreendendo esforços na realização dos Projetos: APL – Arranjo Produtivo Local
Metalmecânico Pós-Colheita Panambi/Condor, ACITEC
– Associação Centro de Inovação Tecnológica, Fundo
Mútuo de Saúde PRÓ-VIDA, Centro de Parceiros Voluntários, ampliação dos cursos na UNIJUI – Campus
Panambi, consolidação do Distrito Industrial, Programa de Qualidade, Porto Seco, Parque de Exposições,
Escola Técnica Federal, Instalação Balcão SESC/SENAC, Casa da Cultura, além de inúmeras campanhas
institucionais, todas voltadas para o fortalecimento das
empresas locais.
Como bem pode ser observado, a ACI-Panambi
procurou, ao longo de sua existência, manter inalterados os objetivos e propostas lançadas na sua fundação,
comprometendo-se, assim, em manter a sua vocação
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de contribuir para o progresso e desenvolvimento de
seus associados e do nosso Município.
NEGÓCIO
Desenvolvimento
MISSÃO
Promover o desenvolvimento do quadro associativo, congregando as organizações industriais, comerciais, rurais e de serviços e seus trabalhadores,
visando à prosperidade da comunidade.
VISÃO
Ser reconhecida como referência regional entre
as entidades empresariais do
Rio Grande do Sul, na promoção do desenvolvimento de seus associados e da comunidade.
OBJETIVOS
Adotar gestão participativa e integradora de forma
a atingir a representação de todos os segmentos empresariais da comunidade, identificando e atendendo
as necessidades e expectativas do quadro associativo.
Oportunizar aos associados o desenvolvimento e
o avanço tecnológico e parcerias com outras entidades.
Atuar de forma proativa no desenvolvimento, com
preservação do meio ambiente.
Fomentar o crescimento do PIB municipal em
índices superiores aos da população e acima do PIB
do Estado.
Estimular a formação de lideranças e incentivar
o bom relacionamento entre empregados e empregadores.
Melhorar a imagem da entidade, como centro de
informações e polo de excelência, e do empresário,
como agente fundamental do desenvolvimento.
Promover o aumento permanente do quadro
associativo.
Preservar a imagem da entidade como forma de
garantir credibilidade.
PRINCÍPIOS
Ter no quadro associativo a razão de ser da entidade.
Estimular o desenvolvimento tecnológico e a qualificação profissional, visando a busca da excelência
empresarial.
Destacar o lucro como instrumento essencial do
desenvolvimento social.
Adotar a gestão participativa e integradora, como
forma de desenvolvimento e crescimento dos associados.
Assumir a liderança na aplicação e nas inovações
das atividades empresariais.
Manter relação de parceria com associações
congêneres, poder público e entidades afins.
Estimular princípios éticos em posicionamentos
e ações.
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Preservar a imagem da entidade como forma de
garantir credibilidade.
Estimular o respeito ao meio ambiente.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Arnaldo Faria
de Sá.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
quero registrar da tribuna da Câmara meus cumprimentos ao Dr. Nelson Silveira Guimarães, Diretor do
DEIC de São Paulo, que está colocando o dedo na
ferida, que está enfrentando quadrilhas de policiais
bandidos, envolvidos naqueles assaltos aos caixas
pagadores de São Paulo.
A situação é extremamente difícil. Várias pessoas
têm tido muitos prejuízos; vários comerciantes estão
pedindo que sejam retirados esses caixas dos seus
estabelecimentos.
Espero que a decisão do Diretor do DEIC, Dr.
Nelson Guimarães, possa mudar esta situação. E que
a Justiça também colabore com as suas ações, porque
está comprovado que existe uma grande ramificação
daquelas pessoas que já foram presas. Sem dúvida
nenhuma, se a Justiça colaborar e autorizar os mandados de busca e apreensão e de prisão, teremos uma
solução, o que é extremamente importante e tranquilizador para São Paulo.
Parabéns, Dr. Nelson Silveira Guimarães!
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a palavra ao nobre Deputado, economista, professor universitário, ex-Vereador de Juiz de Fora, ex-Deputado
Estadual, Presidente do PSDB de Minas Gerais, que
tão bem exerce seu primeiro mandato, Marcus Pestana. S.Exa. tem 3 minutos na tribuna.
O SR. MARCUS PESTANA (PSDB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Caro Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, quero registrar artigo de minha autoria, recentemente publicado, intitulado O futuro do
País, o PSDB e a 10a Convenção Nacional.
“Nas modernas democracias, o sistema político é estruturado em torno de duas
colunas vertebrais. É assim com democratas
e republicanos nos EUA, trabalhistas e conservadores na Inglaterra, PSOE e Partido Popular na Espanha, União por um Movimento
Popular e Partido Socialista na França, União
Democrata-Cristã e Partido Social-Democrata
na Alemanha.
No Brasil, nossa recente e madura de�
mocracia se organiza em torno da polarização
entre o PSDB e o PT. Portanto, aquilo que acon�
tece dentro dos dois partidos interessa a todos.
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O PSDB tem uma bela histórica marcada
pela coerência e consistência; tem seus princí�
pios ancorados em figuras como Mário Covas
e Franco Montoro; tem uma prática que trans�
formou o País com o Plano Real, as políticas
sociais e a cultura da responsabilidade fiscal.
Realizamos nossa 10ª Convenção Na�
cional. Militantes e dirigentes de todo o Brasil
se reuniram em Brasília para cristalizar um
importante momento na construção do futuro.
Em 2010, colhemos um resultado con�
traditório. Por um lado, fomos o partido que
mais elegeu governadores, num total de oito,
espalhados pelas cinco regiões brasileiras, en�
volvendo 50% do PIB brasileiro e mais de 64
milhões de brasileiros. Por outro, diminuímos
nossa representação no Congresso Nacional
e perdemos nossa terceira sucessão presi�
dencial consecutiva.
Elegemos a nova Executiva Nacional,
tendo à frente o experiente Deputado Sérgio
Guerra, do PSDB de Pernambuco. Para a pre�
sidência do Instituto Teotônio Vilela escalamos
o Governador Tasso Jereissati, figura funda�
mental no PSDB, e constituímos um Conse�
lho Político Nacional, com o papel estratégi�
co de formulação de diretrizes ideológicas e
políticas, composto por seis grandes figuras:
Fernando Henrique Cardoso, Aécio Neves,
José Serra, Geraldo Alckmin, Marconi Perillo
e Sérgio Guerra.
O mais importante é que alcançamos o
nosso maior objetivo: unidade de ação e de
comando. O monolitismo de pensamento não
é possível nem desejável. Nem na China de
Mao e na União Soviética de Stalin o partido no
poder era monolítico. Só que lá a divergência
tinha triste destino: a Sibéria, os campos de
reeducação ou mesmo o paredão. Aqui temos
um partido aberto e democrático. Um partido
político é um instrumento de luta pelo poder
em nome de determinados valores e objetivos.
Tomada a decisão, é preciso que todos remem
na mesma direção.
Os partidos têm grande dificuldade de
vocalizar os interesses dos diversos segmen�
tos de uma plural e multifacetada sociedade.
O PSDB quer mais uma vez inovar, avançar na
democracia interna, recrutar quadros qualifica�
dos, aprofundar seus laços com a sociedade
civil e traçar uma política de comunicação e
mobilização social que toque o coração e a
mente das pessoas.
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Demos um passo. O Governo Dilma vive
uma crise precoce. O Brasil espera muito do
PSDB. Que estejamos à altura de nosso pa�
pel histórico.”
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Paulo Rubem Santiago pelo
prazo de um minuto.
O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT-PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
na condição de Deputado que criou na Comissão de
Segurança Pública a Subcomissão de Financiamento da Segurança e na qualidade de Parlamentar que
atuou intensamente pela aprovação da PEC 300, com
o substitutivo conjunto à PEC 446, quero me solidarizar, embora não seja Deputado Federal pelo Rio de
Janeiro, com os bombeiros militares daquele Estado.
Temos de discutir, em âmbito nacional, a carreira única da segurança pública, envolvendo as Polícias
Civil e Militar. Temos de mobilizar as bancadas para a
aprovação da PEC 300, com o substitutivo associado
à PEC 446.
Se houve algum tipo de exagero na ocupação
do quartel dos bombeiros no Rio de Janeiro, isso não
é motivo para que essa importante categoria esteja
sendo criminalizada pelo Governo do Rio de Janeiro.
Portanto, na condição de ex-Deputado da Comissão de Segurança e de proponente da Subcomissão
de Financiamento, quero externar a minha solidariedade aos bombeiros militares do Rio de Janeiro e dos
demais Estados da Federação.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a
palavra à nobre Deputada Rosane Ferreira, enfermeira, com especialização em Saúde Pública pela
Fundação Oswaldo Cruz, ex-Deputada Estadual, que
tão bem exerce o seu primeiro mandato de Deputada
Federal pelo PV do Paraná. S.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna.
A SRA. ROSANE FERREIRA (Bloco/PV-PR.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na condição de mulher, Deputada e do Estado do Paraná, acredito que a
nomeação da Senadora Gleisi Hoffmann para a Casa
Civil do Governo Dilma Rousseff representa um grande momento para o Brasil.
Independentemente do momento político que
precede a sua posse, Gleisi é mais uma possibilidade
de participação da mulher nas máximas instâncias do
Governo. E essa condição lhe confere um desafio ainda
maior. As cobranças serão maiores e mais exigentes,
não tenho dúvida disso. Os obstáculos do cargo deverão ser contornados com maestria e com o cuidado
que requer o trato da coisa pública.
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Mas é da natureza da mulher ter essa sensibilidade, ter esse cuidado, ter esse olhar para o todo, sem
esquecer os detalhes. É isso que se espera de todos
que chegam ao poder, especialmente ao Executivo.
Espera-se que tenham compromisso com o diálogo,
com a tolerância e retidão ética.
Em poucos meses no Senado Federal, a nova
Ministra mostrou capacidade de articulação, competência política e discernimento.
É preciso ressaltar a coragem da Gleisi Hoffmann,
a primeira Senadora eleita pelo meu Estado, o Paraná,
ao aceitar mais essa missão. Mas quem a conhece
sabe que ela é forjada pelos desafios.
Militante convicta inserida na discussão dos temas importantes para o Estado do Paraná e para o
Brasil, Gleisi tem a confiança da Presidenta Dilma e de
sua equipe, conquistada pela coerência na defesa de
suas crenças e pela determinação na gestão política.
Sua posse como Ministra-Chefe da Casa Civil
representa um momento histórico para nós, mulheres, para este Parlamento e para o Estado do Paraná.
Desejo, sinceramente, que sua atuação à frente
da Pasta mais importante do Governo seja abençoada por Deus.
Peço que este pronunciamento seja divulgado
no programa A Voz do Brasil.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Amauri Teixeira, economista,
auditor fiscal, técnico do Tesouro Nacional, pós‑graduado com especialização em Direito Tributário, que tão
bem exerce seu primeiro mandato pelo PT da Bahia.
S.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna.
O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje, estivemos no Palácio do Planalto para prestigiar a posse
da Chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann. Acreditamos
que a Presidenta Dilma Rousseff tomou a decisão certa, escolheu a pessoa correta para o cargo. A Ministra Gleisi tem perfil, maturidade e competência para
exercer o cargo.
Queremos desejar a ela boa sorte e parabenizar
a Presidenta Dilma Rousseff pela escolha.
Queremos também chamar atenção dos ilustres
pares nesta Casa para o seguinte: precisamos começar
a trabalhar uma agenda positiva. Este é o momento
de a Câmara se empenhar para resolver a chamada
pauta social. Precisamos votar a jornada de trabalho
de 40 horas; precisamos votar a PEC do Trabalho Escravo; precisamos votar a regulamentação da Emenda
Constitucional nº 29; precisamos regulamentar o piso
salarial dos agentes comunitários de saúde; precisamos votar o projeto de lei que reduz a jornada do pes-
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soal de enfermagem para 30 horas; enfim, precisamos
responder aos anseios da sociedade.
Esta Casa está em débito, já satisfez a sanha dos
ruralistas. A Presidenta Dilma, de certa forma, para sair
da pressão, já satisfez a sanha daqueles que estavam
paralisando o País, ou tentando paralisar. Precisamos
avançar, precisamos criar condições para que a Copa
do Mundo e as Olimpíadas sejam realizadas. Queremos que esta Casa normalize a sua pauta e avance
nas questões sociais.
Parabéns, Presidenta Dilma! Seja bem-vinda,
Ministra Gleisi Hoffmann. Temos plena confiança de
que S.Exa. será capaz de gerenciar a Casa Civil com
a mesma competência com que exerceu todos os cargos que ocupou.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Assis Melo, do PCdoB do
Rio Grande do Sul.
O SR. ASSIS MELO (Bloco/PCdoB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, quero, nesses 3 minutos, dizer que
ontem, no Plenário 12 desta Casa, numa audiência pública requerida por mim e pelas Deputadas Jô Moraes
e Manuela d’Ávila, tratamos de um tema importante
para os trabalhadores sindicais: as práticas antissindicais utilizadas no País.
Nobre Presidente, estiveram lá cinco das seis
centrais que têm registro em nosso País: a Confederação Nacional da Indústria, a Confederação Nacional
do Comércio, a Confederação Federal do Sistema Financeiro. E, por incrível que pareça, não vi uma linha
sobre isso na imprensa desta Casa.
Espero que nossa imprensa também não boicote o trabalho dos Parlamentares de primeiro mandato, pois não temos espaço na grande imprensa. Não
posso entender isso.
Ora, o tema das práticas antissindicais não pode
ficar escondido debaixo do tapete, nós não podemos
conviver com interdito proibitório, com dirigente sindical sendo desrespeitado e preso. Por isso mesmo,
quero, desta tribuna, solidarizar-me com os bombeiros
do Rio de Janeiro.
O jornal O Pioneiro, do dia 6 do junho, trouxe
importante notícia acerca do índice de alfabetização
dos Municípios brasileiros. O Município de Feliz, num
ranking de 10 Municípios, ficou em primeiro lugar, e
o Município Morro Reuter, no Vale dos Sinos, em segundo lugar.
Portanto, Sr. Presidente, faço esses breves comentários e saúdo os Prefeitos, Vereadores e Secretários de Educação desses dois importantes Municí-
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pios da região do Vale dos Sinos, no Estado do Rio
Grande do Sul.
Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a divulgação de meu pronunciamento na íntegra pelos
órgãos de comunicação da Casa.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o jornal O
Pioneiro, em sua edição impressa do dia 6 do junho,
traz importante notícia acerca do índice de alfabetização dos Municípios brasileiros.
Segundo notícia publicada, tomando como base
os dados do Censo 2010, compilados pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, dos 10
Municípios brasileiros com os menores índices de
analfabetismo, seis são gaúchos, incluindo o primeiro colocado no ranking, a cidade de Feliz, situada na
Região Metropolitana de Porto Alegre.
Vizinho de Caxias do Sul, Feliz, com 12 mil habitantes, é o símbolo dessa hegemonia. Lá, apenas
0,95% da população adulta não sabe ler nem escrever.
Informa ainda o texto publicado naquele importante veículo de comunicação da Serra Gaúcha que em
segundo lugar aparece o Município de Morro Reuter,
no Vale do Sinos, com não mais do que 1,04% de iletrados. Para se ter uma ideia do que isso representa,
Alagoinha do Piauí (PI), que amarga a última colocação, registra nada menos do que 44% de analfabetos.
Os bons indicadores do Rio Grande do Sul, avalia a Profa. Clarice Salete Traversini, da Faculdade de
Educação da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul – UFRGS, têm explicação em um conjunto de fatores, históricos e culturais. Clarice destaca algumas
características sobressalentes no grupo das campeãs
em alfabetização que ajudam a entender os motivos
do sucesso.
Duas delas, em particular, chamam a atenção
das especialistas. Primeiro, a constatação de que a
maior parte dos núcleos em destaque são de pequeno porte, alguns com não mais de 15 mil habitantes.
Em segundo, a existência de uma trajetória comum,
baseada na colonização europeia, alemã e italiana.
Nessas comunidades, historicamente, há uma
valorização muito grande da educação, especialmente da leitura e da escrita, o que sem dúvida contribuiu
para esses índices. Além disso, por se tratar de cidades pequenas, moradores e poder público estão mais
próximos do que nos grandes centros. Isso facilita as
coisas – argumenta Clarice Salete Traversini no texto
publicado.
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A notícia publicada nos deixa orgulhosos, mas
quero fazer uma ponderação acerca dos índices divulgados por Municípios. Segundo o mesmo IBGE,
tomando como base os dados do Censo 2010, o Rio
Grande do Sul ocupa a quinta posição no ranking por
Estados, atrás do Distrito Federal, Santa Catarina, Rio
de Janeiro e São Paulo.
Embora com um índice de apenas 4,24% da população considerada como analfabeta, o Rio Grande
demonstra que estamos no caminho certo, porém temos muito ainda que fazer para alcançarmos melhores
índices naquele Estado e no País.
O investimento em políticas públicas e principalmente a valorização dos principais responsáveis pelos bons índices alcançados, que são os professores,
merecem do poder público melhor atenção.
Investir na qualificação, oferecer melhores condições de trabalho, estabelecer uma jornada de trabalho
que considere o tempo que este profissional reserva
para o preparo de suas aulas, e não somente o tempo
passado em sala de aula, disponibilizar mais e melhores
recursos pedagógicos, e principalmente oferecer uma
remuneração justa e adequada são princípios básicas
que temos que assegurar aos professores.
Para concluir, congratulo-me com os Municípios
gaúchos que enxergam os gastos com educação como
investimento e não simplesmente como despesa.
Investir nas crianças e nos adolescentes é investir
no futuro do País. Por isso registro ainda a importante
iniciativa da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas – UBES e da União Nacional dos Estudantes
– UNE, que de forma oportuna lançaram uma campanha nacional que defende a destinação de 10% do
PIB e 50% do fundo social do pré-sal para a educação.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Com a palavra,
pela ordem, o comerciante, ex-Prefeito de Ibirité, que
tão bem exerce o seu primeiro mandato pelo PP de
Minas Gerais, Deputado Toninho Pinheiro.
O SR. TONINHO PINHEIRO (PP-MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, mais uma
vez vou falar sobre a questão da saúde.
As pessoas pobres deste Brasil, que pagam seus
impostos, que pagam o nosso salário – eu fico até
envergonhado, porque todos nós Deputados já recebemos uma parte do décimo terceiro salário – estão
morrendo nas filas, sem atendimento à saúde. Isso é
uma vergonha num Brasil milionário.
Se o Brasil é milionário, quem é o culpado? Procurei hoje estudar isso e infelizmente o maior responsável pelas pessoas pobres do Brasil, que pagam seus
impostos e estão morrendo nas filas dos hospitais,
sem médicos e sem remédios, é o Governo Federal.
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O Estado brasileiro recebe 58% dos nossos impostos e investe apenas 7% na saúde. As Prefeituras
recebem 16% dos nossos impostos e investe de 15 a
35% na saúde.
Fiz um levantamento dos investimentos do Presidente da República de 2000 até 2008. É uma vergonha. Em 2000, o Presidente da República investiu 20
bilhões na saúde. E todas as Prefeituras e Governos
de Estados do Brasil investiram 13 bilhões na saúde.
Em 2008, o Presidente da República investiu 49 bilhões na saúde. Só que todas as Prefeituras e todos
os Governos Estaduais do Brasil investiram 60 bilhões
na saúde. Em vez de melhorar, piorou. De 2000 para
2008, o investimento do Governo Federal foi proporcionalmente inferior aos Estados e às Prefeituras. A
situação é lamentável.
Torço para que a Presidente Dilma Rousseff faça
um grande governo. Estou aqui para apoiá-la, mas o
Governo Federal tem de investir na saúde.
Não precisamos de uma nova lei. Se todos os
Prefeitos do País, que são obrigados a investir 15% na
saúde, investirem até 30% – não há nenhuma lei que
os obrigue a investir –, estariam demonstrando seu
amor pela vida das pessoas. E o Governo Federal, que
investe apenas 6%, não precisa esperar a Emenda nº
29 para investir na saúde.
Chegou a hora de o Governo Federal mostrar
que ama o povo brasileiro. É importante ressaltar isso.
Não precisamos esperar a Emenda nº 29. Precisamos, sim, que o Governo Federal priorize verdadeiramente a saúde do povo brasileiro, principalmente
daqueles que estão na miséria e que pagam impostos
para pagar nossos salários, nosso décimo terceiro salário, que até já recebemos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Toninho Pinhei�
ro, o Sr. Manato, 2º Suplente de Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Eduardo da Fonte, 2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Dando continuidade aos trabalhos, concedo a palavra, pela
ordem, ao Sr. Deputado Edinho Bez.
O SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, meus colegas Parlamentares, uso a tribuna na oportunidade
para falar sobre as relações comerciais entre o Brasil
e a Argentina.
Na qualidade de Deputado Federal e futuro Presidente do Grupo Parlamentar Brasil/Espanha – temos
como Presidente do Grupo Parlamentar Brasil/União
Europeia nosso grande Deputado Sebastião Bala Ro-
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cha –, analisei com cuidado o texto e manifesto minha
preocupação com a situação que discorrerei a seguir.
Analiso os relacionamentos bilaterais que são
importantes para ambos os países, até porque temos
uma visão macro do MERCOSUL, América Latina e
também União Europeia, entre outras.
Uma das maiores preocupações é a exportação
de arroz da Argentina para o Brasil, pelo menos momentaneamente, inviabilizando os nossos produtores
rurais, em especial os nossos rizicultores.
A seguir o que li e analisei acerca das relações
comerciais entre Brasil e Argentina.
Como é sabido e amplamente divulgado nos
meios de comunicação, os dois países demonstram
boa vontade para abrir seus comércios.
No último dia 2 de junho, uma reunião entre os
Ministros do Desenvolvimento do Brasil, Fernando
Pimentel, e da Indústria da Argentina, Débora Giorgi,
para tratar de um acordo de restrição voluntária das
exportações de produtos brasileiros, teve como resultado uma espécie de carta de boas intenções.
Os dois países se comprometeram a agilizar a
autorização das importações que estão fora do regime
automático, para permitir que as mercadorias paradas
nas aduanas sejam liberadas mais rapidamente. Ambos os Ministros concordam com a necessidade de
liberar as importações de um e de outro país. A Argentina tem uma lista mais ampla e o Brasil tem apenas
os automóveis.
A intenção é reduzir os prazos para não haver
interrupção dos fluxos comerciais. O acordo entre os
países é de se realizar reuniões a cada 30 dias para
monitorar o comércio e evitar acúmulo de mercadorias
nas alfândegas.
Segundo a Ministra Giorgi existe a intenção do
seu Ministério em liberar as licenças de importação
em até 60 dias, conforme determina a Organização
Mundial do Comércio (OMC), mas afirmou que o cumprimento do prazo depende de consulta a outros Ministérios que analisam questões fitossanitárias e outras
normas técnicas.
A Argentina quer acordo de autolimitação das
exportações brasileiras. O Governo argentino quer
estimular que os setores privados fechem acordos de
cotas. Os setores mais sensíveis são calçados, têxteis, linha branca (fogão, geladeira, etc.) e marrom (TV,
DVD e aparelhos de som), além de baterias, freios e
embreagens para o mercado de reposição. A posição
do Brasil para essa questão é de que não cabe ao
Governo liderar um acordo deste tipo.
O Brasil quer agilidade da Argentina na liberação
das licenças de importação de determinados produtos.
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A posição da Argentina é de que as licenças de
importação devem ser liberadas em até 60 dias, conforme determina regulamentação da OMC, como dito
anteriormente, mas o cumprimento do prazo depende
de consulta a outros Ministérios, como o da Agricultura, que analisam questões fitossanitárias e normas
técnicas.
Voltaremos, Sr. Presidente, a tratar deste assunto em outra oportunidade, quando não tomarei muito
tempo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Dando continuidade aos trabalhos, concedo a palavra ao
Deputado Vicentinho.
O SR. VICENTINHO (PT-SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tenho acompanhado o drama dos trabalhadores
bombeiros do Rio de Janeiro.
Sei que devemos sempre respeitar a disciplina
interna de uma organização corporativa, sei que somos parceiros do Governo do Estado do Rio de Janeiro, mas não posso me calar diante de uma atitude
desrespeitosa contra uma das categorias mais queridas deste País: os bombeiros. Aliás, nós lutamos aqui
por essa causa, defendemos os bombeiros militares
e estamos envolvidos também na regulamentação
dos bombeiros civis, uma categoria necessária para
garantir, através do Programa Brasil sem Chamas, o
direito à vida no caso de acidentes e, sobretudo, de
incêndios em nosso País.
Os trabalhadores bombeiros que se manifestaram
em defesa da dignidade do seu salário, pois trabalham
diuturnamente correndo risco de vida, não poderiam
ter sido tratados como foram e estão sendo tratados.
Espero que o Ministro da Justiça, companheiro
José Eduardo Cardozo, e que o Governador do Estado
do Rio de Janeiro compreendam que um caso como
esse é de conflito trabalhista e tem de ser tratado na
mesa de negociação.
Quem vai imaginar que os bombeiros vão derrubar
um Governo? Quem vai imaginar que os bombeiros,
ganhando em torno de 900 reais, farão um movimento
político, se não é um movimento reivindicatório?
Esse acontecimento do Rio de Janeiro pode
se multiplicar pelo Brasil. No Estado de São Paulo já
existem bombeiros se movimentando, angustiados
com o que está acontecendo, com a situação deles e
a solidariedade para com os bombeiros do Estado do
Rio de Janeiro.
É preciso, Sr. Presidente, que não misturemos
as coisas, que separemos um pouco o joio do trigo. O
governante precisa compreender quando há uma luta
sindical, quando o trabalhador é obrigado a se mani-
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festar, porque ele sente em casa o drama, quando falta
salário, quando ele é desrespeitado. Jamais poderíamos
aceitar que o movimento reivindicatório fosse resolvido
com cadeia. Eu já passei por isso, mas na época da
ditadura militar. Fui até condenado à prisão nesse período, mas, num momento como esse, um movimento
espontâneo, grande, merece, Sr. Presidente, a nossa
solidariedade.
Como ainda há tempo, esperamos do Governador do Estado do Rio de Janeiro, nosso amigo Sérgio,
que se sente à mesa, que coloque alguém capaz de
negociar, de olhar a dor desses bombeiros que estão
apelando pela dignidade deles e de seus familiares.
Por isso, quero, de público, manifestar nossa solidariedade e fazer um pedido para que urgentemente o
Governo mude sua estratégia, sente à mesa de negociação, ouça as reivindicações. Se não puder atender
tudo, sente, discuta, busque o encaminhamento, mas
jamais coloque alguém, como se fosse meliante, na
cadeia porque lutou por melhores condições de vida.
De novo, manifesto minha solidariedade aos bombeiros
do Rio de Janeiro e a todos os bombeiros do Brasil que
por acaso também participarem dessa mesma luta.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Dando continuidade aos trabalhos, concedo a palavra ao
Deputado Zé Geraldo.
O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos aqueles que me ouvem neste momento,
venho à tribuna para registrar o que está acontecendo
em termos de mobilização dos trabalhadores rurais
na região sul e sudeste do Pará, onde se situa a Superintendência de Marabá, a maior superintendência
do Brasil e onde aconteceu a morte do casal José e
Maria, em Nova Ipixuna.
Eu estava lendo num jornal a notícia de que as
duas mortes custaram 5 mil reais, ou seja, os dois
pistoleiros dividiram 5 mil reais, o que dá 2 mil e 500
reais para cada um. Então, custou 2 mil e 500 reais
cada pessoa que morreu.
Foi uma morte anunciada para o mundo inteiro.
Há uma mobilização do Governo e dos Ministros, que
inclusive estarão amanhã em Belém para conversar sobre a violência no campo, que aumentou rapidamente
depois da mudança de Governo.
Na verdade, acredito que quem mandou matar
não é fazendeiro e quem matou não é pistoleiro. Imaginem 5 mil reais. Provavelmente, foi briga por posse de
terra entre alguém que estava comprando mais terra
no assentamento e aqueles que defendiam que não se
poderia comprar terra, porque em assentamento não
pode haver acúmulo de propriedades. Essa é a verdade.
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Essa mobilização aconteceria naquela região,
mesmo se não tivesse ocorrido a morte desses agricultores, porque já há certo desgaste das políticas de
reforma agrária, um acúmulo de vários anos, desde
a época do massacre de Eldorado. E o Governo não
tem agido com a velocidade que o Pará precisa para
que possamos resolver a situação dos assentamentos
de reforma agrária, a fim de acomodar famílias que há
20, 30 anos foram para o Pará, vindas de vários Estados do Brasil, principalmente do Maranhão e do Piauí,
para explorar garimpos, como o de Serra Pelada, por
exemplo, que foi fechado, para trabalhar nas fazendas
e realizar diversas atividades. Quando essas atividades
foram deixando de existir, essas famílias não tiveram
outra alternativa a não ser se mobilizar e ocupar a terra.
Portanto, tenho chamado a atenção e dito a todos os Ministros do nosso Governo que precisamos,
nesses próximos anos, realmente fazer um plano de
reforma agrária para o Estado do Pará, o que exige a
reestruturação das três superintendências do INCRA
e muito dinheiro.
Não se faz reforma agrária no Brasil e no Pará
com os poucos recursos que foram dispensados para
a infraestrutura. Por exemplo, o Programa Luz para
Todos é um sucesso no Estado do Pará, mas, no que
diz respeito aos assentamentos, às estradas e aos
licenciamentos, deixa muito a desejar. A Presidente
Dilma, inclusive, está pedindo um levantamento da
região para realmente resolver essa situação.
É o que queria registrar neste momento.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Apre‑
sentação de proposições.
PROPOSIÇÕES APRESENTADAS
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 37, DE 2011
(Do Sr. Lourival Mendes e outros)
Acrescenta o § 10 ao art. 144 da Cons‑
tituição Federal para definir a competência
para a investigação criminal pelas polícias
federal e civis dos Estados e do Distrito
Federal.
O Congresso Nacional decreta:
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, nos termos do § 3º, do art. 60, da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
constitucional:
Art. 1º O art. 144 da Constituição Federal passa
a vigorar acrescido do seguinte § 10:
“Art. 144 .............................................. ..
.................................. .............................
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§ 10. A apuração das infrações penais de
que tratam os §§ 1º e 4º deste artigo, incumbem
privativamente às polícias federal e civis dos
Estados e do Distrito Federal, respectivamente.
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua promulgação.
Justificação
Preliminarmente, devemos ressaltar que as demais competências ou atribuições definidas em nossa
Carga Magna, como, por exemplo, a investigação criminal por comissão parlamentar de inquérito, não estão
afetadas, haja vista o princípio que não há revogação
tácita de dispositivos constitucionais, cuja interpretação deve ser conforme. Dessa forma, repetimos que,
com a regra proposta, ficam preservadas todas as atuais competências ou atribuições de outros segmentos
para a investigação criminal, conforme já definidas na
Constituição Federal.
No mérito, a investigação criminal, seja por meio
de inquérito policial ou termo circunstanciado, tem por
finalidade a completa elucidação dos fatos, com a colheita de todos os elementos e indícios necessários à
realização da justiça.
Tanto é verdade que, hodiernamente, a investigação criminal conduzida pela polícia judiciária, em
especial após a recente súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, que determina o total acesso
das partes às peças do inquérito policial, tem se revelado em uma verdadeira garantia ao direito fundamental do investigado no âmbito do devido processo legal.
Outrossim, muitas das provas colhidas nessa
fase, são insuscetíveis de repetição em juízo, razão
pela qual, este procedimento compete aos profissionais
devidamente habilitados e investidos para o feito, além
do necessário controle judicial e do Ministério Público,
como de fato é levado a efeito para com o inquérito
policial. Ressalte-se que o inquérito policial é o único
instrumento de investigação criminal que, além de sofrer o ordinário controle pelo juiz e pelo promotor, tem
prazo certo, fator importante para a segurança das
relações jurídicas.
A falta de regras claras definindo a atuação dos
órgãos de segurança pública neste processo tem causado grandes problemas ao processo jurídico no Brasil.
Nessa linha, temos observado procedimentos informais
de investigação conduzidos em instrumentos, sem
forma, sem controle e sem prazo, condições absolutamente contrárias ao estado de direito vigente.
Dentro desse diapasão, vários processos têm sua
instrução prejudicada e sendo questionado o feito junto
aos Tribunais Superiores. Este procedimento realizado
pelo Estado, por intermédio exclusivo da polícia civil
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e federal propiciará às partes – Ministério Público e a
defesa, além da indeclinável robustez probatória servível à propositura e exercício da ação penal, também
os elementos necessários à defesa, tudo vertido para
a efetiva realização da justiça.
É importante destacar as imprescindíveis lições
de Alberto José Tavares Vieira da Silva que preleciona:
‘’Ao Ministério Público nacional são confiadas atribuições multifárias de destacado relevo, ressaindo, entre tanta, a de fiscal da lei.
A investigação de crimes, entretanto, não está
incluída no círculo de suas competências legais.
Apenas um segmento dessa honrada instituição entende em sentido contrário, sem razão.
Não engrandece nem fortalece o Ministério Público o exercício da atividade investigatória de crimes, sem respaldo legal, revelador de
perigoso arbítrio, a propiciar o sepultamento de
direito e garantias inalienáveis dos cidadãos.
O êxito das investigações depende de um
cabedal de conhecimentos técnico-científicos
de que não dispõe os integrantes do Ministério
Público e seu corpo funcional. As instituições
policiais são as únicas que contam com pessoal
capacitado para investigar crimes e, dessarte
cumprir com a missão que lhe outorga o art.
144 da Constituição Federal.
A todos os cidadãos importa que o Ministério Público, dentro dos ditames da lei,
não transija com o crime e quaisquer tipos
de ilicitudes.
O destino do ministério Público brasileiro,
no decurso de sua existência, recebeu a luz
de incensuráveis padrões éticos na defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis.
Às Polícias sempre coube a árdua missão
de travar contato direito com os transgressores
da lei penal, numa luta heróica, sem quartel, no
decurso da qual, no cumprimento de sagrado
juramento profissional, muito se sacrificam a
própria vida na defesa da ordem pública e dos
cidadãos.
A atuação integrada e independente do
Ministério Público e das Polícias garantirá o
sucesso da persecução penal, com vistas à
realização da justiça e a salvaguarda do bem
comum. ’’1
1 – SILVA, Alberto José Tavares da. Investigação Criminal: Competência. São Luís – Maranhão. 2007.
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Diante do exposto, em face da relevância social
da Proposta de Emenda à Constituição que ora apresentamos, solicitamos aos ilustres deputadas e deputados a sua aprovação.
Sala das Sessões, 08 de junho de 2011. – Louri‑
val Mendes, Deputado Federal – líder do PT do B/MA
Proposição: PEC 0037/11
Autor da Proposição: LOURIVAL MENDES E OUTROS
Ementa: 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.
Data de Apresentação: 08/06/2011
Possui Assinaturas Suficientes: SIM
Totais de Assinaturas:
Confirmadas 207
Não Conferem 009
Fora do Exercício 000
Repetidas 039
Ilegíveis 000
Retiradas 000
Total 255
Assinaturas Confirmadas
1 ABELARDO CAMARINHA PSB SP
2 ADEMIR CAMILO PDT MG
3 AELTON FREITAS PR MG
4 AGUINALDO RIBEIRO PP PB
5 ALBERTO FILHO PMDB MA
6 ALEX CANZIANI PTB PR
7 ALEXANDRE SANTOS PMDB RJ
8 ALICE PORTUGAL PCdoB BA
9 ALINE CORRÊA PP SP
10 ANDERSON FERREIRA PR PE
11 ANDRE VARGAS PT PR
12 ANDRÉ ZACHAROW PMDB PR
13 ANTÔNIO ANDRADE PMDB MG
14 ANTONIO BULHÕES PRB SP
15 ANTONIO CARLOS MENDES THAME PSDB SP
16 ARIOSTO HOLANDA PSB CE
17 ARNALDO FARIA DE SÁ PTB SP
18 AROLDE DE OLIVEIRA DEM RJ
19 ARTHUR LIRA PP AL
20 ASSIS CARVALHO PT PI
21 ASSIS DO COUTO PT PR
22 AUGUSTO COUTINHO DEM PE
23 AUREO PRTB RJ
24 BENJAMIN MARANHÃO PMDB PB
25 BERINHO BANTIM PSDB RR
26 BERNARDO SANTANA DE VASCONCELL PR MG
27 BIFFI PT MS
28 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG
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29 CÂNDIDO VACCAREZZA PT SP
30 CARLAILE PEDROSA PSDB MG
31 CARLOS BRANDÃO PSDB MA
32 CARLOS ZARATTINI PT SP
33 CARMEN ZANOTTO PPS SC
34 CELSO MALDANER PMDB SC
35 CÉSAR HALUM PPS TO
36 CLEBER VERDE PRB MA
37 CRISTIANO PTdoB RJ
38 DALVA FIGUEIREDO PT AP
39 DAMIÃO FELICIANO PDT PB
40 DANIEL ALMEIDA PCdoB BA
41 DAVI ALCOLUMBRE DEM AP
42 DAVI ALVES SILVA JÚNIOR PR MA
43 DELEGADO PROTÓGENES PCdoB SP
44 DELEGADO WALDIR PSDB GO
45 DEVANIR RIBEIRO PT SP
46 DIEGO ANDRADE PR MG
47 DILCEU SPERAFICO PP PR
48 DIMAS FABIANO PP MG
49 DOMINGOS DUTRA PT MA
50 DR. CARLOS ALBERTO PMN RJ
51 DR. FRANCISCO ARAÚJO PSL RR
52 DR. GRILO PSL MG
53 DR. PAULO CÉSAR PR RJ
54 DR. UBIALI PSB SP
55 DUDIMAR PAXIUBA PSDB PA
56 EDINHO ARAÚJO PMDB SP
57 EDINHO BEZ PMDB SC
58 EDIO LOPES PMDB RR
59 EDIVALDO HOLANDA JUNIOR PTC MA
60 EDSON SILVA PSB CE
61 EDUARDO CUNHA PMDB RJ
62 EDUARDO SCIARRA DEM PR
63 ELIANE ROLIM PT RJ
64 ERIVELTON SANTANA PSC BA
65 EUDES XAVIER PT CE
66 EVANDRO MILHOMEN PCdoB AP
67 FÁBIO FARIA PMN RN
68 FABIO TRAD PMDB MS
69 FELIPE BORNIER PHS RJ
70 FERNANDO FRANCISCHINI PSDB PR
71 FRANCISCO ESCÓRCIO PMDB MA
72 FRANCISCO PRACIANO PT AM
73 GASTÃO VIEIRA PMDB MA
74 GENECIAS NORONHA PMDB CE
75 GEORGE HILTON PRB MG
76 GERALDO SIMÕES PT BA
77 GIVALDO CARIMBÃO PSB AL
78 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
79 GUILHERME CAMPOS DEM SP
80 GUILHERME MUSSI PV SP
81 HELENO SILVA PRB SE

82 HÉLIO SANTOS PSDB MA
83 HENRIQUE OLIVEIRA PR AM
84 HUGO LEAL PSC RJ
85 INOCÊNCIO OLIVEIRA PR PE
86 IZALCI PR DF
87 JAIME MARTINS PR MG
88 JAIR BOLSONARO PP RJ
89 JANETE ROCHA PIETÁ PT SP
90 JÂNIO NATAL PRP BA
91 JILMAR TATTO PT SP
92 JÔ MORAES PCdoB MG
93 JOÃO ANANIAS PCdoB CE
94 JOÃO ARRUDA PMDB PR
95 JOÃO CAMPOS PSDB GO
96 JOÃO DADO PDT SP
97 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG
98 JOÃO PAULO CUNHA PT SP
99 JOÃO PAULO LIMA PT PE
100 JONAS DONIZETTE PSB SP
101 JORGINHO MELLO PSDB SC
102 JOSÉ AUGUSTO MAIA PTB PE
103 JOSÉ CARLOS ARAÚJO PDT BA
104 JOSÉ CHAVES PTB PE
105 JOSÉ GUIMARÃES PT CE
106 JOSÉ HUMBERTO PHS MG
107 JOSÉ NUNES DEM BA
108 JOSÉ OTÁVIO GERMANO PP RS
109 JOSÉ ROCHA PR BA
110 JOSE STÉDILE PSB RS
111 JOSEPH BANDEIRA PT BA
112 JOSUÉ BENGTSON PTB PA
113 JÚLIO CAMPOS DEM MT
114 JÚLIO CESAR DEM PI
115 LÁZARO BOTELHO PP TO
116 LELO COIMBRA PMDB ES
117 LEONARDO MONTEIRO PT MG
118 LEONARDO QUINTÃO PMDB MG
119 LEOPOLDO MEYER PSB PR
120 LILIAM SÁ PR RJ
121 LOURIVAL MENDES PTdoB MA
122 LÚCIO VALE PR PA
123 LUIS CARLOS HEINZE PP RS
124 LUIS TIBÉ PTdoB MG
125 MANATO PDT ES
126 MANOEL SALVIANO PSDB CE
127 MARCELO CASTRO PMDB PI
128 MÁRCIO MARINHO PRB BA
129 MAURÍCIO TRINDADE PR BA
130 MAURO LOPES PMDB MG
131 MAURO MARIANI PMDB SC
132 MAURO NAZIF PSB RO
133 MENDONÇA FILHO DEM PE
134 MENDONÇA PRADO DEM SE
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135 MIGUEL CORRÊA PT MG
136 MILTON MONTI PR SP
137 MIRO TEIXEIRA PDT RJ
138 MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIO PP SP
139 MOACIR MICHELETTO PMDB PR
140 NEILTON MULIM PR RJ
141 NELSON BORNIER PMDB RJ
142 NELSON MARQUEZELLI PTB SP
143 NELSON MEURER PP PR
144 NERI GELLER PP MT
145 NEWTON CARDOSO PMDB MG
146 ODAIR CUNHA PT MG
147 ONOFRE SANTO AGOSTINI DEM SC
148 OSMAR JÚNIOR PCdoB PI
149 OSMAR SERRAGLIO PMDB PR
150 OTAVIO LEITE PSDB RJ
151 OTONIEL LIMA PRB SP
152 PADRE JOÃO PT MG
153 PAES LANDIM PTB PI
154 PASTOR MARCO FELICIANO PSC SP
155 PAULO ABI-ACKEL PSDB MG
156 PAULO CESAR QUARTIERO DEM RR
157 PAULO FOLETTO PSB ES
158 PAULO PEREIRA DA SILVA PDT SP
159 PAULO RUBEM SANTIAGO PDT PE
160 PAULO WAGNER PV RN
161 PEDRO CHAVES PMDB GO
162 PEDRO EUGÊNIO PT PE
163 PERPÉTUA ALMEIDA PCdoB AC
164 PROFESSOR SETIMO PMDB MA
165 RAIMUNDÃO PMDB CE
166 RAUL HENRY PMDB PE
167 REBECCA GARCIA PP AM
168 RENAN FILHO PMDB AL
169 RENATO MOLLING PP RS
170 RIBAMAR ALVES PSB MA
171 RICARDO BERZOINI PT SP
172 ROBERTO BRITTO PP BA
173 ROBERTO DE LUCENA PV SP
174 RODRIGO DE CASTRO PSDB MG
175 ROMERO RODRIGUES PSDB PB
176 ROSINHA DA ADEFAL PTdoB AL
177 RUBENS OTONI PT GO
178 SABINO CASTELO BRANCO PTB AM
179 SANDRO ALEX PPS PR
180 SANDRO MABEL PR GO
181 SEBASTIÃO BALA ROCHA PDT AP
182 SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO PT BA
183 SERGIO GUERRA PSDB PE
184 SÉRGIO MORAES PTB RS
185 SIBÁ MACHADO PT AC
186 SILAS CÂMARA PSC AM
187 SILVIO COSTA PTB PE
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188 SOLANGE ALMEIDA PMDB RJ
189 STEFANO AGUIAR PSC MG
190 STEPAN NERCESSIAN PPS RJ
191 TAKAYAMA PSC PR
192 TIRIRICA PR SP
193 VALADARES FILHO PSB SE
194 VALDIVINO DE OLIVEIRA PSDB GO
195 VANDERLEI MACRIS PSDB SP
196 VICENTE CANDIDO PT SP
197 VILALBA PRB PE
198 VITOR PENIDO DEM MG
199 WALDIR MARANHÃO PP MA
200 WALNEY ROCHA PTB RJ
201 WASHINGTON REIS PMDB RJ
202 WILLIAM DIB PSDB SP
203 WILSON FILHO PMDB PB
204 ZÉ GERALDO PT PA
205 ZECA DIRCEU PT PR
206 ZEQUINHA MARINHO PSC PA
207 ZOINHO PR RJ
FIM DO DOCUMENTO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 65, DE 2011
(Do Sr. Audifax)
Regula, com fundamento no art. 146,
inciso II, da Constituição Federal, a limita‑
ção constitucional ao poder de tributar os
templos de qualquer culto.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A vedação de instituição de impostos sobre
os templos de qualquer culto é subordinada à observância dos seguintes requisitos pela entidade religiosa
proprietária do templo:
I – estar regularmente constituída como
pessoa jurídica;
II – não distribuir qualquer parcela de seu
patrimônio ou de sua renda a qualquer título;
III – prever o estatuto ou contrato social
que, na hipótese de sua dissolução, a integralidade de seu patrimônio será destinada a
outra entidade religiosa que satisfaça os requisitos desta lei;
IV – aplique integralmente, no País, os
seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
V – mantenha escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão,
ou em meios digitais que atendam ao disposto
na legislação pertinente;
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VI – o culto religioso seja praticado com
observância das normas relativas ao direito
de vizinhança, ao meio ambiente e à poluição sonora.
§ 1º A vedação referida no caput compreende o patrimônio, a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, a renda e
os serviços relacionados com as finalidades
essenciais do templo.
§ 2º O templo compreende o edifício ou
o terreno dedicado ao culto religioso, todo o
patrimônio imóvel, as edificações que permitam, direta ou indiretamente, a realização, a
manutenção ou a extensão das atividades
religiosas previstas nos seus atos constitutivos, as dependências anexas usadas para
atividades administrativas, para estudos religiosos, para os diversos tipos de ministérios,
para depósitos, para casas paroquiais e para
estacionamentos, mesmo os que não estejam
no mesmo terreno ou em área contígua, desde
que de uso exclusivo da organização religiosa.
Art. 2º O disposto no artigo anterior não exclui a
atribuição, por lei, à entidade religiosa proprietária do
templo, da condição de responsável pelos tributos que
lhe caiba reter na fonte, e não a dispensa da prática de
atos, previstos em lei, assecuratórios do cumprimento
de obrigações tributárias por terceiros, bem como não
a dispensa de prestar às autoridades fiscais as informações exigidas em lei ou regulamento.
Art. 3º Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Justificação
A Constituição Federal veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios “estabelecer
cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus
representantes relações de dependência ou aliança,
ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público” (art. 19, inciso I).
Em consonância com esta proclamação, a Constituição, na Seção relativa às limitações ao poder de
tributar, veda aos entes federados instituir impostos
sobre “templos de qualquer culto” (art. 150, inciso VI,
alínea b), acrescentando no § 4º do mesmo artigo que
essas vedações “compreendem somente o patrimônio,
a renda e os serviços relacionados com as finalidades
essenciais das entidades nelas mencionadas”.
Por outro lado, estabeleceu a Constituição caber
à lei complementar “regular as limitações constitucio�
nais ao poder de tributar” (art. 146, inciso II).
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A questão da imunidade dos templos religiosos
vem sendo alvo de polêmicas, no que concerne à sua
abrangência, o que torna conveniente a edição de norma sobre a matéria.
Constata-se, também, que tem sido observada a
ocorrência de simulações, onde pessoas não religiosas
tentam ocultar a ocorrência de fatos geradores de obrigações tributárias, mediante a utilização indevida de
aparato religioso, visando a confundir a autoridade fiscal.
Por essas razões, é de todo oportuna a edição
de lei complementar, com a finalidade de regular a
imunidade tributária dos templos.
A proposição ora apresentada define de forma clara os requisitos necessários para que uma organização
religiosa possa usufruir a referida imunidade ao pagamento de impostos. Os requisitos exigidos pela proposição destinam-se a impedir o surgimento ou a manutenção de entidades que persigam finalidades diversas
daquelas que devem nortear a comunidade religiosa.
Conforme determina a própria Constituição, o §
1º do art. 1º da proposição salienta que “a vedação
referida no caput compreende somente o patrimônio,
a renda e os serviços relacionados com as finalidades
essenciais do templo”.
O parágrafo seguinte da proposição põe fim à
polêmica sobre a abrangência do significado do termo templo, esclarecendo que o templo compreende o
edifício ou terreno dedicado ao culto religioso, todo o
patrimônio imóvel, as edificações que permitam, direta ou indiretamente, a realização, a manutenção ou a
extensão das atividades religiosas previstas nos seus
atos constitutivos, as dependências anexas usadas para
atividades administrativas, para estudos religiosos, para
os diversos tipos de ministérios, para depósitos, para casas paroquiais e para estacionamentos, mesmo os que
não estejam no mesmo terreno ou em área contígua,
desde que de uso exclusivo da organização religiosa.
Analogamente à disciplina já existente sobre outros casos de imunidade, a proposição, se por um lado
assegura a vedação da incidência de impostos sobre
a propriedade, a renda ou os serviços relativos aos
templos de qualquer culto, por outro lado, resguarda
os legítimos direitos do Fisco, exigindo que a entidade religiosa não se omita na retenção, na fonte, dos
tributos que lhe caibam reter, bem como que cumpra
as obrigações tributárias ditas acessórias.
Em face do exposto, e tendo em vista a importância dessa regulação, estou certo de que a proposição
obterá os votos favoráveis de meus ilustres Pares no
Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 8 de junho de 2011. – Deputado
Audifax
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PROJETO DE LEI Nº 1.538, DE 2011
(Do Sr. Vitor Paulo)
Modifica a Lei nº 7.713, de 22 de de‑
zembro de 1988, para isentar do Imposto
de Renda das Pessoas Físicas salários e
demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, percebidos por
pessoa física com idade igual ou superior
a 75 (setenta e cinco) anos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Esta Lei acrescenta inciso ao art. 6º da
Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que “altera a
legislação do imposto de renda e dá outras providências”, para isentar do Imposto de Renda das Pessoas
Físicas salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, percebidos por
pessoa física com idade igual ou superior a 75 (setenta
e cinco) anos.” (NR)
Art. 2º. O art. 6º da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, passa a vigorar acrescido do seguinte
inciso XXII:
“Art. 6º................................................. ...
XXIII – salários e demais rendimentos do
trabalho pagos ou creditados, a qualquer título,
percebidos por pessoa física com idade igual
ou superior a 75 (setenta e cinco) anos.” (NR).
Art. 3º. Em cumprimento ao disposto nos arts. 5º,
inciso II, 12 e 14 da Lei Complementar nº 101, de 04 de
maio de 2000, o Poder Executivo estimará o montante
da renúncia fiscal decorrente do disposto nesta Lei
§ 1º. O montante a que se refere este artigo será incluído no demonstrativo previsto no
§ 6º do art. 165 da Constituição Federal, o qual
acompanhará o projeto de Lei Orçamentária,
cuja apresentação se der após decorridos 60
(sessenta) dias da publicação desta Lei.
§ 2º. A isenção de que se trata este artigo só produzirá efeitos a partir do primeiro dia
exercício financeiro imediatamente posterior à
entrada em vigor desta Lei.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Projeções do IBGE preveem para 2020 um total
de 30 milhões de pessoas no Brasil, com mais de 60
anos de idade. A idade avançada traz consigo, além
da sabedoria e da experiência, problemas que refletem
no custo de vida dessa parcela da população.
É patente que os idosos tendem a arcar com
despesas médicas crescentes ao longo do tempo, es-
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pecialmente com medicamentos, mesmo com a Lei nº
10.741, de 2003, que determina que o Poder Público
forneça aos idosos, gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso continuado, mas que sabemos
não é plenamente cumprida, forçando os idosos a efetuarem gastos que não são alcançados pela previsão
de dedução da base de cálculo do imposto de rendas,
contida na Lei nº 9.250, de 1995. Pesquisa inédita no
Brasil sobre o perfil da terceira idade, o Panorama da
Maturidade, elaborada pela Indicator GfK, mostra que
entre as despesas pessoais, a compra de remédios
tem o maior peso, 10%.
A alimentação, que reflete diretamente na saúde
e em outros aspectos que influenciam a qualidade de
vida representa 24% dos gastos, segundo a mesma
pesquisa.
É perceptível que boa parcela dos idosos precisa de transporte especial, como os taxis ou veículos
particulares adaptados, para efetuar deslocamento em
razão das precárias condições e falta de opções do
transporte público.
Entendemos que o idoso, ainda mais em idade
igual ou superior a 75 anos, não deve se encontra em
situação equivalente a outros contribuintes. Vittorio
Cassone, em sua obra Direito Tributário, ensina que
devem ser tratados com desigualdade os contribuintes
que revelem diferentes capacidades de contribuir, e é
justamente isso que revelam estudos e dados sobre
os idosos, notadamente os de mais avançada idade.
Entendemos ainda que o impacto orçamentário
dessa proposta seria ínfimo se considerarmos o pequeno número de pessoas nas condições aqui propostas que seriam beneficiadas por esta proposta. O
Panorama da Maturidade, aqui já citado, mostra que
a renda média mensal dessa parcela da população é
de R$ 866, portanto bem abaixo da faixa de isenção
do imposto de renda.
Já está mais do que na hora de concedermos essa
isenção para que o idoso possa ter melhor oportunidade a lazer, esporte, cultura e saúde, notadamente
aquele que precisa completar sua renda com trabalho
assalariado, muitas vezes motivado pela falta de recursos e pelo abandono por parte daqueles que, pelo
menos afetivamente, deveriam contribuir para uma
melhor qualidade de sua vida.
Acreditamos, pelas razões expostas, que contaremos com apoio dos Nobres pares para aprovação
desta Proposta.
Sala das Sessões, 8 de junho de 2011. – Deputado
Vitor Paulo, PRB/RJ.
PROJETO DE LEI Nº 1.539, DE 2011
(Do Sr. Paulo Pereira da Silva)
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Altera o § 1º do art. 6º-A da Lei nº 5.859,
de 11 de dezembro de 1972.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 6º-A da Lei nº 5.859, de 11 de dezembro de 1972, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º-A. ............................................ ...
§ 1º O benefício será concedido ao empregado que houver trabalhado como doméstico por um período mínimo de quinze meses
nos últimos vinte e quatro meses, contados da
dispensa sem justa causa.”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O Seguro-Desemprego é um direito previdenciário e não um direito trabalhista. Não por outro motivo,
encontra-se previsto na Seção III do capítulo em que
a Carta trata do sistema de seguridade social, justo
aquele que se destina a estabelecer normas aplicáveis
à Previdência Social. O benefício de que se cuida é
mencionado no art. 201, III, da Lei Maior, em que se
afirma:
“Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de
caráter contributivo e de filiação obrigatória,
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos
termos da lei, a:
(...)
III – proteção ao trabalhador em situação
de desemprego involuntário.”
Conforme se verifica, a legislação em vigor procede de forma inadequada ao exigir, para conceder
um direito ao qual a Constituição atribui caráter previdenciário, o atendimento a um requisito de natureza
trabalhista. São questões que não podem ser objeto de
confusão, ainda que a condição de segurado do regime
previdenciário tenham origem em vínculo empregatício.
Além disso, nunca é demais recordar que o art.
7º da CF/88, em seu parágrafo único, garante ao empregado domestico:
“São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos
incisos IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI e
XXIV, bem como a sua integração à previdência social”.
A “integração” exigida pelo texto constitucional
não pode ser promovida de forma discriminatória. Ao
empregado doméstico, como segurado desse regime,
devem ser assegurados todos os direitos nele previstos.
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Muito ao contrário, a legislação em vigor condiciona o direito do empregado doméstico ao Seguro-Desemprego ao exercício de uma simples faculdade
atribuída ao empregador domestico, ao qual se concede
a prerrogativa de decidir se recolhe ou não o FGTS,
fundo que não constitui, diga-se de passagem, fonte de
custeio do Seguro –Desemprego. Em outros termos, a
inaceitável norma hoje vigente impõe a um dos segurados do regime geral de previdência, mesmo que se
encontre em dia com os recolhimentos de sua contribuição, a subordinação de seu direito à “boa vontade”
do empregador domestico, de recolher o FGTS, que,
insiste-se, reveste-se de natureza trabalhista e não
tem relação ou vinculo com o beneficio previdenciário
frequentemente negado aos empregados domésticos.
Assim, como medida de enorme justiça, pede-se
dos nobres Pares a unânime e imediata aprovação do
presente projeto.
Sala das Sessões, 8 de junho de 2011. – Deputado
Paulinho da Força, PDT/SP.
PROJETO DE LEI Nº 1.540, DE 2011
(Do Sr. Paulo Pereira da Silva)
Altera o art. 192 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 192 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 192. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecido pelo Ministério do Trabalho,
assegura a percepção do adicional respectivamente de quarenta por cento, vinte por cento e
dez por cento do salário do empregado, salvo
critério mais vantajoso fixado em instrumento
coletivo, segundo se classifiquem nos graus
máximo, médio e mínimo.”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A Constituição Federal de 1988 prevê, em seu
art. 7º, inciso IV:
“Art. 7º – São direitos dos trabalhadores
e rurais, além de outros que visem à melhoria
de sua condição social:
............................................................. ..
IV – salário-mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas
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necessidades vitais básicas e as de sua família,
moradia, alimentação, educação, saúde, lazer,
vestuário, higiene, transporte e previdência
social, com reajustes periódicos que lhe preserve o poder aquisitivo, sendo vedada a sua
vinculação para qualquer fim;
...............................................................’
A CLT, embora elaborada em 1943, deve se harmonizar com a Constituição Federal de 1988, merecendo adaptações ou sendo declarada derrogada em
relação aos dispositivos que a contrariam. Essa premissa deve ser invocada em relação ao dispositivo da
CLT alcançado pelo presente projeto, o qual, quando
promulgada a Carta em vigor, restou incompatível
com o sistema resultante do comando constitucional
anteriormente transcrito, na medida em que não mais
se autoriza o atrelamento de qualquer parcela remuneratória ao salário mínimo.
Portanto, desde 05 de outubro de 1988, o adicional de insalubridade não deveria ter como base “o
salário mínimo da região”, pois a Constituição Federal
vedou essa vinculação. Em decorrência disso, muitas
demandas judiciais foram proferidas corroborando tal
entendimento, entre as quais transcrevemos a decisão
do Recurso Extraordinário nº 236396, que teve como
relator o Ministro Sepúlveda Pertence do STF:
“(...) ao fixar o adicional de insalubridade em determinado percentual do salário mínimo, o TST e antes
dele o TRT contrariou o disposto no artigo 7º, XI da
Constituição. Ante o exposto conheço do recurso extraordinário e lhe dou provimento para afastar, a partir
da promulgação da Carta de 1988, a vinculação ao
salário mínimo (piso nacional de salário) estabelecida
pela instância ordinária, devendo o processo retornar
ao TRT, a fim de que decida qual o critério legal
substitutivo ao adotado é aplicável”. (grifos nossos)
Em decorrência disso, o Tribunal Superior do
Trabalho – TST já se posicionou sobre a questão, lançando a Súmula 228, que reza:
“ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE
CÁLCULO. A partir de 09 de maio de 2008, data da
publicação da Súmula Vinculante nº 4 do Supremo
Tribunal Federal o adicional de insalubridade será
calculado sobre o salário básico, salvo critério mais
vantajoso fixado em instrumento coletivo”.
Diante de tal entendimento, o Supremo Tribunal
Federal em sua recente Súmula Vinculante nº 4 assim
determinou:
“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como
indexador de base de cálculo de vantagem de

Quinta-feira 9

29341

servidor público ou de empregado, nem ser
substituído por decisão judicial”.
Como se verifica, a Suprema Corte declarou a
inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo
como base de cálculo do adicional de insalubridade
e vedou ao Poder Judiciário proferir decisão estabelecendo forma de cálculo, até que o Poder competente, no caso, o Poder Legislativo Federal, edite norma
destinada a corrigir a lacuna legislativa.
Diante desse conflito de interpretação, do que usar
como base de cálculo para o adicional de insalubridade, tornou-se necessária a apresentação do presente
um projeto de lei com o intuito de definir a base a ser
utilizada para sua incidência. Para tanto, a proposição
estabelece como referência a fórmula sugerida pela
decisão judicial anteriormente invocada, adotando-se
como critério o salário básico do empregado, desde
que não haja outra base de cálculo mais vantajosa fixada em negociação coletiva.
Por todos esses motivos, como medida de enorme justiça, pede-se dos nobres Pares a unânime e
imediata aprovação do presente projeto.
Sala das Sessões, em 08 de junho de 2011. –
Deputado Paulo Pereira da Silva, PDT/SP.
PROJETO DE LEI Nº 1.541, DE 2011
(Do Sr. Luiz Otavio)
Flexibiliza a aplicação da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, na revenda de imó‑
veis habitacionais, até determinado valor, re‑
tomados por instituição financeira pública.
O Congresso Nacional decreta:
Os imóveis residenciais que tenham sido objeto
de financiamento e posteriormente, tenham sido retomados por instituição financeira pública de crédito,
por adjudicação ou arrematação, poderão ser vendidos, em caráter excepcional, sem recurso a processo
licitatório, aos ocupantes desses imóveis, sejam eles
ex-mutuários ou não, pelo preço de avaliação de mercado, ficando a instituição vendedora, apenas para
este tipo de operação, desobrigada de cumprir as determinações contidas nos arts. 1º e 2º da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993.
§ 1º A condição excepcional prevista no
caput só terá validade para imóveis cujo valor
de mercado seja limitado a R$80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 2º Para valer-se do previsto no caput,
o ocupante deverá formalizar o seu interesse
na compra do imóvel à instituição proprietária,
no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados
da data da retomada do imóvel.
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§ 3º O preço e as condições de venda do
imóvel serão formalmente levados ao conhecimento do ocupante do imóvel, pela instituição
financeira pública, mediante correspondência
a ser enviada em, no máximo, 30 (trinta) dias
após receber a comunicação do interesse formal do ocupante pela compra do imóvel.
§ 4º O ocupante deverá concretizar todas as ações e atender a todos os requisitos
necessários à concretização da alienação do
imóvel retomado, no prazo máximo de trinta
dias após o recebimento da comunicação referida no § 3º deste artigo, sob pena de perda
do direito à compra nas condições excepcionais definidas no caput.
§ 5º A venda de que trata o caput somente
será formalizada se o ocupante comprovar o
pagamento de todos os encargos de sua responsabilidade durante o período de ocupação
anterior à compra ou, no caso de a ocupação
não ter sido resultante de contrato formal com
a instituição proprietária, o pagamento de uma
taxa de ocupação à razão de quatro décimos
por cento ao mês sobre o valor de avaliação,
relativo ao período de ocupação do imóvel até
a data da venda.
§ 6º Nos casos em que a venda for feita
mediante a concessão simultânea de financiamento, o ocupante deverá satisfazer os requisitos relativos à renda e à situação cadastral,
nos mesmos padrões utilizados pelo instituição financeira pública para a concessão de
empréstimos da espécie.
Art. 2º Para os ocupantes de imóveis, que não
tenham sido alienados a outrém, já retomados à data
da publicação desta lei, prevalecem os prazos e procedimentos previstos no art. 1º.
Parágrafo único. Para os fins deste artigo, o primeiro dia do mês subseqüente ao de entrada em vigor desta lei será a data a partir da qual será contado
o tempo para que o ocupante formalize seu interesse
pelo imóvel, nos termos do § 2º do art. 1º.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Os imóveis retomados em função da inadimplência dos respectivos mutuários pertencem, na sua
maioria, às instituições financeiras públicas de crédito
habitacional que atuam de forma relevante no mercado de baixa renda.
Esses imóveis quase sempre são ocupados, formal ou informalmente, por famílias que não têm outra
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opção de moradia, sendo que grande contingente desses ocupantes têm interesse e condições para adquirir
essas habitações.
Entretanto, em função das restrições impostas
pela Lei de Licitações – Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 –, as instituições oficiais de crédito são obrigadas
a alienar esses imóveis por meio de leilões.
Este projeto de lei cria um procedimento simplificado e rápido para a venda desses imóveis, preservados os interesses patrimoniais das instituições
envolvidas, mediante o qual seus ocupantes podem
adquiri-los a preços de mercado, segundo avaliação
da própria instituição, sem a necessidade de realização de leilão de venda.
Importante esclarecer que as instituições oficiais
de crédito, principalmente a Caixa Econômica Federal,
poderão se utilizar desse procedimento simplificado excepcionalmente para os casos de revenda a ocupantes
desses imóveis, limitadas essas negociações às unidades com valor de avaliação de até oitenta mil reais.
Com vistas a impedir que o procedimento simplificado proposto venha a incentivar mutuários atuais
e futuros a deixarem de honrar seus compromissos,
a presente proposição também estabelece a necessidade de pagamento de uma taxa de ocupação pelo
período em que o ocupante houver habitado o imóvel
de maneira informal. A taxa prevista é de quatro décimos por cento do valor de avaliação do imóvel, por
mês de ocupação.
Estamos convictos que nossa proposta além de
permitir às instituições oficiais de crédito ágil desmobilização patrimonial bem como melhoria na qualidade
de seus ativos, certamente, o que é mais relevante,
também beneficiará milhares de famílias já instaladas
nesses imóveis, apaziguando-as quanto ao sempre
iminente risco de terem que se desligar abruptamente das comunidades em que há muito convivem e nas
quais criaram laços.
Sala das Sessões, 8 de junho de 2011. – Deputado
Luiz Otávio.
PROJETO DE LEI Nº 1.542, DE 2011
(Do Sr. Antonio Bulhões)
Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro, para tornar obrigatório o uso de
temporizador em equipamentos de sinaliza‑
ção semafórica com aparelhos detectores
de avanço de sinal.
Art. 1º Esta lei altera o Código de Trânsito Brasileiro para obrigar a utilização de temporizadores nos semáforos com aparelhos detectores de avanço de sinal.
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Art. 2º A Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 87-A. Os equipamentos de sinalização semafórica para controle de fluxo com
aparelhos detectores de avanço de sinal devem possuir temporizador que informe aos
condutores o tempo restante para a mudança
de sinal luminoso.
............................................................ ...
Art. 281. ........................................... ......
Parágrafo único. .................................. ..
............................................................. ..
III – se a infração tipificada no art. 208 for
comprovada por aparelho detector de avanço
de sinal conjugado a semáforos sem temporizador que informe o tempo restante para a
mudança de sinal luminoso.” (NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor um ano após a sua
publicação.
Justificação
A fiscalização por meio eletrônico tem contribuído
muito com os órgãos de trânsito para o cumprimento
das normas constantes do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
Contudo, a fiscalização feita pelos aparelhos que
detectam o avanço de sinal tem ocasionado efeitos
contrários ao imaginado quando se elaborou o CTB.
Quando ocorre a mudança de sinal luminoso para o
amarelo em semáforos com esse aparelho, não são
poucos os condutores que freiam bruscamente para
não receber a pesada multa tipificada no art 208 do
Código. Esse ato instintivo geralmente causa acidentes,
provocando danos materiais e, o que é pior, danos físicos, não só nos envolvidos no acidente, mas também
nos pedestres que se encontram nas proximidades.
A incidência desse tipo de acidente poderia ser
reduzida com a instalação de semáforos com temporizadores, aptos a informar, com precisão, o tempo restante para a mudança de sinal. Eles dariam condições
para o condutor decidir, com certa antecedência, se
pode prosseguir ou deve parar. Como os temporizadores existentes no mercado não possuem tamanho
reduzido, os condutores ainda teriam a vantagem de
enxergá-los, de longe.
Os aparelhos detectores de avanço de sinal geralmente são colocados após se levar em conta algumas
características do local, como, por exemplo, o volume
de tráfego de veículos e pedestres, a velocidade média
dos veículos e o número de acidentes. Isso significa que
eles se encontram em locais de potencial risco, após
estudos efetuados pelo Órgão Executivo de Trânsito.
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Dessa maneira, o uso concomitante de temporizadores só iria contribuir para aumentar a segurança de
condutores e pedestres nesses locais.
Uma pesquisa realizada pelo professor de Engenharia Civil da USP de São Carlos, Antônio Clovis
Pinto Ferraz, comprova a eficiência dos medidores de
tempo em semáforos, como forma de aumentar a segurança no trânsito. Essa pesquisa demonstra que o
número de acidentes em cruzamentos nos Municípios
paulistas de São Carlos e Piracicaba, onde houve a
instalação dos semáforos com temporizadores, caiu
35% e 34%, respectivamente.
Vale mencionar que a pesquisa utilizou tanto
equipamentos com lâmpadas que apagam sucessivamente quanto aqueles equipados com relógios regressivos. Como não houve diferença entre os resultados,
supõe-se que o importante é o equipamento fornecer
ao condutor informações sobre a mudança de sinal
luminoso, não importando o método utilizado.
Os custos para a implantação dos temporizadores não representam nenhum problema. Eles seriam
arcados com os recursos arrecadados por meio das
multas, pois há previsão para isso no próprio Código
de Trânsito, conforme o disposto no art. 320, que tem a
seguinte redação: “A receita arrecadada com a cobrança
das multas de trânsito será aplicada, exclusivamente,
em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito”.
Há que se mencionar que o projeto de lei estabelece o prazo de um ano para que sejam efetuadas
as mudanças nos semáforos. Após esse prazo, quando a lei entrar em vigor, não poderão ser cobradas as
multas decorrentes de avanço de sinal detectado por
semáforo com fiscalização eletrônica sem temporizador.
Como não desejamos de forma alguma ser tolerantes
com quem comete infrações, estabelecemos um prazo
dilatado, que consideramos suficiente para que todos
se adaptem à nova redação da lei.
Por todo o exposto, peço aos nobres Pares apoio
para a aprovação do presente projeto de lei, que só
tem a contribuir na redução dos acidentes de trânsito.
Sala das Sessões, 8 de junho de 2011. – Deputado
Antonio Bulhões, PRB/SP.
PROJETO DE LEI Nº 1.543, DE 2011
(Do Sr. Mandetta)
Acrescenta dispositivo à Lei nº 11.959,
de 29 de junho de 2009, para controlar a
pesca, no ambiente natural, de espécies
ameaçadas de extinção, sobre-explotadas
ou ameaçadas de sobre-explotação.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º A Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009,
passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:
“Art. 36-A. Das espécies de peixes e invertebrados aquáticos da fauna nativa ameaçadas de extinção,
sobre-explotadas ou ameaçadas de sobre-explotação:
I – são proibidas:
a) a pesca comercial por captura, no
ambiente natural;
b) o transporte, a comercialização e a
industrialização, exceto quando se tratar de
espécimes comprovadamente provenientes de
empreendimento aquícola ou de importação;
II – são permitidas:
a) a pesca amadora, exclusivamente na
modalidade “pesque e solte”;
b) a pesca científica, mediante autorização específica da autoridade competente;
c) a captura de número limitado de espécimes no ambiente natural, mediante autorização específica da autoridade competente,
para servirem como reprodutores ou matrizes;
d) a criação em empreendimentos aquícolas devidamente licenciados e os consequentes manejo, despesca, beneficiamento,
transporte, comercialização, industrialização
e outras atividades.
§ 1º Para efeito do disposto no caput,
consideram-se sobre-explotadas as espécies,
submetidas à pesca extrativa, em cuja população se observe redução de biomassa ou
do potencial de desova, abaixo do nível de
segurança.
§ 2º A autoridade competente publicará, periodicamente, lista de espécies de peixes e invertebrados aquáticos da fauna nativa
ameaçadas de extinção, sobre-explotadas ou
ameaçadas de sobre-explotação.
§ 3º Enquanto não for excluída dessa condição, em lista publicada em data posterior a
31 de dezembro de 2014, a espécie Salminus
maxillosus (dourado) será considerada sobre-explotada ou ameaçada de sobre-explotação
para os efeitos desta Lei. (NR)”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A pesca é uma das atividades mais antigas da
humanidade. Pesquisas arqueológicas revelam artefatos utilizados pelo homem primitivo para a captura
de peixes e outros seres aquáticos. No Brasil, muito
antes da chegada do colonizador europeu, as popula-
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ções indígenas que aqui habitavam praticavam a pesca. Dado o seu conhecimento de nossos rios e mares,
foram os indígenas que forneceram a maior parte das
técnicas de pesca utilizada durante o período colonial.
Atualmente, praticam-se várias modalidades de
pesca: a comercial, que abrange as categorias artesanal e industrial, nos termos da Lei nº 11.959, de 2009;
e a não-comercial, compreendendo a pesca amadora,
a científica e a de subsistência (art. 8º da referida Lei).
A pesca por captura – assim compreendida a
extração de recursos pesqueiros do ambiente natural
– precisa ser realizada de forma sustentável; do contrário, as populações das espécies tendem a reduzir-se,
bem assim o tamanho dos indivíduos; prejudica-se o
processo reprodutivo, podendo, em situações extremas, ocorrer a sua extinção.
Nos últimos anos, a produção pesqueira nacional
vem crescendo de forma gradativa. Embora a pesca
extrativa ainda forneça cerca de dois terços da produção total – que foi da ordem de um milhão e duzentas
e quarenta mil toneladas, em 2009 – é na aquicultura
onde se verifica o maior crescimento, sendo imenso
o potencial existente em nosso País para o desenvolvimento desse setor. No setor extrativo, pelo contrário: muitas espécies encontram-se sobre-explotadas,
algumas até ameaçadas de extinção, em que pesem
as medidas de ordenamento pesqueiro adotadas pelas autoridades.
Um exemplo típico dessa situação concerne à
espécie Salminus maxillosus – o famoso dourado,
considerado o “rei” dos peixes dos rios das bacias do
Prata e do São Francisco. Dado o excelente sabor de
sua carne, é muito valorizada pela pesca comercial,
alcançando elevado valor no mercado. É também uma
das espécies mais valorizadas na pesca esportiva,
por tratar-se de um peixe brigador, difícil de ser pego.
Um exemplar de bom tamanho, quando capturado, é
tratado como troféu pelos aficionados da pesca desportiva. Além de sofrer implacável perseguição, por
pescadores profissionais e amadores, o dourado ainda sofre com o represamento de rios, posto ser peixe
que habita águas correntes. Por todos esses motivos,
os estoques dessa espécie têm-se reduzido de forma
drástica nos rios pantaneiros, nos rios Paraguai, Paraná, São Francisco e afluentes.
Entendemos ser necessário acrescentar-se à Lei
nº 11.959, de 2009, dispositivo com a finalidade de
controlar a pesca, no ambiente natural, de espécies
ameaçadas de extinção, sobre-explotadas ou ameaçadas de sobre-explotação. Nos termos do presente
projeto de lei, proíbe-se a pesca comercial por captura, no ambiente natural, dessas espécies, bem assim
o seu transporte, comercialização e industrialização,
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exceto quando se tratar de espécimes comprovadamente provenientes de empreendimento aquícola ou
de importação. Ao mesmo tempo, serão permitidas:
a pesca amadora, exclusivamente na modalidade
“pesque e solte”, posto tratar-se de atividade de grande importância econômica, turística e desportiva, com
desprezível impacto ambiental;
a pesca científica, mediante autorização específica da autoridade competente, o que poderá contribuir
para a proteção das espécies ameaçadas;
a captura de número limitado de espécimes no
ambiente natural, mediante autorização específica da
autoridade competente, para servirem como reprodutores ou matrizes, necessários à criação, em empreendimentos aquícolas, das referidas espécies; e
a criação em empreendimentos aquícolas devidamente licenciados e os consequentes manejo, despesca, beneficiamento, transporte, comercialização,
industrialização e outras atividades.
Complementando a norma proposta, caberá à autoridade competente publicar, periodicamente, lista de
espécies de peixes e invertebrados aquáticos da fauna
nativa ameaçadas de extinção, sobre-explotadas ou
ameaçadas de sobre-explotação. A espécie Salminus
maxillosus (dourado) será considerada sobre-explotada
ou ameaçada de sobre-explotação enquanto não for
excluída dessa condição, em lista publicada em data
posterior a 31 de dezembro de 2014.
Pelo exposto, esperamos contar com o apoio de
nossos ilustre Pares para a aprovação deste projeto
de lei.
Sala das Sessões, 8 de junho de 2011. – Deputado
Mandetta
PROJETO DE LEI Nº 1.544, DE 2011
(Do Sr. Nilton Capixaba)
Estende a isenção do Imposto sobre
Produto Industrializados – IPI – para mo‑
tos adquiridas por mototaxistas creden‑
ciados em cooperativas regulamentadas
nos estados e municípios, nas condições
que estabelece a Lei nº 8.989, de 24 de fe‑
vereiro de 1995.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo:
“Art. 1º ............................................... ....
............................................................ ...
§ 7º A isenção de que trata este artigo
aplica-se também às aquisições, por “mototaxistas” credenciados em cooperativas regula-
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mentadas nos respectivos estados e municípios, e que se destinem ao uso em sua atividade, de motocicletas de fabricação nacional
e cilindrada não superior a 250 cm3.” (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A baixa qualidade dos serviços públicos de transportes em geral e o caos no trânsito das grandes cidades impulsionou o desenvolvimento de um novo meio
de vida: o transporte de passageiros em motocicletas,
“mototáxi”. Iniciada quase clandestinamente, a prática difundiu-se, tornou-se reconhecida oficialmente, e
constitui hoje uma fonte relevante de vagas de trabalho, responsável pelo sustento de grande número de
famílias, tanto que o legislador federal houve por bem
regulamentá-la, por meio da Lei nº 12.009, de 2009.
Alçados assim os serviços de “mototáxi” à categoria de atividade econômica, cumpre ajustar os demais
dispositivos do ordenamento jurídico, entre os quais a
legislação tributária. Com efeito, os mototaxistas também devem fazer jus aos benefícios fiscais oferecidos
pela Lei nº 8.989, de 1995, aos motoristas de táxi. A
eles se aplicam os mesmos princípios e argumentos
que justificam o tratamento diferenciado dos transportadores individuais de passageiros em automóveis.
O barateamento de custos incentiva a manutenção constante dos veículos por seus proprietários, e
também a sua substituição a cada dois anos, contribuindo para uma prestação de serviços mais moderna,
segura e sustentável.
Forte nessas razões, venho propor à Câmara dos
Deputados estender aos mototaxistas, desde que credenciados em cooperativas, segundo as normas regulamentares dos seus respectivos estados e municípios,
a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados
que hoje beneficia a categoria dos motoristas de táxi.
Mais do que uma simples questão de justiça – que por
si só já justificaria a iniciativa – trata-se de interesse
social relevante, contribuindo para “desafogar” o trânsito
e reduzir a poluição em nossas metrópoles.
Sala das Sessões, 8 de junho de 2011. – Deputado
Nilton Capixaba.
PROJETO DE LEI Nº 1.545, DE 2011
(Do Sr. Eduardo Cunha)
Inclui art. 128-A no Decreto-Lei nº
2.848, de 07 de dezembro de 1940.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º inclua-se no Decreto-Lei nº 2.848, de 07
de dezembro de 1940, o seguinte artigo 128-A:
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Aborto praticado por médico
Art. 128-A Aborto praticado por médico fora das
hipóteses previstas no artigo anterior.
Pena – reclusão de seis a vinte anos.
Parágrafo único – Na hipótese do caput deste
artigo, o médico será proibido definitivamente do exercício da profissão.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O Código Penal admite dois tipos de aborto praticado por médico: a) se não há outro meio de salvar
a vida da gestante; b) quando a gravidez resulta de
estupro e o aborto é precedido do consentimento da
gestante ou, sendo incapaz, de seu representante
legal (art. 128). O primeiro é chamado necessário; o
segundo, sentimental.
O aborto necessário é a interrupção artificial da
gravidez para afastar perigo certo e inevitável à vida
da gestante. Ele pode ser terapêutico (curativo) ou
profilático (preventivo).
A outra espécie de aborto legalmente autorizado é o da mulher que engravida em consequência de
estupro. Sobre o aborto sentimental, Hungria pondera:
“Nada justifica que se obrigue a mulher estuprada a
aceitar uma maternidade odiosa, que dê vida a um ser
que lhe recordará perpetuamente o horrível episódio
da violência sofrida” (Comentários ao Código Penal,
RJ, ed. Forense, 1955, vol. V, p. 304).
A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Destarte, fica evidente
a preocupação do ordenamento jurídico em proteger
os direitos de uma criança no ventre da mãe, que para
os efeitos civis ainda não é pessoa, mas poderá vir a
ser, se tornando assim herdeira legítima de alguém,
e vindo como cidadã a constituir determinadas prerrogativas. Logo, se nascer com vida seus direitos irão
retroagir à data da concepção.
As penas para o aborto previstas no Código Penal
são extremamente brandas. O aborto provocado por
terceiro é punido com reclusão: de 3 a 10 anos se não
contar com o consentimento da gestante, e de 2 a 4
anos se a gestante consentir (o que ocorre na maioria
dos casos). E pior, induzir, instigar e auxiliar a mulher
grávida à prática do aborto não é considerado crime.
Nessa matéria nem mesmo os médicos estão
imunes ao conflito dos valores fundamentais, pois
não existe um critério comum à humanidade. Segundo
Dallari (1), a deontologia médica nacional recusou-se
a discutir o assunto e optou apenas por vedar a prática de atos proibidos pela legislação do País, exigindo
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dos médicos que cumpram legislação específica nos
casos de abortamento, de acordo com os artigos 42
e 43 do Código de Ética Médica.
O Código de Ética Médica veda ao médico “acum�
plicitar-se com os que exercem ilegalmente a medici�
na, ou com profissionais ou instituições médicas que
pratiquem atos ilícitos” (artigo 38), portanto o médico
não pode fornecer endereço de clínica de aborto ou
orientar a compra de medicamentos abortivos, mesmo
sem prescrevê-los. Se o médico tiver conhecimento
de clínica de aborto ou de colegas que fornecem endereços ou que orientam suas clientes para práticas
abortivas e não os denunciar, estará violando o artigo
19 do Código de Ética Médica.
Ao aborto praticado por médico, fora das hipóteses
autorizadas pela legislação, deve ser atribuída penalidade mais grave do que quando o crime é praticado
por terceiro, tendo em vista o compromisso profissional
que tem em preservar a vida. Ademais, além de sofrer pena privativa de liberdade, o médico deverá ficar
impossibilitado definitivamente de exercer a profissão.
Com o escopo de corrigir tais distorções e melhorar a legislação brasileira, propomos aos nobres pares
que aborto praticado por médico, fora das hipóteses
legais, seja apenado com pena de reclusão de seis a
vinte anos, além da proibição definitiva do exercício
da profissão.
Sala das Sessões,8 de junho de 2011. – Eduardo
Cunha, Deputado Federal.
PROJETO DE LEI Nº 1.546, DE 2011
(Do Sr. Paulo Freire)
Acrescenta parágrafo único ao art. 4º
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que “estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É acrescentado parágrafo único ao art. 4º
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, com a
seguinte redação:
“Art. 4º ............................................. ......
........................................................ .......
Parágrafo único. “O Poder Público deverá assegurar o programa suplementar de alimentação escolar, previsto no inciso VIII deste
artigo, aos educandos no ensino fundamental
público noturno.” (NR)
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Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
É de conhecimento público a importância do programa de alimentação escolar para os alunos da escola
pública brasileira no âmbito do ensino fundamental.
Quando alunos permanecem por determinado período de tempo em uma instituição, é necessário a eles
assegurar condições para a satisfação de necessidades
básicas, como alimentação, espaço adequado para
satisfação das necessidades fisiológicas e proteção
às variações climáticas, em especial de temperatura.
Portanto, em qualquer escola é preciso garantir
aos alunos condições de se alimentarem no espaço
de tempo em que permanecem no recinto escolar. A
“merenda” pode, entretanto, ser levada de casa ou
oferecida pela própria escola.
No caso do ensino público no Brasil, devido às
condições precárias de vida de ampla parcela de nossa população, a merenda escolar ganhou ainda mais
importância. Para muitos alunos da escola pública, a
refeição realizada na escola é imprescindível para lhes
assegurar condições de concentração nos trabalhos
escolares e, portanto, de aprendizagem. Mais: para
número significativo de crianças e adolescentes que
freqüentam a escola pública brasileira, a merenda consiste em sua única refeição diária.
Apesar de assegurada pela Constituição Federal (art. 208, inciso VII) e pela LDB (art. 4º, inciso VIII)
como programa suplementar ao educando do ensino
fundamental público, sem referência à faixa etária dos
estudantes ou ao turno em que freqüentam as aulas,
a alimentação escolar tem sido servida aos alunos do
chamado ensino fundamental regular, normalmente
oferecido durante o dia.
Em oposição a esse ensino diurno, os sistemas
de ensino devem, também por força da LDB (art. 4º,
inciso VI), oferecer ensino noturno regular, destinado
a jovens e adultos que não tiveram acesso ou não
concluíram o ensino fundamental na chamada idade
própria, ou seja, dos 7 aos 14 anos. Em geral, a eles
não se tem assegurado a merenda escolar.
Ocorre que esses alunos dos cursos noturnos,
em geral trabalhadores, precisam de uma refeição
após a jornada diária de trabalho para que, assim
como as crianças e adolescentes do diurno, tenham
condições de aprendizagem, que somente se efetua
com concentração nas atividades pedagógicas desenvolvidas na escola.
Na verdade, trata-se de uma dupla discriminação.
Além de precisarem conciliar estudo com as tarefas
da vida adulta, notadamente com o trabalho, esses

Quinta-feira 9

29347

jovens e adultos do ensino noturno não recebem a
merenda escolar. Primeiro, não se lhes garantiu o
acesso à escola na chamada idade apropriada; agora, não se lhes assegura o programa suplementar de
alimentação escolar.
Tal iniciativa foi apresentada no ano de 2003,
pelo ínclito ex- Deputado Elimar Máximo Damasceno
PRONA/SP tendo sido aprovada em três comissões
da Casa e arquivada no final da legislatura e essa injustiça que pretendemos reparar com o projeto de lei
que ora apresentamos à apreciação de nossos ilustres
pares do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, de junho de 2011. – Deputado
Paulo Freire, PR/SP.
PROJETO DE LEI Nº 1.547, DE 2011
(Do Sr. Geraldo Resende)
Acresce parágrafo ao art. 155 do De‑
creto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 – Código Penal
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Esta Lei acresce §6o ao art. 155 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código
Penal, para instituir nova modalidade qualificada do
crime de furto.
Art. 2o O art. 155 do Decreto-Lei no 2.848, de 7
de dezembro de 1940, passa a vigorar acrescido do
seguinte §6o:
“Art. 155. .............................................. ..
........................................................... ....
§ 6o A pena é de reclusão de quatro a dez
anos e multa se a subtração for de moedas e
dinheiro que abastecem, para saques, caixas e
terminais de autoatendimento ou equipamentos
assemelhados de instituições financeiras ou,
ainda, de moedas, dinheiro ou cheques destinados a depósitos recolhidos em operações
efetuadas por dispositivos idênticos ou similares de instituições financeiras. (NR)”
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O presente projeto de lei cuida de acrescentar
parágrafo ao art. 155 do Código Penal para estabelecer nova modalidade qualificada do crime de furto, qual
seja, a subtração de moedas ou dinheiro que abastecem, para saques, caixas e terminais de autoatendimento ou equipamentos assemelhados de instituições
financeiras ou, ainda, de moedas, dinheiro ou cheques
destinados a depósitos que tenham sido recolhidos em
operações efetuadas por dispositivos idênticos ou si-
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milares de instituições financeiras. Para tal modalidade
delituosa, a pena proposta é de reclusão de quatro a
dez anos e multa.
Trata-se de sancionar de modo mais severo as
hipóteses de furto referidas, uma vez que se afiguram
mais lesivas que as modalidades hoje vigentes, simples e qualificadas, de tal delito, tanto por acarretar
grandes prejuízos materiais a instituições financeiras,
quanto e principalmente pelos riscos à preservação
da incolumidade pública provocados também pelo uso
frequente de explosivos, maçaricos e outros meios
perigosos para o arrombamento ou desobstrução dos
equipamentos aludidos, com vistas à posterior retirada
do produto do crime.
Certo de que a importância deste projeto de lei e
os benefícios sob a ótica penal que dele poderão advir
serão percebidos pelos meus ilustres Pares, esperamos
contar com o apoio necessário para a sua aprovação.
Sala das Sessões,8 de junho de 2011. – Deputado
Geraldo Resende, PMDB/MS.
PROJETO DE LEI Nº 1.548, DE 2011
(Do Sr. Alexandre Leite)
Altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezem‑
bro de 2003 – Estatuto do Desarmamento.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera a Lei n. 10.826, de 22 de
dezembro de 2003 – Estatuto do Desarmamento, para
dispor sobre armas de fogo e demais produtos controlados para uso desportivo.
Art. 2º O art. 24 da Lei n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003 – Estatuto do Desarmamento passa
a vigorar em seu Caput da seguinte forma, e acrescido dos parágrafos 1° e 2°, com a seguinte redação:
“Art. 24 Excetuadas as atribuições a que se refere
o art. 2º desta Lei, compete ao Comando do Exército
autorizar e fiscalizar a produção, exportação, importação, desembaraço alfandegário e o comércio de armas de fogo e demais produtos controlados, inclusive
o registro e o porte de trânsito de arma de fogo e demais produtos controlados de colecionadores, caçadores e atiradores desportistas, como os Marcadores
de Paintball.
Parágrafo único. O Comando do Exército e o Departamento de Polícia Federal adotarão medidas para
que os dados do Sigma e do Sinarm sejam de livre
acesso a usuários cadastrados que operem os dois
sistemas. (NR)”
Art. 3º O art. 26 da Lei n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003 – Estatuto do Desarmamento passa
a vigorar da seguinte forma, acrescido do parágrafo
único, com a seguinte redação:
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Parágrafo único: Excetuam-se da proibição as
Réplicas e os Simulacros destinados à instrução, ao
Adestramento, à Coleção, ou a Pratica Esportiva de
usuários autorizados, nas condições fixadas pelo Comando do Exército. (NR)”
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Entendemos que a Lei n°. 10.826, de 22 de dezembro de 2003 – Estatuto do Desarmamento, não
detalhou suficientemente a questão do porte de arma
para integrantes de entidades desportivas, como, por
exemplo, a questão da prática desportiva, denominada e PaintBall.
Desta forma, o projeto pretende adequar a Redação da Lei n° 10.826 de 22 de Dezembro de 2003,
para a realidade vigente e determinar conformidade as
praticas esportivas do gênero, devida a Ausência de
Normativa especifica para essa atualidade.
Porquanto, se faz esse texto normativo, em consonância com o Art. 217 da Constituição Federal, que
declara o “Fomento a Prática Desportiva” como um
dever do estado, além de declará-la um direito individual, ser de suma importância a Sociedade Brasileira
como um todo, seja na forma de Desporto Educacional,
bem como nos esportes de alto-rendimento, aonde o
interesse Nacional vai desde a sua função social (ascensão econômica e combate ao ócio) até o caráter
Nacionalista das atividades desportista.
Assim, determinamos com o projeto, buscar regulamentar não as armas popularmente conhecidas
como de “ar-comprimido”, mas sim regulamentar o uso
de armas de pressão conhecidas nacional e internacionalmente como as destinadas a pratica de Paintball.
Com efeito, de acordo com os adeptos desta modalidade esportista, o mais significativo dos problemas
recai sobre o esporte é a inexistência de uma regulamentação clara e objetiva para sua prática, o que
dá margem à ocorrência de situações problemáticas
a exemplo de indevida apreensão de material pelas
forças políticas.
No entanto, é necessário frisar que tais equipamentos em muito diferem das populares armas de
pressão e, por isso, sua regulamentação poderia ser
mais bem alcançada caso seja reconhecida tais diferenças, com tratamento especifico para este esporte
em plena ascensão.
Sendo assim, teremos todos os esportistas postos
na legalidade, obedecendo assim às exigências para
a regulamentação dos marcadores de Paintball. Portanto, demonstramos a necessidade de reclassificação
dos marcadores de Paintball, como fora solicitado por
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nós ao Ministério da Defesa, bem como ao Comando
do Exército Brasileiro. Cumprem salientar também que
todos os praticantes deste esporte estão congregados
às equipes, campos de práticas desportivas destinadas a este fim, bem como subordinados aos Direitos
e Deveres firmados nos estatutos das Federações de
cada Ente Federativo, cumprindo assim, todas as imposições dos ditames legal vigentes.
Ante o exposto, requeremos aos nobres pares a
aprovação do projeto, instituindo assim, apoio, fomento, clareza e legalidade aos milhares de esportista de
Paintball do Brasil.
Sala das Sessões 8 de junho de 2011. – Deputado
Alexandre Leite, DEM/SP.
PROJETO DE LEI Nº 1.549, DE 2011
(Do Sr. Paulo Freire)
Inscreve o nome do Maestro Antônio
Carlos Gomes no Livro dos Heróis da Pátria.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Será inscrito no Livro dos Heróis da Pátria, que se encontra no Panteão da Liberdade e da
Democracia, em Brasília, o nome do Maestro Antônio
Carlos Gomes.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A história de uma nação não é feita apenas pelos
governantes (reis, presidentes, primeiro-ministro), líderes políticos e militares. Artistas, cientistas e intelectuais constroem também o país, por meio de suas obras
que enaltecem a identidade cultural de uma nação.
Respaldado nesse princípio é que estamos apresentando nesta Casa, projeto de lei que objetiva inscrever o nome de Carlos Gomes (1887-1959) no “Livro dos Heróis da Pátria”, em 2003, tal iniciativa foi
apresentada pelo ínclito ex-Deputado Elimar Máximo
Damasceno sendo a matéria arquivada em 2007 ao
final da legislatura.
Antônio Carlos Gomes nasceu em Campinas no
ano de 1836, aprendeu com o pai, o músico Manoel
José Gomes a tocar os primeiros instrumentos musicais (clarineta e violino). Na adolescência, constituiu
com seus irmãos uma banda familiar com o intuito de
animar bailes. Em 1860, já morando em São Paulo,
compôs a modinha “Quem sabe?”, que se tornou famosa. Nesse mesmo ano, viajou para a então capital
do País, a cidade do Rio de Janeiro, onde se matriculou no Conservatório de Música. Nessa instituição,
encenou suas primeiras óperas: “A Noite do Castelo”
(1861) e “Joana de Flandres” (1863). Esta última lhe
valeu uma bolsa de estudos concedida pelo Impera-
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dor D. Pedro II que, como mecenas, patrocinou seus
estudos em Milão, na Itália.
Em 1863, diplomou-se como maestro e ganhou
projeção internacional ao apresentar no Teatro Scala,
de Milão, a ópera “O Guarani”, inspirada no livro homônimo do escritor José de Alencar. Ainda na Itália,
escreveu, entre outras, as óperas “Fosca” (1873) e
“O Escravo” (1888), consideradas suas obras-primas.
Retornando ao Brasil em 1880, fez uma turnê
pelo País na Excursão Lírica Tomás Passini e por onde
passava era recebido com pompa e homenagem em
reconhecimento ao seu trabalho de maior operista
brasileiro.
Em 1889, ocorreu a estréia da ópera “O Escravo”
no Teatro Lírico do Rio de Janeiro, patrocinada pela
Princesa Isabel. Já doente, recebeu convite para dirigir a Escola de Música de Veneza. De fato, a visão
de herói como a de alguém que se sacrifica, às vezes
com a própria vida, em prol do seu próximo, é restrita
e está hoje ultrapassada. Herói é isso, sim, mas é também quem, com seus atos e sua obra, eleva o homem,
dignificando-o e resgatando-o ao patamar da essência
do que é verdadeiramente humano. E esse resgate
tem o valor de um salvamento – retirar o homem dos
escombros de uma vida tediosa, vazia e cheia de percalços, dando a ele o alimento do conhecimento, do
belo, do sublime. Em 1896, veio a falecer em Belém.
Ora, colegas parlamentares, é esse precisamente
o papel das artes, da ciência, da filosofia: dar a todos
nós a possibilidade de tocar o inefável por meio das
conquistas do saber e do cultivo do senso estético e
moral.
Afinal, Carlos Gomes, com sua arte musical e dramática não apenas projetou o Brasil, em pleno século
XIX, no cenário musical internacional, especialmente
no fechado círculo operístico da época, mas também
continua a nos enlevar nas emoções estéticas de suas
magníficas composições, muitas delas evocativas das
nossas belezas e riquezas como nação. E isso sabe
bem, foi fruto da coragem, da determinação e dos sacrifícios, inclusive pessoais, de um jovem músico interiorano que soube conquistar o mundo com sua arte.
Carlos Gomes integra, portanto, uma galeria de
heróis nacionais que permanecem como exemplos
para todas as gerações do que é possível alcançar
por meio do trabalho artístico.
Se aprovarmos essa proposição legislativa, será
a primeira vez que o nome de um artista figurará ao
lado de outros “heróis nacionais”. Com esse ato, o parlamento Brasileiro demonstra que a memória nacional
se constrói, mediante o reconhecimento do papel dos
artistas, cientistas e intelectuais na história do País.
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Sala das Sessões, 8 de julho de 2011. – Deputado
Paulo Freire, PR – SP.

Sala de Sessões, 8 de junho de 2011. – Deputado
Neilton Mulim, PR/RJ.

PROJETO DE LEI Nº 1.550, DE 2011
(Do Sr. Neilton Mulim)

PROJETO DE LEI Nº 1.551, DE 2011
(Do Sr. Nelson Padovani)

Institui obrigatoriedade de divulga‑
ção de currículo e histórico de vida pública
dos candidatos em cartório eleitoral, assim
como sua divulgação na internet.

Dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente com Câncer.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Assegura-se o direito da população ao
acesso às informações necessárias para embasar as
escolhas dos seus representantes políticos.
Art. 2º – Estabelece-se a obrigatoriedade da exposição na internet, em página do site oficial do Tribunal
Regional Eleitoral (TRE) de informações sobre a vida
pública dos candidatos a pleitos eleitorais em forma
de currículo suscinto e objetivo.
Art. 3º – Torna-se parte dos critérios pós registros
de candidatura o assentamento imediato do currículo dos
candidatos, contendo histórico resumido de vida pública
com informações declaradas sob responsabilidade do
declarante, sob pena de punições legais em caso de
fraudes, em cartórios eleitorais de suas circunscrições,
pesquisa dos eleitores quando estes assim desejarem.
Parágrafo Único. O disposto no caput deste artigo
aplica-se a todos os cartórios eleitorais que deverão
se organizar de modo a facilitar a pesquisa pública.
Justificação
Para enaltecer o regime democrático que rege
nosso país, defendemos que deve haver um maior apreço pela qualidade das opções oferecidas aos eleitores.
Embora exista muitos instrumentos de divulgação no período destinado a propaganda, quando se
torna possível destacar e tornar conhecido os perfis e
propostas dos candidatos, não havendo um protocolo
que organize tais informações e dirija seu acesso aos
mais interessados – os eleitores, tais informações tornam-se vagas e sujeitas a boa fé dos que as divulgam,
sem a menor garantia da veracidade de seu conteúdo.
Através do registro em cartório eleitoral do histórico
de vida pública dos candidatos, estes ficam atrelados a
uma fiscalização maior, assim como assumem um compromisso formal com a verdade das informações divulgadas que servirão de base para verificação da viabilidade
e coerência de suas plataformas e propostas de trabalho.
A iniciativa também valoriza e estreita a relação
do eleitor com os candidatos, impulsionando os cidadãos a assumir sua absoluta posição majoritária nas
decisões políticas de nosso país.
Por estes motivos esperamos contar com o apoio
dos ilustres pares.

O Congresso Nacional decreta:
LIVRO I
Parte Geral
TÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o direito que toda
criança e adolescente com câncer tem de receber o
tratamento de sua doença, de forma digna, com todos os cuidados, medicamentos e demais meios que
a medicina moderna lhe possa oferecer.
Art. 2º Considera-se criança e adolescente, para
os efeitos desta Lei, preenchidos os mesmos requisitos previstos no artigo 2º da Lei 8.069, de 13 de julho
de 1990.
Art. 3º A criança ou o adolescente com câncer
estará amparado por esta Lei, desde o momento do
diagnóstico da doença até a sua cura ou falecimento.
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da
sociedade em geral e do responsável pela criança e
do adolescente com câncer assegurar, com absoluta
prioridade, a efetivação dos direitos referentes ao seu
tratamento.
Art. 5º Ficam as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde obrigadas a criar o Departamento de
Assistência Social denominado “Anjos do Câncer Infantil”, com a missão de adotar os casos para acompanhamento e apoio, de todas as crianças e adolescentes com câncer residente no respectivo município.
Parágrafo Único. O Departamento de Assistência Social denominado “Anjos do Câncer Infantil” será
subdividido da seguinte forma:
Coordenação de Diagnóstico Emergencial;
Coordenação de Acompanhamento e Supervisão
dos casos diagnosticados; e
Coordenação de Divulgação e Treinamento.
Art. 6º Na interpretação desta Lei levará em conta
os fins sociais a que ela se dirige, as exigência do bem
comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e
a condição peculiar da criança e do adolescente como
pessoas em desenvolvimento.
TÍTULO II
Da Fase do Diagnóstico
Art. 7º O médico que primeiro atender a criança
e suspeitar da possibilidade de câncer deverá encami-
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nhar, no prazo de 24 horas, comunicação por escrito à
Coordenação de Diagnóstico Emergencial do município, com detalhes do caso, expondo sobre a suspeita
e o pedido de re-encaminhamento a um oncologista.
Parágrafo Único. Se a consulta realizada anteceder sábado, domingo ou feriado, o prazo será prorrogado para o primeiro dia útil subseqüente, contado
da data do atendimento.
Art. 8º – É obrigação da Coordenação de Diagnóstico Emergencial, ao receber a comunicação
mencionada no artigo 7º, marcar consulta no prazo
de 24 horas, da criança ou do adolescente, a um
médico oncologista infantil ou, na falta deste, a um
oncologista geral. Nesse caso, deve-se priorizar o
encaminhamento a um médico de melhor acesso,
salvo se por razões especiais não for possível essa
providência.
Parágrafo único. Se a comunicação for recebida
em dia que anteceder sábado, domingo ou feriado, o
prazo para marcação de consulta será prorrogado para
o primeiro dia útil subseqüente.
Art. 9º. Após o recebimento da comunicação mencionada no artigo 7º, a Coordenação de Diagnóstico
Emergencial designará imediatamente o assistente
social que ficará responsável de cuidar e acompanhar
o tratamento da criança ou do adolescente.
Art. 10 – A criança que estiver na fase do diagnóstico terá direito, ao atendimento preferencial e emergencial de todos os exames a que for submetida.
Parágrafo único – É obrigação do hospital, laboratório ou clínica de exames a que for encaminhada a
criança na fase de diagnóstico do câncer, o de atendê-la para consulta ou exames num prazo máximo de 48
horas desde o solicitado pelo assistente social. Será
de igual responsabilidade a entrega dos resultados do
exame ao assistente social, com cópias para os responsáveis da criança, sempre com prazos de entrega
prioritários, nunca superiores aos já normalmente praticados aos outros pacientes.
Art. 11 – O retorno da criança ao oncologista que
solicitou os exames da fase de diagnóstico deverá ser
igualmente prioritário. Deverão, tanto o assistente social como a clínica ou hospital descritos nos artigos
anteriores, dedicar o mesmo rito de emergência a esse
atendimento, com prazos semelhantes.
Art. 12 – Os atendimentos emergenciais descritos no parágrafo acima referem-se exclusivamente
aos pacientes em fase de diagnóstico. Uma vez diag-
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nosticada a doença, não se incluirá a criança nessas
prerrogativas.
LIVRO II
Parte Especial
TÍTULO I
Da Política de Atendimento
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 13 – A política de atendimento dos direitos da
criança e do adolescente com câncer far-se-á através
de um conjunto articulado de ações governamentais e
não-governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Art. 14 – São diretrizes da política de atendimento:
I – municipalização do atendimento;
II – criação de departamentos de Anjos
do Câncer Infantil;
III – manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos respectivos departamentos dos direitos da criança e
do adolescente com câncer;
CAPÍTULO II
Da Obrigatoriedade do Estado no Tratamento
e acompanhamento da criança e do
adolescente com câncer
Seção I
Da Criação dos Departamentos de
Anjos do Câncer Infantil
Art. 15 – Ficam as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde obrigadas a criar, no prazo de um
ano a contar da data da publicação desta lei, o Departamento de Assistência Social exclusivo para crianças
e adolescentes com câncer.
Parágrafo único. O Departamento de Assistência
Social será denominado “Anjos do Câncer Infantil”.
Art. 16 – O Departamento de Assistência Social
terá a missão de adotar os casos para acompanhamento e apoio, de todas as crianças e adolescentes
com câncer.
Parágrafo único. A adoção de cada caso deverá
acontecer imediatamente após seja recebida notícia
do diagnóstico de doença ou suspeita de doença no
paciente.
Art. 17 – O Departamento de Assistência Social
denominado “Anjos do Câncer Infantil” será subdividido da seguinte forma:
Coordenação de Diagnóstico Emergencial: que
será responsável pelo acompanhamento da criança ou
do adolescente na fase do diagnóstico e descobrimento
da doença. No entanto, não poderá levar a expressão
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“câncer” em suas atividades, pois não se sabe ainda,
se o paciente é portador ou não da doença, e a sua
tranqüilidade, bem como a dos seus familiares deve
ser preservado;
Coordenação de Acompanhamento e Supervisão
dos casos diagnosticados: que será responsável pela
adoção de cada caso diagnosticado, com a incumbência de dar todo o apoio necessário ao paciente e sua
família, instruindo-os em como lidar com a doença e
assisti-los na marcação de consultas, exames e em
toda evolução do tratamento, desde o primeiro instante
até o encerramento do caso.
Coordenação de Divulgação e Treinamento: que
será responsável pela campanha de divulgação dos
sintomas do câncer infantil, ensinando a população
como detectá-los e como proceder mediante à menor
suspeita. E ainda, será responsável pelas campanhas
instrutivas junto a médicos pediatras do Estado, em especial de postos de saúde, escolas e casas de apoio.
Art. 18 – Cada caso ficará sob tutela do departamento Anjos do Câncer Infantil até que seja considerado encerrado, quer seja com a cura definitiva da
doença, ou com o óbito.
Seção II
Das obrigações do Departamento de Assistência
Social denominado “Anjos do Câncer Infantil”.
Art. 19 – O Departamento de Assistência Social
tem as seguintes obrigações:
I – Manter atualizado todo o panorama
demonstrativo da rede de atendimento a crianças e adolescentes com câncer, com lista
completa de hospitais, casas de apoio, locais
de exame, centros de atendimento jurídico,
apoios psicológicos, atendimento dentário, e
fornecedores de remédios;
II – Manter, no limite da possibilidade,
também informações sobre atendimento em
outros estados, caso seja necessário transferir
o paciente para outras entidades hospitalares;
III -. O departamento dos Anjos do Câncer
Infantil disponibilizará um profissional exclusivo
e/ou equipe para atender o paciente;
Parágrafo único. A esse profissional será
delegada a missão de acompanhar a criança
até o fim do tratamento, de maneira que a
criança possa contar sempre com o mesmo
profissional, em seu atendimento. Na hipótese
de substituição desse profissional será delegado ao seu substituto o mesmo mister.
IV – Manter banco de dados com todos
os detalhes de cada paciente, como ficha de
identificação, nome dos pais, responsáveis, to-
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dos os telefones e todo o seu histórico médico.
Além disso, cada atendimento ao paciente por
parte desse departamento deverá, igualmente,
ser relatado nesse banco de dados;
V – Receber os novos casos de doença,
oferecendo ao paciente, quer na hipótese de
atendimento a ser feito pessoalmente, ou via
telefone, todo conjunto de acessórios de apoio
que o paciente necessitar para o tratamento e
acompanhamento da doença.
Parágrafo único – O mesmo conjunto de acessórios deve ainda ser oferecido ao responsável e/ou
acompanhante do paciente.
Art. 20 – O conjunto de acessórios de que fala
o inciso III do artigo anterior, será composto dos seguintes elementos:
Kit de matrícula do paciente no departamento;
Cartilha explicativa padrão sobre os detalhes do
câncer e os tratamentos disponíveis, os exames necessários, etc, além da descrição completa sobre os
direitos do paciente portador do câncer;
A “Carteira de Portador de Câncer Infantil”.
Seção III
Das obrigações do Assistente Social.
Art. 21 – Cada assistente social do departamento
“Anjos do Câncer Infantil” terá sob sua responsabilidade 15 (quinze) casos de crianças ou adolescentes
com câncer.
Parágrafo único. Fica vedado número maior de
criança ou adolescente por assistente social.
Art. 22 – Caberá aos assistentes sociais dos “Anjos do Câncer Infantil” realizar as seguintes tarefas:
I – Agendar todas as consultas especializadas;
II – Acompanhar o caso clínico junto ao
médico responsável, monitor todas as etapas
do tratamento;
III – Agendar os exames;
IV – Agendar e acompanhar à distância
para tratamento psicológico;
V – Agendar cirurgias, quando necessárias;
VI – Monitor as condições de moradia, e
outras necessidades do paciente, certificando-se de que se encontra em ambiente adequado
ao tratamento médico;
VII – Alocar o paciente em Casas de
Apoio, quando necessário, e ainda acompanhar
e monitorar o paciente durante sua estada, no
respectivo estabelecimento;
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VIII – Supervisionar todos os direitos do
paciente, devendo assegurar que estão sendo cumpridos;
IX – Organizar e monitorar a educação
continuada do paciente; e
X – Manter relação estreita junto ao
acompanhante, interando-se das necessidades que a criança está passando.
CAPÍTULO III
Da Carteira de Portador de Câncer Infantil
Art. 23 Todo paciente com diagnóstico comprovado de câncer infantil terá direito à obtenção de uma
carteira, denominada “Portador de Câncer Infantil”.
Art. 24 A carteira dará direito automático, independentemente de qualquer consulta ou aprovação aos
seus portadores, para os seguintes serviços:
I – Transporte público irrestrito em ônibus
coletivo municipal ou interestadual. O mesmo
se aplica a trens e metrôs. A simples apresentação da carteira no momento do embarque dará
acesso ao transporte, independe de qualquer
outra autorização ou procedimento.
II – Prioridade máxima no atendimento
médico ou laboratorial nos estabelecimentos
onde tiver direito de ser atendido.
Parágrafo Único: O hospital, médico ou laboratório é obrigado a atender o paciente de câncer infantil
em no máximo 5 (cinco) dias úteis de sua solicitação.
Salvo em casos extraordinários onde o serviço solicitado houver sido interrompido, como no caso do médico estar gozando férias, ou por motivo de força maior.
III – É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na
execução dos atos e diligências judiciais em
que figure como parte ou interveniente criança ou adolescente com câncer, em qualquer
instância.
IV – Direito ao recebimento de medicamentos gratuitos da Farmácia especial à
Criança com Câncer;
V – Direito à expedição de qualquer documento oficial brasileiro gratuitamente.
VI – É assegurado atendimento integral
à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e prioritário às ações
e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.
Parágrafo único Os direitos dados a criança ou
adolescente que tenha a carteira de portador de cân-
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cer infantil serão estendidos ao seu responsável legal
e/ou acompanhante.
Art. 25 A carteira terá as seguintes informações:
Nome completo da criança ou adolescente;
Foto 3x4;
Número do RG e CPF;
Endereço;
Nome do pai, da mãe ou responsável legal;
Data da expedição da carteira; e
Assinatura do responsável.
CAPÍTULO IV
Da Farmácia Especial à Criança com Câncer
Art. 26. Deverá ser criada em todos os estados da
federação, a Farmácia Especial à Criança com Câncer.
Art. 27. Toda a criança com câncer terá direito à
obtenção de medicamentos gratuitamente na Farmácia
Especial à Criança com Câncer, desde que comprove
com a carteira e com a receita específica para o medicamento a ser consumido.
Parágrafo único. A receita ficará retida com o
farmacêutico.
Art. 28. As crianças de fora da capital, que residam distantes da Farmácia Especial poderão encomendar seus medicamentos. O órgão responsável
regulamentará a forma como serão despachados os
medicamentos.
Art. 29. Fica o Estado obrigado a manter na Farmácia Especial um estoque de remédios compatíveis
ao número de consumo registrado no último ano e com
estudos para atender à demanda atual de medicamentos a serem utilizados pelos pacientes.
TÍTULO V
Da Ouvidoria
Art. 30. O Estado deverá criar uma Ouvidoria especial para os pacientes de câncer, serviço extensivo
às suas famílias, responsáveis e a todo e qualquer
profissional envolvido no tratamento e ou auxílio da
criança com câncer.
Parágrafo único. É obrigação do Ouvidor, apurar
as queixas e comentários do público atendido e tomar
as providências cabíveis para que os direitos contidos
neste Estatuto sejam cumpridos, a rigor da lei.
TÍTULO VII
Dos Crimes
CAPÍTULO I
Dos Crimes
Seção I
Disposições Gerais
Art. 31. Este Capítulo dispõe sobre crimes praticados contra a criança e o adolescente, por ação ou
omissão, sem prejuízo do disposto na legislação penal.
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Art. 32 Aplicam-se aos crimes definidos nesta Lei
as normas da Parte Geral do Código Penal e, quando ao
processo, as pertinentes ao Código de Processo Penal.
Art. 33 – Os crimes definidos nesta Lei são de
ação pública incondicionada.
Seção II
Dos Crimes em Espécie
Art. 34 Os crimes definidos nessa Lei são de ação
penal publica incondicionada, não ser-lhes aplicados
os artigos 181 e 182 do código penal.
Art. 35 Discriminar crianças ou adolescentes com
câncer, impedindo ou dificultando seu acesso aos meios
de transporte, ou ao tratamento em rede hospitalar, ou
negar-lhes, injustificadamente, medicamentos que lhe
foram receitados por médicos oncologistas ou não, e
que tenha relação com sua doença.
Pena: reclusão de 6 (seis ) meses e multa .
§1°- A pena será aumentada de 1/3 um terço se
a vitima se encontrar sobre os cuidados ou responsabilidade do agente.
Art. 36 Deixar de prestar assistência á crianças
ou adolescentes com câncer, quando possível fazê-lo
sem risco pessoal ou situação de iminente perigo, ou
recusar, retardar ou dificultar assistência á saúde dos
menores sem justa causa, ou não encaminhar a quem
tem direito para devido tratamento.
Pena: detenção de 6 (seis) meses a um ano e
multa.
Parágrafo único – A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta lesão corporal de natureza
grave, ou prejuízo no tratamento, colocando o paciente
em risco de vida, triplicada se resulta a morte.
Art. 37 Abandonar á criança ou adolescente portador de câncer em hospitais, sem acompanhá-los,
deixando-os apenas a responsabilidade médica, e não
dar o devido acompanhamento.
Pena: detenção de 6 (seis) meses a três anos
e multa.
Art. 38 Constitui crime passível de reclusão de 6
(seis) a um ano e multa:
I – Obstar, injustificadamente, o acesso
da criança ou adolescente com câncer à escola
ou locais de diversão publica ou particular por
causa da doença;
II – Recusar, retardar, ou dificultar atendimento ou deixar de prestar assistência ou
tratamento na época necessária á criança ou
adolescente portador de câncer.
Parágrafo único – A pena será aumentada
de 1/3 (um terço) no caso de descumprimento
de prazos de atendimento, exames e consultas,
mencionadas nos artigos 2º, 3º, 4º, 5º e 16.
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III – Reter o carteirinha da criança;
Disposições Finais e Transitórias
Art. 39 Compete aos estados e municípios promoverem a adaptação de seus órgãos e programas às
diretrizes e princípios estabelecidos nesta Lei.
Art. 40 A União fica autorizada a repassar aos estados e municípios, e os estados aos municípios, os recursos referentes aos programas e atividades previstos
nesta Lei, tão logo estejam criados os departamentos
de Anjos do Câncer Infantil nos seus respectivos níveis.
Art. 41 Os contribuintes poderão deduzir do imposto devido, na declaração do Imposto sobre a Renda, o total das doações feitas aos Fundos dos Direitos
da Criança e do Adolescente com Câncer – nacional,
estaduais ou municipais – devidamente comprovadas,
obedecidos os limites estabelecidos em Decreto do
Presidente da República.
§ 1º. O Departamento da Receita Federal,
do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, regulamentará a comprovação das doações feitas aos fundos, nos termos deste artigo.
§ 2º. O Ministério público determinará
em cada comarca a forma de fiscalização da
aplicação, pelo Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente, dos incentivos
fiscais referidos neste artigo.
Art. 42 Enquanto não instalados os Departamentos de Anjos do Câncer Infantil, as atribuições a eles
conferidas serão exercidas pela Secretaria de Assistência Social.
Art. 43 Esta Lei entra em vigor noventa dias após
sua publicação.
Parágrafo único. Durante o período de vacância deverão ser promovidas atividades e campanhas
de divulgação e esclarecimentos acerca do disposto
nesta Lei.
Justificação
A motivação para a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente com câncer decorre da fragilidade
do sistema atual de saúde em tratamento do câncer
infanto-juvenil.
O fato mais grave é o diagnóstico tardio da doença. Em nosso meio, muitos pacientes ainda são
encaminhados ao centro de tratamento com doenças
em estágio avançado, o que se deve a vários fatores:
desinformação dos pais, medo do diagnóstico de câncer (podendo levar à negação dos sintomas), desinformação dos médicos. Também contribuem para esses
atrasos no diagnóstico, os problemas de organização
da rede de serviços e o acesso desigual às tecnologias
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diagnósticas. Temos que fazer a informação, o tratamento e o apoio chegar a todos os municípios deste país
Com base em referências dos registros de base
populacional, são estimados mais de 9000 casos novos de câncer infanto-juvenil, no Brasil, por ano. Assim
como em países desenvolvidos, no Brasil, o câncer já
representa a segunda causa de mortalidade proporcional entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos, para
todas as regiões. Como a primeira causa são aquelas
relacionadas aos acidentes e à violência, podemos dizer que o câncer é a primeira causa de mortes por doença, após 1 ano de idade, até o final da adolescência.
Dessa forma, revestem-se de importância fundamental
para o controle dessa situação e o alcance de melhores
resultados, as ações específicas do setor saúde, como
organização da rede de atenção e desenvolvimento
das estratégias de diagnóstico e tratamento oportunos.
Geralmente, quanto maior é o atraso do diagnóstico, mais avançada é a doença, menores são as chances
de cura e maiores serão as seqüelas decorrentes do
tratamento mais agressivo. Vários são os aliados das
crianças na luta contra o diagnóstico tardio do câncer.
O presente projeto tem como principal finalidade
o acompanhamento, monitoramento e soluções para
os novos casos que surgem no Brasil, bem como os
casos já pré-existentes.
Tão importante quanto o tratamento do câncer
em si, é a atenção dada aos aspectos sociais da doença, uma vez que a criança e o adolescente doentes devem receber atenção integral, inseridos no seu
contexto familiar. A cura não deve se basear somente
na recuperação biológica, mas também no bem-estar
e na qualidade de vida do paciente.
Neste sentido, não deve faltar ao paciente e à sua
família, desde o início do tratamento, o suporte psicossocial necessário, o que envolve o comprometimento
de uma equipe multiprofissional e a relação com diferentes setores da sociedade e do estado, envolvidos
no apoio às famílias e à saúde de crianças e jovens .
Pelo exposto, e confiante na sensibilidade política e social de V. Exª. tenho a certeza de que a nossa
sugestão será bem acolhida.
Peço confiante, o apoio dos meus Pares para a
sua aprovação.
Sala das Sessões, 8 de junho de 2011. – Nelson
Padovani, Deputado Federal – Paraná
PROJETO DE LEI Nº 1.552, DE 2011
(Do Sr. Assis Melo)
Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho
de 1990 – Estatuto da Criança e do Ado‑
lescente.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º Esta Lei altera os arts. 132 e 134 da Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança
e do Adolescente.
Art. 2º O artigo 132 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 132. Em cada município haverá, no
mínimo, um Conselho Tutelar, composto de
cinco membros, escolhidos pela comunidade
local para mandato de três anos, sendo livre
o número de reconduções. (NR)”
Art. 3º O artigo 134 da Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 134. Lei municipal disporá sobre
local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar e sobre a remuneração de seus
membros. ............................................ ..(NR)”
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Este Projeto de Lei foi apresentado na última Legislatura pelo eminente deputado Edmilson Valentim
(PCdoB-RJ). Por tratar-se de matéria semelhante, o
presente PL foi apensado ao PL 4448/2008, de autoria
do então deputado Nelson Proença (PPS/RS), que por
sua vez já tramitava tendo o PL 6333/2009, de autoria
do Dep. Pompeu de Mattos (PDT/RS) a ele apensado.
Os dois projetos de lei de autoria dos deputados gaúchos tinham o mesmo teor, ou seja, definiam a composição mínima do Conselho Tutelar, fixava o mandato
em 03 (três) anos e permitia a recondução sucessiva
de seus membros.
Já o texto proposto pelo Deputado Edmilson Valentim inovava no sentido de garantir a remuneração
dos membros dos Conselhos Tutelares, a ser definido
em leis municipais, dando assim autonomia ao conselheiro para que pudesse dedicar-se a nobre função
de atuar na proteção e defesa das crianças e adolescentes em situação de risco.
Pela importância do assunto, e considerando o
arquivamento das três propostas que abordavam esta
temática, conforme norma estabelecida no artigo 105
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, reapresento o texto proposto por meu colega de partido, por considerar mais abrangente e atender a uma
necessidade urgente para o bom desempenho dos
Conselhos Tutelares.
Para melhor justificar a iniciativa proposta, avoco
a doutrina consolidada, exposta em texto publicado na
página eletrônica da rede mundial de computadores,
BRANCO, Paulo José Azevedo. Natureza jurídica do
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conselheiro tutelar. Jus Navigandi, Teresina, ano 11,
n. 1239, 22 nov. 2006. Disponível em: <http://jus.uol.
com.br/revista/texto/9192>.
“...o Conselho Tutelar caracteriza-se por
um espaço que protege e garante os direitos
da criança e do adolescente, no âmbito municipal. É uma ferramenta e um instrumento
de trabalho nas mãos da comunidade, que
fiscalizará e tomará providências para impedir
a ocorrência de situações de risco pessoal e
social de crianças e adolescentes.(...)
Reunindo as características que definem o
Conselho Tutelar, podemos dizer que este órgão,
formado por pessoas, desempenha e executa
suas atribuições, especificadas no Estatuto da
Criança e do Adolescente, de forma contínua e
ininterrupta (permanente), com independência
funcional para deliberar e realizar suas ações
sem qualquer interferência externa (autonomia),
não lhe cabendo apreciar e julgar os conflitos
de interesses (não-jurisdicional), função, esta,
própria do Poder Judiciário.
(LIBERATI, Wilson D. et CYRINO, Caio B.
“Conselhos e fundos no estatuto da criança e
do adolescente”. São Paulo, Malheiros, 2003,
2ªed., p.125 e 127)
Ora, se o exercício da função requer a
ação contínua e ininterrupta de seus membros,
nada mais justo que atualizar a legislação vigente, permitindo assim que a vontade da comunidade seja respeitada quando chamada a
eleger os conselheiros tutelares. Assim como
na representação legislativa, onde o poder
soberano para escolher seus representantes
cabe a população, que reconduz ao parlamento aqueles que merecem sua confiança,
seria incoerente cassar a representação de
conselheiros atuantes e dedicados, que esta
população queira reconduzir na função de
lhes representar.
Analisando ainda a natureza e alcance das
responsabilidades dos conselheiros tutelares, o
exercício da função impõe a especialização e um
conhecimento amplo da legislação referente à
proteção da criança e do adolescente.
Nesse contexto, não há sentido em restringir o tempo em que um cidadão, que é
reconhecido pela sociedade como alguém
com amplo conhecimento dos mecanismos de
proteção da criança e do adolescente, possa
exercer sua função de Conselheiro Tutelar.
Registre-se, ainda, que o conhecimento é adquirido, principalmente, com a própria experi-
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ência no exercício da função de Conselheiro
e, portanto, é de se esperar que quanto maior
o tempo que exercer a função, melhor será o
seu desempenho no cargo.
A comunidade, portanto, deve ter o direito
de reconduzir ao cargo de Conselheiro Tutelar,
quantas vezes julgar necessário, aquele membro que já acumulou mais experiência no exercício da função e tem tido bom desempenho.
Quanto a necessidade de lei municipal
prever o funcionamento regular e garantir justa
remuneração aos conselheiros tutelares, volto
a recorrer a citações usadas pelo autor identificado acima.
“O Conselho tutelar tem a característica de
ser permanente porque desenvolve uma ação
contínua e ininterrupta. A atuação dos conselheiros não deve sofrer solução de continuidade, sob
qualquer pretexto. As ocorrências que envolvem
os direitos das crianças e dos adolescentes não
tem dia certo para se manifestar, e as soluções
devem ser imediatas. (...)
Analisando as atribuições do Conselho
Tutelar (art. 136 do ECA) e a relevância do
serviço público prestado, concluímos que ele
deve funcionar todos os dias da semana, incluindo-se domingos e feriados.
Confirmando a assertiva de que o Conselho Tutelar é o responsável direto pela atenção primeira à criança e ao adolescente em
situação de risco pessoal e social, temos que,
quanto ao horário de seu funcionamento, deve
ser integral, ou seja, em dois turnos durante o
dia, além de plantões para o atendimento das
ocorrências, reclamações e denúncias efetuadas durante a noite, aos domingos e feriados,
pois o desrespeito aos direitos infanto-juvenis
não tem hora para acontecer
................................................ ..............”
(LIBERATI, op. cit. p.126 e 145)
Se a atuação do conselheiro tutelar exige dedicação integral para o pleno exercício de suas funções
e de acordo com entendimentos firmados em algumas
cortes de contas que entendem ser proibido o acúmulo
de funções de conselheiro com outras atividades remuneradas, por absoluta incompatibilidade de carga
horária: o Conselheiro tem de estar sempre disponível
para dar atendimento integral à criança e ao adolescente, nos termos do art. 225, caput, e § 3º e incisos,
da Carta Federal, e do art. 1º do ECA, nada mais justo
que este representante da sociedade receba remuneração a altura de suas responsabilidades.
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Este dado inclusive é constatado na publicação
“Parâmetros para criação e funcionamento dos Conselhos Tutelares”, do Conselho Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente – CONANDA, que conclui que
experiências demonstram que em municípios onde o
Conselho Tutelar não tem seus integrantes subsidiados
pela municipalidade e definidos em lei, o atendimento
prestado é deficiente, assim como insignificante é o
número de interessados em assumir a função, comprometendo desse modo a própria existência do órgão.
Diante do exposto, solicitamos o apoio dos nobres
pares para que façamos esta atualização da lei e assim
possamos continuar contando com a dedicação destes
anjos da guarda de nossas crianças e adolescentes.
Sala das Sessões, 8 de junho de 2011. – Deputado
Assis Melo, PCdoB/RS

e canalizados os recursos do Pronac que atendam a
qualquer dos objetivos mencionados nos incisos do
art. 3º, quando ligados à difusão de conhecimento de
hábitos saudáveis com o objetivo de prevenção e controle de doenças”.
Art. 4º O inciso III, do artigo 4º, da Lei nº 8.313,
de 23 de dezembro de 1991, passa a vigorar com a
seguinte redação:

PROJETO DE LEI Nº 1.553, DE 2011
(Do Sr. Darcísio Perondi)

Art. 5º O artigo 9º, da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, fica acrescido do Parágrafo Único,
com a seguinte redação:

Acrescenta o inciso X ao art. 1º, altera
a alinea b, do inciso II, do art. 3º, o inciso
III, do art. 4º, o inciso III, do art. 9º, a alínea
b, do §3º, do art. 18, o art. 25 e a alínea b,
do seu §3º, todos da Lei nº 8.313, de 23 de
dezembro de 1991.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O artigo 1º, da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, fica acrescido do inciso X, com a
seguinte redação:
“Art. 1º ........................................... ........
X – apoiar, valorizar, estimular e difundir
o conhecimento de hábitos saudáveis e dos
cuidados, por meio da cultura, com o objetivo
de prevenção e controle de doenças”.
Art. 2º O artigo 2º, da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, fica acrescido do §3º, com a seguinte redação:
“Art. 2º ................................... ................
§3º Os projetos aprovados de acordo
com esta Lei, que tenham como objeto a promoção de hábitos saudáveis ou a prevenção e
controle de doenças, deverão estar de acordo
com as políticas públicas adotadas pelo Ministério da Saúde.
Art. 3º O artigo 3º, da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, fica acrescido do Parágrafo Único,
com a seguinte redação:
“Art. 3º ................................................ ...
Parágrafo Único – Considerar-se-ão também
atendidas as finalidades expressas no art. 1º desta
lei, os projetos culturais em cujo favor serão captados

“Art. 4º ............................................. ......
III – apoiar projetos dotados de conteúdo
cultural que enfatizem o aperfeiçoamento profissional e artístico dos recursos humanos na
área da cultura, a criatividade, a diversidade
cultural brasileira e a difusão de conhecimento
de hábitos saudáveis com o objetivo de prevenção e controle de doenças”.

“Art. 9º ........................................... ........
Parágrafo Único – Serão também considerados
projetos culturais e artísticos, para fins de aplicação de recursos do FICART, qualquer das hipóteses mencionadas nos incisos do art. 9º, quando
relacionados à difusão de conhecimento de hábitos
saudáveis com o objetivo de prevenção e controle
de doenças”.
Art. 6º O §3º, do artigo 18, da Lei nº 8.313, de
23 de dezembro de 1991, fica acrescido da alínea “i”,
com a seguinte redação:
“Art. 18 .......................................... ........
3º....................................... .....................
i) a qualquer dos seguimentos mencionados nas alíneas anteriores, quando relacionados à difusão de conhecimento de hábitos
saudáveis com o objetivo de prevenção e controle de doenças;
Art. 7º O artigo 25, da Lei nº 8.313, de 23 de
dezembro de 1991, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 25. Os projetos a serem apresentados por
pessoas físicas ou pessoas jurídicas, de natureza
cultural para fins de incentivo, objetivarão desenvolver as formas de expressão, os modos de criar e
fazer, os processos de preservação e proteção do
patrimônio cultural brasileiro, e os estudos e métodos de interpretação da realidade cultural, bem
como contribuir para propiciar meios, à população
em geral, que permitam o conhecimento dos bens
de valores artísticos e culturais e o conhecimento
de hábitos saudáveis com o objetivo de prevenção e
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controle de doenças, compreendendo, entre outros,
os seguintes segmentos:
Justificação
Seguindo a tendência mundial, têm-se observado, no Brasil, mudanças nos padrões de ocorrência de
doenças na população.
O que se percebe é uma diminuição em doenças crônicas transmissíveis e um considerável
aumento de doenças decorrentes da urbanização,
das mudanças culturais e de hábitos da população.
Dentre essas doenças temos: doenças do coração,
câncer e diabetes, cientificamente provado que estão
diretamente ligadas a maus hábitos da população
(má alimentação, tabagismo, sedentarismo, falta de
diagnósticos).
É cada vez mais importante a população estar
bem informada sobre os modos de prevenção dessas
doenças, notadamente pela prática de hábitos saudáveis.
A Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos que se
realizarão no Brasil são momentos precisos para investimentos na promoção da prática de exercícios físicos
e de hábitos de alimentação saudáveis.
É fato que sem informação não há prevenção.
Sem mudanças culturais profundas nos hábitos
da população, sem a mudança da cultura do sedentarismo e da má alimentação deixaremos de evitar a
ocorrência de um enorme número de doenças graves.
As ações de prevenção são menos sofridas, mais
baratas para o Estado e muito mais eficientes do que
o tratamento de doenças.
Dentro desse cenário, é fundamental que o Brasil
assuma, como prioridade, o incremento das iniciativas
intersetoriais de prevenção ligadas à informação da
população com relação a mudanças de hábitos.
Um dos alicerces de atuação, nesse contexto, é
estimular o apoio da iniciativa privada na elaboração
de projetos culturais ligados à prevenção de doenças,
o que poderá ser realizado por meio dos incentivos
fiscais da Lei Rouanet (Lei nº 8.313/91), conforme se
propõe com o presente Projeto de Lei.
Sala das Sessões, 8 de junho de 2011. – Deputado
Darcísio Perondi.
PROJETO DE LEI Nº 1.554, DE 2011
(Do Sr. Jânio Natal)
Dispõe sobre a transferência da Ca‑
pital Federal da República Federativa do
Brasil para a cidade de Porto Seguro, no
Estado da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º Esta lei dispõe sobre a transferência da
sede do Governo para a cidade de Porto Seguro.
Art. 2º A sede do governo será transferida, no
dia 22 de abril, para a cidade de Porto Seguro, Estado da Bahia.
Parágrafo único. A transferência terá caráter simbólico.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Proponho a transferência simbólica da sede do
Governo para homenagear a cidade em cujo sítio
aportaram as naus portuguesas comandadas por Pedro Álvares Cabral.
Entendo ser esta uma justa homenagem ao lugar
em que, na perspectiva histórica, teve início a formação de nosso País.
Sítio onde primeiramente desembarcaram portugueses, ali houve o primeiro contato com a gente
nativa. Primeiro de muitos e variados contatos, que
acabaram formando a nação brasileira.
Hoje o Brasil ocupa posição territorial, econômica e cultural de destaque. Representa quase metade
da América do Sul, alcança o oitavo posto na lista das
maiores economias mundial e abriga variedade imensa
de manifestações culturais.
E tudo começou em Porto Seguro.
Sala das Sessões, 8 de junho de 2011. – Deputado
Jânio Natal
PROJETO DE LEI Nº 1.555, DE 2011
(Do Sr. Chico Alencar e outros)
Concede anistia a bombeiros militares
do Rio de Janeiro processados ou punidos
por participar de movimentos reivindica‑
tórios.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedida anistia a bombeiros militares
do Rio de Janeiro processados ou punidos por participar de movimentos reivindicatórios por melhorias de
vencimentos e de condições de trabalho, ocorridos no
primeiro semestre de 2011.
Art. 2º A anistia de que trata esta Lei abrange
os crimes definidos no Decreto-Lei no 1.001, de 21
de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e as infrações disciplinares conexas, bem como os crimes
definidos no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 (Código Penal), e nas leis penais especiais.
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Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

Justificação

O Projeto de Lei em justificação visa evitar a
punição de cidadãos em legítima manifestação por
melhorias de vencimentos e de condições de trabalho.
Não se verifica, em quaisquer dos atos dos manifestantes, afronta aos princípios republicanos e democráticos que regem o nosso ordenamento jurídico,
razão pela qual não hão de ser aplicadas sanções
para tais atos.
Na verdade, a ausência de políticas de remuneração voltadas aos agentes de segurança pública, dentre
eles os bombeiros, resultam nas distorções vigentes
na estrutura da Administração Pública, que geram a
indignação por parte daqueles que se encontram na
ponta, que lidam com a sociedade diretamente, colocando a sua própria vida em risco.
A ausência de políticas salariais e de carreira
não pode ser motivo para se punir cidadãos em legítima defesa dos direitos de toda uma categoria,
e, indiretamente, de toda a sociedade que recebe
os seus serviços.
Diante de tais fatos, apresentamos o presente
Projeto de Lei e pedimos o apoio dos ilustres Pares.
Sala das Sessões, 8-6-2011. – Deputado Chico
Alencar, Líder do PSOL Deputado Ivan Valente PSOL/
SP Deputado Jean wyllys, PSOL/rj.

O presente Projeto de Lei visa a criminalização
da conduta daquele que comete preconceito ou discrimina pessoa em razão da deficiência física ou mental.
Embora a Constituição Federal, em diversos artigos, privilegie a condição da pessoa deficiente e proíba
sua discriminação em função de contratação ou salários, a legislação penal se manteve silente quanto ao
crime de ódio consistente no discriminar ou externar
preconceito justamente contra as pessoas que mais
precisam de amparo da sociedade.
O ato de quem discrimina ou trata de maneira
preconceituosa portador de deficiência física ou mental é tão grave quanto o crime de racismo ou a discriminação religiosa. Por isso, optamos por acrescentar
o tema à Lei 7716/89, dando o mesmo tratamento a
esse tipo de criminoso.
Certamente a sociedade brasileira tem o sentimento de acolhimento à diversidade e tem como um
de seus bens maiores o proteger e dar tratamento adequado a quem tem necessidades especiais. Aprovar
este Projeto significa garantir um Brasil mais humano,
que viva uma cultura de paz.
Por todo o exposto, conclamamos os Nobres Pares a aprovarem esta proposição.
Sala das Sessões, 8 de junho de 2011. – Deputada
Erika Kokay, PT-DF.

PROJETO DE LEI Nº 1.556, DE 2011
(Da Sra. Erika Kokay)

PROJETO DE LEI Nº 1.557, DE 2011
(Do Sr. Eduardo da Fonte)

Estabelece o crime de discriminação ou
preconceito contra pessoa com deficiência.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Esta Lei estabelece a tipificação do crime
de discriminação ou preconceito contra pessoa com
deficiência?.
Art. 2º O Art. 1º da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro
de 1989, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
“Parágrafo único. Também serão punidos conforme esta lei os crimes de discriminação ou preconceito
em razão de deficiência física ou mental. (NR)”
Art. 3º O caput do art. 20 da Lei nº 7.716, de 5
de janeiro de 1989, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação
ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência
nacional ou em razão de deficiência física ou mental.
Pena .......................... ...................(NR)”

Altera a Lei nº 11.343, de 2006, para
determinar que os bens, numerário e os
valores apreendidos e/ou auferidos com a
venda judicial e alienação de bens apreen‑
didos de traficantes sejam destinados aos
Estados onde foram apreendidos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os artigos 61, 62, 63 e 64 da Lei nº 11.343,
de 23 de agosto de 2006, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 61. (...)
Parágrafo único. Recaindo a autorização
sobre veículos, embarcações ou aeronaves,
o juiz ordenará à autoridade de trânsito ou
ao equivalente órgão de registro e controle a
expedição de certificado provisório de registro e licenciamento, em favor da instituição à
qual tenha deferido o uso, ficando esta livre
do pagamento de multas, encargos e tributos
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anteriores, até o trânsito em julgado da decisão que decretar o seu perdimento em favor
do Estado onde forem apreendidos. (NR)
Art. 62. (...)
(...)
§ 4o Após a instauração da competente ação penal, o Ministério Público, mediante
petição autônoma, requererá ao juízo competente que, em caráter cautelar, proceda à
alienação dos bens apreendidos, excetuados
aqueles indicados para serem colocados sob
uso e custódia da autoridade de polícia judiciária estadual, de órgãos de inteligência ou
militares estaduais, envolvidos nas ações de
prevenção ao uso indevido de drogas e operações de repressão à produção não autorizada
e ao tráfico ilícito de drogas, exclusivamente
no interesse dessas atividades. (NR)
(...)
§ 7o Autuado o requerimento de alienação, os autos serão conclusos ao juiz, que,
verificada a presença de nexo de instrumentalidade entre o delito e os objetos utilizados
para a sua prática e risco de perda de valor
econômico pelo decurso do tempo, determinará
a avaliação dos bens relacionados, cientificará
o Poder Executivo Estadual, o Ministério Público e o interessado, este, se for o caso, por
edital com prazo de 5 (cinco) dias. (NR)
(...)
§ 9o Realizado o leilão, permanecerá depositada em conta judicial a quantia apurada,
até o final da ação penal respectiva, quando
será transferida ao Fundo Estadual, criado
para o fim específico de combate às drogas,
juntamente com os valores de que trata o § 3o
deste artigo. (NR)
(...)
§ 11. Quanto aos bens indicados na forma
do § 4o deste artigo, recaindo a autorização
sobre veículos, embarcações ou aeronaves,
o juiz ordenará à autoridade de trânsito ou ao
equivalente órgão de registro e controle a expedição de certificado provisório de registro
e licenciamento, em favor da autoridade de
polícia judiciária estadual ou órgão estadual
aos quais tenha deferido o uso, ficando estes
livres do pagamento de multas, encargos e
tributos anteriores, até o trânsito em julgado
da decisão que decretar o seu perdimento em
favor do Estado onde foram apreendidos. (NR)
Art. 63. (...)
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§ 1o Os valores apreendidos em decorrência dos crimes tipificados nesta Lei e que
não forem objeto de tutela cautelar, após decretado o seu perdimento em favor do Estado onde foram apreendidos, serão revertidos
diretamente a Fundo Estadual, criado para o
fim específico de combate às drogas. (NR)
§ 2o Compete ao Poder Executivo Estadual a alienação dos bens apreendidos e não
leiloados em caráter cautelar, cujo perdimento
já tenha sido decretado em favor do Estado
onde foram apreendidos. (NR)
§ 3o A Senad poderá repassar recursos
a Fundos Estaduais criados com o fim específico de combate ás drogas. (NR)
§ 4o Transitada em julgado a sentença
condenatória, o juiz do processo, de ofício ou
a requerimento do Ministério Público, remeterá ao Poder Executivo Estadual relação dos
bens, direitos e valores declarados perdidos
em favor do Estado onde foram apreendidos,
indicando, quanto aos bens, o local em que se
encontram e a entidade ou o órgão em cujo
poder estejam, para os fins de sua destinação
nos termos da legislação vigente. (NR)
Art. 64. A União, por intermédio da Senad,
poderá firmar convênio com os Estados, com o
Distrito Federal e com organismos orientados
para a prevenção do uso indevido de drogas,
a atenção e a reinserção social de usuários
ou dependentes e a atuação na repressão à
produção não autorizada e ao tráfico ilícito de
drogas, com vistas na liberação de equipamentos e de recursos da União, para a implantação e execução de programas relacionados à
questão das drogas. (NR)”
Art. 2º. Esta lei entra em vigor no prazo de 180
dias, contados da sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Propõe-se alterar os arts. 61, 62 e 63 da Lei nº
11.343, de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de
Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad; prescreve
medidas para prevenção do uso indevido, atenção e
reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção
não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; e define
crimes, para prever que os recursos mencionados sejam destinados aos Estados onde foram apreendidos.
Na forma da redação atual da Lei nº 11.343, de
2006, o numerário, cujo perdimento tenha sido decla-
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rado por sentença transitada em julgado (art. 63, § 1º)
é revertido em favor da União.
Da mesma maneira, os valores apreendidos e/
ou auferidos com a venda judicial de bens, mediante
concessão de Tutela Cautelar (art. 62, § 3º c/c § 9º) são
transferidos ao Fundo Nacional Anti-Drogas (FUNAD),
após o trânsito em julgado da decisão de perdimento.
Concernentemente a alienação de bens apreendidos, a redação atual da lei determina que os valores
auferidos com leilão de bens, cujo perdimento tenha
sido declarado por sentença com trânsito em julgado
seja transferido à União (art. 63, § 2º). Por último, pertence também à União os valores relativos ás multas aplicadas como medida sócio-educativa (art. 20, § único).
Mostrou-se ineficiente a previsão da celebração
de convênios cooperação entre a SENAD e os órgãos
estaduais, prevista no §3º do art. 63 e o art. 64 da Lei
nº 11.343, de 2006.
É essencial para um combate eficiente e efetivo
dotar os Estados dos recursos necessários. A presente
propositura não desfalca o Orçamento da União. Ao
determinar o perdimento dos bens de traficantes em
favor dos Estados, o projeto apenas cria uma fonte direta de financiamento dos programas de prevenção e
repressão do tráfico de drogas e de recuperação dos
usuários para aquelas Unidades Federadas.
Sala das Sessões, 8 de junho de 2011. – Deputado
Eduardo da Fonte, (PP/PE).
PROJETO DE LEI Nº 1.558, DE 2011
(Do Sr. João Campos)
Dispõe sobre as organizações terroris‑
tas, os meios de prevenção, investigação,
obtenção de prova, o procedimento criminal
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Da Organização Terrorista
Art. 1º Esta Lei define organização terrorista e dispõe sobre os meios de prevenção, investigação, obtenção de prova, o procedimento criminal a ser a plicado.
Art. 2º Considera-se organização terrorista a associação, de 3 (três) ou mais pessoas, estruturalmente
ordenada, com o objetivo de prejudicar os fundamentos
do Estado democrático de direito, mediante atentados
praticados, com o uso de violência física ou psicológica,
contra a população ou bens, serviços, instalações e
funcionários dos entes federados, condutas tipificadas
como crime contra a pessoa, o patrimônio, incolumidade pública e a administração pública.
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§ 1º Não estão inseridas na definição do
caput deste artigo as ações pacíficas promovidas por movimentos sociais, na defesa de
seus direitos e interesses legítimos.
Art. 3º Promover, constituir, financiar, cooperar,
integrar, favorecer, pessoalmente ou interposta pessoa,
organização terrorista:
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos,
e multa, sem prejuízo das penas correspondentes aos
demais crimes praticados.
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem
fornece, oculta ou tem em depósito explosivo,
armas, munições e instrumentos destinados
a atentado terrorista; quem proporciona local
para reunião da organização terrorista ou, de
qualquer modo, alicia novos membros.
§ 2º As penas dos crimes previstos neste artigo aumentam de metade se na atuação
da organização terrorista houver emprego de
explosivo ou de arma de fogo.
§ 3º A pena é agravada para quem exerce
o comando, individual ou coletivo, da organização terrorista, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução.
§ 4º A pena é aumentada de um sexto
a dois terços:
I – se a organização terrorista mantém
conexão com outras organizações criminosas
independentes; e
II – se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização
terrorista.
CAPÍTULO II
Da Prevenção Aos Atos Terroristas
Art. 4º Constitui atividade de prevenção, para
efeito desta Lei, o trabalho de inteligência policial, realizado mediante a obtenção e análise de dados e informações, para constatar a formação de organização
terrorista, monitorar e desarticular o grupo criminoso
e evitar a prática de atos terroristas.
Art. 5º Legislação específica disporá sobre a regulamentação dos procedimentos desta Lei relativos
às atribuições dos órgãos de inteligência brasileiros.
CAPÍTULO III
Da Investigação e dos Meios De
Obtenção da Prova
Art. 6º O sigilo da investigação poderá ser decretado pelo juiz, para garantia da celeridade e eficácia
das diligências investigatórias, assegurando-se ao
defensor, no interesse do representado, acesso aos
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elementos de prova já documentados, que digam respeito ao exercício do direito de defesa.
Art. 7º Em qualquer fase da persecução penal,
serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos
em lei, os seguintes meios de obtenção de prova:
I – colaboração premiada;
II – captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos;
III – ação controlada;
IV – acesso a registros de ligações telefônicas, a dados cadastrais constantes de
bancos de dados públicos ou privados e a informações eleitorais, comerciais, de concessionárias de serviços públicos e de provedores
da rede mundial de computadores;
V – interceptação de comunicação telefônica e quebra dos sigilos financeiro, bancário
e fiscal, nos termos da legislação específica;
VI – infiltração por agentes de polícia judiciária, em atividade de investigação, constituída pelos órgãos especializados pertinentes,
mediante circunstanciada, motivada e sigilosa
autorização judicial.
Seção I
Da Colaboração Premiada
Art. 8º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento conjunto das partes, conceder o perdão judicial,
reduzir em até dois terços a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele
que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com
a investigação e com o processo criminal, desde
que dessa colaboração advenha um ou mais dos
seguintes resultados:
I – a identificação dos demais co-autores
e partícipes da organização terrorista e das
infrações penais por eles praticadas;
II – a revelação da estrutura hierárquica e
da divisão de tarefas da organização terrorista;
III – a prevenção de infrações penais decorrentes dos atos terroristas; e
IV – a localização de eventual vítima, com
a sua integridade física preservada.
§ 1º Em qualquer caso, a concessão do
benefício levará em consideração a personalidade do colaborador, a natureza, circunstâncias, gravidade e repercussão social do fato
criminoso e a eficácia da colaboração.
Seção II
Da Ação Controlada
Art. 9º Consiste a ação controlada em retardar a
intervenção policial ou administrativa relativa à ação
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praticada por organização terrorista ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no
momento mais eficaz à formação de provas e obtenção
de informações.
Seção III
Da Infiltração de Agentes
Art. 10 A infiltração de agentes em tarefas de
investigação será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial, que estabelecerá
seus limites, após a manifestação do Ministério Público.
§ 1º Será admitida a infiltração se houver
indícios de infração penal de que trata os artigos 2º e 3º, desta Lei e se a prova não puder
ser produzida por outros meios disponíveis;
§ 2º Havendo indícios seguros de que
o agente infiltrado sobre risco iminente sobre
sua integridade física, a operação será sustada
pelo delegado de polícia, dando-se imediata
ciência ao juiz e ao Ministério Público.
Art. 11 Não é punível, no âmbito da infiltração, a
prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação, quando inexigível conduta diversa.
Art. 12 São direitos do agente:
I – recusar ou fazer cessar a atuação
infiltrada;
II – ter sua identidade alterada, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 9º,
da Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999, bem
como usufruir das medidas de proteção a testemunhas;
III – ter seu nome, sua qualificação, sua
imagem, sua voz e demais informações pessoais preservados durante a investigação e o
processo criminal; e
IV – não ter sua identidade revelada,
nem ser fotografado ou filmado pelos meios
de comunicação.
Seção IV
Do Acesso a Registros, Dados Cadastrais,
Documentos e Informações
Art. 13 O delegado de polícia e o Ministério Público
poderão requisitar o fornecimento de dados cadastrais
diretamente às entidades bancárias, telefônicas e de
provedores da rede mundial de computadores – internet, desde que tais informações não estejam protegidas pelo sigilo constitucional.
Art. 14 As empresas de transporte possibilitarão,
pelo prazo de 5 (cinco) anos, acesso direto e perma-
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nente do delegado de polícia, juiz e Ministério Público
aos bancos de dados de reservas e registro de viagens.
Art. 15 As concessionárias de telefonia fixa ou
móvel manterão, pelo prazo de 5 (cinco) anos, à disposição do delegado de polícia, juiz e Ministério Público
registros de identificação dos números dos terminais
de origem e de destino das ligações telefônicas internacionais, interurbanas e locais.
Art. 16 Os provedores da rede mundial de computadores – Internet – manterão, pelo prazo mínimo de
6 (seis) meses, à disposição do delegado de polícia,
juiz e Ministério Público os dados de endereçamento
eletrônico da origem, hora, data e referência GMT da
conexão efetuada por meio de rede de equipamentos
informáticos ou telemáticos.
Parágrafo único. O prazo a que se refere o caput,
deste artigo, poderá ser prorrogado por determinação
judicial fundamentada.
CAPÍTULO IV
Do Procedimento Criminal
Art. 17 O crime de terrorismo e as infrações penais conexas serão apurados mediante procedimento
ordinário previsto no Código de Processo Penal, observadas as disposições especiais desta Lei.
Art. 18 O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação de delegado
de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e
quatro) horas, havendo indícios suficientes, poderá decretar, no curso de investigação ou da ação penal, a
apreensão ou o sequestro de bens, direitos ou valores
do acusado, ou existentes em seu nome, de familiares ou de terceiros, incompatíveis com a renda ou não
comprovadas as fontes de sua obtenção, relacionados
ou destinados a prática de crimes previstos nesta Lei,
procedendo-se na forma dos arts. 125 a 144, do Código de Processo Penal.
Art. 19 A instrução criminal deverá ser encerrada
em prazo razoável, o qual não poderá exceder a 120
(cento e vinte) dias quando o réu estiver preso, salvo
prorrogação, decretada pelo juiz, em decisão fundamentada, devidamente motivada por complexidade
da causa ou por fato procrastinatório atribuível ao réu.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 20 São aplicáveis subsidiariamente à matéria
constante desta Lei as disposições do Código Penal e
da legislação relacionada ao crime organizado, principalmente, no que se refere à investigação criminal e
aos meios de obtenção da prova.
Art. 21 Esta Lei entra em vigor após decorridos
45 (quarenta e cinco) dias de sua publicação oficial.
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Art. 22 Revoga-se o art. art. 20, da Lei nº 7.170,
de 14 de dezembro de 1983.
Justificação
A população perplexa tomou conhecimento da
matéria publicada recentemente pela revista Veja, denunciando o crescimento de organizações terroristas
no sul do país.
A reportagem em tela revela que estes grupos
criminosos planejam atentados contra pessoas e bens,
instalações e funcionários dos entes federados.
Ressalte-se que as informações sobre a existência dessas organizações estão alicerçadas em trabalho
sério e confiável de inteligência policial.
Isto significa que a denúncia de formação de
grupos terroristas no Brasil não se trata de mera conjectura ou de reportagem sensacionalista da imprensa.
Entretanto, observa-se, com preocupação, que
nenhuma medida concreta está sendo tomada no
sentido de evitar a consumação da tragédia anunciada
pela referida reportagem.
Indiscutivelmente, o principal motivo do crescimento dessas organizações criminosas no país é a
inexistência de legislação específica, prevenindo e
reprimindo atentados terroristas no Brasil.
De fato, no nosso ordenamento jurídico, apenas
o art. 20, da Lei nº 7.170, de 14 de dezembro de 1983,
conhecida como “Lei de Segurança Nacional”, faz vaga
referência a atos de terrorismo, dispositivo que, segundo alguns juristas, encontra-se revogado.
Art. 20 – Devastar, saquear, extorquir, roubar, seqüestrar, manter em cárcere privado, incendiar, depredar, provocar explosão, praticar atentado pessoal ou
atos de terrorismo, por inconformismo político ou para
obtenção de fundos destinados à manutenção de organizações políticas clandestinas ou subversivas. (grifei)
Pena: reclusão, de 3 a 10 anos.
Parágrafo único – Se do fato resulta lesão corporal grave, a pena aumenta-se até o dobro; se resulta
morte, aumenta-se até o triplo.
Essa lacuna legislativa é inexplicável, pois a Constituição Federal, além de repudiar expressamente a
prática do terrorismo, considera este ato crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, nos termos
do inciso VIII, do art. 4º e do inciso XLIII, do art. 5º,
respectivamente.
Art. 4º – A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes
princípios:
VIII – repúdio ao terrorismo e ao racismo; (grifei)
Artigo 5º – Todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos bra-
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sileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade,
à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
XLIII – a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática
da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins, o terrorismo e os definidos como
crimes hediondos, por eles respondendo os
mandantes, os executores e os que, podendo
evitá-los, se omitirem; (grifei)
Todavia, a ausência de legislação punindo, de forma severa, os autores de atentados terroristas, torna
o Brasil um local propício para a prática desses bárbaros crimes, pois tal omissão gera impunidade delitiva.
A mencionada impunidade ocorre porque vigora
no Brasil os princípios da reserva legal e da anterioridade, consagrados no inciso XXXIX, do art. 5º, da
Constituição Federal e no art. 1º, do Código Penal,
que estabelecem: “não há crime sem lei anterior que
o defina, nem pena sem prévia cominação legal”
Isto significa que nenhum comportamento pode
ser considerado crime, sem que uma lei anterior à sua
prática o defina como tal.
Como o ordenamento jurídico vigente, ainda, não
estabeleceu a definição de organização terrorista, como
também não tipificou o terrorismo, os autores destes
bárbaros crimes são julgados somente pela prática de
crimes comuns e punidos com penas brandas.
Destaque-se que estes delitos são de extrema
gravidade, porque tem como objetivo abalar os fundamentos do Estado Democrático de Direito, que são as
colunas que sustentam a Nação, consoante se infere
do art. 1º, da Magna Carta.
Art. 1º – A República Federativa do Brasil, formada
pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático
de Direito e tem como fundamentos: (grifei)
I – a soberania;
II – a cidadania;
III – a dignidade da pessoa humana;
IV – os valores sociais do trabalho e da
livre iniciativa; e
V – o pluralismo político.
De outra parte, os integrantes das organizações
terroristas existentes no Brasil aguardam a oportunidade segundo à sua consciência, para desencadear
atentados violentos, para chamar a atenção do mundo
e impor sua doutrina sangrenta.
Como é do conhecimento de todos, o Brasil sediará, nos próximos anos, dois eventos importantes,
a Copa do Mundo e as Olimpíadas, tal fato está causando imensa preocupação não só nos meios espor-
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tivos, mas também nas comunidades que costumam
ser vítimas de atos de terror.
Além disso, a morte recente de Osama Bin Laden, fundador da organização Al-Qaeda, recrudesceu
o radicalismo dos membros desta facção criminosa.
Essas circunstâncias demonstram, de maneira
inequívoca, a necessidade de preencher a enorme
lacuna legislativa existente, editando norma capaz de,
ao mesmo tempo, prevenir a ocorrência de atentados
terroristas e punir os autores destes crimes.
Em palavras menos técnicas, significa que é
preciso tomar medidas urgentes para desativar esta
verdadeira “bomba relógio” que está prestes a explodir.
O Estado precisa acordar desse sono letárgico e
tomar providências sobre esta preocupante questão.
Por oportuno, ressalte-se que a presente proposta foi inspirada na moderna legislação européia, que
disciplina a matéria com severidade, mas sem adotar
a teoria do direito penal do inimigo, corrente doutrinária muito criticada, porque seus preceitos violam a
dignidade do ser humano.
Neste sentido, em sintonia com a legislação dos
países mais desenvolvidos, o presente projeto acompanha a tendência da valorização do trabalho de inteligência policial na prevenção delitiva e das modernas
técnicas de investigação na elucidação do crime.
Acrescente-se, ainda, que, em razão da semelhança de propósito, o presente projeto aproveitou a
estrutura das propostas e legislação existentes sobre
crime organizado, principalmente, no que se refere à
investigação criminal e aos meios de obtenção de prova.
Finalmente, esta proposta, por uma questão de
coerência jurídica, tomou o cuidado de excluir da definição de atos terroristas as manifestações pacíficas
dos movimentos sociais na defesa de seus interesses
e direitos legítimos.
Pelos motivos expostos, conto com o apoio de
meus ilustres pares para aprovação deste projeto de
lei, que tem como principal objetivo aprimorar o sistema
de justiça criminal, proporcionando mais segurança e
tranquilidade à população.
Sala das Sessões, 8 de junho de 2011. – João
Campos, Deputado Federal.
INDICAÇÃO Nº 665, DE 2011
(Do Sr. Romero Rodrigues)
Sugere a Excelentíssima Senhora Mi‑
nistra do Planejamento, Orçamento e Ges‑
tão – MPOG, que seja autorizada a nomea‑
ção dos candidatos excedentes, aprovados
no concurso ANTAQ 2008.
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Excelentíssima Senhora Ministra de Estado do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão –
MPOG,
Os candidatos aprovados no concurso da ANTAQ, em 2008, às vésperas de findar a validade daquele certame, pleiteiam sejam nomeados, com base
na legislação vigente e nos argumentos fáticos a seguir elencados.
De acordo com o que preceitua o Decreto 6.444,
de 21 de agosto de 2009, existe a previsão para a
nomeação de excedentes havendo a necessidade
motivada, conforme estatuído no caput do artigo 11,
como segue: “Art. 11. Durante o período de validade do
concurso público, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão poderá autorizar, mediante motivação
expressa, a nomeação de candidatos aprovados e não
convocados, podendo ultrapassar em até cinquenta
por cento o quantitativo original de vagas.”
Ainda, segundo a Lei nº 10.871, de 20 de maio de
2004, Anexo I (com redação dada pela lei nº 11.292 de
2006), a Agência Nacional de Transportes Aquaviários
-ANTAQ, poderá ter um quadro de servidores distribuídos da seguinte forma: a) Especialista em Regulação
de Serviços de Transportes Aquaviários- quant.: 220;
b) Técnico em Regulação de Serviços de Transportes
Aquaviários- quant.: 130; c) Analista Administrativoquant.: 70; d) Técnico Administrativo- quant.: 50, num
total de 470 servidores.
No entanto, conforme dados contidos no Boletim Estatístico de Pessoal, elaborado pelo Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão, no último mês
de fevereiro, o quadro de servidores daquela Agência,
atingia o pouco mais de 50% do total previsto na lei
nº 10.871/2004.
O Boletim citado, apresentava o seguinte quadro
dos cargos ocupados: a)Especialista em Regulação
de Serviços de Transportes Aquaviários- quant.: 139;
b) Técnico em Regulação de Serviços de Transportes
Aquaviários- quant.: 53; c) Analista Administrativoquant.: 46; d) Técnico Administrativo- quant.: 27, num
total de 265.
Analisando estes números, nota-se que mesmo após a incorporação aos quadros da ANTAQ dos
servidores nomeados pelo último concurso, o quadro
continuou incompleto, em razão dos desligamentos,
exonerações e aposentadorias, que ocorrem frequentemente.
Para a boa prestação dos serviços institucionais
a que se propõe, é de interesse da própria Agência
Nacional de Transportes Aquaviários, em ter o seu
quadro funcional preenchido, de acordo com as vagas
legalmente previstas.
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É notável o crescimento dos serviços prestados
pela ANTAQ, em todas as regiões do país, nesses 10
anos de sua criação. Já existem Unidades Administrativas Regionais em praticamente todos os Estados
onde existem transportes aquaviários: Pará, Amazonas, Rondônia, Ceará, Pernambuco, Bahia, Maranhão,
Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito
Santo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul.
Esse crescimento, e a carência de pessoal para
acompanhá-lo, já foi motivo de envio por parte da direção da ANTAQ a esse Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, de competente e motivado pedido
de aumento das vagas do concurso, para completar
o Quadro de Servidores com a urgência necessária.
A publicação da Portaria MPOG nº39/2011, em
março de 2011, que objetiva diminuir as despesas orçamentárias da União, permite apenas a nomeação
de novos servidores em concursos que estão perto de
seu prazo de vencimento. Assim, torna-se imperioso a
análise do Concurso Antaq 2008, em relação a essa
determinação. O prazo limitado para que expire esse
concurso, pouco mais de quatro meses, assim o exige.
No tocante às despesas da União, é necessário
ressaltar que a nomeação dos 70 (setenta) servidores
que a pleiteiam, não representa impacto relevante no
Orçamento Público Federal.
Se ainda levarmos em consideração que o aumento de servidores proporcionará uma eficiência maior
na prestação de serviços, bem como uma regulação
cada vez mais presente e satisfatória em toda a crescente demanda do transporte aquaviário brasileiro,
podemos concluir que o impacto é irrelevante, e pode
ser creditado como um verdadeiro investimento para
o desenvolvimento do país.
Diante do exposto, e por terem suas vidas afetadas diretamente pelas decisões desse Ministério, e,
ainda, entendendo a importância do tema para o desenvolvimento do país, é que encaminho o pleito dos
candidatos aprovados (excedentes) no Concurso da
ANTAQ em 2008, para que seja incluído o pleito entre
as prioridades do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, visto a urgência e relevância do mesmo.
Razões suficientes, Senhora Ministra, para a
apresentação da presente Indicação, nos termos propostos, o que sugerimos a Vossa Excelência, por importante e urgente.
Sala das Sessões, 8 de junho de 2011. – Deputado
Romero Rodrigues, PSDB-PB.
INDICAÇÃO Nº 666, DE 2011
(Do Sr. Mandetta)
Sugere ao Ministério da Saúde jun‑
tamente à Agência Nacional de Vigilância
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Sanitária (ANVISA), que classifique a subs‑
tância metanfetamina como de uso pros‑
crito no Brasil.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
Saúde,
A Metanfetamina (MA) é
�����������������������
uma substância psicotrópica e por isso pode ����������������������������
determinar dependência física ou psíquica. É muito potente e altamente viciante,
cujos efeitos se manifestam no sistema nervoso central e periférico.
Vulgarizada como “droga de abuso” devido aos
seus efeitos agradáveis intensos tais como a euforia,
aumento do estado de alerta, da auto-estima, do apetite sexual, da percepção das sensações e pela intensificação de emoções, a metanfetamina tem circulado
em festas nas capitais de nosso país.
É um componente muito importante na composição de remédios inibidores de apetite, diminuindo
também a fadiga e a necessidade de dormir. Existem
algumas indicações terapêuticas para a MA, nomeadamente narcolepsia, déficit de atenção hiperativa
em crianças, obesidade mórbida e descongestionante nasal. Contudo, esta droga manifesta um grande
potencial de dependência e a sua utilização crônica
pode conduzir ao aparecimento de comportamentos
psicóticos e violentos, em consequência dos danos
que pode causar ao sistema nervoso central.
Recentemente, uma matéria veiculada no programa Bom Dia Brasil da Rede Globo mostrou como
essa substância, concentrada em um comprimido com
menos de um centimetro e que já traz a mensagem
de perigo expressa pelo desenho de uma bomba, tem
circulado em festas na cidade de São Paulo.
Nos Estados Unidos e em outros países, a metanfetamina já foi proibida. ��������������������������
No Brasil ela pode ser comercializada mediante notificação de receita. Mas o
que tem acontecido é que essa droga é potencializada,
modificada sinteticamente em laboratório e é feita essa
anfetamina, comercializada para uso ilegal.
Apesar de indicada para uso terapêutico, a substância pode, assim como aconteceu em outros países,
ser substituída por outras de impacto menos agressivo.
Pelo exposto, sugiro à essa Pasta que juntamente
à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)
classifique a substância metanfetamina como de uso
proscrito no Brasil.
Sala das Sessões, 8 de junho de 2011. – Mandetta,
Deputado federal – DEM/MS.
INDICAÇÃO Nº 667, DE 2011
(Do Sr. Hugo Leal)
Sugere ao Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, a adoção de providên‑
cias, no âmbito da Secretaria do Patrimônio
da União, visando a cessão de uso, sob o
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regime de aforamento, ao Serviço de Assis‑
tência Social Evangélico – SASE, do imóvel
da União que ocupa em Xerém, Município
de Duque de Caxias, desde 1960.
Excelentíssima Senhora Ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, da República Federativa
do Brasil
O Serviço de Assistência Social Evangélico –
SASE é uma instituição sem fins lucrativos, de finalidade social filantrópica, portadora de títulos de utilidade
pública municipal, estadual e federal, com inscrição
no CNAS sob o nº 122.873/85 e no CNPJ/MF sob o
nº 33.974.106/0001-45, que atua há mais de 50 anos
no Município do Rio de Janeiro, em outros municípios
do Estado do Rio de Janeiro e em outros Estados,
nas áreas de Saúde, Albergado de Idosos, Albergado
de Crianças, Tratamento de Dependência Química,
entre outras.
O SASE é responsável pela ocupação de terreno
da União, situado à Rua 25 de agosto s/n, Vila Santa
Alice, em Xerém, Município de Duque de Caxias, desde
1964. A regularização da ocupação de tal imóvel, por
meio de cessão de uso, segundo a referida entidade,
ocorreu com o auxílio do ex-Governador do antigo Estado do Rio de Janeiro, Geremias de Mattos Fontes, na
segunda metade da década de 1960. Não obstante o
SASE não dispõe do documento de cessão em seus
arquivos em razão de enchente ocorrida em 1989.
No referido terreno o SASE, contando com o esforço pessoal de muitos voluntários e com as de doações
de diversas organizações, principalmente religiosas,
construiu o Hospital – Maternidade de Xerém, que por
ser considerado referência no atendimento filantrópico
e gratuito nesta área da saúde, dispõe de convênios
firmados com o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde e
com o SUS – Sistema Único de Saúde.
Portanto é importante deixar claro que no local,
na época em que aconteceu a ocupação, só existia
um terreno, sem utilidade para a União.
Muitos anos após, sem que fosse levada em
consideração a natureza da entidade e as atividades
executadas no local, a então Gerência do Patrimônio
da União no Estado do Rio de Janeiro promoveu o cadastramento no Sistema SIAPA do imóvel ocupado pelo
SASE, atribuindo-lhe o RIP nº 5833.0001283-11 e inscrevendo o SASE sob o regime de ocupação, com taxa
de ocupação de 5 % (cinco por cento). Foi, portanto,
retirada a gratuidade que por mais de 20 anos beneficiou o SASE e, conseqüentemente, todas as pessoas
que foram atendidas pela Instituição no período. Nos
dados cadastrais constantes do referido RIP consta a
referência ao processo nº 10768.002669/95-06, que
está desaparecido na SPU-RJ, impossibilitando assim
o SASE de exercer adequadamente o seu direito de
defesa, porque não tem acesso às informações origi-
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nais que deram origem ao citado cadastramento, inclusive quanto à comprovação de que lhe tenha siso
oferecido na época a oportunidade do exercício do
direito de defesa.
De acordo ainda com os dados cadastrais constantes do RIP nº 5833.0001283-11, o imóvel tem área
de terreno de 16.800,00 m2 e está situado à Rua Vinte
e Cinco de agosto, s/nº, na Vila Santa Alice, em Xerém,
Município de Duque de Caxias-RJ.
Merece registro que a legislação em vigor, antes
e depois do citado cadastramento, sempre facultou à
União a outorga da cessão de uso gratuita, neste caso
específico de ocupação por entidade beneficente sem
fins lucrativos, para realização efetiva de suas finalidades estatutárias, que sempre pôde ser comprovada a
qualquer momento. Quanto à possibilidade da cessão
gratuita podem ser consultados o art. 1º do Decreto-Lei
nº 178, de 16/02/1967 e o art. 18, II da Lei nº 9.636,
de 15/05/1998.
Não havia impedimento, como ainda não há impedimento, do ponto de vista da legislação em vigor,
para que não fosse ou não seja atendido um pedido
de cessão de uso gratuita do imóvel, sendo certo que
o seu não atendimento só tem feito agravar a situação
da entidade, em razão das cobranças anuais de taxas
de ocupação que lhe são feitas desde 1986, inclusive
com inscrições em dívida ativa. Esta cobrança desde
1986 indica que pode ter existido até mesmo outro
processo relativo à inscrição da entidade no regime
de ocupação, diferente daquele mencionado no RIP
nº 5833.0001283-11, de nº 10768.002669/95-06, ou
que a então Gerência de Patrimônio da União no Estado do Rio de Janeiro retroagiu a cobrança da taxa
de ocupação a um período superior a 5 (cinco) anos,
que é o período de prescrição da cobrança de débitos.
Impressiona ainda o fato de que o SASE, como
prova de sua dedicação às demandas sociais e do
reconhecimento decorrente por parte dos entes federativos, possui os mencionados títulos de utilidade
pública municipal, estadual e federal, bem como na
esfera federal, a isenção da cota patronal dos recolhimentos previdenciários e na esfera estadual, já não
lhe é cobrado o IPVA em relação aos automóveis que
se encontram sob sua titularidade.
Ou seja, de um lado o Poder Público, nas três esferas da Federação, amparado pela legislação vigente,
apóia e fomenta as atividades do SASE. De outro lado,
a então Gerência do Patrimônio da União no Estado do
Rio de Janeiro, embora pudesse, amparada também
pela legislação vigente, coerentemente, também adotar os procedimentos objetivando nova cessão gratuita
do imóvel, na medida em que não foi localizado o instrumento anterior, optou por agir de forma incoerente.
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Desde 1986, a Instituição vem buscando identificar no órgão local da Secretaria do Patrimônio da
União no Estado do Rio de Janeiro uma forma de reverter a cobrança da mencionada taxa de ocupação,
que considera injusta e indevida. Ocorre que não vem
obtendo sucesso, salvo em relação a paliativas medidas de sobrestamento de alguns lançamentos e execuções fiscais.
Não obstante é importante que seja dito que
desde 1999 a Secretaria do Patrimônio da União,
orientada pelo princípio da boa fé, que também pode
ser considerado como um dever do Administrador agir
com lealdade em relação aos Administrados, e com
fundamento primeiro no art. 1º do Decreto-Lei nº 178,
de 16/02/1967 e depois, no o art. 18, II da Lei nº 9.636,
de 15/05/1998, considerando a qualificação do SASE
e os serviços de utilidade pública que presta no local,
poderia ter resolvido a situação.
Isto porque este dever de boa fé foi inserido expressamente no art. 2º, § único, inciso IV da Lei nº
9.784, de 29.01.99, que “regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal”,
que no caso deve ser considerado em conjunto com
o dever estabelecido no inciso XIII, também do citado
art. 2º, § único:
“Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros,
os critérios de:
[...]
IV – atuação segundo padrões éticos de
probidade, decoro e boa-fé;
[...]
XIII – interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada
aplicação retroativa de nova interpretação.”
Está claro que o fim público, no caso, não é a arrecadação, mas sim a ação coerente e coordenada no
sentido de continuar a apoiar uma Instituição que no
terreno da União, contando com o esforço pessoal de
muitos voluntários e com as de doações de diversas
organizações, principalmente religiosas, construiu o
Hospital – Maternidade de Xerém, onde presta serviços gratuitos de utilidade pública para a população. A
cobrança de alta taxa de ocupação só vem a prejudicar
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a atuação do SASE, o funcionamento do Hospital e
conseqüentemente o atendimento do interesse público.
No Novo Código Civil, aprovado pela Lei n°
10.406, de 10.01.02, a boa-fé foi incorporada nos
arts. 113 e 422 como princípio interpretativo dos negócios jurídicos:
“Art. 113. Os negócios jurídicos devem
ser interpretados conforme a boa-fé e os usos
do lugar de sua celebração.
[...]
Art. 422. Os contratantes são obrigados
a guardar, assim na conclusão do contrato,
como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”
O SASE, como já foi dito, apesar dos esforços
que empreendeu para esse fim, ainda não conseguiu
conhecer os motivos da SUS inscrição sob o regime
de ocupação ou ter acesso até mesmo a processo citado no RIP correspondente ao imóvel que ocupa, que
pode não ser aquele que deu origem à inscrição de
ocupação, por estar o referido processo desaparecido.
Neste caso merecem destaque outros dois princípios
expressamente previstos na Lei nº 9.784, de 29.01.99:
“Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre
outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência:
Parágrafo único. Nos processos administrativos
serão observados, entre outros, os critérios de:
[...]
VII – indicação dos pressupostos de fato e de
direito que determinarem a decisão;
VIII – observância das formalidades essenciais
à garantia dos direitos dos administrados;
[...]
Art. 3o O administrado tem os seguintes direitos
perante a Administração, sem prejuízo de outros que
lhe sejam assegurados:
[...]
II – ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado,
ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles
contidos e conhecer as decisões proferidas;
[...]
No que diz respeito à gestão dos bens imóveis
da União, o Grupo Interministerial de Trabalho instituído por Decreto em 11.09.2003, coordenado pelo
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, há
muito tempo contribuiu para a redefinição da Missão
Institucional da Secretaria do Patrimônio da União,
que pode ser encontrada no próprio site da SPU, que
é “conhecer, zelar e garantir que cada imóvel da União
cumpra sua função socioambiental em harmonia com
a função arrecadadora, em apoio aos programas estratégicos para a Nação”.
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Para este Deputado, está claro que somente a
revisão dos atos praticados pela então Gerência do
Patrimônio da União no Estado do Rio de Janeiro,
atual Superintendência, que culminaram a inscrição
da ocupação e cobrança das taxas de ocupação do
SASE anteriormente referidas, vai permitir que o Órgão Gestor do Patrimônio Imobiliário da União ê cumprimento, neste caso, à função social da propriedade.
A função arrecadadora, nesta situação de ocupação pelo SASE do Imóvel situado à Rua 25 de agosto
s/n, Vila Santa Alice, em Xerém, Município de Duque
de Caxias, deve ceder ao interesse público, que é o interesse primário que deve ser perseguido pelo Estado.
É importante que seja dito que a atual gestão
da Superintendência do Patrimônio Imobiliário da
União no Estado do Rio de Janeiro vem dialogando
com o SASE e com a Assessoria Parlamentar do
Deputado Hugo Leal, mas não está conseguindo
encontrar uma solução para o problema, no que
diz respeito aos débitos, sem a localização do Termo de Cessão de Uso que o SASE informa ter sido
perdido na enchente ocorrida em 1989. E quanto
ao pedido de cessão de uso gratuita, seu exame e
encaminhamento, a orientação do quadro técnico é
que não pode ser feito sem o SASE quite o pagamento dos débitos.
Diante do exposto, sugiro que a Secretaria do
Patrimônio da União, recomende um exame jurídico
mais profundo da situação do SASE, dentro do contexto apresentado, que considere a legislação e os
princípios expostos e não dependa exclusivamente da
localização do Instrumento de Cessão de Uso que o
SASE informa ter sido perdido na enchente ocorrida
em 1989, de modo que a Superintendência do Patrimônio da União no Estado do Rio de Janeiro possa:
1 – rever o cadastramento do imóvel sob o regime de ocupação do SASE;
2 – cancelar as cobranças de taxas de ocupação
e solicitar que em razão da referida revisão que a Procuradoria da Fazenda Nacional cancele as cobranças
inscritas em Dívida Ativa;
3 – promover a cessão de uso gratuita do imóvel,
sob o regime de aforamento, submetendo o pedido
formulado pelo SASE à autoridade competente, caso
não disponha de delegação de competência para o
seu atendimento.
Sala das Sessões, 8 de junho de 2011. – Deputado
Hugo Leal, (PSC/RJ).
INDICAÇÃO Nº 668, DE 2011
(Do Sr. Alexandre Leite)
Sugere ao Poder Executivo, por meio
do Ministério da Defesa, a alteração do Re‑
gulamento para a Fiscalização de Produtos
Controlados (R-105), a fim de permitir a uti‑
lização de marcadores, ou lançadores de
bola de tinta, do tipo “paintball”.
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Excelentíssimo Senhor Ministro da Defesa,
O crescimento da prática do esporte denominado “paintball”, no Brasil, em proporção semelhante ao
crescimento verificado em vários países, tem suscitado
a utilização de marcadores de diversos calibres. Essa
inovação nos modelos de marcadores responde às características das diferentes categorias de competidores,
que adaptam seus marcadores às exigências promovidos
pelo desenvolvimento do esporte, quanto a seus níveis
de dificuldade e capacitação dos próprios desportistas.
Esse desenvolvimento provocou uma pronta resposta dos fabricantes, que disponibilizaram no mercado
mundial diferentes marcas, de diferentes calibres. Porém vale destacar o controle exercido, principalmente
nos países do chamado primeiro mundo, quanto à funcionalidade e à adaptabilidade desses marcadores de
características plenamente esportivas. Cabe ressaltar,
que tais marcadores não são obviamente armas de fogo,
nem tampouco possuem letalidade, pois lançam “bolas
de tinta”, que ao atingir o alvo liberam tinta colorida.
A determinação prevista no inciso IV do art. 17,
do Regulamento para a Fiscalização de Produtos
Controlados (R-105), acaba por tratar os marcadores
de tinta do tipo paintball na mesma categoria em que
são tratadas as “armas de chumbinho”, para as quais
há uma restrição de calibre, que deve ser igual – ou
inferior – a seis milímetros.
Fato é que as bolas de tinta, usadas no esporte
do paintball, como já dito acima, não possuem qualquer
letalidade, e por razões óbvias (dado que sua carga é
uma esfera plástica cheia de um líquido colorido) possuem calibre superior a seis milímetros.
A atual regulamentação limita a prática do esporte, demandando ser adaptada, e exemplo do que
ocorre em outras jurisdições.
Dessa forma, faz-se necessária a adequação da
regulamentação acima citada, alterando o calibre para
sete milímetros, como forma de introduzir na legalidade uma prática esportiva que poderá elevar o nome
do Brasil para o grupo dos países que desenvolvem
o esporte em alto nível de competição e segurança.
Sala das Sessões, 7 de Junho de 2011. – Deputado
Alexandre Leite, DEM/SP.
INDICAÇÃO Nº 669, DE 2011
(Do Sr. Toninho Pinheiro)
Sugere ao Ministério da Educação a
inclusão de manuais destinados ao ensino
religioso e ao estudo da ética, nos progra‑
mas nacionais de distribuição de livros di‑
dáticos (PNLD e PNLEM).
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
Educação:
Vimos, através deste expediente, expor e solicitar o seguinte:
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É fato inquestionável que a escola, além de promover o acesso ao conhecimento historicamente produzido pela sociedade, através das diferentes disciplinas que compõem o currículo escolar, deve também se
preocupar com a formação integral de nossas crianças,
adolescentes e jovens.
Assim, além de trabalhar com conteúdos programáticos, necessários ao pleno exercício da cidadania,
a instituição escolar precisa desenvolver nos nossos
educandos valores e atitudes condizentes com os princípios éticos e morais.
Nesse sentido, já dispomos do ensino religioso
que, nos termos da legislação educacional vigente, é
disciplina obrigatória no ensino fundamental:
“Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão
e constitui disciplina dos horários normais das escolas
públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas
quaisquer formas de proselitismo”. (Redação dada pela
Lei nº 9.475, de 1997).
Temos conhecimento, também, que a temática
da Ética/ Cidadania já se encontra adequadamente
contemplada nos Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCNs) do ensino fundamental, como tema transversal, permeando, de forma interdisciplinar, todas
as matérias curriculares. Ambas temáticas- religião
e ética- se trabalhadas de forma acertada pela escola, numa perspectiva interconfessional, são indispensáveis para a formação integral do educando.
Por outro lado, sabemos do esforço do atual governo
em colocar nas mãos de todos os estudantes das escolas
públicas deste País de livros didáticos indispensáveis ao
desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem das
diferentes disciplinas do currículo escolar. Estamos nos
referindo ao Programa Nacional do Livro Didático (PNLD),
destinado aos alunos do ensino fundamental, e o Plano
Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM).
Infelizmente, o MEC não vem disponibilizando livros didáticos para o ensino religioso e o estudo da ética.
Pergunta-se: Como o professor pode ministrar tais disciplinas e conteúdos se não dispõe de material adequado
à preparação de suas aulas e ao desenvolvimento do
processo de aprendizagem dos alunos? Consideramos
que, mesmo com os novos suportes de informação e
tecnologia à nossa disposição (CDs, e-books, Internet,
recursos multimídia, entre outros), o livro didático ainda
é um recurso fundamental e muitas vezes o único, face
à caracterizada carência de material e infra-estrutura
da maioria das escolas públicas do País.
Neste sentido, vimos solicitar desse Ministério
o seguinte:
aquisição de livros didáticos destinados ao ensino
religioso e ao estudo do tema transversal ética/cidadania no âmbito dos programas nacionais de distribuição
de livros didáticos, gerenciados pelo MEC;
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realização de processo de avaliação dos livros
destinados ao ensino religioso, nos mesmos critérios
de avaliação usados nas demais disciplinas e como
forma de assegurar que esses manuais didáticos promovam “o respeito à diversidade cultural religiosa do
Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo” (art.
33 da Lei nº 9.475, de 1997).
Temos plena convicção que a adoção dessas medidas contribuirá para a construção de uma escola mais
democrática e cidadã ao promover uma educação, condizente com os valores morais e éticos e o respeito à pluralidade religiosa e cultural da nação brasileira.
Sala das Sessões, 8 de junho de 2011. – Deputado
Toninho Pinheiro.
INDICAÇÃO Nº 670, DE 2011
(Do Sr. Guilherme Mussi)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Mi‑
nistro do Esporte, construção de quadras
poliesportivas no município de Capão Bo‑
nito – SP.
Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte:
Solicitamos a Vossa Excelência, em nome da população do município de Capão Bonito – SP, a construção de quadras poliesportivas.
A construção de quadras poliesportivas trará maior
qualidade de vida à população do município de Capão
Bonito – SP, que terão um local apropriado para realizar suas atividades esportivas e concomitantemente
conduzirá a àqueles moradores uma melhora na saúde.
Brasília, 8 de junho de 2011. – Guilherme Mussi,
Deputado Federal – PV/SP.
INDICAÇÃO Nº 671, DE 2011
(Do Sr. Guilherme Mussi)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Mi‑
nistro do Trabalho e Emprego, a criação de
cursos de qualificação profissional no mu‑
nicípio de Capão Bonito – SP.
Excelentíssimo Senhor Ministro do Trabalho e
Emprego:
Solicitamos a Vossa Excelência, em nome da população do município de Capão Bonito – SP, a criação
e a implantação de cursos de qualificação profissionais.
Com a implantação de cursos de qualificação
profissional, propiciará à população conhecimentos
que permitem a capacitação e atualização exigida nos
dias de hoje para a atuação no mercado de trabalho.
Tendo como base a complementação ou aquisição de
conhecimentos em diversas áreas.
Contamos com o atendimento de Vossa Excelência
para que as melhorias acima solicitadas sejam realizadas.
Brasília, 8 de junho de 2011. – Guilherme Mussi,
Deputado Federal – PV/SP.

Junho de 2011

INDICAÇÃO Nº 672, DE 2011
(Do Sr. Guilherme Mussi)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Mi‑
nistro da Educação, a construção de Biblio‑
tecas no município de Capão Bonito – SP.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação:
Solicitamos a Vossa Excelência, em nome da população do município de Capão Bonito – SP, a construção de Bibliotecas.
Deparamos-nos atualmente com um mundo globalizado, e uma sociedade sedenta de cultura e aprendizagem. Mesmo com o crescente uso da “internet” vemos
que muitos ainda preferem a sensação de ler um livro.
Contamos com o atendimento de Vossa Excelência
para que as melhorias acima solicitadas sejam realizadas.
Brasília, 8 de junho de 2011. – Guilherme Mussi
Deputado Federal – PV/SP.
INDICAÇÃO Nº 673, DE 2011
(Do Sr. Guilherme Mussi)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Mi‑
nistro da Saúde, que construa uma UBS –
Unidade Básica de Saúde no município de
Apiaí – SP.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Solicitamos a Vossa Excelência, em nome da
população do município de Apiaí – SP, a construção
de uma UBS – Unidade Básica de Saúde para atendimentos comuns, evitando-se assim, o super lotação
em Hospitais da região.
A construção de uma UBS – Unidade Básica de
Saúde no município trará maior comodidade à população, uma vez que terão um local para atendimentos
médicos comuns, tais como consultas médicas, exames
laboratoriais, clínica geral, odontologia e enfermagem.
Contamos com o atendimento de Vossa Excelência para que as melhorias acima solicitadas sejam
realizadas.
Brasília, 8 de junho de 2011. – Guilherme Mussi,
Deputado Federal – PV/SP.
INDICAÇÃO Nº 674, DE 2011
(Do Sr. Guilherme Mussi)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Mi‑
nistro da Saúde, que construa uma UBS –
Unidade Básica de Saúde no município de
Aparecida – SP.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Solicitamos a Vossa Excelência, em nome da população do município de Aparecida – SP, a construção
de uma UBS – Unidade Básica de Saúde para atendimentos comuns, evitando-se assim, o super lotação
em Hospitais da região.
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A construção de uma UBS – Unidade Básica de
Saúde no município trará maior comodidade à população, uma vez que terão um local para atendimentos
médicos comuns, tais como consultas médicas, exames
laboratoriais, clínica geral, odontologia e enfermagem.
Contamos com o atendimento de Vossa Excelência
para que as melhorias acima solicitadas sejam realizadas.
Brasília, 8 de maio de 2011. – Guilherme Mussi,
Deputado Federal – PV/SP.
INDICAÇÃO Nº 675, DE 2011
(Do Sr. Guilherme Mussi)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Mi‑
nistro da Saúde, que construa uma UBS –
Unidade Básica de Saúde no município de
Casa Branca – SP.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Solicitamos a Vossa Excelência, em nome da
população do município de Casa Branca – SP, a construção de uma UBS – Unidade Básica de Saúde para
atendimentos comuns, evitando-se assim, o super lotação em Hospitais da região.
A construção de uma UBS – Unidade Básica de
Saúde no município trará maior comodidade à população, uma vez que terão um local para atendimentos
médicos comuns, tais como consultas médicas, exames
laboratoriais, clínica geral, odontologia e enfermagem.
Contamos com o atendimento de Vossa Excelência
para que as melhorias acima solicitadas sejam realizadas.
Brasília, 8 de junho de 2011. – Guilherme Mussi,
Deputado Federal – PV/SP.
INDICAÇÃO Nº 676, DE 2011
(Do Sr. Guilherme Mussi)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Mi‑
nistro da Saúde, que construa uma UBS –
Unidade Básica de Saúde no município de
Capão Bonito – SP.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Solicitamos a Vossa Excelência, em nome da população do município de Capão Bonito – SP, a construção de uma UBS – Unidade Básica de Saúde para
atendimentos comuns, evitando-se assim, o super lotação em Hospitais da região.
A construção de uma UBS – Unidade Básica de
Saúde no município trará maior comodidade à população, uma vez que terão um local para atendimentos
médicos comuns, tais como consultas médicas, exames
laboratoriais, clínica geral, odontologia e enfermagem.
Contamos com o atendimento de Vossa Excelência
para que as melhorias acima solicitadas sejam realizadas.
Brasília, 8 de junho de 2011. – Guilherme Mussi,
Deputado Federal – PV/SP.
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INDICAÇÃO Nº 677, DE 2011
(Do Sr. Guilherme Mussi)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Mi‑
nistro da Educação, a construção de Cre‑
ches no município de Capão Bonito – SP.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação:
Solicitamos a Vossa Excelência, em nome da população do município de Capão Bonito – SP, a construção de Creches.
Tendo em vista a necessidade prover o sustento da
família, inevitavelmente pais e mães vão ao trabalho, e
muitos não têm com quem deixar seus pequenos filhos.
Desta forma, é de suma importância que tenham creches
naquele município, além de contribuir com o crescimento da criança, certamente proporcionará aos pais e responsáveis uma maior tranquilidade enquanto trabalham.
Contamos com o atendimento de Vossa Excelência
para que as melhorias acima solicitadas sejam realizadas.
Brasília, 8 de junho de 2011. – Guilherme Mussi
Deputado Federal – PV/SP.
INDICAÇÃO Nº 678, DE 2011
(Do Sr. Guilherme Mussi)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Mi‑
nistro da Saúde, que dê procedência à li‑
beração do recurso para a construção do
Hospital Federal de Suzano – SP.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Solicitamos a Vossa Excelência, em nome da
população do município de Suzano – SP, a liberação
do recurso para a construção de um Hospital Federal proporcionará a população deste município maior
qualidade no atendimento hospitalar.
Há uma grande demanda de pacientes que necessitam de atendimentos e tratamentos médicos especiais e com um novo hospital, a população poderá
ser atendida de uma melhor forma, com maior comodidade e com todas as especialidades.
Contamos com o atendimento de Vossa Excelência
para que as melhorias acima solicitadas sejam realizadas.
Brasília, 8 de junho de 2011. – Guilherme Mussi,
Deputado Federal – PV/SP.
INDICAÇÃO Nº 679, DE 2011
(Do Sr. Guilherme Mussi)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Mi‑
nistro da Saúde, que construa uma UBS –
Unidade Básica de Saúde no município de
Cunha – SP.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Solicitamos a Vossa Excelência, em nome da
população do município de Cunha – SP, a construção
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de uma UBS – Unidade Básica de Saúde para atendimentos comuns, evitando-se assim, o super lotação
em Hospitais da região.
A construção de uma UBS – Unidade Básica de
Saúde no município trará maior comodidade à população, uma vez que terão um local para atendimentos
médicos comuns, tais como consultas médicas, exames
laboratoriais, clínica geral, odontologia e enfermagem.
Contamos com o atendimento de Vossa Excelência
para que as melhorias acima solicitadas sejam realizadas.
Brasília, 8 de junho de 2011. – Guilherme Mussi,
Deputado Federal – PV/SP.
INDICAÇÃO Nº 680, DE 2011
(Do Sr. Guilherme Mussi)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Mi‑
nistro da Saúde, que construa uma UBS –
Unidade Básica de Saúde no município de
Guaratinguetá – SP.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Solicitamos a Vossa Excelência, em nome da
população do município de Guaratinguetá – SP, a
construção de uma UBS – Unidade Básica de Saúde
para atendimentos comuns, evitando-se assim, o super lotação em Hospitais da região.
A construção de uma UBS – Unidade Básica de
Saúde no município trará maior comodidade à população, uma vez que terão um local para atendimentos
médicos comuns, tais como consultas médicas, exames
laboratoriais, clínica geral, odontologia e enfermagem.
Contamos com o atendimento de Vossa Excelência
para que as melhorias acima solicitadas sejam realizadas.
Brasília, 8 de junho de 2011. – Guilherme Mussi,
Deputado Federal – PV/SP.
INDICAÇÃO Nº 681, DE 2011
(Do Sr. Guilherme Mussi)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Mi‑
nistro da Saúde, que construa uma UBS –
Unidade Básica de Saúde no município de
Itapetininga – SP.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Solicitamos a Vossa Excelência, em nome da
população do município de Itapetininga – SP, a construção de uma UBS – Unidade Básica de Saúde para
atendimentos comuns, evitando-se assim, o super lotação em Hospitais da região.
A construção de uma UBS – Unidade Básica de
Saúde no município trará maior comodidade à população, uma vez que terão um local para atendimentos
médicos comuns, tais como consultas médicas, exames
laboratoriais, clínica geral, odontologia e enfermagem.
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Contamos com o atendimento de Vossa Excelência para que as melhorias acima solicitadas sejam
realizadas.
Brasília, 8 de junho de 2011. – Guilherme Mussi
Deputado Federal – PV/SP.
INDICAÇÃO Nº 682, DE 2011
(Do Sr. Guilherme Mussi)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Mi‑
nistro da Saúde, que construa uma UBS –
Unidade Básica de Saúde no município de
Itapeva – SP.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Solicitamos a Vossa Excelência, em nome da
população do município de Itapeva – SP, a construção
de uma UBS – Unidade Básica de Saúde para atendimentos comuns, evitando-se assim, o super lotação
em Hospitais da região.
A construção de uma UBS – Unidade Básica de
Saúde no município trará maior comodidade à população, uma vez que terão um local para atendimentos
médicos comuns, tais como consultas médicas, exames
laboratoriais, clínica geral, odontologia e enfermagem.
Contamos com o atendimento de Vossa Excelência para que as melhorias acima solicitadas sejam
realizadas.
Brasília, 8 de junho de 2011. – Guilherme Mussi
Deputado Federal – PV/SP.
INDICAÇÃO Nº 683, DE 2011
(Do Sr. Guilherme Mussi)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Minis‑
tro da Saúde, que construa uma UBS – Unidade
Básica de Saúde no município de Lorena – SP.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Solicitamos a Vossa Excelência, em nome da
população do município de Lorena – SP, a construção
de uma UBS – Unidade Básica de Saúde para atendimentos comuns, evitando-se assim, o super lotação
em Hospitais da região.
A construção de uma UBS – Unidade Básica de
Saúde no município trará maior comodidade à população, uma vez que terão um local para atendimentos
médicos comuns, tais como consultas médicas, exames
laboratoriais, clínica geral, odontologia e enfermagem.
Contamos com o atendimento de Vossa Excelência
para que as melhorias acima solicitadas sejam realizadas.
Brasília, 8 de junho de 2011. – Guilherme Mussi,
Deputado Federal – PV/SP.
INDICAÇÃO Nº 684, DE 2011
(Do Sr. Jânio Natal)
Sugere ampliar o tamanho das letras
das informações nos rótulos dos produtos
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alimentícios, especialmente para atender os
diabéticos, idosos e outros portadores de
doenças que comprometem a visão.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
A magnitude social dos problemas decorrentes
do grande crescimento de diabéticos, da hipertensão
e do envelhecimento de nossa população – fenômenos
altamente interligados – vem sendo objeto de preocupação de vários setores de nossa sociedade.
O Congresso Nacional já ofereceu uma série de
proposições direcionadas a enfrentar essas e outras
questões de relevância para a saúde pública brasileira,
objetivando, principalmente, garantir um conjunto de
ações de promoção e prevenção de principais problemas que afetam milhões de brasileiros.
Reconhecemos os esforços do Poder Executivo,
pelo Ministério da Saúde, que tem atuado em inúmeras
frentes, particularmente para controlar as epidemias de
diabetes e hipertensão, que se agravam com o constante crescimento da população idosa em nosso País.
Destacamos, nesta oportunidade, as medidas
voltadas a garantir as informações indispensáveis para
o consumidor de produtos alimentícios. A preocupação
em informar ao consumidor o valor energético, carboi�
dratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas,
gorduras trans e sódio, não apenas em seus quantitativos, mas, também[ seus valores de referências que
devem ser considerados pelo consumidor, está principalmente relacionada às ações de promoção e prevenção da hipertensão arterial, diabetes e obesidade.
Esses cuidados estão cada vez maiores e estão sendo
adotados tanto no Brasil quanto no resto do Mundo.
Esta matéria encontra-se sob o abrigo do conjunto de normas estabelecidas pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA. Tais normas, que
disciplinam a rotulagem nutricional, estão contidas na
Resolução-rdc nº 360, de 23 de dezembro de 2003.
Nesta RDC, está definido o tamanho da letra,
para as relevantíssimas informações sobre quantidade
e referências para o consumo, da seguinte forma: O
tamanho de letra e número para o resto dos itens da
rotulagem obrigatória não poderá ser inferior a 1 mm”
Embora saibamos que estas normas tem conteúdo
que se equipara às dos países mais avançados do mundo e é aplicada em conjunto pelos países do Mercosul,
entendemos que as dimensões das letras, conforme
estabelecido, são absolutamente insuficientes para que
as pessoas mais idosas ou com algum problema visu-
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al, tão comum entre os diabéticos, possam identificar
com clareza as informações fundamentais ali contidas.
Se se torna impossível ler, pelo diminuto tamanho da letra, perde-se, assim, todo o esforço aplicado
para garantir tais informações como um instrumento
da maior importância na luta contra esses problemas
de saúde reconhecidamente como prioritários no Brasil
e praticamente em todo o Mundo.
Lamentável que assim seja, porque se cria um
fosso enorme entre a intenção e o gesto. Entre os objetivos da norma e seus resultados.
Faz-se, assim, indispensável que se tome iniciativas para aumentar o tamanho das letras para estas informações consideradas tão relevantes para o consumidor.
Entende-se que qualquer alteração que se objetive realizar neste conjunto de normas, inclusive o
pretendido aumento do tamanho das letras, deveria ser
objeto de estudos técnicos apurados, para se analisar
a viabilidade de sua implementação e encontrar os
melhores meios para que essa mesma norma possa
atingir plenamente os efeitos desejados.
Deixamos de apresentar Projeto de Lei neste sentido, por essas razões e por entendermos que se trata
de matéria mais apropriada para regulamentação pelo
Poder Executivo. Dessa forma, decidimos encaminhar
estas sugestões de mudanças.
Diante do exposto, certos da sensibilidade de V.Exa.,
sugerimos que sejam desenvolvidas gestões junto à ANVISA no sentido de que sejam tomadas medidas que
viabilizem ampliar o tamanho das letras e outros meios
que facilitem a leitura das informações nos rótulos dos
produtos alimentícios, especialmente para atender os
diabéticos, idosos e outros portadores de doenças que
comprometem a visão.
Sala das Sessões, 8 de junho de 2011. – Deputado
Jânio Natal.
INDICAÇÃO Nº 685, DE 2011
(Do Sr. Aguinaldo Ribeiro)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Mi‑
nistro da Educação, apoio para viabilizar a
criação da Universidade Rural Federal da
Paraíba, no município de Areia -PB
Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
Queremos apresentar a Vossa Excelência, um
novo pleito: que o referido Ministério apóie a criação
da Universidade Rural Federal da Paraíba, no município de Areia -PB.
Precipuamente, cumpre informar que o município de Areia possui um Centro de Ciências Agrárias
da UFPB, que até a presente data já formou 2.738
engenheiros agrônomos; 475 zootecnistas e 29 biólo-
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gos, todos espalhados nos mais diversos setores de
atividade pelo Brasil. Como se não bastasse, o mencionado Centro recebe alunos até do exterior – alguns
inclusive, oriundos de países africanos, sendo dessa
forma reconhecido internacionalmente. Daí o sonho, o
pleito, mas acima de tudo a necessidade da criação de
uma Universidade própria no município de Areia – PB.
Diante do breve exposto, este deputado conta
com a sensibilidade de Vossa Excelência, no sentido
de viabilizar a criação da Universidade Rural Federal
da Paraíba, no município de Areia – PB.
Sala das Sessões, 8 de junho de 2011. – Aguinaldo
Ribeiro, Deputado Federal PP-PB
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
Nº 26, DE 2011
(Do Sr. Rubens Bueno)
Propõe que a Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle – CFFC realize ato de
fiscalização sobre a gestão de contratos do
Programa Cultura Viva, no qual estão inse‑
ridos os Pontos de Cultura, com o objetivo
de verificar o cumprimento dos contratos e
o cronograma dos pagamentos dos Pontos
de Cultura já realizados e a se realizar.
Senhor Presidente,
Com base no art. 70 da Constituição Federal, combinado com os artigos 60, I e II e 61 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, proponho a Vossa Excelência
que, ouvido o Plenário desta Comissão se digne a adotar
as providências necessárias, para que a Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle – CFFC realize atos
de fiscalização nos pagamentos contemplados pelo Programa Cultura Viva em editais e premiações até 2010,
fiscalizando também para que não haja o lançamento de
nenhum novo edital/projeto novo enquanto não houver o
pagamento dos valores devidos aos Pontos de Cultura
que tiveram suas prestações comprometidas pela não
adequação à Lei de Licitações nº 8.666/ 1993.
Justificação
É público e notório as várias denúncias que vem
sendo veiculadas na imprensa nacional sobre o cancelamento pelo Ministério da Cultura (MinC) de editais
de 2010 do Programa Cultura Viva, no qual estão inseridos os Pontos de Cultura. Pagamentos de editais
permanecem em atraso e há problemas de gestão.
Os editais receberam também pareceres contrários
da Advocacia-Geral da União.
Criado pelo Ministério da Cultura (MinC) em 2005,
o Cultura Viva engloba diversos projetos como os Pontos de Cultura (que articula trabalhos culturais locais);
os Pontos de Mídia Livre (que desenvolve novas mí-
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dias e ferramentas de comunicação compartilhadas
e colaborativas); a Ação Griô (criada para valorizar a
tradição oral); e o Cultura Digital (destinado a desenvolver plataformas de produção e difusão cultural em
ambientes da internet e suportes audiovisuais).
Unindo forças para que o Ministério da Cultura dê
continuidade ao Programa Cultura Viva, ao qual estão
integrados os Pontos de Cultura, a Comissão Nacional dos Pontos de Cultura organizou uma marcha, que
aconteceu no dia 25 de maio. Artistas, educadores, estudantes, mestres, gestores, lideranças, gente de todos os
Pontos de Cultura do Brasil participaram dessa marcha.
Durante a reunião realizada na Câmara dos Deputados, integrantes da marcha relataram à Ministra
Ana de Hollanda, os problemas que têm enfrentado
por conta de atrasos na liberação de verbas. A ampliação do Programa Cultura Viva também esteve dentre
os pontos tratados. Eles argumentaram ainda, sobre
a necessidade de se dar prioridade no orçamento do
Ministério da Cultura em 2011, para que sejam pagos
os recursos devidos e publicados novos editais. A ministra disse apoiar as reivindicações dos representantes
dos pontos de cultura, mas afirmou que em relação às
liberações orçamentárias é preciso seguir as normas
estabelecidas pela Lei das Licitações (8.666/93).
Em 2010, os restos a pagar de todo o MinC eram
de R$ 154 milhões. A Secretaria de Cultura e Cidadania
devia a Pontos, Pontões, bolsas e prêmios concedidos por
editais, o total de R$ 71,473 milhões – desse montante,
R$ 53,58 milhões aos pontos. Os números são do portal
Contas Abertas – que publica os números do orçamento
do governo federal com base nos dados do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
(Siafi). Portanto, praticamente metade da dívida deixada
pelo MinC, no ano passado, foi com o Cultura Viva.
Dentro do orçamento 2010, apenas R$ 12,55 milhões foram pagos aos Pontos de Cultura, do total de
R$ 920,332 milhões de pagamentos realizados pelo
MinC, de acordo com o portal Siga Brasil. Durante toda
a gestão de Gilberto Gil e Juca Ferreira, os Pontos
de Cultura receberam R$ 80,1 milhões. Um recurso
pequeno, comparado ao resultado do programa: uma
projeção do Ministério da Cultura, a partir de levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea) – os quatro mil pontos em atividade beneficiavam 8,4 milhões de pessoas (março de 2010). E o
protagonismo de uma rede de agentes que, em todo
o país, faz da cultura uma forma de acesso, produção
e compartilhamento de conhecimentos e de ampliação
dos espaços democráticos no Brasil.

Junho de 2011

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nesse contexto, considerando que a Comissão
de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) tem
por competência a fiscalização dos atos de gestão
administrativa do Poder Executivo, no qual se insere
o Programa Cultura Viva, entendo oportuna e lógica a
extensão dessa fiscalização por essa Comissão, que
é de competência principal do Tribunal de Contas da
União (TCU).
Diante de todo o exposto, requeiro que seja adotada providência necessária por esta douta comissão,
a fim de ser realizada a referida auditoria especial em
conjunto com os órgãos responsáveis para que possa
subsidiar a presente fiscalização. Dessa forma, peço,
portanto o apoio dos nobres Pares para aprovação
desta proposta.
Sala das Comissões, 8 de junho de 2011. –
Deputado Rubens Bueno, PPS-PR.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 651, DE 2011
(Do Sr. Hugo Leal)
Solicita ao Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão informações sobre procedimentos que devem ser adotados pela
Secretaria do Patrimônio da União, para
dar cumprimento à legislação que dispõe
sobre a gestão dos bens imóveis da União,
em consonância com a sua Missão Institucional de “conhecer, zelar e garantir que
cada imóvel da União cumpra sua função
socioambiental em harmonia com a função
arrecadadora, em apoio aos programas estratégicos para a Nação.”
Senhor Presidente
Com fundamento no art. 50, §2º da Constituição
Federal e na forma dos artigos 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, ouvida a Mesa,
requeiro sejam solicitadas ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão as informações abaixo
relacionadas, sobre procedimentos que devem ser
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adotados pela Secretaria do Patrimônio da União, para
dar cumprimento à legislação que dispõe sobre a gestão dos bens imóveis da União, em consonância com a
sua Missão Institucional de “conhecer, zelar e garantir
que cada imóvel da União cumpra sua função socioambiental em harmonia com a função arrecadadora,
em apoio aos programas estratégicos para a Nação”:
1) Diante da falta de resposta à Indicação Legislativa nº 3629/2009, de minha autoria, sugerindo a
adoção de providências visando o fortalecimento institucional da Secretaria do Patrimônio da União, “mediante a sua transformação em autarquia, com autonomia
administrativa e financeira, recursos orçamentários,
financeiros e materiais suficientes para o exercício das
suas atribuições e quadro de pessoal próprio, capacitado e motivado, mediante a aprovação de um plano
de cargos e salários”, quais as providências que estão sendo tomadas para alcançar o referido fortalecimento? Na hipótese dos estudos terem demonstrado
que a melhor opção para o fortalecimento institucional
não é a transformação da Secretaria do Patrimônio da
União em autarquia, quais as providências que estão
sendo tomadas para garantir recursos orçamentários,
financeiros e materiais, bem como quadro de pessoal próprio, capacitado e motivado, suficientes para o
exercício das suas atribuições?
2) A maioria dos servidores públicos, celetistas
e estatutários, que trabalham na Secretaria do Patrimônio da União há mais ou menos tempo, nunca recebeu o incentivo ou a oportunidade de capacitação
e treinamento necessários para o exercício das suas
atribuições no referido Órgão. Esta carência é sentida
pelos dirigentes locais e pelos cidadãos que precisam
recorrer
aos serviços da Secretaria do Patrimônio da
União. Que providências a Secretaria do Patrimônio
da União planeja tomar para implementar um programa de capacitação e treinamento das pessoas que
são responsáveis pela execução das suas atribuições?
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3) A falta de iniciativa ou de recursos para a demarcação de terrenos de marinha e acrescidos, bem como de
terrenos marginais e acrescidos, já era cobrada há bastante
tempo pelos órgãos de fiscalização, pelos servidores da
Secretaria do Patrimônio da União e de Órgãos Jurídicos
auxiliares, bem como pela sociedade em geral. A essa
falta de iniciativa e de recursos, foram somadas decisões
recentes do Poder Judiciário, envolvendo a interpretação e
aplicação de normas que dispõem sobre os procedimentos de demarcação, que acarretaram sérios prejuízos ao
Patrimônio da União e suspenderam os efeitos de procedimentos demarcatórios que já haviam sido concluídos.
Que providências a Secretaria do Patrimônio da União
está adotando, para acelerar a realização dos procedimentos de demarcação dos terrenos de titularidade da União,
cumprindo as exigências e parâmetros estabelecidos na
referidas decisões judiciais, bem como para sanear os
procedimentos cujos efeitos foram suspensos, acarretando
prejuízos ao patrimônio da União? A Advocacia Geral da
União, através dos seus órgãos competentes, tem prestado
todo o auxílio necessário nesta questão e para a solução
dos demais problemas de natureza jurídica?
4) Há alguns procedimentos, que têm sido adotados na Secretaria do Patrimônio da União, que estão em
desacordo com a sua Missão Institucional de “conhecer, zelar e garantir que cada imóvel da União cumpra
sua função socioambiental em harmonia com a função
arrecadadora, em apoio aos programas estratégicos
para a Nação”. Trata-se da interpretação e aplicação de
normas pelo Administrador, de forma desfavorável ao
administrado, com ênfase nos denominados interesses
secundários, estritamente econômicos, e em prejuízo
aos verdadeiros interesses primários, públicos. Que providências a Secretaria do Patrimônio da União pretende
adotar para fazer cumprir, nas relações entre o Órgão
e os administrados, o princípio da boa fé, de modo que
estes sejam adequadamente informados dos seus direitos e que, de ofício, lhes seja, sempre que possível,
proposta a aplicação da norma mais favorável?
5) Já estiveram tramitando, e continuam tramitando, no Congresso Nacional, várias iniciativas legislativas objetivando alterar a forma de identificação ou
a titularidade dos terrenos de marinha e acrescidos,
sempre em prejuízo da União, atual titular desses bens
e das receitas e outras vantagens provenientes da
sua administração. Quais as providências que a atual
gestão pretende adotar para que o Congresso Nacional seja melhor informado sobre as atribuições dessa
Secretaria e a importância da administração dos terrenos de marinha e acrescidos, bem como de outros
bens imóveis da União, de modo que “cada imóvel da
União cumpra sua função socioambiental em harmonia
com a função arrecadadora, em apoio aos programas
estratégicos para a Nação”?
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Justificação
Excelentíssima Senhora Ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, da República Federativa
do Brasil
Por ocasião da apresentação da minha Indicação
Legislativa nº 3629/2009, elaborada após reunião realizada com a Associação Nacional dos Servidores do
Patrimônio da União, que procurou-me para apoiá-la
em seu pleito de “criação da Carreira e Plano Especial de Cargos para a SPU”, já tive a oportunidade de
esclarecer o seguinte:
“Em 1999, quando assumi a Secretaria
de Administração e Reestruturação do Estado
do Rio de Janeiro, era notória a maior atenção
das Pastas de Fazenda e de Administração
das Unidades da Federação para a modernização e controle das áreas de arrecadação e
de despesas com pessoal.
Com a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal
e o estabelecimento de limites para as despesas de
pessoal, esta preocupação tornou-se maior ainda. Mas
a Lei Complementar nº 101/2000 não foi omissa em
relação à gestão do patrimônio público, em especial o
patrimônio imobiliário, e já em 2001 a sua importância
como instrumento de políticas públicas em geral foi
percebida, bem como vislumbrou-se a possibilidade
do seu aproveitamento para a capitalização de fundos
de previdência pública.
Dentro desse contexto, com o apoio do Conselho
Nacional de Secretários de Administração – CONSAD,
no segundo semestre de 2001, foi elaborada uma ampla
pesquisa sobre a situação da área de gestão e controle patrimonial nos Estados da Federação e no Distrito
Federal. As informações recebidas de 17 Unidades da
Federação que responderam aos questionários enviados
naquela ocasião foram discutidas e tratadas no Encontro
Nacional de Gestão Patrimonial realizado nesta Cidade
do Rio de Janeiro, nos dias 19, 20 e 21 de setembro de
2001, promovido pelo CONSAD juntamente com o Fórum Nacional de Secretários de Administração, também
realizado nesta Cidade nos dias 20 e 21 de setembro.
Embora o foco das discussões fosse o patrimônio dos
Estados da Federação, todos os presentes concordaram que as conclusões do documento poderiam ser
estendidas para toda Administração Pública.
Além do diagnóstico da situação atual, também
foi discutido e aprimorado, não apenas durante o Encontro Nacional de Gestão Patrimonial do Rio de Janeiro, mas também durante o Encontro seguinte, realizado nos dias 28, 29 e 30 de novembro, em Porto
Alegre, documento com proposta de ações a serem
desenvolvidas.
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O Diagnóstico básico da gestão e controle de
bens imóveis na Administração Pública realizado naquela ocasião indicou o seguinte:
“ a) As unidades que integram a Federação
– União, Estados, Distrito Federal e Municípios
–, de modo geral, não conhecem a totalidade
dos bens imóveis que integram o seu patrimônio.
b) Quando esse patrimônio encontra-se
cadastrado no(s) Órgão(s) Gestor(es) e/ou
de Controle, este não está, em geral, em sua
totalidade, adequadamente contabilizado ou
regularizado em nome de seus titulares.
c) Os cadastros imobiliários precisam ser
modernizados, atualizados e complementados.
d) Em geral, o quantitativo de servidores
capacitados para a gestão de bens imóveis
públicos nas diferentes áreas demandadas é
insuficiente, bem como inexiste quadro próprio nesta área.
e) Os recursos materiais e tecnológicos
alocados às áreas de gestão e de controle dos
bens imóveis públicos, em geral, são insuficientes e/ou estão ultrapassados.
f) Há pouca integração entre os órgãos
responsáveis pelas áreas de controle e de gestão do patrimônio imobiliário público.
g) Inexiste no mercado e, em geral, na
Administração Pública, um sistema que informatize de modo integrado a gestão e o controle
de bens imóveis patrimoniais, respeitando-se
as peculiaridades da gestão e do controle
desses bens, inclusive nos aspectos contábil,
orçamentário e financeiro, como duas faces
de uma mesma moeda.
h) Os Sistemas Administrativos de Controle e de Gestão do Patrimônio Imobiliário das
Unidades da Federação e das entidades que
integram a sua Administração Indireta não se
encontram adequadamente regulamentados.
A legislação que trata do tema, constituída de
leis, decretos, resoluções e portarias, é esparsa e não se encontra compilada. Há também
dificuldades de interpretação dessa legislação.
i) Vários órgãos e entidades que integram
a Administração Pública descumprem normas
e princípios que regem a utilização dos bens
imóveis públicos. E três das principais causas
do descumprimento dessas normas e princípios são o seu desconhecimento, inclusive por
servidores que atuam na gestão desse patrimônio; a falta de integração entre os órgãos
e entidades que integram a Administração
Pública, no que diz respeito à administração

Quinta-feira 9

29377

dos bens sob as suas responsabilidades; e as
interferências de natureza pessoal ou política.
j) Além do descumprimento de normas
e princípios que regem a administração dos
bens, após a edição da Lei Complementar nº
101, de 04.05.2000, há o descumprimento de
normas fortalecidas ou introduzidas pela Lei
de Responsabilidade Fiscal. Neste caso merecem destaque os princípios da indisponibilidade do interesse público, da economicidade,
da preservação e da conservação.
k) Não há planejamento da necessidade de utilização/conservação ou aquisição de
patrimônio imobiliário para atender as necessidades da Administração Pública.
l) Em geral, os controles dos pagamentos
ou do cumprimento de encargos decorrentes da
utilização privativa de bens imóveis públicos são
precários e os valores das contrapartidas finais
obtidas são insignificantes quando comparados
com os valores praticados no mercado imobiliário.
m) Em geral, os controles dos pagamentos
de aluguéis efetuados pela Unidade da Federação ou entidades vinculadas, para a utilização
de bens de terceiros, também são precários.
n) As normas que existem para controle
dos bens móveis permanentes, a exemplo da
designação de responsáveis por esses bens,
não têm sido aplicadas para o controle do
patrimônio imobiliário, ou seja, a aplicação
dessas normas tem ficado restrita aos bens
permanentes móveis.”
Embora já tenham passado 7 anos desde a realização da referida pesquisa, o diagnóstico realizado é mantido no presente tendo em vista havermos
constatado, a partir de contato com especialistas no
assunto e gestores do patrimônio imobiliário público,
que a situação ainda é a mesma.
A Secretaria do Patrimônio da União, Órgão vinculado ao Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, que constitui o Órgão Gestor dos bens imóveis
da União, que irá completar 155 anos de existência,
enfrenta a maioria desses problemas. As atribuições do
Órgão, que tem sede em Brasília mas está representado por meio de Gerências Regionais nos 27 Estados
da Federação, são as seguintes, conforme definidas
no art.1º Anexo XII da Portaria nº 232, de 03.08.2005,
do Exmo Senhor Ministro de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão, que trata do Regimento Interno
da Secretaria do Patrimônio da União:
“I – administrar o patrimônio imobiliário
da União, zelar por sua conservação e formular
e executar a política de gestão do patrimônio
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imobiliário da União embasada nos princípios
que regem a Administração Pública, de modo
a garantir que todo imóvel da União cumpra
sua função socioambiental em equilíbrio com
a função de arrecadação;
II – adotar as providências necessárias
à regularidade dominial dos bens da União;
III – lavrar, com força de escritura pública,
os contratos de aquisição, alienação, locação,
arrendamento, aforamento, cessão e demais
atos relativos a imóveis da União e providenciar os registros e as averbações junto aos
cartórios competentes;
IV – promover o controle, fiscalização e
manutenção dos imóveis da União utilizados
em serviço público;
V – administrar os imóveis residenciais de
propriedade da União destinados à utilização
pelos agentes políticos e servidores federais;
VI – estabelecer as normas de utilização
e racionalização dos imóveis da União utilizados em serviço público;
VII – proceder à incorporação de bens
imóveis ao patrimônio da União;
VIII – promover, diretamente ou por intermédio de terceiros, a avaliação de bens
imóveis da União para as finalidades previstas
na legislação vigente;
IX – promover, na forma da legislação vigente, a alienação dos imóveis da União não
utilizados em serviço público;
X – conceder, na forma da legislação vigente, aforamento e remição;
XI – promover a cessão onerosa ou outras outorgas de direito sobre imóveis da União
admitidas na legislação vigente;
XII – efetuar a locação e o arrendamento
de imóveis de propriedade da União;
XIII – autorizar, na forma da legislação
vigente, a ocupação de imóveis da União e
promover as correspondentes inscrições;
XIV – estabelecer as diretrizes para a
permissão de uso de bens imóveis da União;
XV – processar as aquisições de bens
imóveis de interesse da União;
XVI – adotar as providências administrativas necessárias à discriminação, à reivindicação de domínio e à reintegração de posse
dos bens imóveis da União;
XVII – disciplinar a utilização de bens de
uso comum do povo e adotar as providências
necessárias à fiscalização de seu uso;
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XVIII – promover, quando presente o interesse público, a doação ou cessão gratuita
de imóveis da União;
XIX – proceder à demarcação e identificação dos imóveis de propriedade da União;
XX – formular política de cadastramento
de imóveis da União e elaborar sua planta de
valores genéricos;
XXI – formular política de cobrança administrativa e de arrecadação patrimonial e executar, na forma da legislação vigente, as ações
necessárias à otimização de sua arrecadação;
XXII – manter sob sua guarda e responsabilidade os documentos, títulos e processos
relativos aos bens imóveis dos quais a União
detenha o domínio ou posse; e
XXIII – coligir os elementos necessários ao registro dos bens imóveis da União
e aos procedimentos judiciais destinados à
sua defesa.”
O Tribunal de Contas da União, em vários Acórdãos
(Acórdão 2084/2005-Plenário, Acórdão 639/2007-Plenário e Acórdão 1325/2007-Plenário, entre outros) já
teve a oportunidade de identificar muitos desses problemas, solicitar esclarecimentos e determinar providências para solucioná-los.
Para termos uma idéia da importância estratégica do patrimônio administrado pela Secretaria do
Patrimônio da União, basta conferir a relação de bens
cuja titularidade é atribuída à União no art.20 da Constituição Federal:
“Art. 20 – São bens da União:
I – os que atualmente lhe pertencem e
os que lhe vierem a ser atribuídos;
II – as terras devolutas indispensáveis
à defesa das fronteiras, das fortificações e
construções militares, das vias federais de
comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei;
III – os lagos, rios e quaisquer correntes
de água em terrenos de seu domínio, ou que
banhem mais de um Estado, sirvam de limites
com outros países, ou se estendam a territórios
estrangeiros ou deles provenham, bem como
os terrenos marginais e as praias fluviais;
IV – as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias
marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras,
excluídas, destas, as que contenham a sede
de Municípios, exceto aquelas áreas afetadas
ao serviço público e a unidade ambiental federal, e as referidas no art. 26, II;
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V – os recursos naturais da plataforma
continental e da zona econômica exclusiva;
VI – o mar territorial;
VII – os terrenos de marinha e seus acrescidos;
VIII – os potenciais de energia hidráulica;
IX – os recursos minerais, inclusive os
do subsolo;
X – as cavidades naturais subterrâneas
e os sítios arqueológicos e pré – históricos;
XI – as terras tradicionalmente ocupadas
pelos índios.”
Entre esses bens, considerando a dimensão
continental do território brasileiro e a extensão do seu
litoral, têm especial destaque os terrenos de marinha e
respectivos acrescidos, conceituados pelo disposto no
art. 13 do Decreto nº 24.643, de 10.07.34, que aprovou
o Código de Águas, e nos arts. 2º e 3º do Decreto-Lei
nº 9760, de 05.09.46, bem como os terrenos marginais
e acrescidos, conceituados nos art. 4º da Lei 9.760, de
05.09.1946, combinado com o art.16, §1º do Decreto
nº 24.643, de 10.07.34, na forma abaixo:
TERRENOS DE MARINHA E ACRESCIDOS
“Art. 13. Constituem terrenos de marinha
todos os que, banhados pelas águas do mar
ou dos rios navegáveis, vão até 33m para a
parte da terra, contados desde o ponto que
chega a preamar média.
Este ponto refere-se ao estado do lugar
no tempo da execução do art. 51, § 14, da Lei
de 15 de novembro de 1831”
“Art. 2º. São terrenos de marinha, em uma
profundidade de 33 (trinta e três) metros, medidos horizontalmente, para a parte da terra, da
posição da linha do preamar médio de 1831:
a) os situados no continente, na costa
marítima e nas margens dos rios e lagoas,
até onde se faça sentir a influência das marés;
b) os que contornam as ilhas situadas
em zonas onde se faça sentir a influência das
marés.
Parágrafo Único – Para os efeitos deste
artigo, a influência das marés é caracterizada
pela oscilação periódica de 5 (cinco) centímetros pelo menos do nível das águas, que ocorra
em qualquer época do ano”.
Art. 3º São terrenos acrescidos de marinha os
que se tiverem formado, naturalmente ou artificialmente, para o lado do mar ou dos rios e lagoas, em
seguimento aos terrenos de marinha”.
TERRENOS MARGINAIS E ACRESCIDOS
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“Art. 4º – São terrenos marginais os que
banhados pelas correntes navegáveis, fora
do alcance das marés, vão até a distância de
15 (quinze) metros, medidos horizontalmente
para a parte da terra, contados desde a linha
média das enchentes ordinárias.”
“Art. 16 – Constituem “aluvião” os acréscimos que sucessiva e imperceptivelmente se
formarem para a parte do mar e das correntes,
aquém do ponto a que chega a preamar média,
ou do ponto médio das enchentes ordinárias,
bem como a parte do álveo que se descobrir
pelo afastamento das águas.
§ 1º – Os acréscimos que por aluvião, ou
artificialmente, se produzirem nas águas públicas ou dominicais, são públicos dominicais,
se não estiverem destinados ao uso comum,
ou se por algum título legítimo não forem do
domínio particular.
[...]”
Em relação aos terrenos marginais, é importante salientar que o seu conceito constante do art. 4º do
Decreto-Lei nº 9.760, de 05.04.46, acima transcrito é
praticamente idêntico àquele previsto no art.14 do Código de Águas para os terrenos reservados. Devemos,
no entanto, distingui-los em função da sua localização,
em razão das conseqüências decorrentes da partilha
constitucional e infraconstitucional desses bens, estabelecida pelo art. 20, III, da CF e art. 1º, b e c, do Decreto-Lei no 9.760/46. Assim, consideram-se como terrenos
marginais apenas aqueles terrenos reservados que por
qualquer título não pertencerem a terceiros, situados:
1 – nas margens dos lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de domínio da União, ou
que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com
outros países, ou se estendam a território estrangeiro
ou dele provenham;
2 – nas margens dos rios navegáveis, em Territórios Federais;
3 – nas margens dos rios situados na faixa de
fronteira do território nacional.
Somente considerando esses bens, de titularidade da União, atualmente a Secretaria do Patrimônio
da União tem 465 mil imóveis cadastrados como terrenos de marinha ou acrescidos e estima-se que têm
mais 700 mil imóveis com essas caracteristicas para
serem cadastrados. Com relação aos terrenos marginais ou acrescidos, são 116 mil imóveis cadastrados
e estima-se que tem ainda 200 mil imóveis com essas
características para serem cadastrados.
E entre esses bens, em sua maioria classificados
pela doutrina como bens públicos em espécie, não estão milhares de imóveis que já foram incorporados ao
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patrimônio da União, contabilizados e que encontram-se destinados ao uso especial (tais como edifícios ou
terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da
administração federal, estadual, territorial ou municipal,
inclusive os de suas autarquias) ou ao uso dominical
(que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de
direito público, como objeto de direito pessoal ou real,
de cada uma dessas entidades).
Enfim, estima-se que a Secretaria do Patrimônio
da União é responsável pela administração de cerca de
três milhões de imóveis, cadastrados ou não, mas teve
uma arrecadação de pouco mais que R$ 437 milhões
de reais em 2008, com a cobrança de taxas de ocupação, foros, laudêmios e outras receitas patrimoniais
decorrentes da administração dos imóveis cadastrados.
Apesar do esforço que deve ser reconhecido em
relação ao trabalho que vem realizando a atual titular,
diante dos problemas que o Órgão Gestor dos bens imóveis da União ainda enfrenta, não dispondo de recursos
ou estrutura nem mesmo para promover a demarcação
dos terrenos de marinha, dos terrenos marginais e respectivos acrescidos, o certo é que ainda não recebeu do
Governo Federal a atenção que merece. Aliás, a Secretaria do Patrimônio da União, talvez devido às enormes
dificuldades que vem enfrentando ou a falta de visibilidade do Órgão, não tem merecido nem mesmo uma
citação nas discussões que acompanhamos em 2008
na imprensa sobre a proposta do Ministro Mangabeira
Unger de criação de uma Agência Executiva ou “uma
autarquia semelhante ao INMETRO”, cujo foco de atuação seria a realização de levantamento fundiário na
Amazônia. (Jornal do Brasil, dias 21/09/08, pg.A10 e
26/11/08, pg.A7). A polêmica na mídia tem ficado tão
somente em torno da superposição com as atribuições
do INCRA, sem qualquer referência à SPU.
Referimo-nos aqui, no que diz respeito ao objeto da nossa indicação, à completa reestruturação da
Secretaria do Patrimônio da União, essencial ao seu
fortalecimento, mediante a sua transformação em autarquia, com autonomia administrativa e financeira,
recursos orçamentários, financeiros e materiais suficientes para o exercício das suas atribuições e quadro
de pessoal próprio, capacitado e motivado, mediante a
aprovação de um plano de cargos e salários.
Para esse fim a principal iniciativa que deve ser
tomada, que acarretará necessariamente em todas as
outras, é a elaboração e encaminhamento ao Congresso Nacional, para discussão e aprovação, de Projeto
de Lei ou Medida Provisória (devido à relevância e urgência de resolver os graves problemas nessa área de
gestão e controle dos bens imóveis da União) dispondo
sobre o fortalecimento institucional da Secretaria do
Patrimônio da União, mediante a sua transformação
em autarquia, com autonomia, estrutura, quadro de
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pessoal próprio e recursos financeiros necessários ao
cumprimento de suas importantes atribuições.
Só deste modo o Órgão Gestor do Patrimônio Imobiliário da União vai conseguir cumprir a sua missão,
compatível com o disposto no Código Civil e no Estatuto da Cidade, no que diz respeito ao cumprimento da
função social da propriedade, que é “conhecer, zelar e
garantir que cada imóvel da União cumpra sua função
socioambiental em harmonia com a função arrecadadora,
em apoio aos programas estratégicos para a Nação”. “
Dois anos se passaram e embora, por minha iniciativa, tenha sido realizada uma reunião na Secretaria
do Patrimônio da União para reforçar o conteúdo da
referida Indicação legislativa e colocar-me à disposição
para auxiliar no Congresso Nacional na aprovação de
matérias que viessem ao encontro do cumprimento da
importante Missão Institucional acolhida pela Secretaria
do Patrimônio da União, não recebi qualquer resposta
à Indicação Legislativa nº 3629/2009.
Não obstante, tomei conhecimento, por meio da
minha Assessoria, do documento elaborado pela Secretaria do Patrimônio da União, intitulado Balanço de
Gestão 2003-2010, onde é destacado o esforço desenvolvido pelo Grupo Interministerial de Trabalho instituído por Decreto em 11.09.2003, que, coordenado
pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
delineou a Política de Gestão do Patrimônio da União,
cujos valores inspiraram a redefinição da missão institucional do Órgão. Segundo o referido Documento, a
implementação de novo modelo de gestão proporcionou
uma gestão mais participativa, que resultou na realização do seguinte diagnóstico da situação do patrimônio
e da sua gestão, apresentado em seus traços principais,
e do seguinte conjunto de desafios a serem superados:
a) Diagnóstico da situação do patrimônio
e da sua gestão – Quanto aos imóveis identificou-se: privatização intensiva; ocupações
irregulares; invasões, grilagem, abusos burocráticos e irregularidade registral; problemas
de demarcação, identificação e documentação,
bem como de apropriação indébita, corrupção
e clientelismo; cobrança de taxas questionada
por cidadãos e políticos; grande número de
bens da União vazios ou sub-ocupados; imóveis não incorporados; conflitos de destinação,
por uso indevido e por titularidade. Quanto à
gestão as principais falhas apontadas são: sistema de gestão e controle do Patrimônio da
União, burocrático, ineficiente, errático e com
freqüência arbitrário; baixa integração com as
políticas e planos dos entes da Federação onde
os bens da União estão inseridos; conflitos,
deseconomias e fragmentação das políticas
públicas federais; excessiva centralização da
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execução; administração por demanda e tolerância ao clientelismo; baixa formalização de
planos e projetos; fraca avaliação dos resultados; Baixa capacidade administrativa e coesão
institucional; normatização e padronização
muito abaixo da necessidade imposta pela
complexidade dos procedimentos, pelo número de funcionários e abrangência territorial.
b) Desafios a serem superados: promover
integração com as políticas territoriais do Governo Federal; promover gestão compartilhada
entre os três níveis de governo; mudar o foco
de ação da mera administração de imóveis
para o da gestão da PNGPU; descentralizar
a execução da PNGPU; fortalecer a participação na tomada de decisão; apoiar a provisão
habitacional e a regularização fundiária para
população de baixa renda; apoiar as políticas
de inclusão social do governo federal; apoiar
as políticas de preservação ambiental; apoiar
programas estruturantes do Governo Federal;
promover o uso racional dos bens da união;
aprimorar a estrutura organizacional da SPU;
melhorar os serviços de atendimento ao pú-
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blico; qualificar e integrar a base de dados dos
bens imóveis da União; manter a atualização
cadastral dos imóveis da União; modernizar
constantemente a base legal da gestão do patrimônio da União; promover a cobrança justa
pelo uso dos imóveis da União; e conhecer e
avaliar os resultados e impactos da PNGPU.
No que diz respeito a melhoria dos “serviços de
atendimento ao público” e à promoção da “cobrança
justa pelo uso dos imóveis da União”, é de conhecimento deste Deputado que há situações em que são
cobradas indevidamente taxas de ocupação, foros ou
laudêmios cujas cobranças estão prescritas; são promovidas inscrições de ocupação, quando a parte já
tem direito à aforamento; são promovidas inscrições de
ocupação, quando a parte é instituição sem fins lucrativos, inclusivo com título de utilidade pública federal,
e poderia receber a cessão gratuita. Enfim, atender
melhor e cobrar o justo, também significa agir de boa
fé e considerar cada situação em que se encontra o
administrado e promover o enquadramento legal correto, sem buscar arrecadar o que não seria devido se
o administrado estivesse melhor informado.

29382

Quinta-feira 9

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Tomamos ainda conhecimento de alguns dados
relativos à demarcação de terrenos marginais (LMEO)
e acrescidos, bem como de terrenos de marinha (LPM)
e acrescidos:A falta de investimentos nas demarcações
de terrenos marginais (LMEO) e de terrenos de marinha (LPM), das quais resultam inclusive a identificação
dos respectivos acrescidos, além de trazer prejuízos à
União, traz problemas de várias naturezas envolvendo
a ocupação irregular desses imóveis, entre os quais
estão inclusive prejuízos ao meio ambiente.
Sobre os cuidados que devem ser tomados nos
procedimentos de demarcação dos terrenos de marinha, merece transcrição a Ementa de outro Acórdão
do Superior Tribunal de Justiça, em que foi Relator o
Ministro Mauro Campbell Marques – RECURSO ESPECIAL Nº 1.205.573 – SC (2010/0146659-0):
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TERRENOS DE MARINHA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL.
IMPRESCINDIBILIDADE. PROCEDIMENTO DEMARCATÓRIO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO
ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. O procedimento de demarcação dos terrenos
de marinha tem efeito meramente declaratório. Além
do que, o direito de propriedade no direito brasileiro
goza de presunção relativa no que alude ao domínio.
2. Não tem validade qualquer título de propriedade
outorgado a particular de bem imóvel situado em área
considerada como terreno de marinha ou acrescido.
Precedente: REsp 1.183.546/ES, de minha relatoria,
Primeira Seção, DJe 29.9.2010 (submetido à sistemática dos recursos repetitivos).
3. É desnecessário o ajuizamento de ação própria,
pela União, para a anulação dos registros de propriedade dos ocupantes de terrenos de marinha, em razão
de o procedimento administrativo de demarcação gozar
dos atributos comuns a todos os atos administrativos:
presunção de legitimidade, imperatividade, exigibilidade e executoriedade. Precedente.
4. Por não ter sido notificado pessoalmente o
recorrido para a participação no procedimento de demarcação das terras de marinha, feriu-se os princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no
sentido de que, tendo residência certa, é necessária a
notificação pessoal do proprietário do imóvel objeto de
procedimento demarcatório para inscrição nas terras
de marinha pela Secretaria de Patrimônio da União,
sendo incabível a intimação por edital.
6. Pode a União realizar cobrança de taxa de
ocupação de terrenos de marinha, porém, após a conclusão de procedimento demarcatório regular, observando-se a imprescindibilidade da notificação pessoal
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do proprietário com residência certa para a validade
do procedimento administrativo da SPU, o que não
ocorreu in casu.
7. Recurso especial provido”
No Estado do Rio de Janeiro, a jurisprudência “no
sentido de que, tendo residência certa, é necessária a
notificação pessoal do proprietário do imóvel objeto de
procedimento demarcatório para inscrição nas terras
de marinha pela Secretaria de Patrimônio da União,
sendo incabível a intimação por edital”, foi recentemente
aplicada em decisão do do Juiz da 4ª Vara Federal de
Niterói, processo nº 2008.51.02.001657-5, em Ação
Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal
em face à União Federal, que citou outro precedente do superior Tribunal de Justiça nesta matéria, que
merece transcrição:
“EMENTA
ADMINISTRATIVO. TERRENO DE MARINHA.
FIXAÇAÕ DA LINHA PREAMAR MÉDIA DE 1831. NECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL DOS INTERESSADOS CERTOS. ART. 11 DO DECRETO-LEI 9.760/46.
1. Para que sejam cumpridos os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa,é necessário que os interessados certos – com imóvel
registrado no cartório de registro de imóveis – sejam
chamados pessoalmente a participar do procedimento
administrativo de demarcação dos terrenos de marinha. A intimação por edital só é cabível para citação
de interessados incertos.
2. Recurso especial provido.
(REsp nº 572.923/SC, Rel. Min. João Otávio Noronha, 2ª Turma, DJU-! De 19/12/2006)”
Para termos uma idéia dos efeitos concretos
da referida decisão do Juízo da 4ª Vara Federal de
Niterói, para fins de seu cumprimento em relação ao
procedimento de demarcação de terreno de marinha
– LPM-1831 iniciado com o Edital nº 001/97, cujos resultados foram levados ao conhecimento público, para
eventuais impugnações dos interessados, por meio do
Edital nº 001/2001, foi editada pela SPU a Portaria nº
34, de 10.03.2009, cujo art. 1º suspende “a cobrança
de foros, taxas de ocupação, laudêmios e multas de
transferência incidentes sobre imóveis localizados no
Municípios de angra dos Reis, Araruama, Armação
de Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Campos dos
Goitacazes, Carapebus, Caimiro de Abreu, Itaguaí,
Macaé, Mangaratiba, Maricá, Niterói, Quissamã, Rio
das Ostras, Sãoi João da Barra, São Pedro da aldeia
e Saquarema, situados no Estado do Rio de Janeiro.”
Também em harmonia com os princípios do contraditório e da ampla defesa, recente decisão do Supremo Tribunal Federal, em Ação Direta de INsconstitucionalidade, com pedido de medida liminar, ajuizada pela

Junho de 2011

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco, com
o objetivo de obter a declaração da inconstitucionalidade do art. 11 do Decreto-Lei nº 9.760/46, na redação
que lhe foi dada pelo art. 5º da Lei nº 11.481/2007, foi
deferida a medida cautelar solicitada. (ADI/4264, Ministo Relator Ricardo Lewandowski)
Portanto, podemos dizer que passados dois anos
da apresentação de Indicação Legislativa de minha
autoria, as dificuldades enfrentadas pela Secretaria
do Patrimônio da União foram ainda mais agravadas.
Diante do exposto, é importante que a Câmara
dos Deputados encaminhe este Requerimento de Informação ao Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão, a fim de que sejam respondidas a perguntas
formuladas e esta Casa Legislativa possa conhecer
melhor os problemas enfrentados e as soluções propostas pela atual gestão da Secretaria do Patrimônio
da União, posicionando-se a respeito e apoiando onde
for necessário para a melhoria da gestão do patrimônio
imobiliário da União.
Sala das Sessões, 8 de junho de 2011. – Deputado
Hugo Leal, (PSC/RJ).
REQUERIMENTO de INFORMAÇÃO
Nº 652, DE 2011
(Do Sr. Alexandre Leite)
Solicita informações ao Senhor Ministro da Saúde sobre as políticas públicas desenvolvidas, atualmente, para prevenção e
tratamento da Leishmaniose no país.
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e dos arts. 115, I – caput, e 116, do Regimento
Interno desta Casa, requeiro a Vossa Excelência que
sejam solicitadas as seguintes informações, referente
a Leishmaniose no país:
Relatório contendo os índices nacionais registrados no país, no decorrer dos últimos 5 anos, de
seres humanos infectados e que vieram a óbito por
Leishmaniose;
Relatório contendo os planos de ação desenvolvidos, atualmente, para prevenção e tratamento da
Leishmaniose e suas pluralidades no país.
Sala das Sessões, 8 de junho de 2011. – Deputado
Alexandre Leite, DEM/SP.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 653, DE 2011
(Do Sr. Rubens Bueno)
Requer informações sobre os valores
arrecadados pela Empresa Brasileira de
Infra-Estrutura Aeroportuária – INFRAERO.
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A Sua Excelência o Senhor
Wagner Bittencourt de Oliveira
Ministro-Chefe da Secretaria de Aviação Civil da
Presidência da República
Senhor Ministro,
Solicito a V. Exa., com base no § 2º, do art. 50,
da Constituição Federal, informação sobre os valores
arrecadados pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura
Aeroportuária – INFRAERO, sendo, a receita bruta total, seu emprego, aplicação e investimento e o lucro
apurado, dos anos de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
e o primeiro trimestre de 2011, referentes às:
TARIFA DE EMBARQUE
APLICÁVEL AO PASSAGEIRO DO TRANSPORTE AÉREO REGULAR E NÃO REGULAR (VÔO CHARTER) INTERNACIONAL E DOMÉSTICA
TARIFAS AEROPORTUÁRIAS
APLICÁVEIS AO TRANSPORTE AÉREO REGULAR E NÃO REGULAR (VÔO CHARTER) DOMÉSTICA E INTERNACIONAL (GRUPO I), COMPREENDIDAS COMO:
TARIFA DE POUSO;
TARIFA DE PERMANENCIA; E
TARIFA DE USO DAS COMUNICAÇÕES E DOS
AUXÍLIOS À NAVEGAÇÃO AÉREA, AUXÍLIOS-RÁDIO
E VISUAIS.
APLICAVÉIS A AVIAÇÃO GERAL (GRUPO II)
DOMESTICA E INTERNACIONAL, COMPREENDIDAS COMO:
TARIFA DE POUSO E DECOLAGEM (UNIFICADO);
TARIFA DE PERMANENCIA (MANOBRA E ESTADIA)
TARIFA DE PROTEÇÃO AO VÔO
RELATIVAS À CARGA;
TARIFA DE ARMAZENAGEM DE CARGA IMPORTADA;
TARIFA DE CAPATAZIA DE CARGA IMPORTADA;
CUMULATIVO DAS TARIFAS DE ARMAZENAGEM E DE CAPATAZIA DA CARGA IMPORTADA OU
EM TRÂNSITO;
TARIFA DE CAPATAZIA DE CARGA IMPORTADA
SOB REGIME ESPECIAL DE TRÂNSITO ADUANEIRO
SIMPLIFICADO DESTINADO A RECINTO ALFANDEGADO LOCALIZADO NA ZONA SECUNDÁRIA;
TARIFAS DE ARMAZENAGEM E DE CAPATAZIA DE CARGA IMPORTADA DE ALTO VALOR ESPECÍFICO; E
CUMULATIVO DAS TARIFAS DE ARMAZENAGEM E DE CAPATAZIA DE CARGA A SER EXPORTADA.
INQUILINATO, CESSÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS
E SERVIÇO
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ALUGUEL DE GUICHÊS PARA AS COMPANHIAS AÉREAS;
ALUGUEL DE SALAS, ESCRITÓRIOS E QUALQUER ESPAÇO FÍSICO NOS AEROPORTOS; E
SERVIÇO OFERECIDO PELA INFRAERO, QUE
GERE QUALQUER ORDEM DE PAGAMENTO OU
TAXA.
As informações solicitadas para o completo ensejo da atividade parlamentar, são necessárias que
seja apurado sobre todas as categorias e classes dos
aeroportos administrados pela INFRAERO.
Câmara dos Deputados, 8 de junho de 2011. –
Deputado Rubens Bueno, PPS/PR.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 654, DE 2011
(Do Sr. Dr. Rosinha)
Solicita ao Sr. Ministro de Estado da
Educação informações a respeito da ampliação das instalações da Universidade
Tecnológica Federal do Paraná – Campus
Cornélio Procópio.
Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, com base no art. 50 da Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do
Regimento Interno, que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas as seguintes informações ao Sr. Ministro de
Estado da Educação:
– Cópias de inteiro teor do processo de compra
e venda dos terrenos adquiridos para a ampliação do
Campus de Cornélio Procópio da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).
– Cópia dos registros dos imóveis.
Justificação
Fomos informados de que na aquisição de dois
terrenos, para a ampliação das instalações físicas da
Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus
de Cornélio Procópio, os valores praticados foram além
dos montantes avaliados por especialistas do ramo
imobiliário. Ademais, foram pagos valores diferentes
por áreas de mesma importância e sem melhorias.
Juntos, os terrenos somam mais de 7.000 m².
São questionamentos que, caso não sejam suficientemente esclarecidos, incomodam a opinião pública e maculam a atual direção.
Para que não restem dúvidas quanto à lisura e
seriedade no processo de ampliação do Campus de
Cornélio Procópio (UTFPR) é que se fundamenta o
presente Requerimento de Informação.
Sala das Sessões, 8 de junho de 2011. – Deputado
Dr. Rosinha.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 655, DE 2011
(Da Sra. Rosane Ferreira)
Solicita informações à Senhora Ministra do Meio Ambiente sobre a eventual
redução de sete unidades de conservação
na Amazônia para permitir a construção de
seis usinas hidrelétricas.
Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com os artigos 115, inciso I,
e 116, ambos do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, solicito à Vossa Excelência que seja encaminhado à Senhora Ministra do Meio Ambiente Pedido
de Informação, tendo em vista (1) a matéria intitulada:
”Por usinas, governo vai reduzir áreas de proteção”,
veiculada na Folha de São Paulo, no caderno Ciência,
em 07 junho do corrente ; (2) a afirmação do periódico de que: ”documentos internos do instituto, obtidos
pela Folha, mostram que a proposta foi feita sem estudos técnicos e tem oposição unânime dos chefes
das unidades” e de que: ”a proposta de redução da
Eletronorte foi feita ”na caneta”, sem estudo técnico
nem ambiental”; (3) a declaração atribuída ao Senhor
Presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade – ICMbio – de que: ”quando as UCS
(unidades de conservação) foram criadas, já havia
acordo entre os ministérios” sobre os estudos para a
construção das usinas.
Quais unidades de conservação serão afetadas
e qual a área total atingida?
Quais são os estudos realizados por esse Ministério para quantificar os impactos e subsidiar as eventuais reduções de áreas das unidades de conservação
em questão, em atenção ao disposto no inciso III do
parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal do
Brasil? Disponibilizar cópias, em caso afirmativo.
De que tratam os eventuais documentos internos,
citados pelo periódico, que dão conta da ”ausência de
estudos técnicos e da oposição unânime dos chefes das
unidades”? Disponibilizar cópias, em caso afirmativo.
Existem acordos ou outras tratativas, com o Ministério das Minas e Energia, efetivados ”quando as
unidades de conservação foram criadas”, referentes
à construção das usinas? Disponibilizar cópias, em
caso afirmativo.
Justificação
Em 2005, a então Ministra do Meio Ambiente,
Marina Silva, propôs, entre outras medidas, a criação
de um mosaico de unidades de conservação, na área
de influência da BR-163 como estratégia de barrar um
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maior avanço sobre as áreas de florestas que ocorreu
com a notícia do asfaltamento da rodovia, que beneficiaria a exportação da soja produzida no Mato Grosso
por meio do porto de Santarém, o que acabou refletindo no aumento dos índices de desmatamento e dos
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conflitos no campo que ceifaram, entre outras, a vida
da missionária americana Dorothy Stang.
O mosaico é composto pelas unidades de conservação constantes do quadro abaixo:
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Por outro lado, o processo de implantação das
Usinas Hidrelétricas acarretam, como impactos negativos ao meio ambiente: o desmatamento; a alteração
da dinâmica do ambiente aquático, tanto à montante
como à jusante da barragem; a eutrofização; a diminuição da qualidade da água; a criação de barreiras
aos peixes (dificultando ou inibindo a piracema). Além
dos impactos ambientais, temos os sociais, inerentes
à diminuição da qualidade de vida das comunidades
afetadas, tais como: aumento da demanda por saneamento; da produção de lixo; de doenças; do crescimento da violência urbana; do rompimento de laços
culturais e afetivos; da necessidade do reassentamento
de famílias, entre outros. Estes impactos devem ser
devidamente aquilatados, compensados e mitigados
no âmbito do processo de licenciamento ambiental.
Tudo isto, certamente, será agravado em função
do avanço sobre as áreas protegidas do mosaico de
UCS, da BR – 163.
Assim, se a construção das usinas hidrelétricas
demandarem, de forma irreversível, a diminuição das
áreas de unidades de conservação em tela, as perdas, em termos de biodiversidade, serão inestimáveis.
Por outro lado, se a desafetação ou redução das
áreas ocorrerem sem os estudos técnicos devidos, em
afronta à Constituição Federal, e sem a devida participação de todos os setores envolvidos e, ainda por
cima, por Medida Provisória até agosto do corrente ano,
conforme sugerido na matéria em questão, teremos um
precedente que poderá decretar, de forma irreversível,
a decadência da política de áreas protegidas no país,
e por conseqüência, de todo o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação.
Por esses motivos, Senhor Presidente, faz-se necessário a obtenção das informações ora requeridas,
que possibilitem subsidiar os encaminhamentos apropriados, no âmbito do Parlamento Brasileiro.
Sala das Sessões, 8 de junho de 2011. – Deputada
Rosane Ferreira.
REQUERIMENTO Nº 2076/2011
(Das Sras. Erika Kokay e Marina Santanna)
Requer voto de pesar pelo falecimento do Sr. Manoel Vitor Neto, ex-vereador de
Cidade de Ocidental, Estado do Goiás.
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 117 do RICD, requeremos
a V. Exa. seja registrado nos Anais da Casa, voto de
profundo pesar pelo falecimento do Sr. Manoel Vitor
Neto, ex-vereador de Cidade de Ocidental, Estado do
Goiás, e pedido de apuração, pelas autoridades competentes, da autoria e das circunstâncias criminosas
de sua morte.
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Justificação
Manoel Vitor Neto era o secretário de governo
da prefeitura de Cidade Ocidental, membro da direção
estadual do PT, presidente de honra do partido em Goiás e ex-vereador pelo município. Amigo e competente
militante, conhecido por todos por “Neto”, foi sepultado com inúmeras homenagens da família e milhares
de amigos, que sentiram que ali estava sendo ceifada
uma voz em defesa de seus direitos.
Exigimos, também, uma rigorosa investigação
para que os responsáveis sejam implacavelmente
punidos, afastando-se qualquer possibilidade de impunidade.
Sala das Sessões, 8 de junho de 2011. – Deputada,
Erika Kokay, PT/DF, Dep. Marina Santanna, PT/GO.
REQUERIMENTO Nº 2077/2011
(Do Sr. Dr. Rosinha)
Requer a redistribuição do Projeto de
Lei n.º 195/2011 à Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 139, II, a, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a revisão do despacho inicial dado ao Projeto
de Lei n.º 195/2011, de autoria da Deputada Rebecca
Garcia, incluindo a Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional para que esta possa deliberar
quanto ao mérito da referida proposição, nos termos
do art. 32, XV, alíneas a, c e m do RICD.
Justificação
O Projeto de Lei n° 195, de 2011, de autoria da
Deputada Rebecca Garcia, institui o sistema nacional
de redução de emissões por desmatamento e degradação, conservação, manejo florestal sustentável, manutenção e aumento dos estoques de carbono florestal
(REDD+), e dá outras providências. A Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional entende ser
necessária a tramitação do referido Projeto de Lei nesta
Comissão, uma vez que envolve interesses nacionais
relacionados a acordos que ainda serão firmados pelo
Estado Brasileiro no âmbito da 17ª Conferência das
Partes (COP-17) na UNFCCC, a ocorrer em Durban,
África do Sul, em novembro e dezembro de 2011.
Vale dizer que o conceito de REDD nasceu no
âmbito das negociações da Convenção-Quadro das
Nações Unidas para Mudanças do Clima (UNFCCC,
na sigla em inglês) e como tal deve ser entendido como
instrumento para se atingir objetivos da política do clima, voltados para mitigação das emissões e adaptação
ao novo cenário climático.
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A esse respeito, o Estado brasileiro precisa
adequar sua legislação interna aos acordos firmados no regime internacional de mudança do clima,
em especial ao uso de mecanismos de mercado
compensatório para apoiar as ações de mitigação
de países em desenvolvimento a ser definidos no
âmbito da UNFCCC.
Como ainda não há entendimento internacional
sobre metodologias que sejam capazes de assegurar
a solidez das reduções oriundas de REDD+, isto é, a
garantia de permanência e de ausência de vazamento, o Projeto de Lei nº 195 de 2011 carece de atualização em relação às decisões acordadas por ocasião
da COP-16, em Cancun, e principalmente da próxima
COP-17 a ocorrer em Durban, África do Sul, em novembro e dezembro de 2011.
Sendo assim, por envolver interesse de Estado
em negociação internacional ainda em curso, requer
a revisão do despacho inicial, determinando a apreciação do mérito do PL 195, de 2011, pelo Plenário
desta Comissão.
Sala das Sessões, 8 de junho de 2011. – Deputado
Dr. Rosinha.
REQUERIMENTO Nº 2078/2011
(Do Sr. Dr. Aluizio)
Requer a constituição de Comissão
Externa a fim de acompanhar crise no Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro.
Senhor Presidente
Nos termos do art. 117, combinado com os arts.
22, inciso II, 33 inciso III, e 38 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, requeiro a V. Ex.ª, que
seja constituída Comissão externa para acompanhar
os desdobramentos da crise instalada no Corpo de
Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro.
A situação atual gera uma desconfiança da população em relação às obrigações do estado para com
as reivindicações da categoria, deixando a percepção
da constituição de um estado personificado.
As atitudes de acirramento da crise, como a prisão
de uma grande quantidade de membros da corporação,
e os adjetivos utilizados publicamente por parte dos
órgãos do estado para caracterizar os manifestantes,
levam a uma desconfiança da população na capacidade de que este problema se resolva atendendo ao
seu anseio, que é ver respeitada a corporação dos
Bombeiros.
Corporação esta que sempre gozou de prestígio
junto às pessoas, sendo inclusive utilizada como ferramenta de apoio à Secretaria de Estado de Saúde.
Soma-se a este sentimento de personificação do
estado, que muitas vezes impossibilita o diálogo franco,
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a deflagração da greve dos professores da rede pública, o que gera ainda mais insstabilidade à população
que nós, deputados, preliminarmente representamos.
Sala das Sessões, 8 de junho de 2011. –Deputado
Dr. Aluizio, PV/RJ.
REQUERIMENTO Nº 2079/2011
(Do Senhor João Lyra)
Requer a inclusão na ordem do dia do
PL 7575/2010.
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 114, inciso XIV, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeremos
a Vossa Excelência a inclusão na Ordem do Dia do PL
nº 7575/2010, que “Dispõe sobre a criação de Varas
do Trabalho na Jurisdição do Tribunal Regional do
Trabalho da 19ª Região e da outras providências.”
Sala das Sessões, 8 de junho de 2011. –Deputado
João Lyra, PTB/AL.
REQUERIMENTO Nº 2080/2011
(Do Sr. Wilson Filho)
Requer a desapensação de Projeto
de Lei.
Senhor Presidente:
Requeremos a V. Exa., nos termos do artigo 142 e
143 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
a desapensação do Projeto de Lei nº 874/2007, que
dispõe sobre a comprovação da qualidade de estudante
e de menor de dezoito anos nas situações que especifica, de minha autoria, ao Projeto de Lei 1604/2007
do nobre Deputado João Campos.
O PL 1604/2007 trata do benefício da meia-entrada, e o nosso projeto trata apenas da regulamentação
de um direito que o cidadão já tem de ter sua condição
de estudante reconhecida em todo Brasil.
Assim justifica a votação com a maior brevidade
desse Projeto de Lei, tão importante para os nossos
jovens.
Sala das Sessões, 8 de junho de 2011. – Deputado
Wilson Filho, PMDB/PB.
REQUERIMENTO Nº 2081/2011
(Do Sr. Audifax)
“Requer a inclusão, na Pauta da Ordem do Dia, da PEC nº 457, de 2005, que
Altera o art. 40, inciso II, da Constituição
Federal, relativo ao limite de idade para a
aposentadoria compulsória do servidor
público em geral, e acrescenta dispositivo
ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.”
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Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do
Art.114, inciso XIV, combinado com Art. 86, parágrafo
3º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
a inclusão na Pauta da Ordem do Dia da Proposta
de Emenda à Constituição nº 457, de 2005, que Altera o Art. 40, inciso II, da Constituição Federal, relativo
ao limite de idade para a aposentadoria compulsória
do servidor público em geral, e acrescenta dispositivo
ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Justificação
Trata a presente Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 457, de 2005, de matéria que altera o
Art. 40, inciso II, da Constituição Federal, possibilitando a aposentadoria compulsória do servidor público
em geral tanto aos 70 anos, com proventos proporcionais (como já prevê o texto constitucional atual),
como aos 75 anos, na forma de lei complementar.
A Proposta inicial, ainda, acrescenta dispositivo ao
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, no
sentido de prever, até a edição de lei complementar,
aposentadoria compulsória aos 75 anos de Ministros
do Supremo Tribunal Federal, dos demais Tribunais
Superiores e do Tribunal de Contas da União, nos
termos estabelecidos pelo Art. 52 da Constituição (a
Seção ‘Do Senado Federal’).
A referida matéria conta com parecer aprovado
desde 07/06/2006 pela Comissão Especial e, portanto,
encontra-se pronta para a Ordem do Dia desta Casa,
onde tramitou nos termos regimentais. A Comissão Especial designada para proferir parecer sobre esta PEC
nº 457, de 2005, aprovou Substitutivo no qual propõe a
alteração apenas do Art. 40, inciso II, da Constituição
Federal, ampliando de 70 para 75 anos de idade a aposentadoria compulsória do servidor público em geral.
A expectativa de vida laboral dos trabalhadores
com idade acima de 70 anos acompanha o próprio
aumento da expectativa de vida da população brasileira e encontra respaldo, inclusive, em estatísticas do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística Aplicada
– IBGE. Neste cenário, é fundamental o debate sobre
o sistema previdenciário, uma vez que a tendência caminha no sentido de aumentar a desproporção entre
contribuintes e beneficiários e, conseqüentemente,
aprofundar o déficit previdenciário.
Vários trabalhadores com idade acima de 70
anos mantêm plena capacidade de trabalho e a especialização adquirira no decorrer dos anos contribui
favoravelmente para a continuidade do desempenho
das atividades do setor público, corroborando para o
desenvolvimento da nação.
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Em virtude de sua importância e relevância, uma
vez que não podemos prescindir de mão-de-obra especializada, e em se tratando de Proposta que altera
a Constituição Federal, solicito preferência à matéria
nas deliberações desta Casa Legislativa.
Sala das Sessões, 8 de junho de 2011. –Deputado
Audifax, PSB/ES.
REQUERIMENTO Nº 2082/2011
(Do Sr. Marllos Sampaio)
Requer a inclusão na Ordem do Dia
da PEC 270/2008.
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 114, inciso XIV, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeremos a Vossa Excelência a inclusão na Ordem do Dia
da Proposta de Emenda à Constituição nº 270/2008,
que “Altera a redação do art. 40 da Constituição Federal, unificando os tipos de aposentadoria por invalidez
permanente, e o Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, introduzido artigo que estabelece regra de
transição complementar à Emenda Constitucional nº
41, de 2003, para sua modalidade de aposentadoria”.
Esta solicitação se dá pela relevante importância da
matéria, contribuindo assim para o resgate da dignidade dos Servidores Públicos Civis já aposentados ou
que venham a se aposentar por invalidez permanente,
no nosso País.
Sala das Sessões, 8 de junho de 2011. – Deputado
Marllos Sampaio, PMDB/PI.
Of. nº 99/2011
Brasília, 8 de junho de 2011.
A Sua Excelência o Senhor
Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Praça dos Três Poderes – Brasília – DF – CEP 70160900
Requerimento nº 2083/2011
Exmo. Senhor Presidente,
Nos termos regimentais venho requerer a Vossa
Excelência a inclusão na ordem do dia o PLP 230/2004,
que “Modifica a Lista de Serviços Tributáveis pelo Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e dá outras
providências”. O referido projeto de lei é extremamente
importante, portanto e fundamental que a matéria seja
apreciada por esta casa.
Sala das Sessões, 8 de junho de 2011.
Desde já agradeço.
Atenciosamente, Deputado Domingos Sávio,
Vice Líder do PSDB.
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REQUERIMENTO Nº 2084/2011
(Do Sr. Delegado Protógenes)
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Justificação

Requer a inclusão na Ordem do Dia
da Proposta de Emenda à Constituição –
PEC nº 534/2002.

A imprensa noticiou que a Presidente Dilma Rousseff decidiu não se encontrar com a advogada iraniana
e Nobel da Paz Shirin Ebadi que chega ao Brasil na terça-feira. Diz a Agência Estado, em 5 de junho de 2011:

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 114, inciso XIV, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
Vossa Excelência que seja incluída na Ordem do Dia a
Proposta de Emenda à Constituição – PEC nº 534 de
2002, que “Altera o art. 144 da Constituição Federal,
para dispor sobre as competências da guarda municipal e criação da guarda nacional”.
Sala das Sessões, 8 de junho de 2011. – Delegado
Protógenes, Deputado Federal, PCdoB/SP.

Dilma decide não receber Nobel da Paz
iraniana
05 de junho de 2011 | 11h 16
AE – Agência Estado
A presidente Dilma Rousseff decidiu não
se encontrar com a advogada iraniana e Nobel
da Paz Shirin Ebadi, que chega ao Brasil na
terça-feira. Principal voz da oposição a Teerã no
exílio, Shirin será recepcionada no Palácio do
Planalto apenas pelo assessor para Assuntos
Internacionais, Marco Aurélio Garcia.

REQUERIMENTO N° 2085/2011
(Do Sr. Carlos Brandão)
Requer inclusão na pauta de votações,
do Projeto de Lei nº. 4548/1998, que “Dá
nova redação ao caput do art. 32 da Lei nº.
9.605, de fevereiro de 1998, que “dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao
meio ambiente, e dá outras providências”.
Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 114, inciso XIV, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, que seja incluído na Ordem do Dia o
Projeto de Lei nº. 4548/1998, em virtude da relevância da matéria.
Sala das Sessões, 8 de junho de 2011. – Deputado
Carlos Brandão.
REQUERIMENTO Nº 2086/2011
(Do Sr. Duarte Nogueira)
Requer a aprovação de Moção de Repúdio à atitude da Presidente Dilma Rousseff, de não receber a Senhora SHIRIN EBADI,
Prêmio Nobel da Paz e Advogada iraniana
de Direitos Humanos, em visita ao Brasil.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, a aprovação pelo Plenário, de MOÇÃO DE
REPÚDIO à atitude da Presidente Dilma Rousseff,
conforme divulgado pela imprensa, de não receber
a Senhora SHIRIN EBADI, Prêmio Nobel da Paz e
Advogada iraniana de Direitos Humanos, em visita
ao Brasil.

“Se Dilma defende os direitos humanos
e as mulheres, ela me receberá”, insistiu a iraniana em entrevista ao jornal O Estado de S.
Paulo. O governo brasileiro, porém, acredita
que receber a ativista enviaria “a mensagem
errada”.
A decisão do Planalto vai na contramão
da mudança na diplomacia para os direitos humanos que Dilma vinha conduzindo até agora.
Antes de tomar posse, a presidente criticou publicamente a abstenção do Itamaraty em uma
resolução do Conselho de Direitos Humanos
da ONU condenando o apedrejamento de mulheres no Irã. Dilma chamou de “ato bárbaro”
a lapidação, posição reiterada em entrevista
ao jornal Washington Post.
Em março, Dilma rompeu com o padrão
de voto do governo Lula nas Nações Unidas e
apoiou a criação de um relator especial para o
Irã – sob críticas do ex-chanceler Celso Amorim. Uma semana depois, Shirin foi convidada a
um jantar na embaixada do Brasil em Genebra.
Oficialmente, o Planalto justifica que, pelo
protocolo, a presidente recebe apenas chefes
de Estado e de governo. Nos bastidores, porém, o governo diz que receber Shirin seria
colocar o Brasil dentro de uma “disputa interna
delicada”. “Desde janeiro, já vieram ao Brasil
tanto dissidentes quanto delegações oficiais
do Irã. A presidente não recebeu nenhum deles”, afirma uma fonte do Planalto.
Diante dessa notícia, nossa reação não poderia
ser diferente. É Inconcebível e injustificável a atitude
da Presidente Dilma Rousseff ao decidir não receber
a Senhora Shirin Ebadi. Não se trata de mais um dis-
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sidente, sujeito aos protocolos do Ministério das Relações Exteriores.
Atualmente, Shirin Ebadi é professora na Universidade de Teerã e tem-se envolvido numa campanha a
favor do estatuto legal das mulheres e crianças no Irã.
Como advogada é conhecida pela sua intervenção
em numerosos casos de violação de direitos humanos,
em especial de mulheres e crianças. Também tem defendido dissidentes, membros de minorias religiosas e
de publicações fechadas pelo governo iraniano. Shirin
Ebadi foi a representante legal de Ezzat Ebrahim-Nejad, a única vítima mortal dos protestos estudantis de
1999. No decorrer do processo, Ebadi foi acusada de
divulgar uma fita de vídeo com a confissão do autor do
crime. Como conseqüência, a sua licença de advogada
foi revogada durante alguns meses.
Shirin Ebadi ajudou na criação da lei contra o
abuso físico de crianças, que foi aprovada pelo parlamento iraniano em 2002, e fundou duas organizações
não governamentais: a Sociedade para a Proteção dos
Direitos das Crianças e o Centro dos Defensores dos
Direitos Humanos.
Em 10 de outubro de 2003, o Comitê Nobel considerou-a uma “pessoa corajosa” e atribuiu-lhe o Nobel da Paz pelos seus esforços corajosos em prol da
democracia e dos direitos humanos, especialmente
direitos das mulheres e das crianças.
Em abril de 2008, Shirin Ebadi declarou à agência Reuters que o respeito pelos Direitos Humanos
no Irã tinha regredido nos últimos dois anos e aceitou
defender os dirigentes Bahá’ís presos no Irã em 2008.
Shirin Ebadi não é um dissidente comum, é uma
“pessoa corajosa” que merece o apoio de todos. Ser
recebida pela Presidente Dilma Rousseff significará
apenas que o Brasil está do lado certo: do lado da liberdade, dos direitos humanos e da paz.
Sala das Sessões, 8 de junho de 2011. – Deputado
Duarte Nogueira, Líder do PSDB na Câmara dos
Deputados.
REQUERIMENTO Nº 2087/2011
(Do Senhor Deputado Beto Mansur)
Requer a convocação de Sessão Solene da Câmara dos Deputados, no dia 10
de abril de 2012, às 10 horas.
Senhor Presidente:
Representando um décimo da composição da
Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa Excelência,
com base no art. 68 do Regimento Interno, a convocação de Sessão Solene desta Casa, em Plenário, para
o dia 10 de abril de 2012 (terça-feira), às 10 horas,
em comemoração ao Centenário do Santos Futebol
Clube, fundado em 14 de abril de 1912.
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Sala das Sessões, 8 de junho de 2011. – Beto
Mansur, Deputado Federal, PP/SP.
REQUERIMENTO Nº 2088/2011
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)
“Requer a criação de Comissão Especial destinada a analisar a PEC 445 de 2009.”
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 22, inciso II, combinado com
o art. 17, inciso I, alínea “m”, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, solicito a criação de Comissão
Especial destinada a proferir parecer à PEC 445, de
2009, que “altera os arts. 21, 22 e 48 da Constituição
Federal, para transferir da União para o Distrito Federal as atribuições de organizar e manter a Defensoria
Pública do Distrito Federal.
Sala das Sessões, 8 de junho de 2011. – Arnaldo
Faria de Sá, Deputado Federal – São Paulo, Vice-Líder do PTB
REQUERIMENTO Nº 2089/2011
(Da Senhora Deputada Fátima Pelaes)
Assunto: Desarquivamento de Proposição.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência nos termos do art.
105, Parágrafo Único, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, o desarquivamento da proposição, PL
6625/2006 de autoria do Sr. Osório Adriano.
Sala das Sessões, 8 de junho de 2011. – Deputada
Fátima Pelaes, PMDB/AP.
REQUERIMENTO Nº 2090/2011
(Da Senhora Lauriete)
Requer a inclusão na Ordem do Dia da
PEC 153/2003, que regulamenta a carreira
de Procurador Municipal.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do Art.
114, inciso XIV do Regimento Interno, a inclusão na
Ordem do Dia da PEC Nº 153, de 2003, que “regulamenta a carreira de Procurador Municipal”, alterando o Artigo 132 da Constituição Federal.
O presente Requerimento por si se justifica e
fundamenta-se por se tratar de matéria relevante e de
elevado interesse social público, na medida em que
viabiliza o aperfeiçoamento dos trabalhos realizados
pelas Procuradorias Municipais o que significa, na
prática, atender de forma equânime e qualitativa mais
próxima, ao cidadão, em todas as suas expectativas,
principal e especialmente no que se refere ao interesse
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coletivo de cada comunidade espalhada pelos rincões
existentes em nosso país.
Sala das Sessões, 8 de junho de 2011. – Deputada
Lauriete (PSC-ES).
REQUERIMENTO Nº 2091/2011
(Do Sr. Alex Canziani)
Requer Voto de Pesar pelo Falecimento da Sra. Maria Christina Andrade Vieira.
Senhor Presidente,
Com fulcro no Art. 117, Inciso XVIII, e Parágrafo
2º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a Vossa Excelência se digne registrar nos
Anais desta Casa voto de pesar pelo falecimento da
Sra. Maria Christina Andrade Vieira, ocorrido na data
de 02/06/2011, em Curitiba/PR.
É a nossa homenagem. Na certeza de apoio dos
nobres pares ao presente Requerimento, submetemos
à apreciação.
Justificação
A Sra. Maria Christina Andrade Vieira, ex-presidente da Fundação Cultural de Curitiba, faleceu aos
60 anos, vítima de câncer. Ela era irmã o ex-Ministro
José Eduardo de Andrade Vieira.
Foi a primeira mulher a presidir a Associação Comercial do Paraná (ACP). Curitibana, era formada em
Filosofia, com licenciatura em Psicologia, pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). Era
especialista em Antropologia Social pela Universidade
Federal do Paraná; em Marketing pela PUC-PR e Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM); em
História da Arte pela Escola de Música e Belas Artes
do Paraná (EMBAP).
Havia assumido a direção da Fundação Cultural
de Curitiba em dezembro passado e, nos últimos dias,
pediu afastamento da função para tratamento de saúde.
Diante do exposto, apresento esta justa homenagem a Sra. Maria Christina Andrade Vieira.
Sala das Sessões, 8 de junho de 2011. – Alex
Canziani, Deputado Federal.
REQUERIMENTO Nº 2092/2011
(Do Sr. Alex Canziani)
Requer Voto de Pesar pelo Falecimento da Sra. Maria de Lourdes Sabbag Akel.
Senhor Presidente,
Com fulcro no Art. 117, Inciso XVIII, e Parágrafo
2º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a Vossa Excelência se digne registrar nos
Anais desta Casa voto de pesar pela morte da Sra.
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Maria de Lourdes Sabbag Akel, ocorrido na data de
02/06/2011, em Curitiba/PR.
É a nossa homenagem. Na certeza de apoio dos
nobres pares ao presente Requerimento, submetemos
à apreciação.
Justificação
A Sra. Maria de Lourdes Sabbag Akel, de 92
anos, sofreu uma parada cardíaca. É mãe do Reitor
da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Zaki Akel
Sobrinho e viúva do comerciante Naim Akel.
Além de Zaki, é mãe de outros quatro filhos: Ardisson, atual Presidente da Junta Comercial do Paraná
e ex-Presidente da Associação Comercial do Paraná e
da Federação das Associações Comerciais do Paraná
(Faciap); Omar, atual Assessor do Prefeito de Curitiba,
Luciano Ducci, e ex-Presidente do IPPUC; Ricardo,
Consultor da área de saúde e ex-Diretor do Hospital
das Clínicas de Curitiba; e Naim Filho, Psicólogo e
Administrador que foi Diretor do Procon.
Diante do exposto, apresento esta justa homenagem a Sra. Maria de Lourdes Sabbag Akel.
Sala das Sessões, 8 de junho de 2011. – Alex
Canziani, Deputado Federal.
REQUERIMENTO Nº 2093/2010
(Da Sra. Alice Portugal)
Requer a inclusão na Ordem do Dia
da PEC nº 270/2008.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art.
114, Inciso XIV, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, a inclusão na Ordem do Dia da Proposta
de Emenda à Constituição nº 270/2008, que “Altera a
redação do art. 40 da Constituição Federal, unificando
os tipos de aposentadoria por invalidez permanente,
e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
introduzindo artigo que estabelece regra de transição
complementar à Emenda Constitucional nº 41, de 2003,
para sua modalidade de aposentadoria”.
Esta solicitação se dá pela relevante importância
da matéria que contribui para o resgate da dignidade
dos Servidores Públicos Civis já aposentados ou que
venham a se aposentar por invalidez permanente em
nosso País.
Sala das Sessões, 8 de junho de 2011. – Deputada
Alice Portugal, PCdoB/BA.
REQUERIMENTO Nº 2094/2011
(Do Sr. Paulo Freire)
Requer a apensação do PL nº 664, de
2011, ao PL nº 4796, de 2001.
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Senhor Presidente,
Nos termos dos artigos 142 e 143 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa
Excelência a apensação do PL nº 664, de 2011, do Deputado Nelson Marquezelli, ao PL nº 4796, de 2001,
de autoria do Senado Federal, pelas seguintes razões:
1. O PL nº 664, de 2011, do Deputado Nelson
Marquezelli, denomina o “Aeroporto Internacional Governador Orestes Quércia” o Aeroporto Internacional de
Viracopos localizado na cidade de Campinas, Estado
de São Paulo foi apresentado em 3 de março de 2011;
2. O PL nº 4.796, de 2001, de autoria do Senado
Federal, denomina o “Aeroporto Internacional de Viracopos – Governador Mário Covas” o Aeroporto Internacional de Viracopos, na cidade de Campinas, no
Estado de São Paulo, já aprovado pelo Senado Federal , iniciou a sua tramitação em 31 de maio de 2001;
3. Ao PL nº 4.796, de 2007, apensados estão
outros quatros projetos de lei, todos eles com o objetivo de também dar nova denominação ao Aeroporto
de Viracopos em Campinas – SP .
São eles:
· PL 4.089/2001 – de autoria do Deputado Luciano Zica, altera a denominação do
Aeroporto Internacional de Viracopos, Campinas, Estado de São Paulo, para Aeroporto
Internacional Carlos Gomes;
· PL 4.436/2001 – de autoria do Deputado
André Benassi, denomina “Aeroporto Internacional José Roberto Magalhães Teixeira” o aeroporto de Viracopos, na cidade de Campinas,
Estado de São Paulo;
· PL 3.276/2004 – de autoria do Deputado
Luciano Zica, altera a denominação do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas
/ SP, para Aeroporto Internacional de Viracopos, Maestro Carlos Gomes e
. PL 5113/2005 – de autoria do Deputado Carlos Sampaio, altera a denominação
do Aeroporto Internacional de Viracopos, no
Município de Campinas, Estado de São Paulo,
para “Aeroporto Internacional de Viracopos –
Papa João Paulo II”.
Diante dos argumentos supracitados, chamamos
a atenção para o que dispõe os artigos 142 e 143 do
RICD:
“Art. 142. Estando em curso duas ou mais
proposições da mesma espécie, que regulem
matéria idêntica ou correlata, é licito promover sua tramitação conjunta, mediante reque-
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rimento de qualquer Comissão ou Deputado
ao Presidente da Câmara, observando-se que:
I – do despacho do Presidente caberá
recurso para o Plenário,no prazo de cinco
sessões contado de sua publicação;
II – considera-se um só o parecer da
Comissão sobre as proposições apensadas.
Parágrafo único. A tramitação conjunta só
será deferida se solicitada antes de a matéria
entrar na Ordem do Dia ou, na hipótese do art.
24, II, antes do pronunciamento da única ou
da primeira Comissão incumbida de examinar
o mérito da proposição.
Art. 143. Na tramitação em conjunto ou por dependência, serão obedecidas as seguintes normas:
I – ao processo da proposição que deva
ter precedência serão apensos, sem incorporação, os demais;
II – terá precedência:
a) a proposição do Senado sobre a da
Câmara;
b) a mais antiga sobre as mais recentes
proposições;
III – em qualquer caso, as proposições
serão incluídas conjuntamente na Ordem do
Dia da mesma sessão.
Parágrafo único. O regime especial de
tramitação de uma proposição estende-se às
demais que lhe estejam apensas.”
(Regimento Interno da Câmara dos Deputados
– grifo nosso).
Diante do exposto, requeiro a apensação do PL
664/2011 ao PL 4796/2011 e seus apensados em estrita observância do Regimento Interno da Casa.
Sala das Sessões, 8 de junho de 2011. – Deputado
Paulo Freire, PR/SP.
REQUERIMENTO Nº 2095/2011
Requer a inclusão na Ordem do Dia da
Proposta de Emenda à Constituição PEC
nº 300/2008.
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 114, inciso XIV, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeremos a
Vossa Excelência que seja incluída na Ordem do Dia
a Proposta de Emenda à Constituição – PEC nº 300
de 2008, que “Altera a redação do § 9º do artigo 144
da Constituição Federal”.
Sala das Sessões, 8 de junho de 2011. – Jean
Wyllys, Deputado Federal – PSOL/RJ.
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REQUERIMENTO Nº 2096/2011
(Do Sr. José Augusto Maia)
Requer a inclusão de matéria na Ordem do Dia do Plenário.
Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, nos termos do art. 114, inciso
XIV do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
a inclusão da PEC n.º 270/2008, na pauta da Ordem
do Dia, por se tratar de matéria de grande importância para a sociedade brasileira, que “altera a redação
do art. 40 da Constituição Federal, unificando os dois
tipos de aposentadoria por invalidez permanente, e o
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzindo artigo que estabelece regra de transição
complementar à Emenda Constitucional n.º 41/2003,
para sua modalidade de aposentadoria”.
Informo, ainda, que a referida matéria tramita na
Câmara dos Deputados há mais de dois anos, e só
nesta Legislatura já foi objeto de centenas de Requerimentos solicitando sua inclusão na Ordem do Dia
do Plenário.
Sala das Sessões, 8 de junho de 2011. – Deputado
José Augusto Maia, PTB/PE
PLENÁRIO
REQUERIMENTO Nº 2097/2011
(Do Sr. Júlio Delgado)
Requer que o Projeto de Lei nº 1.621,
de 2007, seja remetido à Comissão seguinte,
nos termos regimentais apontados.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
É sabido que esta Presidência confere total liberdade para que as Comissões analisem, cada uma em
seu tempo, as matérias sob sua competência.
Também é relevante que o instituto constante no
§ 6º do art. 52 do Regimento Interno seja utilizado em
caráter excepcional. Concordamos com tal posicionamento por acreditar que as Comissões merecem dispor
de certa autonomia.
O Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
por sua vez, abre espaço para evitar que as matérias
repousem por prazo indeterminado, sem apreciação.
Observe vossa excelência o Projeto de Lei 1621,
de 2007, que “dispõe sobre as relações de trabalho em
atos de terceirização e na prestação de serviços a terceiros no setor privado e nas sociedades de economia
mista”. A proposição, de alta relevância, repousa sob
análise da Comissão de Desenvolvimento Econômico,
Indústria e Comércio desde 24.08.2007.
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Desde 10.03.2010 encontra-se com o mesmo
relator sem, contudo, ter merecido sequer sua manifestação.
A proposta constante no projeto, do mais alto alcance social, de autoria do nobre Deputado Vicentinho,
infelizmente não prospera como gostaríamos.
Entendemos que é nosso dever, como parlamentares, nos manifestarmos sobre as matérias, permitindo o devido debate por parte dos demais membros do
colegiado quer resultando em aprovação ou rejeição.
Por isso, cientes da cautela que um pedido como
este merece para que não haja interferência indevida
nos trabalhos das Comissões, entendemos ser este um
caso excepcional que merece nossa especial atenção.
Por todo o exposto, solicitamos a Vossa Excelência que remeta à Comissão seguinte, nos termos do
art. 52, § 6º, do Regimento Interno, o Projeto de Lei
nº 1.621, de 2007.
Sala das Sessões, 8 de junho de 2011. – Júlio
Delgado, Deputado Federal – PSB/MG.
REQUERIMENTO Nº 2098/2011
(Deputado Luiz Nishimori)
Requer Voto de Pesar pelo falecimento
do Sr. GENKO SHIMABUKURO.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 117, do inciso XVIII
do Regimento Interno, ouvido o Plenário, seja registrado nos Anais da Casa voto de profundo pesar pelo
falecimento do Sr. GENKO SHIMABUKURO, no dia
31 de maio de 2011, e o envio de condolências para
a família .
Justificação
O Sr. GENKO SHIMABUKURO nascido na Província Okinawa – Japão veio para o Brasil, e na Cidade
de Maringá, Estado do Paraná, se tornou um grande
Empresário Maringaense.
Casado com a Sra. Kioko Shimabukuro, deixa 5
filhos, 9 netos e 02 bisnetos.
A sua passagem por este mundo sem dúvida
contribuiu muito com exemplo de vida, generosidade
e ensinamentos para aqueles que o conhecia.
Desta forma solicito o registro na Câmara dos
Deputados, com muito pesar.
Sala das Sessões, 8 de junho de 2011. – Luiz
Nishimori, Deputado Federal

VI – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – COMPARECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:
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Partido Bloco
RORAIMA
Berinho Bantim PSDB
Dr. Francisco Araújo PSL PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Edio Lopes PMDB
Jhonatan de Jesus PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luciano Castro PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Paulo Cesar Quartiero DEM
Raul Lima PP
Teresa Surita PMDB
Total de Roraima 8
AMAPÁ
Dalva Figueiredo PT
Davi Alcolumbre DEM
Evandro Milhomen PCdoB PsbPtbPcdob
Fátima Pelaes PMDB
Luiz Carlos PSDB
Sebastião Bala Rocha PDT
Vinicius Gurgel PRTB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Amapá 7
PARÁ
André Dias PSDB
Beto Faro PT
Cláudio Puty PT
Elcione Barbalho PMDB
Giovanni Queiroz PDT
José Priante PMDB
Josué Bengtson PTB PsbPtbPcdob
Lira Maia DEM
Lúcio Vale PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luiz Otávio PMDB
Miriquinho Batista PT
Wandenkolk Gonçalves PSDB
Zé Geraldo PT
Total de Pará 13
AMAZONAS
Átila Lins PMDB
Carlos Souza PP
Francisco Praciano PT
Henrique Oliveira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Pauderney Avelino DEM
Rebecca Garcia PP
Sabino Castelo Branco PTB PsbPtbPcdob
Silas Câmara PSC
Total de Amazonas 8
RONDONIA
Carlos Magno PP
Lindomar Garçon PV PvPps
Marinha Raupp PMDB
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Mauro Nazif PSB PsbPtbPcdob
Moreira Mendes PPS PvPps
Natan Donadon PMDB
Nilton Capixaba PTB PsbPtbPcdob
Padre Ton PT
Total de Rondonia 8
ACRE
Antônia Lúcia PSC
Flaviano Melo PMDB
Gladson Cameli PP
Henrique Afonso PV PvPps
Marcio Bittar PSDB
Perpétua Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Sibá Machado PT
Total de Acre 7
TOCANTINS
Ângelo Agnolin PDT
César Halum PPS PvPps
Eduardo Gomes PSDB
Júnior Coimbra PMDB
Laurez Moreira PSB PsbPtbPcdob
Lázaro Botelho PP
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM
Total de Tocantins 7
MARANHÃO
Alberto Filho PMDB
Carlos Brandão PSDB
Davi Alves Silva Júnior PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Edivaldo Holanda Junior PTC PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Francisco Escórcio PMDB
Hélio Santos PSDB
Lourival Mendes PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luciano Moreira PMDB
Pinto Itamaraty PSDB
Professor Setimo PMDB
Ribamar Alves PSB PsbPtbPcdob
Waldir Maranhão PP
Total de Maranhão 12
CEARÁ
André Figueiredo PDT
Aníbal Gomes PMDB
Ariosto Holanda PSB PsbPtbPcdob
Artur Bruno PT
Chico Lopes PCdoB PsbPtbPcdob
Danilo Forte PMDB
Domingos Neto PSB PsbPtbPcdob
Genecias Noronha PMDB
João Ananias PCdoB PsbPtbPcdob
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José Guimarães PT
José Linhares PP
Manoel Salviano PSDB
Mauro Benevides PMDB
Raimundão PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Ceará 16
PIAUÍ
Assis Carvalho PT
Hugo Napoleão DEM
Iracema Portella PP
Jesus Rodrigues PT
Júlio Cesar DEM
Marcelo Castro PMDB
Marllos Sampaio PMDB
Osmar Júnior PCdoB PsbPtbPcdob
Paes Landim PTB PsbPtbPcdob
Total de Piauí 9
RIO GRANDE DO NORTE
Fábio Faria PMN
Fátima Bezerra PT
Felipe Maia DEM
João Maia PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Paulo Wagner PV PvPps
Rogério Marinho PSDB
Sandra Rosado PSB PsbPtbPcdob
Total de Rio Grande Do Norte 7

Quinta-feira 9

29395

João Paulo Lima PT
José Augusto Maia PTB PsbPtbPcdob
Luciana Santos PCdoB PsbPtbPcdob
Mendonça Filho DEM
Pastor Eurico PSB PsbPtbPcdob
Paulo Rubem Santiago PDT
Pedro Eugênio PT
Raul Henry PMDB
Roberto Teixeira PP
Vilalba PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Wolney Queiroz PDT
Total de Pernambuco 18
ALAGOAS
Arthur Lira PP
Celia Rocha PTB PsbPtbPcdob
João Lyra PTB PsbPtbPcdob
Maurício Quintella Lessa PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Renan Filho PMDB
Rosinha da Adefal PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Rui Palmeira PSDB
Total de Alagoas 7
SERGIPE
Heleno Silva PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Márcio Macêdo PT
Rogério Carvalho PT
Valadares Filho PSB PsbPtbPcdob
Total de Sergipe 4

PARAÍBA

BAHIA

Aguinaldo Ribeiro PP
Benjamin Maranhão PMDB
Damião Feliciano PDT
Efraim Filho DEM
Hugo Motta PMDB
Luiz Couto PT
Manoel Junior PMDB
Nilda Gondim PMDB
Romero Rodrigues PSDB
Ruy Carneiro PSDB
Wellington Roberto PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Wilson Filho PMDB
Total de Paraíba 12

Acelino Popó PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Alice Portugal PCdoB PsbPtbPcdob
Amauri Teixeira PT
Antonio Brito PTB PsbPtbPcdob
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM
Antonio Imbassahy PSDB
Claudio Cajado DEM
Daniel Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Edson Pimenta PCdoB PsbPtbPcdob
Erivelton Santana PSC
Felix Mendonça Júnior PDT
Fernando Torres DEM
Geraldo Simões PT
Jânio Natal PRP PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
João Carlos Bacelar PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
José Nunes DEM
José Rocha PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Joseph Bandeira PT
Jutahy Junior PSDB
Luiz Alberto PT
Luiz Argôlo PP
Márcio Marinho PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl

PERNAMBUCO
Ana Arraes PSB PsbPtbPcdob
Anderson Ferreira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Augusto Coutinho DEM
Eduardo da Fonte PP
Fernando Coelho Filho PSB PsbPtbPcdob
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB PsbPtbPcdob
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Maurício Trindade PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Nelson Pellegrino PT
Oziel Oliveira PDT
Paulo Magalhães DEM
Roberto Britto PP
Rui Costa PT
Sérgio Barradas Carneiro PT
Valmir Assunção PT
Waldenor Pereira PT
Total de Bahia 31
MINAS GERAIS
Ademir Camilo PDT
Aelton Freitas PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Antônio Andrade PMDB
Bonifácio de Andrada PSDB
Carlaile Pedrosa PSDB
Diego Andrade PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Dimas Fabiano PP
Domingos Sávio PSDB
Dr. Grilo PSL PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Eduardo Azeredo PSDB
Eduardo Barbosa PSDB
Eros Biondini PTB PsbPtbPcdob
Fábio Ramalho PV PvPps
Gabriel Guimarães PT
George Hilton PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Geraldo Thadeu PPS PvPps
Gilmar Machado PT
Jaime Martins PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Jairo Ataide DEM
Jô Moraes PCdoB PsbPtbPcdob
João Bittar DEM
José Humberto PHS PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Júlio Delgado PSB PsbPtbPcdob
Lael Varella DEM
Leonardo Monteiro PT
Leonardo Quintão PMDB
Lincoln Portela PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luis Tibé PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luiz Fernando Faria PP
Marcos Montes DEM
Marcus Pestana PSDB
Mauro Lopes PMDB
Miguel Corrêa PT
Newton Cardoso PMDB
Odair Cunha PT
Paulo Abi-Ackel PSDB
Paulo Piau PMDB
Reginaldo Lopes PT
Renzo Braz PP
Saraiva Felipe PMDB
Stefano Aguiar PSC
Toninho Pinheiro PP
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Vitor Penido DEM
Walter Tosta PMN
Total de Minas Gerais 44
ESPÍRITO SANTO
Audifax PSB PsbPtbPcdob
Cesar Colnago PSDB
Dr. Jorge Silva PDT
Lauriete PSC
Lelo Coimbra PMDB
Manato PDT
Paulo Foletto PSB PsbPtbPcdob
Total de Espírito Santo 7
RIO DE JANEIRO
Alessandro Molon PT
Alexandre Santos PMDB
Alfredo Sirkis PV PvPps
Anthony Garotinho PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Arolde de Oliveira DEM
Aureo PRTB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Brizola Neto PDT
Chico Alencar PSOL
Cristiano PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Deley PSC
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Carlos Alberto PMN
Dr. Paulo César PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Edson Ezequiel PMDB
Edson Santos PT
Felipe Bornier PHS PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Filipe Pereira PSC
Francisco Floriano PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Glauber Braga PSB PsbPtbPcdob
Hugo Leal PSC
Jair Bolsonaro PP
Jandira Feghali PCdoB PsbPtbPcdob
Jean Wyllys PSOL
Liliam Sá PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Marcelo Matos PDT
Miro Teixeira PDT
Neilton Mulim PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Nelson Bornier PMDB
Otavio Leite PSDB
Rodrigo Maia DEM
Romário PSB PsbPtbPcdob
Simão Sessim PP
Solange Almeida PMDB
Vitor Paulo PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Walney Rocha PTB PsbPtbPcdob
Washington Reis PMDB
Zoinho PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Rio De Janeiro 37
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SÃO PAULO
Abelardo Camarinha PSB PsbPtbPcdob
Alberto Mourão PSDB
Alexandre Leite DEM
Aline Corrêa PP
Antonio Bulhões PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB PsbPtbPcdob
Arnaldo Jardim PPS PvPps
Beto Mansur PP
Carlinhos Almeida PT
Carlos Roberto PSDB
Carlos Zarattini PT
Delegado Protógenes PCdoB PsbPtbPcdob
Devanir Ribeiro PT
Dimas Ramalho PPS PvPps
Dr. Ubiali PSB PsbPtbPcdob
Duarte Nogueira PSDB
Edinho Araújo PMDB
Eleuses Paiva DEM
Eli Correa Filho DEM
Gabriel Chalita PMDB
Guilherme Campos DEM
Guilherme Mussi PV PvPps
Ivan Valente PSOL
Janete Rocha Pietá PT
Jefferson Campos PSB PsbPtbPcdob
Jilmar Tatto PT
João Dado PDT
João Paulo Cunha PT
Jonas Donizette PSB PsbPtbPcdob
Jorge Tadeu Mudalen DEM
José De Filippi PT
Junji Abe DEM
Keiko Ota PSB PsbPtbPcdob
Luiz Fernando Machado PSDB
Luiza Erundina PSB PsbPtbPcdob
Mara Gabrilli PSDB
Marcelo Aguiar PSC
Missionário José Olimpio PP
Nelson Marquezelli PTB PsbPtbPcdob
Newton Lima PT
Otoniel Lima PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Paulo Freire PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Paulo Maluf PP
Paulo Pereira da Silva PDT
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PV PvPps
Ricardo Tripoli PSDB
Roberto de Lucena PV PvPps
Roberto Freire PPS PvPps
Roberto Santiago PV PvPps
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Salvador Zimbaldi PDT
Tiririca PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Valdemar Costa Neto PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Vanderlei Macris PSDB
Vaz de Lima PSDB
Vicentinho PT
Walter Ihoshi DEM
William Dib PSDB
Total de São Paulo 59
MATO GROSSO
Carlos Bezerra PMDB
Júlio Campos DEM
Neri Geller PP
Ságuas Moraes PT
Total de Mato Grosso 4
DISTRITO FEDERAL
Erika Kokay PT
Izalci PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Policarpo PT
Reguffe PDT
Ricardo Quirino PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Distrito FederaL 5
GOIÁS
Carlos Alberto Leréia PSDB
Delegado Waldir PSDB
Heuler Cruvinel DEM
Íris de Araújo PMDB
Jorge Pinheiro PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Jovair Arantes PTB PsbPtbPcdob
Leandro Vilela PMDB
Pedro Chaves PMDB
Roberto Balestra PP
Ronaldo Caiado DEM
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Valdivino de Oliveira PSDB
Total de Goiás 14
MATO GROSSO DO SUL
Antônio Carlos Biffi PT
Fabio Trad PMDB
Geraldo Resende PMDB
Giroto PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Mandetta DEM
Marçal Filho PMDB
Reinaldo Azambuja PSDB
Vander Loubet PT
Total de Mato Grosso Do Sul 8
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PARANÁ
Abelardo Lupion DEM
Alex Canziani PTB PsbPtbPcdob
Alfredo Kaefer PSDB
André Vargas PT
André Zacharow PMDB
Assis do Couto PT
Dilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT
Edmar Arruda PSC
Eduardo Sciarra DEM
Fernando Francischini PSDB
Giacobo PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Hermes Parcianello PMDB
Leopoldo Meyer PSB PsbPtbPcdob
Luiz Carlos Setim DEM
Luiz Nishimori PSDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PP
Nelson Padovani PSC
Osmar Serraglio PMDB
Ratinho Junior PSC
Rosane Ferreira PV PvPps
Rubens Bueno PPS PvPps
Takayama PSC
Total de Paraná 24
SANTA CATARINA
Carmen Zanotto PPS PvPps
Celso Maldaner PMDB
Décio Lima PT
Edinho Bez PMDB
Esperidião Amin PP
Gean Loureiro PMDB
Jorge Boeira PT
Jorginho Mello PSDB
Luci Choinacki PT
Mauro Mariani PMDB
Onofre Santo Agostini DEM
Pedro Uczai PT
Rogério Peninha Mendonça PMDB
Ronaldo Benedet PMDB
Valdir Colatto PMDB
Zonta PP
Total de Santa Catarina 16
RIO GRANDE DO SUL
Alceu Moreira PMDB
Alexandre Roso PSB PsbPtbPcdob
Assis Melo PCdoB PsbPtbPcdob
Bohn Gass PT
Danrlei De Deus Hinterholz PTB PsbPtbPcdob
Darcísio Perondi PMDB
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Enio Bacci PDT
Fernando Marroni PT
Giovani Cherini PDT
Jeronimo Goergen PP
José Otávio Germano PP
José Stédile PSB PsbPtbPcdob
Luis Carlos Heinze PP
Luiz Noé PSB PsbPtbPcdob
Marco Maia PT
Marcon PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Onyx Lorenzoni DEM
Osmar Terra PMDB
Paulo Pimenta PT
Pepe Vargas PT
Renato Molling PP
Ronaldo Nogueira PTB PsbPtbPcdob
Ronaldo Zulke PT
Sérgio Moraes PTB PsbPtbPcdob
Vieira da Cunha PDT
Total de Rio Grande Do Sul 26
DEIXAM DE COMPARECER ÀS SESSÕES OS SRS.:
Partido Bloco
AMAPÁ
Professora Marcivania PT
Total de Amapá 1
PARÁ
Arnaldo Jordy PPS PvPps
Dudimar Paxiúba PSDB
Wladimir Costa PMDB
Zequinha Marinho PSC
Total de Pará 4
ACRE
Taumaturgo Lima PT
Total de Acre 1
TOCANTINS
Irajá Abreu DEM
Total de Tocantins 1
MARANHÃO
Cleber Verde PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Domingos Dutra PT
Gastão Vieira PMDB
Nice Lobão DEM
Sarney Filho PV PvPps
Zé Vieira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Maranhão 6
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CEARÁ
Antonio Balhmann PSB PsbPtbPcdob
Arnon Bezerra PTB PsbPtbPcdob
Edson Silva PSB PsbPtbPcdob
Eudes Xavier PT
Gorete Pereira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
José Airton PT
Total de Ceará 6
PIAUÍ
Nazareno Fonteles PT
Total de Piauí 1
RIO GRANDE DO NORTE
Henrique Eduardo Alves PMDB
Total de Rio Grande Do Norte 1
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Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
João Magalhães PMDB
Márcio Reinaldo Moreira PP
Padre João PT
Rodrigo de Castro PSDB
Weliton Prado PT
Zé Silva PDT
Total de Minas Gerais 9
ESPÍRITO SANTO
Camilo Cola PMDB
Rose de Freitas PMDB
Sueli Vidigal PDT
Total de Espírito Santo 3
RIO DE JANEIRO

Bruno Araújo PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PSC
Inocêncio Oliveira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Jorge Corte Real PTB PsbPtbPcdob
José Chaves PTB PsbPtbPcdob
Sergio Guerra PSDB
Silvio Costa PTB PsbPtbPcdob
Total de Pernambuco 7

Adrian PMDB
Andreia Zito PSDB
Benedita da Silva PT
Chico D`Angelo PT
Dr. Adilson Soares PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Eduardo Cunha PMDB
Eliane Rolim PT
Fernando Jordão PMDB
Stepan Nercessian PPS PvPps
Total de Rio De Janeiro 9

ALAGOAS

SÃO PAULO

PERNAMBUCO

Givaldo Carimbão PSB PsbPtbPcdob
Joaquim Beltrão PMDB
Total de Alagoas 2
SERGIPE
Almeida Lima PMDB
Andre Moura PSC
Laercio Oliveira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Mendonça Prado DEM
Total de Sergipe 4
BAHIA
Arthur Oliveira Maia PMDB
Emiliano José PT
Fábio Souto DEM
José Carlos Araújo PDT
Josias Gomes PT
Lucio Vieira Lima PMDB
Marcos Medrado PDT
Sérgio Brito PSC
Total de Bahia 8
MINAS GERAIS
Antônio Roberto PV PvPps
Aracely de Paula PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl

Aldo Rebelo PCdoB PsbPtbPcdob
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Bruna Furlan PSDB
Cândido Vaccarezza PT
Carlos Sampaio PSDB
José Mentor PT
Milton Monti PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Pastor Marco Feliciano PSC
Paulo Teixeira PT
Penna PV PvPps
Vicente Candido PT
Total de São Paulo 11
MATO GROSSO
Homero Pereira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Roberto Dorner PP
Valtenir Pereira PSB PsbPtbPcdob
Wellington Fagundes PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Mato Grosso 4
DISTRITO FEDERAL
Augusto Carvalho PPS PvPps
Jaqueline Roriz PMN
Ronaldo Fonseca PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Distrito Federal 3

Junho de 2011

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

GOIÁS
Flávia Morais PDT
João Campos PSDB
Marina Santanna PT
Total de Goiás 3
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ORDEM DO DIA
URGÊNCIA
(Art. 62, § 6º da Constituição Federal)
Discussão

PARANÁ
Angelo Vanhoni PT
Cida Borghetti PP
João Arruda PMDB
Reinhold Stephanes PMDB
Sandro Alex PPS PvPps
Zeca Dirceu PT
Total de Paraná 6
RIO GRANDE DO SUL
Afonso Hamm PP
Henrique Fontana PT
Manuela D`ávila PCdoB PsbPtbPcdob
Nelson Marchezan Junior PSDB
Vilson Covatti PP
Total de Rio Grande Do Sul 5
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Encerro a sessão, convocando para hoje, quarta-feira,
dia 8 de junho, às 19h01min, sessão extraordinária da
Câmara dos Deputados com a seguinte

ITEM ÚNICO
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 526, DE 2011
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 526, de 2011, que constitui fonte de recursos adicional ao Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social – BNDES, altera o art. 1º da Lei no
12.096, de 24 de novembro de 2009, dispõe
sobre medidas de suspensão temporária
de exigências de regularidade fiscal, e dá
outras providências. Pendente de parecer
da Comissão Mista.
COMISSÃO MISTA: 17-3-2011
PRAZO NA CÂMARA: 31-3-2011
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM:
18-4-2011 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 1-7-2011
(Encerra-se a sessão às 18 horas e 59
minutos.)

Ata da 145ª Sessão, Extraordinária, Noturna,
em 8 de junho de 2011
Presidência dos Srs. Eduardo da Fonte, 2º Vice-Presidente

ÀS 19 HORAS E 1 MINUTO COMPARECEM À
CASA OS SRS.:
Marco Maia
Eduardo da Fonte
Eduardo Gomes
Jorge Tadeu Mudalen
Júlio Delgado
Geraldo Resende
Manato
Sérgio Moraes
Partido Bloco
RORAIMA
Berinho Bantim PSDB
Dr. Francisco Araújo PSL PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl

Edio Lopes PMDB
Jhonatan de Jesus PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luciano Castro PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Paulo Cesar Quartiero DEM
Raul Lima PP
Teresa Surita PMDB
Total de Roraima 8
AMAPÁ
Dalva Figueiredo PT
Davi Alcolumbre DEM
Evandro Milhomen PCdoB PsbPtbPcdob
Fátima Pelaes PMDB
Luiz Carlos PSDB
Professora Marcivania PT
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Sebastião Bala Rocha PDT
Vinicius Gurgel PRTB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Amapá 8
PARÁ
André Dias PSDB
Beto Faro PT
Cláudio Puty PT
Dudimar Paxiúba PSDB
Elcione Barbalho PMDB
Giovanni Queiroz PDT
José Priante PMDB
Josué Bengtson PTB PsbPtbPcdob
Lira Maia DEM
Lúcio Vale PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luiz Otávio PMDB
Miriquinho Batista PT
Wandenkolk Gonçalves PSDB
Wladimir Costa PMDB
Zé Geraldo PT
Zequinha Marinho PSC
Total de Pará 16
AMAZONAS
Átila Lins PMDB
Carlos Souza PP
Francisco Praciano PT
Henrique Oliveira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Pauderney Avelino DEM
Rebecca Garcia PP
Sabino Castelo Branco PTB PsbPtbPcdob
Silas Câmara PSC
Total de Amazonas 8
RONDONIA
Carlos Magno PP
Lindomar Garçon PV PvPps
Marinha Raupp PMDB
Mauro Nazif PSB PsbPtbPcdob
Moreira Mendes PPS PvPps
Natan Donadon PMDB
Nilton Capixaba PTB PsbPtbPcdob
Padre Ton PT
Total de Rondonia 8
ACRE
Antônia Lúcia PSC
Flaviano Melo PMDB
Gladson Cameli PP
Henrique Afonso PV PvPps
Marcio Bittar PSDB
Perpétua Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Sibá Machado PT
Total de Acre 7
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TOCANTINS
Ângelo Agnolin PDT
César Halum PPS PvPps
Irajá Abreu DEM
Júnior Coimbra PMDB
Laurez Moreira PSB PsbPtbPcdob
Lázaro Botelho PP
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM
Total de Tocantins 7
MARANHÃO
Alberto Filho PMDB
Carlos Brandão PSDB
Cleber Verde PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Davi Alves Silva Júnior PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Edivaldo Holanda Junior PTC PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Francisco Escórcio PMDB
Gastão Vieira PMDB
Hélio Santos PSDB
Lourival Mendes PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luciano Moreira PMDB
Pinto Itamaraty PSDB
Professor Setimo PMDB
Ribamar Alves PSB PsbPtbPcdob
Sarney Filho PV PvPps
Waldir Maranhão PP
Total de Maranhão 15
CEARÁ
André Figueiredo PDT
Aníbal Gomes PMDB
Ariosto Holanda PSB PsbPtbPcdob
Arnon Bezerra PTB PsbPtbPcdob
Artur Bruno PT
Chico Lopes PCdoB PsbPtbPcdob
Danilo Forte PMDB
Domingos Neto PSB PsbPtbPcdob
Edson Silva PSB PsbPtbPcdob
Genecias Noronha PMDB
João Ananias PCdoB PsbPtbPcdob
José Guimarães PT
José Linhares PP
Manoel Salviano PSDB
Mauro Benevides PMDB
Raimundão PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Ceará 18
PIAUÍ
Assis Carvalho PT
Hugo Napoleão DEM
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Iracema Portella PP
Jesus Rodrigues PT
Júlio Cesar DEM
Marcelo Castro PMDB
Marllos Sampaio PMDB
Osmar Júnior PCdoB PsbPtbPcdob
Paes Landim PTB PsbPtbPcdob
Total de PIAUÍ 9
RIO GRANDE DO NORTE
Fábio Faria PMN
Fátima Bezerra PT
Felipe Maia DEM
Henrique Eduardo Alves PMDB
João Maia PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Paulo Wagner PV PvPps
Rogério Marinho PSDB
Sandra Rosado PSB PsbPtbPcdob
Total de Rio Grande Do Norte 8
PARAÍBA
Aguinaldo Ribeiro PP
Benjamin Maranhão PMDB
Damião Feliciano PDT
Efraim Filho DEM
Hugo Motta PMDB
Luiz Couto PT
Manoel Junior PMDB
Nilda Gondim PMDB
Romero Rodrigues PSDB
Ruy Carneiro PSDB
Wellington Roberto PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Wilson Filho PMDB
Total de Paraíba 12
PERNAMBUCO
Ana Arraes PSB PsbPtbPcdob
Anderson Ferreira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Augusto Coutinho DEM
Bruno Araújo PSDB
Fernando Coelho Filho PSB PsbPtbPcdob
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB PsbPtbPcdob
João Paulo Lima PT
Jorge Corte Real PTB PsbPtbPcdob
José Augusto Maia PTB PsbPtbPcdob
Luciana Santos PCdoB PsbPtbPcdob
Mendonça Filho DEM
Pastor Eurico PSB PsbPtbPcdob
Paulo Rubem Santiago PDT
Pedro Eugênio PT
Raul Henry PMDB
Roberto Teixeira PP
Silvio Costa PTB PsbPtbPcdob
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Vilalba PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Wolney Queiroz PDT
Total de Pernambuco 20
ALAGOAS
Arthur Lira PP
Celia Rocha PTB PsbPtbPcdob
Givaldo Carimbão PSB PsbPtbPcdob
João Lyra PTB PsbPtbPcdob
Maurício Quintella Lessa PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Renan Filho PMDB
Rosinha da Adefal PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Rui Palmeira PSDB
Total de Alagoas 8
SERGIPE
Almeida Lima PMDB
Heleno Silva PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Márcio Macêdo PT
Rogério Carvalho PT
Valadares Filho PSB PsbPtbPcdob
Total de Sergipe 5
BAHIA
Acelino Popó PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Alice Portugal PCdoB PsbPtbPcdob
Amauri Teixeira PT
Antonio Brito PTB PsbPtbPcdob
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM
Antonio Imbassahy PSDB
Claudio Cajado DEM
Daniel Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Edson Pimenta PCdoB PsbPtbPcdob
Erivelton Santana PSC
Felix Mendonça Júnior PDT
Fernando Torres DEM
Geraldo Simões PT
Jânio Natal PRP PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
João Carlos Bacelar PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
José Carlos Araújo PDT
José Nunes DEM
José Rocha PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Joseph Bandeira PT
Josias Gomes PT
Jutahy Junior PSDB
Luiz Alberto PT
Luiz Argôlo PP
Márcio Marinho PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Maurício Trindade PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Nelson Pellegrino PT
Oziel Oliveira PDT
Paulo Magalhães DEM
Roberto Britto PP
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Rui Costa PT
Sérgio Barradas Carneiro PT
Valmir Assunção PT
Waldenor Pereira PT
Total de Bahia 33
MINAS GERAIS
Ademir Camilo PDT
Aelton Freitas PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Antônio Andrade PMDB
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Bonifácio de Andrada PSDB
Carlaile Pedrosa PSDB
Diego Andrade PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Dimas Fabiano PP
Domingos Sávio PSDB
Dr. Grilo PSL PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Eduardo Azeredo PSDB
Eduardo Barbosa PSDB
Eros Biondini PTB PsbPtbPcdob
Fábio Ramalho PV PvPps
Gabriel Guimarães PT
George Hilton PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Geraldo Thadeu PPS PvPps
Gilmar Machado PT
Jaime Martins PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Jairo Ataide DEM
Jô Moraes PCdoB PsbPtbPcdob
João Bittar DEM
João Magalhães PMDB
José Humberto PHS PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Lael Varella DEM
Leonardo Monteiro PT
Leonardo Quintão PMDB
Lincoln Portela PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luis Tibé PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luiz Fernando Faria PP
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Montes DEM
Marcus Pestana PSDB
Mauro Lopes PMDB
Miguel Corrêa PT
Newton Cardoso PMDB
Odair Cunha PT
Padre João PT
Paulo Abi-Ackel PSDB
Paulo Piau PMDB
Reginaldo Lopes PT
Renzo Braz PP
Rodrigo de Castro PSDB
Saraiva Felipe PMDB
Stefano Aguiar PSC
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Toninho Pinheiro PP
Vitor Penido DEM
Walter Tosta PMN
Total de Minas Gerais 48
ESPÍRITO SANTO
Audifax PSB PsbPtbPcdob
Camilo Cola PMDB
Cesar Colnago PSDB
Dr. Jorge Silva PDT
Lauriete PSC
Lelo Coimbra PMDB
Paulo Foletto PSB PsbPtbPcdob
Total de Espírito Santo 7
RIO DE JANEIRO
Adrian PMDB
Alessandro Molon PT
Alexandre Santos PMDB
Alfredo Sirkis PV PvPps
Andreia Zito PSDB
Anthony Garotinho PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Arolde de Oliveira DEM
Aureo PRTB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Brizola Neto PDT
Chico Alencar PSOL
Cristiano PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Deley PSC
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Carlos Alberto PMN
Dr. Paulo César PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Edson Ezequiel PMDB
Edson Santos PT
Eduardo Cunha PMDB
Eliane Rolim PT
Felipe Bornier PHS PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Fernando Jordão PMDB
Filipe Pereira PSC
Francisco Floriano PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Glauber Braga PSB PsbPtbPcdob
Hugo Leal PSC
Jair Bolsonaro PP
Jandira Feghali PCdoB PsbPtbPcdob
Jean Wyllys PSOL
Liliam Sá PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Marcelo Matos PDT
Miro Teixeira PDT
Neilton Mulim PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Nelson Bornier PMDB
Otavio Leite PSDB
Rodrigo Maia DEM
Romário PSB PsbPtbPcdob
Simão Sessim PP
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Solange Almeida PMDB
Stepan Nercessian PPS PvPps
Vitor Paulo PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Walney Rocha PTB PsbPtbPcdob
Washington Reis PMDB
Zoinho PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Rio De Janeiro 43
SÃO PAULO
Abelardo Camarinha PSB PsbPtbPcdob
Alberto Mourão PSDB
Aldo Rebelo PCdoB PsbPtbPcdob
Alexandre Leite DEM
Aline Corrêa PP
Antonio Bulhões PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB PsbPtbPcdob
Arnaldo Jardim PPS PvPps
Beto Mansur PP
Bruna Furlan PSDB
Cândido Vaccarezza PT
Carlinhos Almeida PT
Carlos Roberto PSDB
Carlos Sampaio PSDB
Carlos Zarattini PT
Delegado Protógenes PCdoB PsbPtbPcdob
Devanir Ribeiro PT
Dimas Ramalho PPS PvPps
Dr. Ubiali PSB PsbPtbPcdob
Duarte Nogueira PSDB
Edinho Araújo PMDB
Eleuses Paiva DEM
Eli Correa Filho DEM
Gabriel Chalita PSB
Guilherme Campos DEM
Guilherme Mussi PV PvPps
Ivan Valente PSOL
Janete Rocha Pietá PT
Jefferson Campos PSB PsbPtbPcdob
Jilmar Tatto PT
João Dado PDT
João Paulo Cunha PT
Jonas Donizette PSB PsbPtbPcdob
José De Filippi PT
José Mentor PT
Junji Abe DEM
Keiko Ota PSB PsbPtbPcdob
Luiz Fernando Machado PSDB
Luiza Erundina PSB PsbPtbPcdob
Mara Gabrilli PSDB
Marcelo Aguiar PSC
Milton Monti PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
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Missionário José Olimpio PP
Nelson Marquezelli PTB PsbPtbPcdob
Newton Lima PT
Otoniel Lima PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Paulo Freire PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Paulo Maluf PP
Paulo Pereira da Silva PDT
Paulo Teixeira PT
Penna PV PvPps
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PV PvPps
Ricardo Tripoli PSDB
Roberto de Lucena PV PvPps
Roberto Freire PPS PvPps
Roberto Santiago PV PvPps
Salvador Zimbaldi PDT
Tiririca PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Valdemar Costa Neto PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Vanderlei Macris PSDB
Vaz de Lima PSDB
Vicente Candido PT
Vicentinho PT
Walter Ihoshi DEM
William Dib PSDB
Total de São PaulO 68
MATO GROSSO
Carlos Bezerra PMDB
Homero Pereira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Júlio Campos DEM
Neri Geller PP
Ságuas Moraes PT
Valtenir Pereira PSB PsbPtbPcdob
Wellington Fagundes PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Mato Grosso 7
DISTRITO FEDERAL
Augusto Carvalho PPS PvPps
Erika Kokay PT
Izalci PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Jaqueline Roriz PMN
Policarpo PT
Reguffe PDT
Ricardo Quirino PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Distrito Federal 7
GOIÁS
Carlos Alberto Leréia PSDB
Delegado Waldir PSDB
Heuler Cruvinel DEM
Íris de Araújo PMDB
João Campos PSDB
Jorge Pinheiro PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Jovair Arantes PTB PsbPtbPcdob
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Leandro Vilela PMDB
Pedro Chaves PMDB
Roberto Balestra PP
Ronaldo Caiado DEM
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Valdivino de Oliveira PSDB
Total de Goiás 15
MATO GROSSO DO SUL
Antônio Carlos Biffi PT
Fabio Trad PMDB
Giroto PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Mandetta DEM
Marçal Filho PMDB
Reinaldo Azambuja PSDB
Vander Loubet PT
Total de Mato Grosso do Sul 7
PARANÁ
Abelardo Lupion DEM
Alex Canziani PTB PsbPtbPcdob
Alfredo Kaefer PSDB
André Vargas PT
André Zacharow PMDB
Assis do Couto PT
Cida Borghetti PP
Dilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT
Edmar Arruda PSC
Eduardo Sciarra DEM
Fernando Francischini PSDB
Giacobo PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Hermes Parcianello PMDB
João Arruda PMDB
Leopoldo Meyer PSB PsbPtbPcdob
Luiz Carlos Setim DEM
Luiz Nishimori PSDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PP
Nelson Padovani PSC
Osmar Serraglio PMDB
Ratinho Junior PSC
Rosane Ferreira PV PvPps
Rubens Bueno PPS PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Takayama PSC
Zeca Dirceu PT
Total de Paraná 28
SANTA CATARINA
Carmen Zanotto PPS PvPps
Celso Maldaner PMDB
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Décio Lima PT
Edinho Bez PMDB
Esperidião Amin PP
Gean Loureiro PMDB
Jorge Boeira PT
Jorginho Mello PSDB
Luci Choinacki PT
Mauro Mariani PMDB
Onofre Santo Agostini DEM
Pedro Uczai PT
Rogério Peninha Mendonça PMDB
Ronaldo Benedet PMDB
Valdir Colatto PMDB
Zonta PP
Total de Santa Catarina 16
RIO GRANDE DO SUL
Alceu Moreira PMDB
Alexandre Roso PSB PsbPtbPcdob
Assis Melo PCdoB PsbPtbPcdob
Bohn Gass PT
Danrlei De Deus Hinterholz PTB PsbPtbPcdob
Darcísio Perondi PMDB
Enio Bacci PDT
Fernando Marroni PT
Giovani Cherini PDT
Jeronimo Goergen PP
José Otávio Germano PP
José Stédile PSB PsbPtbPcdob
Luis Carlos Heinze PP
Luiz Noé PSB PsbPtbPcdob
Marcon PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezan Junior PSDB
Onyx Lorenzoni DEM
Osmar Terra PMDB
Paulo Pimenta PT
Pepe Vargas PT
Renato Molling PP
Ronaldo Nogueira PTB PsbPtbPcdob
Ronaldo Zulke PT
Vieira da Cunha PDT
Vilson Covatti PP
Total de Rio Grande Do Sul 26

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – A
lista de presença registra na Casa o comparecimento
de 470 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
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II – LEITURA DA ATA
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Fica
dispensada a leitura da ata da sessão anterior.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Passa-se à leitura do expediente.

III – EXPEDIENTE
(Não há expediente a ser lido)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Consulto o Plenário sobre se está de acordo em manter
o painel.
O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Vamos manter o painel, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – O
mesmo painel? Está mantido o painel.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO
– Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO
(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, não queremos manter o painel. Queremos
que o painel seja zerado.
Essa é a primeira questão.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – O
pedido de V.Exa. é regimental, Líder Antonio Carlos
Magalhães Neto. Portanto, a solicitação de V.Exa. será
atendida. O painel será zerado para iniciarmos nova
lista de presença.
Solicito às Sras. e aos Srs. Deputados que se
encontram na Casa que venham ao plenário registrar
presença.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO
– Sr. Presidente, estamos aguardando a presença do
Líder do Governo.
Tenho uma proposta a fazer – embora ainda não
tenha conversado com o Líder Duarte Nogueira – para
a qual peço a atenção dos Srs. Líderes. Temos, na
semana que vem, na ordem de votação das medidas
provisórias, a MP 527. Trata‑se de MP duplamente
controversa, porque, de um lado, cria a Secretaria de
Aviação Civil e altera bastante a regulamentação do
setor aeroportuário brasileiro, e, de outro, segundo o
próprio Governo já avisou, trará o regime diferenciado
de contratações públicas, com alteração na Lei nº 8.666.
O que proponho? – e, se a proposta for aceita, da
parte do Democratas, é possível avançar na votação
da MP 526 hoje. Que façamos um acordo, até porque
em relação à MP 527 o prazo é longo – ela só caduca no dia 14 de julho. Então, que façamos um acordo
para, na semana que vem, as votações em plenário
serem dedicadas a projetos de iniciativa parlamentar
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– projetos selecionados pelas Lideranças. E, evidentemente, na outra semana, retomaríamos o processo
normal de votação das medidas provisórias, garantido
o direito às Oposições, se quiserem, de obstruir, sem
nenhum problema.
Não sei qual é a opinião do Líder Duarte Nogueira a respeito da sugestão que faço, ou a opinião do
Governo. Mas, se a sugestão for aceita, entendo que
teríamos condições de avançar na direção de votar a
MP 526 hoje.
O SR. DUARTE NOGUEIRA ‑ Sr. Presidente,
peço a palavra pelo PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes
da chegada em plenário do Líder Antonio Carlos Magalhães Neto, fui abordado pelo Vice-Líder Odair Cunha
e pelo Vice-Líder Mendes Ribeiro Filho que solicitaram
a nós, do PSDB, que, sem obstrução, avançássemos
na discussão e na votação da Medida Provisória nº
526, item único da pauta desta sessão extraordinária.
O que disse eu aos Líderes Odair Cunha e Mendes Ribeiro? Que aguardava a chegada ao plenário
do Líder Vaccarezza, com quem havia conversado
por telefone.
Além da sugestão feita pelo Líder do Democratas,
de, na semana que vem, apreciarmos outras matérias
que não medidas provisórias, faço ver aos Líderes do
Governo, representado pelos seus Vice-Líderes, que
gostaríamos que os destaques para votação em separado fossem votados nominalmente na apreciação
da Medida Provisória nº 527.
Sabemos que essa é quarta tentativa consecutiva do Governo de mudar a Lei de Licitações e Contratos. Ele começou com a Medida Provisória nº 489,
ainda no final do ano passado. Depois, tentou através
da Medida Provisória nº 510. Não conseguiu, sem
dúvida alguma, em virtude do empenho da Oposição.
Em seguida, tentou por meio da Medida Provisória
nº 521. Inclusive, a teimosia do Governo foi tamanha
que ele levou a Medida Provisória nº 521, depois de
ter retirado o regime diferenciado de contratações, a
perder a eficácia no Senado, criando até uma crise entre os partidos da base do Governo naquela Casa. E,
agora, tenta novamente, pela quarta vez consecutiva,
alterar a Lei de Licitações e Contratos, por intermédio
da Medida Provisória nº 527, a que cria a Secretaria
Nacional de Aviação Civil.
Portanto, da nossa parte, aguardaremos a chegada do Líder do Governo, para que, pessoalmente,
como foi dito pelo Líder do Democratas, possamos estabelecer um roteiro, não só no que se refere à apre-
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ciação da matéria em tela, mas da outra, que nos é
importante, a Medida Provisória nº 527.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Gostaria de que os Líderes se manifestassem, para que
fosse buscado o acordo, uma vez que se encontram
vários requerimentos sobre a mesa.
O SR. ODAIR CUNHA – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Deputado Odair Cunha.
O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, pergunto a V.Exa.
se poderíamos continuar convocando os Deputados
presentes na Casa e manter o painel aberto, para que
eles possam registrar a presença.
Se V.Exa. assim permitir, poderíamos suspender
a sessão por uns 5 minutos para ver se conseguimos
fazer um acordo. Mas eu gostaria que o painel ficasse aberto.
Aproveito para convocar os Deputados e as Deputadas da base para virem ao plenário.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Deputado Odair Cunha, acho que é consenso que passemos às Breves Comunicações até que se chegue
a um entendimento e os trabalhos da Casa tenham
prosseguimento.
O SR. ODAIR CUNHA – O.k.
O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, convoco os
Parlamentares do PT a comparecerem ao plenário,
pois o painel foi zerado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Passa-se às

IV – BREVES COMUNICAÇÕES
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Delegado
Waldir.
O SR. DELEGADO WALDIR (PSDB-GO. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, venho registrar
a ocorrência de algo inacreditável no Rio de Janeiro.
Ao mesmo tempo, o Governador de Estado conseguiu
colocar duas das instituições de maior credibilidade no
País – o BOPE e o Corpo de Bombeiros – numa situação de confronto, uma vez que ele determinou que
o BOPE fizesse a prisão de mil bombeiros militares.
Esses bombeiros ganham 900 reais por mês e
estavam buscando melhoria salarial para o sustento
de suas respectivas famílias. Estavam aquartelados,
e o Governador deu ordem para prendê-los.
A prisão de tantas pessoas de uma só vez não
aconteceu nem na ditadura militar. Foi uma humilhação
aos bombeiros. Foi uma covardia com os bombeiros.
O Rio de Janeiro é um dos Estados que mais recebe royalties do petróleo, é o Estado que quer todo
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o royalty da exploração do pré-sal, em detrimento do
restante do País, mas paga aos seus bombeiros apenas 900 reais por mês!
Por isso, continuo defendendo que esta Casa
deve sair de cima do muro: tem de votar a PEC 300.
Se já a tivéssemos votado, teríamos evitado esses
conflito e tantas mães e mulheres chorando hoje no
Rio de Janeiro.
Outro tema sobre o qual tenho de falar – e já
conversamos sobre ele aqui – é a necessidade de
desmilitarização das forças de segurança pública. Se
isso já tivesse ocorrido, teríamos evitado essa situação
no Rio de Janeiro.
Quero deixar o meu protesto e avisar a esta Casa
e ao Governo brasileiro: se isso aconteceu no Rio de
Janeiro, os bombeiros do restante do País não vão ficar
calados! Está havendo o deslocamento de bombeiros
de todo o País em direção ao Rio de Janeiro para protestar. E eu defendo esse protesto pacífico, em nome
da dignidade dos bombeiros e dos policiais brasileiros.
Aviso ao Governo Federal: mobilize sua bancada, mobilize a bancada do PT. Só falta a bancada do
PT indicar os nomes para a Comissão da PEC da segurança pública. É o PT que, neste momento, segura o andamento da PEC 300! É bom que os policiais
militares brasileiros, que os policiais civis brasileiros,
que os bombeiros militares brasileiros saibam que se
a PEC 300 não anda é porque o PT não indicou os
nomes para a Comissão.
Quero avisar ao Governador do Rio de Janeiro
que amanhã um filho dele, a mulher dele ou ele próprio ser vítima de um acidente de carro. E quem vai
salvar a vida dessa pessoa? Será um rapaz de roupa
vermelha, será um bombeiro.
Muito obrigado. Um abraço para o povo brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Dando continuidade aos trabalhos, concedo a palavra ao
Deputado Celso Maldaner. (Pausa.)
O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para uma
brevíssima comunicação.
Estiveram presentes nesta Casa o novo Presidente da ANFIP, Álvaro Sólon de França, acompanhado do
Diretor de Assuntos Parlamentares, Jorge Cézar Costa.
Deputado Delegado Waldir, quem mais prende
a PEC 300 é o Governador do Estado de Goiás, que
contra ela. Não é o PT.
O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT-AP.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, uma breve palavra de agradecimento aos
Deputados e Senadores que hoje me reconduziram à
Presidência do Grupo Parlamentar Brasil-União Europeia, importante instrumento de diálogo entre o Con-
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gresso brasileiro e o Parlamento europeu para avançar
nas cooperações e no fortalecimento, sobretudo, do
setor produtivo nacional.
Sr. Presidente, quero também abordar esse assunto do Rio de Janeiro. Acredito que, de fato, tenha
havido excesso da parte do Governador Sérgio Cabral. É importante, neste momento, que o Governador Sérgio Cabral busque o equilíbrio, a prudência no
encaminhamento de uma negociação pacífica com os
bombeiros militares.
O que me causa estranheza, Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, é o fato de o Rio de Janeiro pagar
um péssimo salário aos membros do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Ora, eu sou de um Estado
pequeno, do Norte do Brasil, um dos mais novos do
País, o Amapá. E o salário inicial pago a um bombeiro
militar ou a um policial militar amapaense gira em torno
de 2.400 reais. Então, é inaceitável um salário de 950
reais para um agente público com a qualidade e com
a responsabilidade, com a formação e com o treinamento dos policiais e bombeiros militares.
Por isso, Sr. Presidente Marco Maia, aproveitando
a presença de V.Exa. no plenário, quero me somar às
vozes que clamam pela votação da PEC 300. Não dá
mais para aceitarmos que Estados como o do Rio de
Janeiro paguem menos de mil reais para um policial
militar ou para um bombeiro militar. Isso é inaceitável!
Vamos nos unir todos. O País cresce, a economia
está estável. A ameaça do monstro da inflação, graças a Deus, estamos superando mais uma vez. Então,
vamos nos unir. As Lideranças têm responsabilidade
também no sentido de se chegar a um entendimento,
a um consenso para se votar a PEC 300.
Sr. Presidente Marco Maia, sei que V.Exa., recentemente, respondendo a um apelo do Deputado
Anthony Garotinho, tomou a iniciativa de instalar uma
Comissão Especial para negociar a PEC 300. Isso requer urgência.
O meu partido, o PDT, está fechado em torno dessa questão. Precisamos votar a PEC 300. É isso que
mais causa surpresa com relação ao Rio de Janeiro: é
impossível justificar que se pague salário de menos de
mil reais a um bombeiro militar e a um policial militar.
PEC 300 já! Vamos organizar a votação!
Sr. Presidente Marco Maia, vamos votar a PEC
300!
O SR. LUIZ ALBERTO – Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. LUIZ ALBERTO (PT-BA. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, convoco a bancada
do Partido dos Trabalhadores para marcar presença.
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Quero registrar a presença nas galerias da Casa
de agentes comunitários de saúde da Bahia que vieram acompanhar os trabalhos da Comissão Especial.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Está
registrado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Vamos agora suspender...
O SR. ANTHONY GAROTINHO – Sr. Presidente, só um minuto.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Deputado Anthony Garotinho, só um instante, por favor.
O SR. ANTHONY GAROTINHO – É um minuto,
não mais do que isso.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Só
um instante, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Vamos
suspender temporariamente as Breves Comunicações
para apresentar à Câmara dos Deputados e ao Brasil
uma tecnologia em favor da modernização legislativa.
A Câmara dos Deputados está lançando três
novidades tecnológicas para os Srs. Parlamentares
e para quem precisa acessar o site da Casa: a pauta
eletrônica das Comissões, nova forma de consulta às
proposições e nova forma de consulta à legislação.
Essas três ferramentas vão conferir agilidade ao
dia a dia parlamentar e facilitar o acesso do cidadão a
informações sobre projetos de lei e sobre legislação.
Isso é importante, porque vamos fazer a informatização das Comissões.
Vai ser exibido agora um vídeo de 3 minutos.
Peço aos Parlamentares que prestem atenção, porque,
sem dúvida alguma, é um grande avanço para que a
Câmara dos Deputados fique cada vez mais integrada
com a população brasileira.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, sobre o tema, já
que temos uma equipe formidável aí atrás.
Ontem, conversei com o Diretor-Geral sobre a
possibilidade de disponibilizarmos uma senha de acesso para os Deputados que estão fora dos gabinetes,
com os seus tablets, seus telefones de toque e tudo
mais, a fim de que não precisem, cada vez que vão
entrar no site da Câmara, fazer um novo login, mas
que, uma vez feito, automaticamente, ao entrarem no
site da Câmara, estejam logados na rede.
Hoje, atende-se às pessoas que circulam pela
Casa, as quais recebem uma senha como visitantes,
mas para termos essa possibilidade diferenciada, eu
lhe afirmo, há uma dificuldade. Eu opero com esses
instrumentos aqui, no plenário, e, cada vez que saio,
tenho que me logar de novo. É uma complicação! Se
os senhores puderem resolver, será ótimo.
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Parabéns ao CENIN pelo trabalho que vem fazendo na Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Tenho
a informação, nobre Deputado Miro Teixeira, de que
isso já está sendo providenciado; será aperfeiçoado
e terá condições de ser melhorado a cada momento.
O SR. MIRO TEIXEIRA – Agradeço ao Diretor-Geral tão urgente providência.
O SR. BRUNO ARAÚJO (PSDB-PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na qualidade
de Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia,
quero cumprimentar a Casa e dizer do orgulho por ela
estrear a pauta eletrônica. O dispositivo está pronto
na Comissão de Ciência e Tecnologia Comunicação
e Informática. Trata-se de importante avanço, sobretudo por evitarmos, de maneira sustentável, grande
desperdício de papel, além de ganhamos velocidade
na informação.
Quero, portanto, cumprimentar a Mesa Diretora
da Casa e o Departamento competente pela iniciativa.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Com
toda a certeza, Deputado Bruno Araújo, esse grande
avanço ficará marcado na atuação de V.Exa. na presidência da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Vamos assistir a um vídeo sobre o assunto.
(Exibição de vídeo. Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Em
nome do Presidente Marco Maia, gostaria de parabenizar todos os Srs. Deputados, os funcionários da Câmara dos Deputados e os colaboradores. Com certeza,
a tecnologia, a serviço da modernização legislativa,
marca um grande avanço nesta Casa, o que permitirá
mais interação com a sociedade brasileira.
Parabéns a todos aqueles que fazem a Câmara
dos Deputados!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Dando continuidade ao período das Breves Comunicações,
concedo a palavra ao Deputado Toninho Pinheiro.
(Pausa.)
O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquanto o
orador se dirige à tribuna, permito-me saudar os agentes comunitários de saúde da minha terra presentes
nas galerias da Casa.
O SR. LINDOMAR GARÇON – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. LINDOMAR GARÇON (Bloco/PV-RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço
prioridade para a votação da Proposta de Emenda à
Constituição nº 300. Já foi criada a Frente Parlamentar
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em Defesa da PEC 300, relativa aos policiais e bombeiros militares, que aguardam uma posição desta Casa.
Vejam o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Nós temos que apoiar os bombeiros do Estado
porque eles recebem um salário muito baixo. Todos
esses problemas serão resolvidos quando aprovarmos a PEC 300.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Concedo a palavra ao Deputado Toninho Pinheiro.
O SR. TONINHO PINHEIRO (PP-MG. Sem revisão do orador.) – Boa noite, Sr. Presidente, colegas
Deputadas e Deputados.
Gostaria de fazer uma colocação muito importante. Quando um Deputado ou Prefeito erra, é punido.
Mas, quando quem erra é uma das maiores e mais
ricas estatais do Brasil, a PETROBRAS, que provoca
poluição ambiental, produz toxina letal aos seres humanos e metal pesado e tóxico que provoca câncer
nas pessoas, não há punição.
Hoje, na Comissão de Meio Ambiente, da qual
sou titular, aprovamos requerimento para que um representante da PETROBRAS venha a esta Casa explicar
como será resolvida a poluição da Lagoa da PETROBRAS no Município de Ibirité, Minas Gerais. O refino do
petróleo está gerando uma toxina letal. Metais tóxicos
e pesados estão sendo jogados nos Rios Paraopeba e
São Francisco, gerando risco de vida para a população.
É importante destacar esse fato. Convido todos
a participarem desta audiência pública. Não é possível que os pobres sejam punidos, e os ricos, não. A
PETROBRAS, infelizmente, cometeu um grave crime
ambiental e tem de resolvê-lo, para o bem e para a
saúde do povo brasileiro. Este é um ponto importante.
Eu apoio a Presidente Dilma Rousseff e desejo
que faça um grande governo. Sozinha, porém, ela não
consegue. Se um órgão importante como a PETROBRAS não a ajudar, como poderemos fazer um Brasil
sem miséria? Nós já temos pela frente uma grave situação, que é a da saúde. O povo brasileiro, que paga
os impostos e o nosso salário, está na fila dos hospitais, sem médicos e sem remédios. O culpado, infelizmente, é o Governo Federal, que tem muito dinheiro,
mas investe muito pouco em saúde. As Prefeituras,
que têm pouco dinheiro, ao contrário, têm investido
muito em saúde.
Às vezes, o Governo Federal afirma que é necessário criar outras leis. Não é verdade! O percentual
definido em lei para investimento em saúde é de 15%.
Se a Prefeitura investe 15%, 30% ou 40% em saúde
é porque o Prefeito está demonstrando o seu amor à
vida. Nenhuma lei obriga o Prefeito a investir mais do
que 15%. O Governo Federal, que investe 6% em saúde, não precisa criar lei alguma. Se o Prefeito investe

29410

Quinta-feira 9

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

mais, sem a necessidade de criar mais leis, o Governo
Federal não precisa esperar a Emenda Constitucional
nº 29 para investir.
É o momento de o Governo Federal demonstrar
o seu amor pela vida do povo brasileiro.
Muito obrigado pela oportunidade, Sr. Presidente.
O SR. ROBERTO DE LUCENA (Bloco/PV-SP.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, registro a presença no plenário dos Vereadores Claudinei Dinello, do Município de Pirapozinho,
e Ronilson, do Município de Teodoro Sampaio, no Estado de São Paulo.
Aproveito a ocasião para render minhas homenagens à minha cidade de Arujá, na Grande São Paulo,
onde resido. Hoje o Município de Arujá comemora 159
anos. Minhas homenagens a toda a família arujaense,
ao povo querido e à cidade amada, chamada Cidade
Natureza.
Parabéns ao Prefeito Abel Larini, ao Presidente
da Câmara Municipal, Vereador Abel Franco Larini, o
Abelzinho Larini, e a toda a população de Arujá.
Sr. Presidente, quero ainda informar a este Plenário que na tarde de hoje, no Auditório Petrônio Portela do Senado Federal, participamos do lançamento
da Frente Parlamentar Mista de Combate ao Bullying
e Outras Formas de Violência. Lançada em alto estilo,
com o auditório lotado, a Frente Parlamentar pretende
reunir todas as iniciativas desta Casa e do Senado Federal que digam respeito ao enfrentamento ao bullying.
Além do bullying, há outras formas de violência com
ingredientes que alimentam esse tipo de agressão nas
nossas escolas, ou a partir das nossas escolas. Falo
do combate à homofobia e a todas as formas de preconceito e discriminação.
Com certeza, realizaremos nas escolas, ou a
partir delas, um grande trabalho, discutindo com a sociedade e recolhendo sugestões e ideias que possam
contribuir para a construção de uma legislação ágil que
contemple essas situações,...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Conclua, nobre Deputado.
O SR. ROBERTO DE LUCENA – ...bem como
políticas públicas que visem a enfrentar com seriedade,
responsabilidade, equilíbrio e consistência as causas
do bullying em todo o território nacional.
Quero registrar também, Sr. Presidente, que contamos com a presença, na solenidade de lançamento
da Frente Parlamentar, do jovem Marcelo, sobrevivente daquele dramático acontecimento na escola de
Realengo, no Rio de Janeiro. E ele nos deu um depoimento comovente.
Era esse importante acontecimento que queria
informar ao Plenário.
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Sr. Presidente, peço a V.Exa. que considere lido
pronunciamento em que homenageio a minha cidade,
Arujá, pela passagem do seu aniversário.
Muito obrigado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Com muita honra, neste dia venho à tribuna para
fazer uma homenagem especial a minha cidade de
Arujá, no Estado de São Paulo, que hoje completa 159
anos de fundação.
Chamada de Cidade Natureza, Arujá localiza-se
a 40 quilômetros da Capital paulista, na Região do Alto
Tietê, próximo ao Vale do Paraíba. Arujá destaca-se
por sua beleza, por seu povo querido e trabalhador.
Tem como maior bairro o Parque Rodrigo Barreto, com
mais de 25 mil habitantes, ou seja, maior que cerca de
400 cidades do Estado de São Paulo.
Com uma população de aproximadamente 80 mil
habitantes, o Município de Arujá desfruta de um bom
momento e se prepara para o desenvolvimento que,
acreditamos, está por vir, em especial por sua localização estratégica e à proximidade da cidade de São
Paulo e da cidade de Guarulhos.
Falar de Arujá, para mim, Sr. Presidente, é uma
alegria e é muito fácil. Nasci na vizinha cidade de Santa
Isabel, mas há 20 anos fui recebido com muito carinho
e generosidade pelo povo de Arujá e hoje sou, com
muita honra, cidadão arujaense. Em Arujá nasceram
meus dois filhos. Em Arujá, há duas décadas estou servindo à Igreja O Brasil Para Cristo, como pastor, igreja
que tive o privilégio de fundar e que hoje se compõe
de milhares de membros.
A palavra “arujá”, Srs. Deputados, significa “abundantes peixinhos barrigudinhos”.
Arujá teve sua origem em 1781, com a construção de uma capela dedicada ao Senhor Bom Jesus
de Arujá. Em 30 de novembro de 1938, por meio do
Decreto Estadual nº 9.775/38, foi incorporada ao Município de Santa Isabel.
A data oficial do Município é 8 de junho, reconhecida pelo Governo Estadual por meio da publicação no
Diário Oficial do Estado do dia 27 de janeiro de 1967
– Decreto nº 47.664, de 26 de janeiro de 1967, e Lei
Municipal nº 21, de 21 de setembro de 1961.
Em 18 de fevereiro de 1959 foi sancionada pelo
DD. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo, Francisco Franco, a Lei Estadual nº
5.285, elevando Arujá a Município. A instalação solene do Município de Arujá realizou-se em 1º de janeiro
de 1960, sob a presidência do MM. Juiz de Direito da
Comarca de Santa Isabel, Dr. Jacintho Elias Rocha.

Junho de 2011

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Em 9 de abril de 1985 a cidade adotou, pela Lei
Municipal nº 634/85, o codinome “Cidade Natureza”.
Arujá surgiu com um simples traçado de uma
estrada vicinal, que saía da Praça da Sé, passava por
Brás, Penha, Guarulhos, Bonsucesso, Arujá, até chegar
ao Rio de Janeiro. Essa estrada era usada por tropeiros
que se dispersavam pela floresta afora, sentido Vale
do Paraíba-Rio de Janeiro. Esses tropeiros eram conhecidos como “faisqueiros”. Esses “faisqueiros” eram
os responsáveis pelo contato com os índios, extraíam
ouro do Rio Jaguari, levando-o para Bonsucesso e de
lá para Guarulhos.
Arujá, no período anterior a 1700, exibia sua flora e sua fauna mantidas em seu habitat natural. Não
havia nenhuma intervenção urbana, enquanto que
seus caminhos serviam de artérias de seu sistema de
habitação natural.
A extração desordenada de produtos vegetais
contribuiu com a primeira devastação vegetal na região.
Conforme investigação, em vários pontos da mancha
vegetal existiam sulcos retangulares, caracterizando
grandes covas, conhecidas como “carvoeiras”. A queima de madeira em grande quantidade era coberta com
capim e terra, com um respiro numa das extremidades.
A madeira ficava queimando durante 3 dias ou mais,
para ser transformada em carvão vegetal.
Assim, no período do século XIX ao século XX,
a flora e a fauna foram devastadas quase que totalmente. Enquanto isso, os próprios canteiros de assentamento das “carvoeiras” transformaram-se em moradias, inserindo grandes manchas de plantações de
subsistência. Em consequência disso, deu-se origem
às maiores fazendas: cafeeiras, açucareiras etc., contribuindo para o aparecimento das primeiras manchas
urbanas, caracterizando um núcleo de comunidade que
se concentrava na antiga estrada vicinal denominada
Arujá-Bonsucesso, também conhecida como Estrada
São Paulo-Rio. Naquele período de povoamento no
trecho compreendido ao lado da Igreja Senhor Bom
Jesus de Arujá, logo suas margens foram edificadas,
permanecendo assim até a década de 50 do século XX.
A partir dessa década de 50, surgiram os primeiros loteamentos na área central, implantando-se
os primeiros condomínios. Outros empreendimentos
envolveram a orla central da cidade, tendendo para
as direções norte e leste, sendo que esses loteamentos pertenciam à classe mais popular. Esse avanço
limitou-se no divisor de mananciais e nas superfícies
íngremes, limitada essa orla por uma barreira física.
A partir dos anos 90, além do centro industrial,
da arborização, dos clubes de lazer e esportes e de
dois Golf Clubes, a cidade toma novo impulso com a
implantação de novos condomínios horizontais, au-
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mentando a qualidade de vida. No setor das comunicações, a cidade possui dois jornais de circulação diária
e distribuição gratuita em todo o limítrofe municipal.
A cidade de Arujá é hoje governada pelo Prefeito
Abel Larini, que está no terceiro mandato, administrador que tem cumprido com seu papel de forma admirável, levando o Município a alcançar índices notáveis
de desenvolvimento.
Minhas homenagens ao Prefeito Abel, aos Secretários Municipais, aos diretores e demais servidores
municipais, ao Vereador Abelzinho, Presidente da Câmara Municipal. Estendo os meus cumprimentos aos
demais Vereadores e servidores da Câmara Municipal.
Termino meu discurso, Sr. Presidente, enviando
um abraço especial a todos os moradores de Arujá,
a todas as famílias de Arujá, que fazem dela um das
cidades mais agradáveis do Brasil.
Que Deus abençoe a cidade de Arujá!
Que Deus abençoe o Brasil!
Era o que tinha a dizer.
O SR. MARÇAL FILHO (PMDB-MS. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, gostaria de registrar o trágico falecimento do Prefeito da cidade de Antônio João, no meu Estado, Mato
Grosso do Sul, Juneir Martinez Marques.
Juneir estava no segundo mandato de Prefeito
daquela cidade e realizava um bom trabalho. Era um
jovem de 46 anos de idade. Dirigia o seu veículo na
estrada que liga o seu Município, Antônio João, ao de
Bela Vista, na fronteira com o Paraguai. Infelizmente,
acabou perdendo o controle do seu veículo e faleceu.
Minhas condolências, meus pêsames à sua família
e a toda a população de Antônio João. Desejo sucesso
à Vice-Prefeita Lúcia, que assumiu a Prefeitura hoje.
Sr. Presidente, gostaria de aproveitar a oportunidade para cumprimentar a Presidente Dilma Rousseff pela escolha da Senadora Gleisi Hoffmann para
chefiar a Casa Civil da Presidência da República. Orgulho dos sul-mato-grossenses, tanto S.Exa. quanto
seu esposo, atual Ministro das Comunicações, Paulo
Bernardo, atuaram em nosso Estado, no Governo de
Mato Grosso do Sul.
Já conhecemos a competência da Senadora
Gleisi Hoffmann, agora Ministra‑Chefe da Casa Civil.
Se Deus quiser, S.Exa. vai olhar com muito mais carinho o nosso Estado de Mato Grosso do Sul, porque
teve uma passagem profícua, de êxito, na função que
exerceu no Governo de Mato Grosso do Sul.
Esperamos que a interlocução melhore muito
mais entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. A
harmonização entre os Poderes Executivo e Legislativo
é importante. Todos os colegas Parlamentares estavam
sentindo isso. Creio que, com essa arrumação feita no
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Governo Dilma, poderemos obter um progresso nessa
relação tão importante entre os Poderes.
Quero também registrar que participei de um
evento importante ontem à noite, na Capital de Mato
Grosso do Sul, em Campo Grande. Refiro-me ao Congresso Internacional da Carne, que reuniu representantes de vários países e de vários Estados brasileiros.
O nosso Mato Grosso do Sul é um dos maiores
produtores de carne do País – e carne de qualidade.
Com a tecnologia utilizada no rebanho bovino, Mato
Grosso do Sul tem dado passos largos e importantes
nessa direção.
Quero também demonstrar a minha preocupação
em relação à sanidade animal. Tive a oportunidade
de participar de um congresso anual da Organização
Mundial da Saúde Animal e percebi que precisamos
cada vez mais progredir em relação a isso, afastando
de forma definitiva e permanente a febre aftosa do
nosso País, para que os mercados internacionais estejam abertos para a carne de Mato Grosso do Sul e
de todo o País.
Precisamos chegar ao nível em que se encontra,
por exemplo, o Estado de Santa Catarina, que já tem
zona livre de febre aftosa sem vacinação – é o único
Estado brasileiro nessa situação. Precisamos estender
isso para todo o Brasil.
O produtor sul-mato-grossense demonstrou ontem, no Congresso Internacional da Carne, que tem
avançado bastante e mostrado ao País e ao mundo
a qualidade da sua carne. Com a tecnologia que está
sendo empregada podemos ganhar o mundo. Assim,
o Brasil vai se desenvolver e se tornar uma grande
potência mundial na produção de alimentos de boa
qualidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, neste pronunciamento, quero elogiar a exemplar
e altaneira decisão do Supremo Tribunal Federal em
relação à representação do Governo da Itália, ao pedido de extradição do cidadão italiano Cesare Battisti.
A intromissão política foi respondida com uma decisão jurídica que reconheceu não haver legitimidade
na pretensão do Governo italiano de alterar decisão
do nosso então Presidente Lula.
Essa é uma afirmação, primeiro, da autonomia
dos Poderes; segundo, de um país democrático, de
uma nação democrática e de uma nação que tem autonomia. Não somos uma republiqueta na qual alguém
pode jactar-se da ideia de vir impor a sua vontade política frente a uma pendência política existente.
O cidadão Cesare Battisti militou politicamente
nos anos 70, teve sua atividade política confrontada
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com o Estado italiano e é evidentemente um extraditado político.
O Brasil realizou com a Itália um tratado de extradição que prevê a condição de não extraditar pessoas por crime de opinião ou por divergência política.
Parabenizo Tarso Genro, que secundou as argumentações da Procuradoria‑Geral da República e da
Advocacia-Geral da União, quando ainda Ministro da
Justiça, o que fez com que o Supremo acolhesse e
reconhecesse a legitimidade dessa defesa.
Portanto, parabenizo a Suprema Corte do Brasil
pela decisão, que não é só política, mas também e
acima de tudo uma demonstração de autonomia, independência e afirmação do Brasil como um país democrático, com o Estado de Direito funcionando e que
não se submete a interesses políticos de outras nações.
São consideradas absurdas as pretensões do
Governo italiano. O Sr. Cesare Battisti ficou preso por
anos na França, na mesma situação em que está no
Brasil, e não foi feita qualquer interpelação ao Governo
francês. Em relação ao Brasil, de maneira deselegante e absurda, o Governo italiano tentou provocar um
constrangimento e um conflito entre os Poderes da República do Brasil. Mas não obteve sucesso. Felizmente
prevaleceu o bom juízo, a democracia e a afirmação
de que vivemos em uma nação democrática, em pleno Estado Democrático de Direito, onde os Poderes
existem com autonomia e com independência para
cumprir as nossas regras constitucionais.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ZONTA (PP-SC. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, com a permissão do Deputado Dr.
Ubiali, quero manifestar a minha estranheza com a
decisão do relator do processo de fusão entre a Sadia
e a Perdigão no CADE, de recomendar que não haja
autorização para a fusão.
Realmente é de estranhar essa posição. Esta
Casa, aliás, criou uma Subcomissão, levantou todos
os dados e recomendou a fusão, com o objetivo de
salvar duas empresas nacionais que geram, como
disse ontem, 320 mil empregos, que trabalharam com
a margem de 3,6% apenas de lucro e que atendem a
mais de 20 mil produtores.
Não vamos concordar com isso. Na terça-feira a
Subcomissão vai se reunir para cumprir seu papel e
fazer com que o CADE examine a questão.
O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
hoje foi realizada uma audiência pública na Comissão
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio,
juntamente com as Comissões de Turismo e Desporto
e de Finanças e Tributação, para tratarmos da transformação e do reconhecimento do turismo receptivo
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como atividade econômica exportadora. Isso é fundamental para recuperarmos o nosso turismo receptivo.
O que está acontecendo com o nosso turismo
receptivo? Estamos perdendo o turista que vinha ao
Brasil conhecer as nossas belezas e o nosso povo afável. A relação entre dólar e real fez com que o nosso
turismo receptivo ficasse muito caro. Com isso, os turistas europeus, por exemplo, estão preferindo ficar na
própria Europa. Precisamos criar condições para que o
turismo receptivo, sendo reconhecido como atividade
exportadora, de fato cresça e faça com que obtenhamos novamente essa riqueza para o País.
Há um agravante nisso: estamos exportando turistas. O brasileiro está indo muito mais para o exterior.
Uma vez que o valor do dólar, em relação ao real, está
muito baixo, há um aumento enorme da frequência de
voos vindos do exterior e também de voos para o exterior. A finalidade, porém, não é a de trazer turistas,
mas de levar o brasileiro para fazer turismo no exterior,
levando também a nossa riqueza.
Queremos que o nosso turista tenha a oportunidade de ir à Europa, aos Estados Unidos, à China,
aonde quiser, mas é fundamental que também venham
turistas ao Brasil. Não pode mais acontecer, como
no último ano, deficit na balança turística – a diferença entre o número de turistas que recebemos e o de
turistas brasileiros que vão para o exterior – de mais
de 10 bilhões de reais. Isso não é compatível com a
nossa característica fundamental, ou seja, a receptividade e a alegria do brasileiro, nem com a beleza de
nossas praias, do nosso Pantanal, do nosso ambiente
como um todo.
Além disso, há o chamado turismo de negócio,
fundamental, por exemplo, para regiões como Franca,
onde se fabrica calçado de altíssima qualidade, comparável em estilo, beleza e qualidade ao italiano. Portanto,
é um local próprio para receber esse tipo de turismo.
Precisamos realmente transformar o turismo receptivo em atividade econômica exportadora.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Dando continuidade aos trabalhos, concedo a palavra, pela
ordem, ao Deputado Amauri Teixeira.
O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há 3 semanas venho batendo na mesma tecla. Após a votação
do Código Florestal, esta Casa praticamente paralisou
as atividades, não nas Comissões, onde fazemos um
trabalho interno, mas no plenário.
Há uma pauta importante para votar, e não a
estamos vencendo: a PEC nº 270/08, com que todos
concordamos, que é justa porque prevê a concessão
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de aposentadoria integral com paridade aos servidores públicos federais que se aposentarem por invalidez
permanente; a PEC nº 555/06, que isenta os servidores públicos da contribuição previdenciária; a regulamentação da Emenda Constitucional nº 29; e a PEC
do Trabalho Escravo.
Vivemos um momento de violência extrema no
campo e temos que responder a isso, Sr. Presidente.
Esta Casa tem que votar um conjunto de matérias, inclusive a PEC do Trabalho Escravo, para dizer à sociedade
qual é o tipo de relação que quer para os trabalhadores
do campo, para os agricultores; qual é a proposição do
Estado brasileiro para essas comunidades.
E não estamos respondendo, estamos vivendo
uma paralisia. De certa forma, estamos vivendo aqui
certa irresponsabilidade social, apesar de estarmos
trabalhando – o Deputado Artur Bruno está trabalhando na questão do Plano Decenal de Educação, por
exemplo. Algumas questões estão avançando, mas há
uma pauta social grande, da qual esta Casa não está
dando conta e à qual precisa efetivamente responder.
A Oposição até agora tem feito isso. A pauta da
Oposição é a de paralisar as votações. Toda e qualquer
proposta que o Governo faz, toda e qualquer proposta que o Governo traz em benefício da sociedade a
Oposição barra, paralisa, porque quer gerar desgaste
para a Presidenta Dilma.
Nós não podemos aceitar isso! Nós temos que
continuar trabalhando em prol do Brasil. Nós temos que
continuar trabalhando para acelerar a redução das desigualdades sociais e regionais existentes neste País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Eu
gostaria de fazer um comunicado ao Plenário: a nossa
1ª Vice-Presidente, Deputada Rose de Freitas, encontra-se ausente por estar em licença médica.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Dando prosseguimento aos trabalhos, concedo a palavra
ao Deputado Ronaldo Nogueira.
O SR. RONALDO NOGUEIRA (Bloco/PTB-RS.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a Assembleia Legislativa do Estado do
Rio Grande do Sul, ontem, dia 7, realizou uma grande
homenagem às Assembleias de Deus no Brasil pelo
transcurso do seu centenário. Tanto o auditório da Assembleia Legislativa quanto as galerias do Auditório
Dante Barone ficaram lotados para receber algo em
torno de 2 mil pastores e obreiros das Assembleias de
Deus do Estado do Rio Grande do Sul.
Também estiveram presentes no evento, recebendo a homenagem, o Presidente da Convenção
Geral das Assembleias de Deus no Brasil, Pastor José
Wellington, e o Presidente da Convenção dos Pasto-
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res no Estado do Rio Grande do Sul, Pastor Ubiratan
Batista Job.
Na próxima terça-feira, dia 14, esta Casa deverá receber centenas de pastores de todo o Brasil para
prestigiar a sessão solene que será realizada às 10
horas da manhã, em homenagem ao centenário das
Assembleias de Deus no Brasil. Quero aproveitar esta
oportunidade para convidar todos os Srs. Deputados
e todas as Sras. Deputadas a também prestigiarem
essa sessão solene.
A Assembleia de Deus iniciou os seus trabalhos
no Brasil em 1911, quando os missionários suecos
Daniel Berg e Gunnar Vingren se estabeleceram em
Belém do Pará. Hoje, a Assembleia de Deus possui
mais de 20 milhões de fiéis no Brasil e tem realizado
relevantes trabalhos, não somente na área da evangelização, mas também na área social, alcançando
indivíduos que certamente não seriam alcançados
pelas políticas públicas do Governo ou pelas políticas
públicas de Estado.
Então, em reconhecimento a esse trabalho extraordinário realizado pelas Assembleias de Deus no
Brasil, é de extrema importância que estejam presentes à sessão solene os Deputados que compõem esta
Casa nesta legislatura.
Era esse o meu registro, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Fica
registrada a realização da sessão solene. Reafirmo
também, Deputado Ronaldo Nogueira, a importância
da Assembleia de Deus para o Brasil. Reitero as suas
palavras como se fossem minhas.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Dando prosseguimento aos trabalhos, concedo a palavra
à Deputada Alice Portugal.
A SRA. ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB-BA.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, tenho a satisfação de comunicar à Câmara dos Deputados que no dia de hoje foi publicada no
Diário Oficial, finalmente, a convocação dos 200 excedentes do concurso da Polícia Rodoviária Federal.
Esta é uma luta que a Frente Parlamentar em Defesa da Polícia Rodoviária Federal realiza há mais de
2 anos, a convocação de 200 jovens concursados que
faziam parte desse conjunto de excedentes para suprir
especialmente as vacâncias criadas no Mato Grosso
do Sul e em função da grande estrada desassistida
do Paraná e no Estado do Pará. E, neste momento, a
Polícia Rodoviária ganha 200 jovens preparados, capacitados para garantir a diminuição das circunstâncias de risco que hoje a população brasileira vive nas
nossas estradas federais.
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Somos um país rodoviário. Estamos mudando,
buscando um novo modal de transportes. Queremos
trens – e o nosso Governo está encaminhando essa
vontade —, queremos melhorar os aeroportos, popularizando o preço das passagens aéreas, mas é preciso
fortalecer a velha PRF. Os velhos vigilantes hoje são os
jovens de nível superior que adentram essa corporação.
Quero agradecer a todos os membros da Frente
Parlamentar em Defesa da PRF. Quero destacar aqui
o Deputado Valtenir Pereira, do Mato Grosso, a Deputada Gorete Pereira, a Deputado Perpétua Almeida, o
Deputado Edinho Bez. Em nome deles, quero saudar
a todos os Deputados e Deputadas.
Também quero agradecer à Presidenta Dilma
Rousseff, que, apesar de toda a circunstância delicada
do dia de ontem, teve a consciência e a tranquilidade de
assinar esse ato em benefício do serviço público federal e, em suma, em benefício de todos os brasileiros e
brasileiras que transitam em nossas estradas federais.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. ROBERTO BRITTO (PP-BA. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no
final de semana próximo passado estive no meu reduto
eleitoral, na região de Jequié, quando tive oportunidade
de me reunir com vários médicos, empresários da área
médica e donos de clínicas. Não foi surpresa nenhuma
saber do grave problema enfrentado pelo setor. Tive
a oportunidade de observar que várias clínicas estão
sendo descredenciadas e deixando de atender a comunidade carente exatamente pela falta de recursos
para a sua manutenção.
Sr. Presidente, quero fazer um apelo a V.Exa.
para que interceda junto ao Presidente desta Casa no
sentido de que inclua na pauta de votações o último
destaque à Emenda Constitucional nº 29, a fim de podermos destinar mais recursos para a área da saúde
e, com isso, viabilizar os serviços prestados por esse
setor tão sofrido.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ARTUR BRUNO (PT-CE. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, foi
concluída há pouco tempo audiência pública da Comissão Especial que trata do Plano Nacional de Educação. Estiveram presentes o Governador do Estado do
Ceará, Cid Gomes, a Secretária de Educação, Izolda
Cela, e o Secretário da Fazenda, Mauro Filho.
A audiência, prestigiada por vários colegas Parlamentares que se encontram neste plenário, deu muita
esperança à Comissão Especial de que estamos no
caminho certo para votar um novo Plano Nacional de
Educação, plano decenal, que possa melhorar a qualidade da educação e a aprendizagem dos alunos.
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O Estado do Ceará trouxe dois exemplos de sucesso em educação. Primeiro, o Programa de Alfabetização na Idade Certa. Antes desse programa, 60% das
crianças do Ceará com 8 anos de idade não sabiam ler
nem escrever. Quatro anos depois, 70% das crianças
com sete anos de idade já estão lendo e escrevendo
no Estado do Ceará. A meta do Plano Nacional de
Educação é fazer com que, em 2020, todas as crianças com 8 anos de idade saibam ler e escrever. No
Ceará, essa meta começa a ser atingida aos 7 anos.
O segundo exemplo de sucesso educacional são
as escolas integradas de ensino médio e educação
profissional.
Não havia nenhuma escola integrada até 2007.
Em apenas 4 anos, nós já temos 70 escolas de tempo integral. O jovem conclui o 3º ano do ensino médio
com uma profissão. Isso está mudando a qualidade de
vida nos Municípios do Estado do Ceará.
Evidentemente, nem tudo são flores. É preciso
melhorar o salário dos professores, aprovar a revisão
no plano de cargos e carreiras dos profissionais de
educação. Aliás, essa negociação está sendo efetivada
com diálogo, reuniões frequentes entre Governador,
Secretária de Educação e o Sindicato dos Professores
do Estado do Ceará – APEOC.
Tenho o prazer de registrar que o Governador
passou 4 horas debatendo educação pública com os
colegas Parlamentares, em uma das reuniões que eu
considero uma das mais proveitosas que nós já tivemos
na Comissão Especial do Plano Nacional de Educação.
Sr. Presidente, concluo – se V.Exa. me conceder
mais 1 minuto —, dizendo que a Comissão Especial
que tratará do Plano Nacional de Educação está caminhando a passos largos. Assim, ofereceremos ao
Brasil uma lei decenal que vai, sem dúvida, melhorar
os rumos da educação nacional.
Ontem, foi o último dia de apresentação das
emendas na Comissão Especial. Os colegas Parlamentares chegaram a elaborar quase 3 mil emendas,
o que revela o interesse que esta Casa tem com os
rumos da educação nacional.
Com certeza, com o novo plano decenal, com
o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
ao Emprego – PRONATEC, esse modelo de educação
profissional que a Presidenta Dilma está oferecendo
para o debate nesta Casa, teremos bons tempos, alvissareiros momentos na educação pública deste País.
O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Com
a palavra o Líder Cândido Vaccarezza.
O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
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queria pedir a atenção do Deputado Antonio Carlos
Magalhães Neto, do Deputado Duarte Nogueira e dos
demais Líderes da base, além do Líder do PPS.
Nós entabulamos um acordo. Eu vou falar sobre
ele. Quero ver se é exatamente esse. O acordo é o
seguinte: hoje nós leremos o relatório da Medida Provisória nº 526, de 2011, e encerraremos a discussão.
Votaremos na terça-feira, sem obstrução, a MP 526. Na
quarta-feira, votaremos a Medida Provisória nº 527, de
2011. E não há acordo de condução da quarta-feira,
nem acordo do que o Presidente Marco Maia possa
fazer na quarta-feira. O nosso acordo vai até terça‑feira.
Hoje será lido o relatório. Vou repetir, Sr. Presidente. Deputado Duarte Nogueira, será lido o relatório. Encerra-se a discussão e finaliza-se a sessão. Na
terça-feira vota-se os destaques da MP 526, somente
da MP 526, sem obstrução. A MP 527 fica para quarta-feira. E não há acordo a respeito da MP 527.
Quero pedir ao Relator da Medida Provisória nº
527, Deputado José Guimarães, Vice-Líder do Governo,
que distribua hoje o relatório dessa medida provisória. O meu desejo é o de que se chegue a um acordo
nesta Casa para votarmos a Medida Provisória nº 527.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Consulto os demais Srs. Líderes...
O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero só
indagar do Líder Cândido Vaccarezza se está incluído
nessa proposta a questão da moção, que foi parte do
entendimento feito anteriormente.
O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não
há acordo em relação à moção proposta pelo PSDB,
que vamos votar aqui.
Quero pedir a todos os Deputados que fiquem no
plenário porque há uma moção do PSDB a ser votada.
E, pelo visto, será uma votação nominal.
O SR. VANDERLEI MACRIS – Sim, é isso.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Com
a palavra, pela ordem, o Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO
(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, de fato, o que o Líder Cândido Vaccarezza
acabou de abordar foi o que nós acertamos: a leitura
e o encerramento da discussão da nº 526. Terça-feira
da semana que vem nós votaremos, sem obstrução, a
Medida Provisória nº 526; a partir de quarta-feira não
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há nenhum compromisso da Oposição em não obstruir
a votação da Medida Provisória nº 527.
Apenas registrando que é provável, e muito possível, que aconteça uma votação nominal hoje, exatamente a do requerimento de moção de repúdio do PSDB.
Quero apenas registrar tal acordo, para que os
Srs. Parlamentares não saiam do plenário.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Então,
consulto os demais Srs. Líderes, para que iniciemos a
leitura do parecer à Medida Provisória nº 526.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO
(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, primeiro, vamos fazer a votação.
O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vamos
votar logo a moção.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO
– É. Vamos fazer primeiro a votação.
O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA – Sr. Presidente, vamos votar logo a moção.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Então, eu sugiro que submetamos à votação a moção,
sem discussão.
O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Orientação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Só
orientação.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO
(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, não há acordo de suprimir o debate da
moção.
O SR. VANDERLEI MACRIS – Claro, tem encaminhamento inclusive, Sr. Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO
– Cabe encaminhamento; não há problema nenhum.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Só
encaminhamento. Não cabe discussão, só encaminhamento.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO
– Sim. Dois podem encaminhar de cada lado, e a orientação de bancadas. Não é isso?
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – De
acordo. Então, vamos iniciar a votação da moção.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO
– Sr. Presidente, calma. Calma.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, por favor.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO
– O que eu quero informar é que existe a possibilidade,
repito, de dois Parlamentares encaminharem a favor e
dois Parlamentares encaminharem contra. Acho que o
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autor do requerimento, necessariamente, é um dos que
encaminha a favor. Ou não? Aí, eu consulto a Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Então,
vamos fazer o encaminhamento: dois falarão a favor;
dois, contra; e, depois, o encaminhamento dos Líderes.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Com
a palavra o Sr. Deputado Vicentinho.
O SR. VICENTINHO (PT-SP. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
o conflito que envolveu o Corpo de Bombeiros Militar
do Rio de Janeiro, iniciado no dia 4 do corrente mês,
deve servir de alerta aos Governos Federal, Estaduais
e Municipais e aos Deputados e Senadores sobre a
urgente necessidade de se flexibilizar o atual modelo
de Corpo de Bombeiros Militar exclusivo e de regulamentar os Corpos de Bombeiros Civis Voluntários e
os Corpos de Bombeiros Civis Municipais, permitindo
que possam se instalar nos cerca de 4.900 Municípios
brasileiros que, por falta de efetivo, o Corpo de Bombeiros Militar dos Estados não conseguem atender.
Sr. Presidente, deixo aqui registradas informações relevantes, levantadas pelo comandante Paulo
Chaves, oficial da reserva dos Bombeiros Militares de
São Paulo e grande conhecedor do assunto. Ele nos
informa que poucos países do mundo possuem Corpo
de Bombeiros Militar; que o exemplo mais significativo
é o da França, que possui Corpo de Bombeiros Militar
do Exército, em Paris, e Corpo de Bombeiros Militar da
Marinha, em Marselha, segundo se tem notícia, desde a época de Napoleão Bonaparte. Naquele país, o
Corpo de Bombeiros Militar não conseguiu se instalar
nos demais Municípios, mas também não se impediu
que surgissem Corpos de Bombeiros Municipais e de
Voluntários nas demais cidades.
No Brasil, em 23 Estados, o Corpo de Bombeiros
Militar já é independente da Polícia Militar. Apenas em
São Paulo, na Bahia, no Paraná e no Rio Grande do
Sul o Corpo de Bombeiros ainda está subordinado ao
Comando da Polícia Militar. Os Corpos de Bombeiros
que se emanciparam da Polícia Militar passaram a ter
mais autonomia e todos conseguiram evoluir, uns mais
e outros menos, em relação ao aumento de efetivo e
à aquisição de viaturas, materiais e equipamentos de
combate ao incêndio e salvamento.
Segundo o Comandante Chaves, alguns Estados
conseguiram aprovar lei que aumentou o efetivo, conhecido como efetivo fixado; foram criados vários batalhões de bombeiros ou grupamentos de bombeiros;
preencheram-se os cargos de oficiais (tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel) e de graduados
(cabos, sargentos e subtenentes), o que foi bom para
carreira desses profissionais.
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Infelizmente, porém, os Governos dos Estado
não contrataram o número de soldados previstos na
lei de efetivo, permanecendo uma grande defasagem
entre o efetivo fixado e o efetivo existente.
Prezados colegas, essa defasagem fez surgir
vários batalhões de bombeiros ou grupamentos de
bombeiros que deveriam possuir quartéis nos Municípios vizinhos, mas que não foram criados justamente
porque falta o efetivo de soldados.
Visitando alguns Estados recentemente, o comandante Paulo Chaves encontrou vários quartéis em
que há um tenente coronel, um ou dois majores, três
a cinco capitães, cinco a dez tenentes, tudo para comandar apenas aquele quartel, que possui de quatro
a seis viaturas apenas.
O Corpo de Bombeiros Militar é um modelo caro
e engessado do ponto de vista trabalhista, por não permitir aos seus membros reivindicações salariais mais
arrojadas – essa movimentação corre o risco de ser
enquadrada como motim, pelo Código Penal Militar,
conforme já se fala no caso do Rio de Janeiro.
Em alguns Estados, chega a ocorrer certo desvio da função de bombeiros, uma vez que se constata
haver muitos deles exercendo funções na saúde, na
Defesa Civil Municipal e até no transporte de cadáveres, como já se viu no noticiário do Rio de Janeiro. Isso
pode trazer sérios prejuízos para as atividades de prevenção e combate a incêndios próprias de bombeiros
e ainda contribuir para consumir muitos recursos do
orçamento da corporação.
No Rio de Janeiro, o problema poderá se tornar
ainda mais grave do ponto de vista social, caso os bombeiros militares envolvidos no conflito sejam expulsos
da corporação. Eles não poderão ser aproveitados em
uma instituição de bombeiro civil, seja ela voluntária,
seja ela municipal, simplesmente porque elas não existem e as poucas existentes não estão regulamentadas.
A profissão de bombeiro civil no Brasil foi regulamentada pela Lei nº 11.901, de janeiro de 2009.
Essa lei demorou 17 anos para ser aprovada e possui
tantas deficiências que não pôde ser regulamentada,
conforme parecer do Grupo de Trabalho nomeado pelo
Ministério do Trabalho e Emprego para fazer a regulamentação. Após 4 meses em vigor, surgiu na Câmara
Federal o PL 5.358/2009 para mudar apenas o nome
de bombeiro civil para brigadista particular, tendo como
justificativa absurda e equivocada a de que o termo
bombeiro é uma denominação de Estado e só poderá
ser aplicado ao bombeiro militar.
O Brasil tem 5.564 Municípios e, segundo divulgou a Agência Brasil em 2008, apenas 635 possuem
quartel do Corpo de Bombeiros Militar. Os Corpos de
Bombeiros Militares no Brasil existem há 156 anos
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e durante todo esse tempo só conseguiram instalar
quartel de bombeiros em 635 Municípios. O SAMU,
que existe há 11 anos, já está presente em mais de
1.300 Municípios brasileiros.
No Estado de São Paulo, apenas 143 Municípios
possuem posto de bombeiro militar; 502 são atendidos
por Municípios vizinhos, entre eles os de Carapicuíba,
com 343.668 habitantes, Embu com 234.200, Taboão
da Serra com 216.900, Itapevi com 190.400, Francisco Morato com 159.300, Ferraz de Vasconcelos com
166.100 e Hortolândia com 186.700 habitantes.
Pela Circular Presi – 052/77, do Instituto de Resseguros do Brasil – IRB, o valor do seguro contra incêndio, pago pelas empresas instaladas nos diversos
Municípios, era dividido em quatro classificações de
localização, a saber:
. Município classificação IV – aquele em
não há Corpo de Bombeiros – custo do seguro
incêndio o mais alto de todos;
. Município classificação III – aquele em
que o Corpo de Bombeiros e a rede de hidrantes possuem classificação baixa – custo
do seguro alto;
. Município classificação II – aquele em
que o Corpo de Bombeiros e a rede de hidrantes possuem classificação média – custo do
seguro incêndio médio;
. Município classificação I – aquele em
que há Corpo de Bombeiros e a rede de hidrantes possui classificação alta – custo do
seguro o mais baixo de todos;
Exemplo 1 – um supermercado localizado em
Município onde não há Corpo de Bombeiros que faz
um seguro no valor de R$10.000.000,00 irá pagar
R$23.598,00 de seguro incêndio por ano.
Exemplo 2 – um supermercado localizado em
Município onde há Corpo de Bombeiros classificação
nível II irá pagar R$19.238,00, com uma economia de
R$4.360,00 por ano.
A Circular Presi – 052/77, do IRB, foi revogada
pela SUSEP em 2006, mas mesmo assim algumas
seguradoras continuam aplicando esses critérios.
Portugal, país com território menor que o Estado de Santa Catarina, com população menor que a
do Município de São Paulo, possui 307 Municípios e
em 306 existem postos de bombeiros. Em Portugal há
cerca de 40 mil bombeiros, sendo que cerca de 2 mil
são bombeiros municipais, 38 mil são bombeiros voluntários e nenhum bombeiro militar. Em todo Brasil,
segundo divulgou o Projeto Brasil Sem Chamas em
2008, existem apenas 62 mil bombeiros militares, 6
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mil bombeiros voluntários e cerca de 200 bombeiros
municipais.
Em Santa Catarina, 33 Municípios são atendidos
por Corpos de Bombeiros Civis Voluntários, entre eles
Joinville e Jaraguá do Sul. No Rio Grande do Sul, 29
Municípios são atendidos por Corpos de Bombeiros
Civis Voluntários, entre eles Rolante e Nova Petrópolis. No Estado de São Paulo, quatro Municípios são
atendidos por Corpos de Bombeiros Civis Municipais,
entre eles Sumaré e Itatiba.
Os Corpos de Bombeiros Civis Voluntários e os
Corpos de Bombeiros Civis Municipais não recebem
ajuda financeira nem dos Governos dos Estados nem
do Governo Federal.
Em 2006, apresentei o PL 6.701/06, que tinha
como objetivo destinar recursos para aquisição de
viaturas, materiais e equipamentos para os Corpos
de Bombeiros Civis Voluntários e os Corpos de Bombeiros Civis Municipais, por meio do Fundo Nacional
de Segurança Pública, administrado pela SENASP e
criado pela Lei federal nº 10.201, de 14 de fevereiro de
2001, modificada pela Lei Federal nº 10.714, de 10 de
outubro de 2003. Fui obrigado a retirar o projeto por
perceber não haver chance de ele ser aprovado, pela
pressão de alguns bombeiros militares que temiam dividir um recurso que já era pouco e pela alegação de
não haver previsão em lei federal para o funcionamento
dos Corpos de Bombeiros Voluntários e Municipais.
O efetivo fixado para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, que possui apenas
92 Municípios, é de 18 mil bombeiros e apenas 43
Municípios contam com quartel de bombeiros militares. São Paulo, o Estado mais populoso e de maior
PIB do Brasil, possui 645 Municípios, e o Corpo de
Bombeiros da Polícia Militar do Estado conta com um
efetivo fixado de apenas 9.800 bombeiros. Com esse
efetivo, possui quartel de bombeiros militares em 143
Municípios. O Distrito Federal possui um efetivo fixado
de 9.700 bombeiros militares.
A falta de quartel de bombeiro militar em 4.929
Municípios indica a necessidade de que algo precisa ser feito. Diante disse, já solicitei – e está para ser
marcada – uma audiência no Ministério da Justiça para
tratar do assunto. Além do mais, estou debruçado na
elaboração de um projeto de lei que tenha o apoio dos
Governos Federal e Estaduais para que sejam regulamentados os Corpos de Bombeiros Civis Voluntários
e os Corpos de Bombeiros Civis Municipais, a fim de
que possam se instalar nos Municípios em que, por
falta de efetivo, os Corpos de Bombeiros Militares dos
Estados não conseguem instalar quartel, e seja criada
uma Agência Nacional de Bombeiros ou um Conselho
Nacional de Bombeiros, semelhante Conselho Nacio-
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nal de Justiça, destinado a estabelecer normas para
instalação de serviços de bombeiros, semelhantes às
normas americanas da NFPA. Essas normas poderão
ser elaboradas pelo Comitê Brasileiro de Segurança
Contra Incêndio da ABNT (CB 24 da ABNT).
Portanto, Sr. Presidente, é preciso regulamentar
os Corpos de Bombeiros Voluntários e os Corpos de
Bombeiros Municipais, ligados à Secretaria Nacional de
Defesa Civil, e propor o repasse de recursos do Fundo
Nacional de Defesa Civil para aquisição de viaturas,
materiais e equipamentos pelos Corpos de Bombeiros
Voluntários e os Corpos de Bombeiros Municipais, a
fim de que trabalhem em conjunto com a Defesa Civil
dos Municípios, que a cada ano sofrem com desastres
em várias regiões do Brasil.
Obrigado.
O SR. LEONARDO QUINTÃO (PMDB-MG. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, é com muita satisfação que temos
acompanhado a crescente utilização do pregão eletrônico na aquisição de bens e serviços pela administração pública. O sistema de pregão eletrônico implementado no Brasil é um dos mais avançados do
mundo, e tem revolucionado o processo de compras
públicas entre nós.
No ano passado, as aquisições de bens e serviços comuns pela Administração Pública Federal feitas
por comercialização eletrônica somaram 26,2 bilhões,
ou 46% de tudo o que o Governo comprou por todos
os meios. Além da agilidade e eficiência, esta modalidade de licitação gerou economia de 7,1 bilhões ao
Executivo Federal. Esse ganho veio da diferença entre
o preço de referência de alguns produtos nos leilões
e o efetivamente pago pela administração, que ficou
abaixo dos valores cotados no mercado.
Os dados do Sistema integrado de Administração
de Serviços Gerais abrangem todos os órgãos da administração direta, autárquica e funcional. Para atingir
esse patamar, o Governo tem investido pesadamente
em tecnologia, sistemas de informação e treinamento
de pessoal.
O pregão eletrônico é uma modalidade do pregão, que por sua vez é um tipo de licitação. Com menos de uma década de existência, o pregão, de início
adotado na versão presencial, revelou-se de extrema
praticidade e economia, além de dificultar a realização
de fraudes e favorecimentos ilícitos que muitas vezes
põem as licitações sob suspeita.
Os primeiros pregões realizados no Brasil foram
organizados pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, no ano de 1998. Nessa época, o
pregão era feito em caráter de teste. Com a prática
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e os resultados positivos, o Governo resolveu aderir
efetivamente à modalidade.
O pregão só tornou-se oficialmente uma modalidade de licitação no ano 2000, por meio de medida
provisória. Esta medida foi reeditada mais de 15 vezes, até a aprovação da Lei do Pregão, em maio de
2002, quando Estados e Municípios puderam aderir
à novidade.
Desde então, ninguém mais segurou o pregão.
Todos os níveis de governo, inclusive Prefeituras, passaram rapidamente a utilizar esse sistema de compras. Em 2005, outro passo importante foi dado, com
a publicação do Decreto Federal nº 5.450, de 2005,
que torna obrigatória a adoção do pregão, sendo preferencial o uso da modalidade eletrônica. Este decreto
determina que o órgão comprador deve formalizar justificativa sempre que se comprovar a inviabilidade de
sua utilização. Eu percebi, desde o inicio, as enormes
vantagens desse tipo de licitação, tanto em rapidez e
eficácia como para o bolso do contribuinte. Foi por esta
razão que apresentei projeto de lei que torna obrigatória
a sua adoção, quando fui Vereador em Belo Horizonte, antes da edição do decreto federal neste sentido.
Além da significativa economia e da redução do
tempo médio de realização da compra, de 3 meses
para 20 dias, o pregão propicia aumento da transparência e do controle social, principalmente na sua
versão eletrônica, porque comprador e fornecedor não
se identificam e qualquer cidadão pode acompanhar
online a concorrência.
O pregão eletrônico acontece como numa sala
de bate-papo, onde as propostas são apresentadas
pelos concorrentes. Inicia-se com a fixação da menor
proposta. O pregoeiro então instiga os concorrentes
a fazerem lances até que não haja mais proposta. O
pregão ocorre como um leilão ao contrário, onde ganha o fornecedor que oferecer o menor preço pela
mercadoria ou serviço.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é muito
gratificante para nós, Parlamentares, vir a esta tribuna não para fazer denúncias ou apontar problemas na
gestão do Estado, mas sim elogiar providência que
traz, a um só tempo, eficácia, economia e transparência nesse processo vital da administração, que são as
compras públicas.
Quero saudar o Governo e seus técnicos pela
verdadeira revolução representada pela adoção do
pregão eletrônico nos processos licitatórios. Medidas
como essa nos enchem de orgulho e reafirmam nossa confiança no caminho que está sendo trilhado por
nosso País.
Muito obrigado.
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A SRA. IRACEMA PORTELLA (PP-PI. Pronuncia
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, apresentei recentemente, nesta Câmara dos
Deputados, o Projeto de Lei nº 1.435, de 2011, que visa
incentivar uma atividade econômica de grande importância para o desenvolvimento do Brasil: o agroturismo.
Sabemos que o turismo é um dos setores com
maior capacidade de gerar emprego e renda. E, num
país como o nosso, com tamanha diversidade cultural
e artística e com tantas riquezas naturais, é imperioso
adotar políticas públicas que melhorem a infraestrutura
turística em todas as regiões brasileiras.
O agroturismo é uma das vertentes mais modernas e inovadoras do turismo. Em vários países
do mundo, essa atividade é amplamente incentivada
pelo poder público justamente pelo seu alto valor de
gerar emprego e renda, sobretudo para os pequenos
empreendedores.
Está mais do que na hora de seguirmos essa
mesma trilha, implementando políticas públicas e leis
capazes de incrementar o agroturismo em todos os
recantos deste imenso e maravilhoso País.
Foi pensando nisso que apresentei proposição
que dispõe sobre os fundamentos e a política do agroturismo ou turismo rural no Brasil. Isso porque, apesar
das ambiciosas metas constantes do Plano Nacional
de Turismo, a atual política setorial reservou um espaço tímido ao agroturismo.
O turismo rural valoriza as atividades agropecuárias e o patrimônio cultural e natural do campo, com
reflexos positivos para o produtor rural, para a comunidade, para os habitantes das cidades e para a natureza.
Quando devidamente planejado e orientado, o
agroturismo permite a diversificação da renda, a geração de empregos, a preservação do patrimônio cultural
e natural, o desenvolvimento do espírito de parcerias,
a melhoria da formação educacional do homem do
campo e a melhoria da qualidade de vida local.
Em todo o País, os empreendimentos de agroturismo têm experimentado significativa expansão,
criando alternativas para o aproveitamento econômico
da propriedade, ao mesmo tempo em que proporciona
uma nova modalidade de lazer, bastante saudável, à
população dos centros urbanos.
O ecoturismo, por exemplo, é um dos segmentos
mais fortes da indústria turística atual. Sua expansão
reflete a valorização do conceito de desenvolvimento
sustentável, que valoriza o crescimento econômico sem
a destruição do patrimônio natural, cultural e étnico.
No meu Estado, o Piauí, temos um imenso campo
para se avançar no que diz respeito ao agroturismo. Felizmente, fomos dotados de uma natureza exuberante,
que, aliada às manifestações artísticas e culturais do
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nosso povo, forma um belo patrimônio a ser contemplado, visitado e preservado por turistas de todo o mundo.
Entre as maravilhas do Piauí estão a Serra da Capivara, as Sete Cidades e o Delta do Parnaíba, lugares
deslumbrantes que precisam de mais estrutura e mais
incentivo para que o turismo se desenvolva plenamente, trazendo mais oportunidades para todos na região.
O Parque Nacional da Serra da Capivara foi criado
para preservar uma área na qual se encontra o mais
importante patrimônio pré-histórico do Brasil. Fundado
e mantido graças ao extraordinário trabalho da arqueóloga Niède Guidon, o Parque da Serra da Capivara é
um belíssimo exemplo da importância de aliar o equilíbrio ecológico com a preservação cultural.
O Parque Nacional de Sete Cidades é outro orgulho do povo piauiense, com suas formações rochosas de diversos nomes, tamanhos e formas, algumas
muito altas que lembram castelos, edifícios, muralhas,
pessoas, animais, mapas e objetos. É um verdadeiro
mundo em pedras, que proporciona ao turista deliciosos banhos em riachos, piscinas naturais e uma linda
cachoeira.
Não poderia deixar de ressaltar aqui a exuberância do Delta do Parnaíba, outro presente da
natureza para o Piauí. Sua paisagem deslumbrante
cheia de dunas, mangues e ilhas fluviais garante o
cenário paradisíaco dessa região do nosso Estado e
do Maranhão.
Não podemos desperdiçar o imenso potencial
turístico do nosso País. Não basta ter uma natureza
esplêndida. É de fundamental importância que o Brasil
saiba aproveitar essas riquezas de uma forma sustentável, responsável e capaz de proporcionar o desenvolvimento das comunidades locais.
Por isso, considero oportuno e conveniente o incentivo ao agroturismo no Brasil. O Projeto de Lei nº
1.435, de 2011, de minha iniciativa, assegura às empresas que investirem nessa área o mesmo regime
tributário, trabalhista e previdenciário que se aplica às
companhias agropecuárias tradicionais, resguardando
o direito de opção, quando possível, pelo Regime do
Simples Nacional, que engloba as microempresas e
empresas de pequeno porte.
Com tais incentivos, tenho certeza de que vamos,
num curto espaço de tempo, abrir mais e melhores
possibilidades de emprego e renda para o nosso povo,
ajudando a alavancar um modelo de desenvolvimento
muito mais justo e equilibrado para o Brasil.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
O SR. SANDES JÚNIOR (PP-GO. Pronuncia o
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Brasil recebeu esta semana a visita de um
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estratégico aliado da geopolítica regional. A visita do
Presidente venezuelano Hugo Chávez ao nosso País
trouxe uma série de sinalizações de fortalecimento do
nosso comércio bilateral.
Dentre os vários temas tratados entre a comitiva liderada pelo Presidente da Venezuela e a equipe
da Presidenta Dilma Rousseff, interessante foi a possibilidade aventada pelo Governo daquele país em
iniciar negociações para adquirir um lote de aviões
fabricados pela Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária – EMBRAER. No caso, seria um reforço
à estrutura das forças armadas venezuelanas com a
incorporação de 20 aviões Tucano a estrutura ali já
existente. Muito embora o anúncio ainda não possa
ser tratado além de uma simples conjectura, ou intenção de compra, sinalizada com o incremento do
comércio entre os dois países, notadamente em bens
de alto valor agregado. O próprio Presidente Chávez
chegou a dizer que considera o produto brasileiro o
melhor do mundo e um grande reforço a sua estrutura de defesa aérea.
Se temos na questão dos aviões ainda uma mera
manifestação de desejo de compra em relação aos
investimentos na refinaria Abreu e Lima, no Estado
do Pernambuco, a impressão é de que a Venezuela
finalmente está decidia a se tornar efetiva sócia desse
grande projeto.
A proposta inicial de divisão societária em 40%
para os venezuelanos por meio da estatal petrolífera Petróleo de Venezuela S/A – PDVSA e o restante
sendo bancado por investimentos da PETROBRAS,
por meio de apoio financeiro do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, até
agora ainda não saiu do papel. O que ocorreu foram
investimentos feitos unicamente pelo Brasil, sem a
contra apresentação de garantia pelos venezuelanos
para pleitearam empréstimos do banco estatal brasileiro de investimentos.
Mas agora a visita do Presidente da Venezuela
parece que traz um desejo mais efetivo daquele país
em realmente alocar sua parte dos recursos necessários nessa grande obra. Parte estaria sendo negociada
com o brasileiro Banco do Brasil e outra com a casa
portuguesa Banco do Espírito Santo.
Esperamos, Sras. e Srs. Deputados, que a visita
consiga tirar do papel todas as promessas fartamente alardeadas pela imprensa brasileira ao longo dos
últimos anos. Ganhará o Brasil, internamente, com o
aumento de seu parque industrial na área energética. E
ganhará externamente com o fortalecimento dos laços
comerciais com nosso grande vizinho da fronteira norte.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

Junho de 2011

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

V – ORDEM DO DIA
PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:
Partido Bloco
RORAIMA
Berinho Bantim PSDB
Dr. Francisco Araújo PSL PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luciano Castro PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Paulo Cesar Quartiero DEM
Teresa Surita PMDB
Total de Roraima 5
AMAPÁ
Dalva Figueiredo PT
Davi Alcolumbre DEM
Evandro Milhomen PCdoB PsbPtbPcdob
Luiz Carlos PSDB
Sebastião Bala Rocha PDT
Vinicius Gurgel PRTB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Amapá 6
PARÁ
André Dias PSDB
Beto Faro PT
Cláudio Puty PT
Dudimar Paxiúba PSDB
Elcione Barbalho PMDB
Giovanni Queiroz PDT
Josué Bengtson PTB PsbPtbPcdob
Lira Maia DEM
Wandenkolk Gonçalves PSDB
Total de Pará 9
AMAZONAS
Átila Lins PMDB
Carlos Souza PP
Francisco Praciano PT
Rebecca Garcia PP
Total de Amazonas 4
RONDONIA
Carlos Magno PP
Lindomar Garçon PV PvPps
Moreira Mendes PPS PvPps
Natan Donadon PMDB
Nilton Capixaba PTB PsbPtbPcdob
Padre Ton PT
Total de Rondonia 6
ACRE
Antônia Lúcia PSC
Flaviano Melo PMDB
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Gladson Cameli PP
Henrique Afonso PV PvPps
Perpétua Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Total de Acre 5
TOCANTINS
Ângelo Agnolin PDT
César Halum PPS PvPps
Irajá Abreu DEM
Júnior Coimbra PMDB
Laurez Moreira PSB PsbPtbPcdob
Lázaro Botelho PP
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM
Total de Tocantins 7
MARANHÃO
Alberto Filho PMDB
Carlos Brandão PSDB
Cleber Verde PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Francisco Escórcio PMDB
Gastão Vieira PMDB
Hélio Santos PSDB
Lourival Mendes PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Pinto Itamaraty PSDB
Professor Setimo PMDB
Ribamar Alves PSB PsbPtbPcdob
Waldir Maranhão PP
Total de Maranhão 11
CEARÁ
André Figueiredo PDT
Aníbal Gomes PMDB
Ariosto Holanda PSB PsbPtbPcdob
Artur Bruno PT
Chico Lopes PCdoB PsbPtbPcdob
Domingos Neto PSB PsbPtbPcdob
Edson Silva PSB PsbPtbPcdob
Genecias Noronha PMDB
João Ananias PCdoB PsbPtbPcdob
José Guimarães PT
José Linhares PP
Manoel Salviano PSDB
Raimundão PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Total de Ceará 14
PIAUÍ
Assis Carvalho PT
Iracema Portella PP
Jesus Rodrigues PT
Marcelo Castro PMDB
Osmar Júnior PCdoB PsbPtbPcdob
Paes Landim PTB PsbPtbPcdob
Total de Piauí 6
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RIO GRANDE DO NORTE
Fátima Bezerra PT
Felipe Maia DEM
Paulo Wagner PV PvPps
Rogério Marinho PSDB
Sandra Rosado PSB PsbPtbPcdob
Total de Rio Grande Do Norte 5
PARAÍBA
Aguinaldo Ribeiro PP
Benjamin Maranhão PMDB
Damião Feliciano PDT
Efraim Filho DEM
Hugo Motta PMDB
Luiz Couto PT
Manoel Junior PMDB
Nilda Gondim PMDB
Romero Rodrigues PSDB
Ruy Carneiro PSDB
Wellington Roberto PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Paraíba 11
PERNAMBUCO
Anderson Ferreira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Bruno Araújo PSDB
Eduardo da Fonte PP
Fernando Ferro PT
João Paulo Lima PT
Raul Henry PMDB
Roberto Teixeira PP
Vilalba PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Pernambuco 8
ALAGOAS
Arthur Lira PP
Celia Rocha PTB PsbPtbPcdob
João Lyra PTB PsbPtbPcdob
Maurício Quintella Lessa PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Renan Filho PMDB
Rosinha da Adefal PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Rui Palmeira PSDB
Total de Alagoas 7
SERGIPE
Heleno Silva PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Márcio Macêdo PT
Rogério Carvalho PT
Valadares Filho PSB PsbPtbPcdob
Total de Sergipe 4
BAHIA
Alice Portugal PCdoB PsbPtbPcdob
Amauri Teixeira PT
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Antonio Brito PTB PsbPtbPcdob
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM
Antonio Imbassahy PSDB
Claudio Cajado DEM
Daniel Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Fábio Souto DEM
Felix Mendonça Júnior PDT
Fernando Torres DEM
Geraldo Simões PT
José Nunes DEM
Joseph Bandeira PT
Jutahy Junior PSDB
Luiz Alberto PT
Luiz Argôlo PP
Márcio Marinho PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Nelson Pellegrino PT
Oziel Oliveira PDT
Paulo Magalhães DEM
Roberto Britto PP
Rui Costa PT
Sérgio Barradas Carneiro PT
Valmir Assunção PT
Waldenor Pereira PT
Total de Bahia 25
MINAS GERAIS
Ademir Camilo PDT
Aelton Freitas PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Antônio Andrade PMDB
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Carlaile Pedrosa PSDB
Diego Andrade PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Dimas Fabiano PP
Domingos Sávio PSDB
Eduardo Azeredo PSDB
Eduardo Barbosa PSDB
Fábio Ramalho PV PvPps
Gabriel Guimarães PT
George Hilton PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Gilmar Machado PT
Jaime Martins PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Jô Moraes PCdoB PsbPtbPcdob
João Bittar DEM
José Humberto PHS PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Júlio Delgado PSB PsbPtbPcdob
Leonardo Monteiro PT
Leonardo Quintão PMDB
Lincoln Portela PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luis Tibé PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcus Pestana PSDB
Mauro Lopes PMDB
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Newton Cardoso PMDB
Odair Cunha PT
Padre João PT
Reginaldo Lopes PT
Renzo Braz PP
Rodrigo de Castro PSDB
Saraiva Felipe PMDB
Stefano Aguiar PSC
Toninho Pinheiro PP
Vitor Penido DEM
Walter Tosta PMN
Total de Minas Gerais 37
ESPÍRITO SANTO
Audifax PSB PsbPtbPcdob
Cesar Colnago PSDB
Dr. Jorge Silva PDT
Lauriete PSC
Lelo Coimbra PMDB
Manato PDT
Paulo Foletto PSB PsbPtbPcdob
Total de Espírito Santo 7
RIO DE JANEIRO
Alessandro Molon PT
Alexandre Santos PMDB
Alfredo Sirkis PV PvPps
Arolde de Oliveira DEM
Aureo PRTB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Brizola Neto PDT
Cristiano PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Deley PSC
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Carlos Alberto PMN
Edson Ezequiel PMDB
Edson Santos PT
Eduardo Cunha PMDB
Eliane Rolim PT
Filipe Pereira PSC
Francisco Floriano PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Glauber Braga PSB PsbPtbPcdob
Jair Bolsonaro PP
Jandira Feghali PCdoB PsbPtbPcdob
Jean Wyllys PSOL
Marcelo Matos PDT
Miro Teixeira PDT
Neilton Mulim PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Rodrigo Maia DEM
Romário PSB PsbPtbPcdob
Simão Sessim PP
Walney Rocha PTB PsbPtbPcdob
Washington Reis PMDB
Zoinho PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Rio De Janeiro 29
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SÃO PAULO
Alberto Mourão PSDB
Alexandre Leite DEM
Aline Corrêa PP
Antonio Bulhões PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB PsbPtbPcdob
Arnaldo Jardim PPS PvPps
Beto Mansur PP
Bruna Furlan PSDB
Carlinhos Almeida PT
Carlos Roberto PSDB
Carlos Zarattini PT
Delegado Protógenes PCdoB PsbPtbPcdob
Dr. Ubiali PSB PsbPtbPcdob
Edinho Araújo PMDB
Eleuses Paiva DEM
Guilherme Campos DEM
Janete Rocha Pietá PT
Jefferson Campos PSB PsbPtbPcdob
Jilmar Tatto PT
João Dado PDT
João Paulo Cunha PT
Jonas Donizette PSB PsbPtbPcdob
Jorge Tadeu Mudalen DEM
José De Filippi PT
José Mentor PT
Junji Abe DEM
Keiko Ota PSB PsbPtbPcdob
Luiz Fernando Machado PSDB
Luiza Erundina PSB PsbPtbPcdob
Mara Gabrilli PSDB
Marcelo Aguiar PSC
Missionário José Olimpio PP
Newton Lima PT
Otoniel Lima PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Paulo Freire PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Paulo Pereira da Silva PDT
Paulo Teixeira PT
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Tripoli PSDB
Roberto de Lucena PV PvPps
Roberto Freire PPS PvPps
Roberto Santiago PV PvPps
Salvador Zimbaldi PDT
Tiririca PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Vanderlei Macris PSDB
Vicentinho PT
William Dib PSDB
Total de São Paulo 49
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MATO GROSSO
Carlos Bezerra PMDB
Júlio Campos DEM
Ságuas Moraes PT
Valtenir Pereira PSB PsbPtbPcdob
Wellington Fagundes PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Mato Grosso 5
DISTRITO FEDERAL
Reguffe PDT
Ricardo Quirino PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Distrito Federal 2
GOIÁS
Carlos Alberto Leréia PSDB
Delegado Waldir PSDB
Heuler Cruvinel DEM
Íris de Araújo PMDB
João Campos PSDB
Jorge Pinheiro PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Jovair Arantes PTB PsbPtbPcdob
Leandro Vilela PMDB
Pedro Chaves PMDB
Roberto Balestra PP
Ronaldo Caiado DEM
Sandes Júnior PP
Valdivino de Oliveira PSDB
Total de Goiás 13
MATO GROSSO DO SUL
Antônio Carlos Biffi PT
Fabio Trad PMDB
Geraldo Resende PMDB
Giroto PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Marçal Filho PMDB
Reinaldo Azambuja PSDB
Vander Loubet PT
Total de Mato Grosso Do Sul 7
PARANÁ
Abelardo Lupion DEM
André Vargas PT
Angelo Vanhoni PT
Assis do Couto PT
Dr. Rosinha PT
Edmar Arruda PSC
Fernando Francischini PSDB
Giacobo PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
João Arruda PMDB
Leopoldo Meyer PSB PsbPtbPcdob
Luiz Carlos Setim DEM
Luiz Nishimori PSDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PP
Nelson Padovani PSC
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Osmar Serraglio PMDB
Rosane Ferreira PV PvPps
Rubens Bueno PPS PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Takayama PSC
Total de Paraná 20
SANTA CATARINA
Carmen Zanotto PPS PvPps
Celso Maldaner PMDB
Esperidião Amin PP
Gean Loureiro PMDB
Jorge Boeira PT
Jorginho Mello PSDB
Luci Choinacki PT
Pedro Uczai PT
Rogério Peninha Mendonça PMDB
Valdir Colatto PMDB
Zonta PP
Total de Santa Catarina 11
RIO GRANDE DO SUL
Alceu Moreira PMDB
Assis Melo PCdoB PsbPtbPcdob
Bohn Gass PT
Danrlei De Deus Hinterholz PTB PsbPtbPcdob
Darcísio Perondi PMDB
Fernando Marroni PT
Jeronimo Goergen PP
José Stédile PSB PsbPtbPcdob
Luis Carlos Heinze PP
Luiz Noé PSB PsbPtbPcdob
Marcon PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Osmar Terra PMDB
Paulo Pimenta PT
Renato Molling PP
Ronaldo Nogueira PTB PsbPtbPcdob
Ronaldo Zulke PT
Sérgio Moraes PTB PsbPtbPcdob
Vieira da Cunha PDT
Total de Rio Grande Do Sul 19
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – A
lista de presença registra o comparecimento de 332
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Conforme entendimento dos Líderes, passamos à votação
do Requerimento nº 2.086/11, de autoria do Sr. Duarte
Nogueira, que requer a aprovação de moção de repúdio
à atitude da Presidenta Dilma Rousseff, de não receber
a Sra. Shirin Ebadi, Prêmio Nobel da Paz e advogada
iraniana de direitos humanos, em visita ao Brasil.
REQUERIMENTO A QUE SE REFERE
O SR. PRESIDENTE,
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Vão
falar, para encaminhar a favor, o Deputado Duarte Nogueira e o Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto;
e, contra, o Deputado Cândido Vaccarezza e o Deputado Eduardo Cunha.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Para
falar a favor, Deputado Duarte Nogueira.
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, apresentei este requerimento, que trata de
uma moção de repúdio a uma atitude da Presidente
Dilma Rousseff, de não receber a Sra. Shirin Ebadi,
Prêmio Nobel da Paz e advogada iraniana de direitos
humanos, em visita ao nosso País.
Requeri a moção de repúdio porque, além de
a imprensa ter noticiado amplamente a negativa por
parte da Presidente Dilma Rousseff em receber essa
advogada e militante dos direitos humanos do Irã, dois
fatos têm claro posicionamento na esfera da política externa do nosso País, com um profundo viés ideológico.
Primeiro, a Presidente Dilma não quis receber a
advogada iraniana, Prêmio Nobel da Paz de 2003, Shirin Ebadi. Ainda ontem a Prêmio Nobel Shirin afirmou
que ia insistir para que fosse recebida pela Presidente brasileira. O Governo justificou que, de acordo com
o protocolo, a Presidente recebe apenas Chefes de
Estado e Chefes de Governo. Ora, senhoras e senhores, nesses 6 meses em que a Presidente Dilma está
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no Governo, ela não só recebeu Chefes de Estado e
Chefes de Governo, como também recebeu a cantora Shakira, recebeu o cantor Bono Vox, do grupo U2,
sem o menor problema. Portanto, o argumento de só
receber Chefes de Estado e Chefes de Governo não
procede. Por que, então, a Presidente Dilma Rousseff
não recebe a Prêmio Nobel da Paz? É inconcebível
essa atitude da Presidente, porque Shirin Ebadi é a
principal voz da oposição no Irã. Ela está exilada e foi
considerada uma pessoa corajosa pelo Comitê Nobel,
por seu trabalho pela democracia, pelos direitos humanos e, especialmente, pelos direitos das mulheres
e das crianças. Ser recebida pela Presidente brasileira seria uma demonstração de que o Brasil apoia sua
causa. Não recebendo, a leitura que faz o mundo, na
minha opinião e certamente na opinião de muitos, é a
pior possível para o Brasil, no exterior.
O Brasil teve a sua reputação internacional manchada pela aproximação que o Governo Lula promoveu
junto a nações com regimes opressores, como o Irã,
inclusive de maneira duvidosa, indiretamente apoiando as ideias de enriquecimento de urânio para o uso
bélico do Irã e não o uso pacífico, como é o uso do
urânio enriquecido do nosso País. Portanto, seria uma
excelente ocasião para a Presidente Dilma demonstrar
que tem entendimento diferente do seu antecessor e
mentor. No entanto, pelo visto, esta vai ser uma oportunidade perdida.
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Demos entrada, nesta tarde, a essa moção de
repúdio para que a Presidente Dilma reconheça que
cometeu um erro gravíssimo em não receber a Prêmio
Nobel da Paz Shirin Ebadi.
Quero aproveitar este minuto, inclusive, para citar um outro fato, que também tem viés ideológico e
demonstra claramente que os interesses da ideologia
ou do partido do Governo são colocados sempre à
frente, quando se discute o interesse do País. O outro
fato que foi um desserviço do Governo Lula à política
externa brasileira foi a novela do exilado Cesare Battisti. Hoje, o Supremo Tribunal Federal, por 6 votos a 3,
manteve a decisão de não atender ao pedido da Itália
para que Cesare Battisti retorne e seja julgado pela
Justiça do seu país. Foi mais um abacaxi deixado, por
esse viés ideológico, pelo Governo que antecedeu o
da Presidente Dilma. Com isso, esperávamos que ela
tivesse uma visão diferente, mas, pelo contrário, continua contaminada do ponto de vista ideológico.
Entendo que a aprovação desta moção de repúdio recoloca o nosso País na defesa daqueles que, no
âmbito planetário, defendem os direitos das pessoas,
defendem os direitos das crianças, defendem os direitos das mulheres e não daqueles que passam por
cima de qualquer pessoa, como o atual líder iraniano
Ahmadinejad, com o qual o Governo anterior mantinha
estreitos laços, mesmo reconhecendo que lá não funciona a democracia, não se respeitam os direitos das
pessoas e, mais do que isso, atua-se com opressão,
com agressão contra aqueles que defendem o direito
e a liberdade dos seres humanos.
Portanto, peço o apoio do Parlamento, da Câmara
dos Deputados, a esta moção de repúdio, nesta noite.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Convido à tribuna o Deputado Cândido Vaccarezza, Líder
do Governo, para falar contra a matéria.
O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
só quero chamar a Oposição à reflexão, primeiro para
não acirrarmos um debate que não tem necessidade.
A Oposição está se exasperando para criticar por
criticar e propõe que aprovemos um repúdio a Dilma
porque não recebeu um Prêmio Nobel da Paz. Se fosse sincero, Deputado Duarte Nogueira, isso seria uma
prática. Em 2006, um Prêmio Nobel da Paz esteve aqui;
foi recebido por um Ministro – à época, pela Ministra
Dilma. Certamente, durante o Governo Fernando Henrique outros Prêmio Nobel estiveram aqui e não foram
recebidos pelo Presidente. Então, não vamos polemizar
onde não precisa haver polêmica.
A agenda da Presidente da República quem resolve é a Presidente da República do Brasil. E a Presidente da República do Brasil recebeu em nosso País,
com honras, com pompas, o Presidente dos Estados
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Unidos. Aliás, se não me engano, inclusive o Deputado Duarte Nogueira foi convidado para um jantar ou
para um almoço. E o ex-Presidente Fernando Henrique
estava lá presente.
Então, se fosse uma discussão ideológica, nós
encaminharíamos de outro jeito. Não tem cabimento
este Plenário aprovar um repúdio à Presidente da República porque ela está fazendo a sua agenda. Qual
é a história real? Essa cidadã iraniana, através de
várias declarações, exigiu que a Presidente da República a recebesse. A Presidente da República não vai
se submeter a nenhuma exigência, de nenhum movimento internacional, de nenhum Estado internacional
e de nenhum outro país. Quem decide a agenda da
Presidente da República é a Presidente da República.
Então, é apenas um problema de agenda, não
é um problema ideológico. Quando houver discussão
ideológica, nós vamos fazer. O Deputado Duarte Nogueira entrou na discussão ideológica: ele disse que
o Governo Lula manchou o Brasil e que Dilma está
manchando o Brasil. No mínimo, é uma forçação de
barra. O Brasil ganhou importância política e importância econômica e respeito internacional, como nunca teve em nenhum momento da sua história, nesses
últimos 8 anos. Nunca o Brasil teve tanto respeito em
organismos internacionais. Nunca o nosso País foi tão
considerado, do ponto de vista da importância política, como nesse período. Então, é o contrário do que o
Deputado falou. Agora nós temos peso político. E não
só peso político. Temos peso econômico na América
Latina e estamos aumentando o nosso peso econômico no mundo.
Não cabe, não é possível que a Oposição, apenas para criar polêmica, apresente aqui uma moção
de repúdio à Presidente da República. Se o Deputado
Duarte Nogueira acha importante que essa cidadã seja
recebida, como Deputado ele pode fazer um ofício.
Aliás, ela ainda nem foi recusada de ser recebida. Ele já está se adiantando e apresentando um
repúdio. É, no mínimo, desviar o assunto. Primeiro,
o Governo não resolveu ainda e não vai resolver sob
pressão quem vai receber essa cidadã. Poderá ser um
Ministro, poderá ser um assessor ou poderá ser quem
a Presidente determinar.
Segundo, neste caso, não há nenhum problema
ideológico. Todas as vezes em que estiver um Chefe
de Estado aqui no Brasil, será bem recebido pela Presidente da República.
Portanto, eu quero encaminhar contrariamente a
esta proposição. Ela não está embasada na defesa de
uma ideologia, infelizmente. Querem apenas aprovar
um repúdio à Presidente da República porque está
fazendo a sua agenda. Eu acho que, para o tamanho
da Oposição, não é adequado esse tipo de iniciativa.
Quero encaminhar contrariamente e pedir a todos os
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Deputados que votem contrariamente a esta moção,
porque ela está guiada – esta, sim – apenas para fazer
oposição por oposição.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Para
falar a favor da matéria, eu gostaria de convidar o Deputado Antonio Imbassahy.
O SR. ANTONIO IMBASSAHY (PSDB-BA. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ouvi com muita atenção o esforço, o malabarismo
que fez aqui o Líder do Governo, Cândido Vaccarezza,
para justificar o injustificável.
A Presidente Dilma, que na campanha eleitoral
reiterou diversas vezes o seu compromisso com a
defesa dos direitos humanos, de maneira inexplicável, eleita Presidente, se recusa, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, a receber Shirin Ebadi, Prêmio Nobel da
Paz e hoje a expressão máxima, um símbolo internacional dos direitos humanos. Nós não entendemos os
motivos que levaram a Presidente Dilma a se recusar
a receber tão insigne figura internacional.
O Deputado Vaccarezza tem razão: quem faz a
agenda da Presidente é a Presidente. Agora, dizer que
ela não tem tempo para receber essa figura notável da
defesa dos direitos humanos no mundo é uma coisa
que não pode passar na mente das pessoas que desejam o renome, o conceito do Brasil nessa questão
dos direitos humanos.
Deputado Vaccarezza, a Presidente Dilma recebeu o vocalista, o cantor Bono Vox, no Palácio da Alvorada, Deputado Macris, quando ela estava convalescente
de uma doença, a pneumonia – que, graças a Deus,
se afastou; e hoje ela está absolutamente saudável,
para o seu bem e para o bem do Brasil. Portanto, não
há nenhum motivo que possa levar a uma lógica da
Presidente Dilma em se recusar a receber Shirin Ebadi.
Eu fico preocupado com isso, porque é uma
oportunidade ímpar que nós temos de sinalizar para
o mundo uma política diferenciada daquela que o Presidente Lula, que continua interferindo no Governo da
Presidente Dilma, com aquela aproximação que ele
teve com figuras que não são figuras da democracia
mundial. Recentemente esteve no Palácio do Planalto
o Presidente da Venezuela, Hugo Chávez. E, num espaço público, ele disse, alto e bom som, palavras de
estímulo à permanência do ex-Ministro Antonio Palocci.
Imaginem que situação desagradável: uma figura que é
reconhecida pela prática antidemocrática, o Presidente
Hugo Chávez, vai ao Palácio da Alvorada e, ao lado
da Presidente e de todo o seu Ministério, dirige palavras, interferindo inclusive na política interna do Brasil,
pedindo a permanência de um Ministro que teve que
sair do Governo por prática de ilícitos, um Ministro que
não consegue explicar o seu enriquecimento rápido.
Enriquecimento tão rápido, que o nosso companheiro
Deputado Waldir, representante do Estado do Goiás,
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está fazendo, Deputado Otavio Leite, uma apresentação ao Guinness Book para verificar se o ex-Ministro
Antonio Palocci pode receber o prêmio do personagem
do mundo que conseguiu enriquecer mais rapidamente, em pouco tempo.
Então, ela recebe Hugo Chávez e deixa de receber essa figura notável de Shirin Ebadi.
Deputado Cândido Vaccarezza, fazemos um apelo a V.Exa. e à Presidente Dilma. Esta moção tem o
sentido de sensibilizar a Presidente, para que reveja
a sua posição. Há tempo ainda. A advogada e Prêmio
Nobel estará aqui em Brasília amanhã. Haverá uma
oportunidade. É só a Presidente ter um pouquinho de
boa vontade e deixar de receber aconselhamentos
nefastos, às vezes até de gente que não está mais
presente no Governo.
O nosso apelo é para que a Presidente Dilma
receba essa personagem de grande importância e
sinalize para todo o mundo o interesse do Brasil, da
sociedade brasileira na defesa dos direitos humanos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Para
falar contra a matéria, convido à tribuna o Deputado
Jilmar Tatto.
O SR. JILMAR TATTO (PT-SP. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, primeiro, vamos colocar as
coisas no seu devido lugar.
A Sra. Shirin Ebadi, Prêmio Nobel da Paz, advogada iraniana, tem todo o respeito deste Parlamento,
do povo brasileiro, porque é uma militante política e
está defendendo seus direitos.
Segundo, a Presidente da República, Dilma Rousseff, não tem dificuldade nenhuma em receber as pessoas, não tem dificuldade nenhuma em receber quem
tem Prêmio Nobel da Paz, até porque, em 2006, ela
recebeu Muhammad Yunus, um indiano, quando Ministra-Chefe da Casa Civil.
Do que se trata aqui? A Oposição, até compreendo, tem dificuldade em fazer um debate político, em
pautar os grandes temas do País. Esta moção de repúdio à Presidência da República é política e inoportuna. Quer polemizar em algo e interferir na agenda
político-administrativa da Presidência da República –
até na agenda da Presidência estão querendo interferir.
Uma moção de repúdio que diz que a Presidência da
República não quer receber uma militante política é,
no mínimo, falta de assunto para discutir neste País.
As posições ideológicas, políticas, o pensamento
da Presidente da República, Dilma Rousseff, todos os
brasileiros conhecem. Ela não titubeou quando precisou
ter uma posição firme em relação a apedrejamentos
que acontecem no mundo. O que se discute aqui não
é isso, não é a posição dela. O que se discute é a interferência na agenda política de uma Chefe de Estado.
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Vejam, eu poderia muito bem usar este meu discurso, esta minha intervenção contra a emenda para
dizer o seguinte: “O Presidente Fernando Henrique
Cardoso, do PSDB, do mesmo partido do Líder Duarte
Nogueira, condecorou com a Ordem do Cruzeiro do
Sul, o principal título que se dá a pessoa estrangeira,
por serviços prestados, a Fujimori!”
Fujimori está preso no Peru por contrabando de
armas, por narcotráfico! Isso foi tão vergonhoso, nobre
Líder do PSDB, Duarte Nogueira, que o Senado brasileiro ficou envergonhado e anulou essa condecoração.
O STF ficou envergonhado e falou: “Pelo amor de Deus,
não vamos fazer isso! Foi um ditador!”
Mas ele fez como Presidente da República! Vejam o constrangimento que o Presidente da República
naquela oportunidade causou: condecorou um ditador
que hoje está na cadeia, no Peru, por tráfico de armas
e de drogas, por improbidade administrativa.
Então, não vamos politizar. Não se trata disso
aqui. O Brasil tem uma posição firme em relação à defesa dos direitos humanos, para que a pessoa humana
possa viver com dignidade. Esta moção de repúdio é
inoportuna, é falta do que fazer, é fazer este Parlamento perder tempo com algo de que não precisamos.
Temos assuntos mais sérios para discutir aqui neste
Parlamento. É com tristeza que vejo esta iniciativa do
PSDB, esta moção.
Portanto, com muita serenidade, a Presidência da
República vai seguir a sua agenda e, na oportunidade devida, ela saberá se posicionar sobre temas que
considera importantes para o Brasil, para esta Nação.
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, fui
citado pelo Deputado Jilmar Tatto.
Ele disse que o Presidente Fernando Henrique
condecorou o então, não época, Presidente da República do Peru, Alberto Fujimori, que estava no exercício
do mandato da Presidência da República. Depois ele
caiu em desgraça porque se tornou um ditador, quis se
manter no poder e, ao mesmo tempo, cometeu crimes.
Foi preso e continua preso naquele país. No entanto,
aqui no Brasil ocorreu o crime do mensalão, e muitos
não estão presos em função daquele crime.
O SR. HELENO SILVA (Bloco/PRB-SE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Vamos votar, Presidente! Vamos votar!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Vamos iniciar o processo de votação. Conforme acordo,
que os Líderes comecem a orientação.
Para orientar a votação, quem votar “sim” é a
favor da moção; quem votar “não” é contra a moção.
Vamos iniciar a orientação pelo PT.
Como orienta o PT?
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, pelas razões já
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apresentadas aqui, em primeiro lugar, pelo Líder do
Governo nesta Casa, Deputado Cândido Vaccarezza,
pelos argumentos apresentados aqui pelo Vice-Líder
de nossa bancada, Deputado Jilmar Tatto, nós entendemos que em nenhum momento o Brasil quer confusão com qualquer país.
Nosso País tem a marca da diplomacia pela paz
e pela solidariedade. É por esse prisma que nós não
podemos concordar em que a Oposição queira criar
um fato político onde não existe, queira criar um problema diplomático.
Portanto, nesse aspecto, o nosso partido, a bancada do PT, orienta o voto “não” a esta moção, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – O PT
orienta o voto “não”.
Como o PMDB orienta a votação?
O SR. EDUARDO CUNHA (PMDB-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o ridículo
que estamos votando aqui é que agora vamos trazer
para o plenário desta Casa a agenda da Presidente
da República.
Eles disputaram a eleição, perderam a eleição
para Presidente da República, não conseguiram eleger seu candidato. Agora querem colocar a agenda do
Plenário. Isso é um absurdo!
Vamos fazer uma moção para cada um dos 513
Deputados serem recebidos pela Presidente da República. (Palmas.) Aí vira uma bagunça!
O PMDB vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – O
PMDB vota “não”.
Como vota o Bloco PSB/PTB/PCdoB?
O SR. EDSON SILVA (Bloco/PSB-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Bloco
PSB/PTB/PCdoB orienta o voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – O
Bloco PSB/PTB/PCdoB vota “não”.
Como vota o PSDB?
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Parlamentares, o Governo do PT, ainda no Governo do Presidente Lula, mantinha relações amistosas
e amigáveis com o ditador líbio Muamar Kadafi, com
o ditador iraniano Mahmoud Ahmadinejad, que gosta
de enriquecimento de urânio.
Portanto, nossa moção é no sentido de demonstrar, sim, a nossa insatisfação porque a Presidenta do
meu País não pode receber a Prêmio Nobel da Paz,
defensora dos direitos humanos, das mulheres e das
crianças, simplesmente porque ela faz oposição ao
Presidente Ahmadinejad? Por que isso? Recebe o
Bono Vox, recebe a Shakira, recebe artistas e alega
que só recebe Chefes de Estado.
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Portanto, amanhã, a Câmara dos Deputados,
na Comissão de Relações Exteriores, presidida pelo
PSDB, em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, irá receber a Prêmio
Nobel da Paz, Dra. Shirin Ebadi, para tentar minimizar
essa deselegância que o Governo brasileiro faz com
a Prêmio Nobel da Paz, que é respeitada por todos
neste Planeta.
O voto do PSDB, sem dúvida alguma, é “sim”,
pela moção.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – PSDB,
“sim”.
Como vota o Bloco do PR?
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, seria
bom que a Oposição fizesse uma moção de desonra
pelo fato de a Presidenta Dilma Rousseff ter lançado
esta semana o Brasil sem Miséria, que vai tirar da exclusão social mais de 16,5 milhões de pessoas; talvez
uma moção de desonra pelo fato de este Governo e
de o Governo passado também terem saído da ditadura, das algemas que nos prendiam aos organismos
internacionais e levavam os juros, levavam todo o nosso dinheiro. Talvez a Presidenta Dilma Rousseff, que
pegou o legado do Governo passado, do Presidente
Lula, receba também essa moção de desonra.
Nós estamos brincando com coisa séria, não é
Presidente?
O voto do Partido da República, o voto do Bloco
do PR e dos outros partidos é “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – O
Bloco do PR vota “não”.
Como vota o partido do Democratas?
O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nosso voto
não poderia ser outro senão reconhecer o expressivo
papel que cumpre uma mulher, que é Prêmio Nobel
da Paz, na defesa das crianças, na defesa das mulheres. Mas, acima de tudo, a paz não tem bandeira,
a paz não tem cor de partido, a paz não é azul, nem é
vermelha. A paz é global. O Brasil não poderia fechar
as portas, de forma oficial, a essa representante da
paz que aqui vem.
O Presidente Lula foi lá beijar a mão de Ahmadinejad, quando esteve no Irã. E aqui a Prêmio Nobel
da Paz vem e encontra as portas do Planalto cerradas para sua visita, que seria um gesto simbólico que
reafirmaria o compromisso deste povo, desta terra e
desta gente, que é a Nação brasileira, com a paz. Se
a Presidenta da República não o faz, o Congresso Nacional fará amanhã, a partir das 10 horas.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Para
concluir, nobre Deputado. Como vota o Democratas?
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O SR. EFRAIM FILHO – O nosso voto é “sim”, Sr.
Presidente, sendo reafirmado pelo gesto simbólico do
Congresso Nacional, amanhã, às 10 horas.
Volto a dizer, a paz não tem cor de bandeira, a
paz não ter cor de partido!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – O
Democratas vota “sim”.
Como vota o PP?
O SR. ROBERTO BRITTO (PP-BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido
Progressista entende que a agenda da Presidenta da
República é da Presidenta. Então, ela não tem obrigação de receber. Ela vai colocar alguém capacitado,
autorizado pela Presidência, para que possa receber
e fazer as honras brasileiras.
Por isso, o Partido Progressista vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – O
Partido Progressista vota “não”
Como vota o PDT?
O SR. ÂNGELO AGNOLIN (PDT-TO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, talvez nós
devêssemos apresentar uma moção de repúdio à própria moção de repúdio, até porque no meio de tantos
temas relevantes ficamos discutindo um intervenção
na agenda da Presidenta da República, o que é um
verdadeiro absurdo.
O PDT vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – O
PDT vota “não”.
Como vota o Bloco PV/PPS?
O SR. ROBERTO DE LUCENA (Bloco/PV-SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
sou autor do requerimento que provocou a audiência
pública que será realizada amanhã na Comissão de
Relações Exteriores em conjunto com a Comissão de
Direitos Humanos. Entendo que a passagem da Dra.
Shirin Ebadi pelo Brasil é da maior importância, da
maior relevância, por tudo aquilo que ela representa.
Nós entendemos, Sr. Presidente, que a Presidenta Dilma deveria, sim, receber a Dra. Shirin Ebadi. No
entanto, daí a esta Casa aprovar o requerimento de
uma moção de repúdio ao fato de S.Exa. não recebê-la, para nós, é um constrangimento institucional absolutamente desnecessário.
E, na autoridade de quem aqui nesta Casa está
provocando esta audiência pública para receber...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Como
vota o Bloco PV/PPS?
O SR. ROBERTO DE LUCENA – ...Shirin Ebadi,
para concluir, quero colocar que o todo o Partido Verde
é contra o requerimento.
O nosso voto é “não”, é contra o requerimento.
Mas, respeitando a posição do PPS, que tem outro
entendimento, estamos liberando a bancada. Entendermos ser um constrangimento institucional desne-
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cessário e votamos contra o requerimento de moção
de repúdio à Presidenta Dilma.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – O
Bloco PV/PPS libera a bancada.
Como vota do PSC?
O SR. RATINHO JUNIOR (PSC-PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – O PSC vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Como
vota o PMN? (Pausa.)
Como vota o PSOL?
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL vai
votar “não” e quer explicar por quê.
Nós entendemos que o Parlamento poderia até
votar uma moção de apelo à Presidenta Dilma para
que recebesse uma figura internacional, um Prêmio
Nobel da Paz. Isto seria uma medida até positiva. O
Parlamento decidiria e a Presidência decidiria. Mas,
aqui, uma moção de repúdio para que se faça com
que ela receba, de qualquer forma, uma pessoa é uma
imposição à autonomia, à prerrogativa da própria Presidenta da República. É nítido o papel de luta política
que está colocado aqui. Entende? Nós temos posições
sobre essas questões. Não queremos nem discutir. Vamos ficar na autonomia e na soberania. Entendemos
que não cabe. É impertinente e improcedente esse
requerimento.
Por isso o PSOL vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – O
PSOL vota “não”.
Como orienta a Minoria?
O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME
(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muito mais que um
ato simbólico e emblemático, esse ato da Presidenta
da República de não receber uma advogada, que é
Prêmio Nobel da Paz, significa o reforço de um fato
concreto, não simbólico, muito mais do que simbólico.
É o reforço de quatro atitudes que mostram um divórcio entre o que o Governo fala e o que o Governo faz.
O Governo diz que defende a educação, no entanto, manda para esta Casa um projeto de lei que institui
juros sobre juros, capitalização dos juros mensais para
os empréstimos do Fundo Estudantil – FIES, uma verdadeira discriminação em cima dos empréstimos para
os estudantes. O Governo fala que defende os pobres
agricultores do Norte e agora o próprio Governo diz
que não tem como defender os agricultores ameaçados, vai deixá-los ao relento, correndo risco de vida.
O Governo diz que defende as energias renováveis,
no entanto, manda para cá um projeto de lei que dá
incentivos para a energia nuclear. E agora diz que defende os direitos humanos, mas na prática não quer
receber uma advogada que é Prêmio Nobel da Paz.
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Por isso encaminhamos “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Minoria orienta “sim”.
Como orienta o Governo?
O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
somente chamar a atenção da população para como se
comporta a Oposição. Eles apresentaram uma moção
de repúdio à Presidenta da República porque, na sua
agenda, ela não recebeu um Prêmio Nobel da Paz, o
que em outros governos brasileiros já aconteceu.
E, quando vão defender a moção, ficam falando
de direitos humanos, juros do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e outros
temas que não têm nada a ver com a moção de repúdio.
Nem eles defendem ou acreditam no que estão
propondo. Por isso pedimos a todos os Deputados que
votem “não”, para deixarmos claro que a Câmara dos
Deputados não está repudiando a Presidente da República por ter autonomia na definição da sua agenda.
Como bem disse o PMDB, para definir agenda
de Presidente da República, alguém tem que se eleger
Presidente da República.
O SR. DUARTE NOGUEIRA – Sr. Presidente,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Questão
de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
como eu fui autor do requerimento, quero consultar a
Mesa se posso alterar a moção de repúdio para uma
moção de apelo à Presidente da República.
O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Não, não, Sr. Presidente. Tem de escrever outra moção. Não há acordo.
O SR. DUARTE NOGUEIRA – Estou apresentando uma questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Nobre
Líder Deputado Duarte Nogueira, informo que o pedido
de V.Exa. já foi formalizado à Mesa. Por isso, não pode
ser alterado. Também já foi distribuído ao Plenário e
estamos em processo de orientação.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Há
sobre a mesa requerimento pedindo votação nominal.
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Faça a votação, Sr.
Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Vamos fazer a votação simbólica.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
REJEITADO.
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP) – Sr.
Presidente, peço verificação.
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O SR. EDUARDO CUNHA (PMDB-RJ) – Sr. Presidente, verificação conjunta.
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC) – Sr. Presidente,
verificação conjunta.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Verificação concedida.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – A
Presidência solicita a todas as Sras. Deputadas e os
Srs. Deputados que tomem os seus lugares, a fim de
ter início a votação pelo sistema eletrônico.
Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada
posto.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquanto o
Plenário vota esta moção de repúdio, peço a todo o
Plenário apoio aos bombeiros do Rio de Janeiro, em
função da reabertura das negociações e da dignificação
dessa corporação. São três linhas. Quero oferecer a
todos os colegas. Todos os partidos já assinaram. Por
favor, vamos pensar positivamente, apagar o incêndio
e não criar outros.
O SR. JAIR BOLSONARO – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem a fim de restabelecer a verdade.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Deputado Jair Bolsonaro, tem V.Exa. a palavra.
O SR. JAIR BOLSONARO (PP-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o ex-Presidente Alberto Fujimori não teve seu mandato cassado por tráfico de drogas ou de armas. Basicamente,
ele perdeu o poder em seu país, porque, entre outras
coisas, a Embaixada do Japão havia sido tomada pelo
Sendero Luminoso. As Forças Especiais Colombianas, em espetacular ação, retomaram a Embaixada
do Japão, e dezenas de terroristas foram executados
– terroristas amigos de terroristas aqui do Brasil, no
passado também. Ato contínuo, o episódio de Montesinos sendo filmado, com seu mensalão naquela época,
para políticos peruanos.
Pega mal para o Parlamento um Deputado falar
que o Presidente Fujimori perdeu seu mandato por
tráfico de armas ou entorpecentes. Isso não existiu.
Era apenas isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Arnaldo
Faria de Sá, por 1 minuto.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
uma comissão de Deputados conversou hoje com o
Ministro da Justiça José Eduardo Cardozo, na tentativa de reabertura de negociações com o Governador
Sérgio Cabral, do Rio de Janeiro.
A situação dos bombeiros no Rio é muito complicada e sem dúvida nenhuma a reabertura de negociações é extremamente importante. Lembro que
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esse caso é emblemático e pode contaminar outros
Estados nessa situação.
Os bombeiros do Rio de Janeiro ganham menos
de mil reais por mês, não são subordinados à Secretaria de Segurança, e, sim, à Secretaria de Saúde e
Defesa Civil, e por isso pedem todas as gratificações.
A solução, sem dúvida nenhuma, é nós votarmos
a Proposta de Emenda à Constituição nº 300, de 2008,
que trata do piso nacional dos salários, já reconhecida
como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, e a
partir daí garantir aos policiais civis, policiais militares e
bombeiros um piso nacional de salário digno e decente.
Não à decisão do Governador Sérgio Cabral,
que é um vândalo!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Deputado Pastor Eurico.
O SR. PASTOR EURICO (Bloco/PSB-PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, aproveitamos o momento para também parabenizar a gloriosa Polícia Militar de Pernambuco, que comemora hoje
186 anos. Tivemos uma grande celebração e queremos
parabenizar o Governador Eduardo Campos pelo apoio
que tem dado à Polícia Militar.
Entendemos que aquela Polícia tem prestado
relevantes serviços à sociedade pernambucana e os
resultados estão aí, com o Pacto pela Vida, que diminuiu consideravelmente o grande índice de violência
no Estado de Pernambuco.
Parabenizamos o Governador e a Polícia Militar
por esta grande conquista!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Com
a palavra o Líder Lincoln Portela.
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero mais uma vez registrar nesta Casa o meu lamento
pelo que aconteceu no Estado do Rio de Janeiro. É
lamentável, lamentável!
Deixo aqui o meu protesto, porque infelizmente
o Governo do Estado do Rio de Janeiro não soube
sentar-se à mesa de negociação com trabalhadores
que são verdadeiros heróis no Brasil.
Quando se faz uma pesquisa sobre credibilidade,
o Corpo de Bombeiros sempre permeia os primeiros
lugares. Lamentável a atitude do Rio de Janeiro! Esperamos que isso possa ser resolvido.
Foi aprovado agora na Comissão de Direitos
Humanos requerimento de minha autoria e da Deputada Liliam Sá para a criação de comissão que irá ao
Rio de Janeiro. Foi também aprovado na Comissão
de Segurança Pública outro requerimento de minha
autoria e de outro Parlamentar do PR, a fim de que
uma comissão seja formada para ir ao Estado do Rio
de Janeiro verificar in loco o que está acontecendo. É
preciso estabelecer uma mesa de negociação.
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Sabemos que o caso já está com juízes e com o
Ministério Público. Mas é preciso proporcionar anistia
para esses homens de bem, para esses homens que
se sentiam aviltados, humilhados por causa da miserabilidade do seu salário. Isso está acontecendo em
todo o Brasil, ou em quase todo o Brasil, situação para
a qual nós precisamos encontrar uma solução para que
isso mude, a fim de que esse caso não venha proporcionar um caos na Nação brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Com
a palavra o Sr. Deputado Zé Geraldo.
O SR. DELEGADO WALDIR – Questão de ordem, Sr. Presidente. Fui mencionado.
O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero parabenizar o Governo brasileiro, o
Ministério do Meio Ambiente e o Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis –
IBAMA, por concederem, semana passada, licença para
instalação da Usina Belo Monte no Município���������
������������������
de Vitória do Xingu, próximo de Altamira, no Estado do Pará.
Quero parabenizar também o Governo pela criação do Conselho Gestor do Plano de Desenvolvimento
Sustentável, que será instalado em Municípios da região do Xingu. É a primeira vez que nós teremos uma
hidrelétrica no Brasil com um plano de desenvolvimento
envolvendo os Municípios daquela região.
Esse empreendimento foi estudado por mais de
30 anos, e só foi possível sua instalação no Governo
Lula e no da Presidente Dilma, que cumpriram toda a
legislação ambiental.
Nós teremos pela primeira vez no Brasil um modelo de desenvolvimento, uma hidrelétrica com a participação dos movimentos sociais, dos Prefeitos locais,
dos Governos Estadual e Federal. Enfim, um projeto
que pode servir de exemplo para a construção de hidrelétrica no Brasil e que acontecerá no Estado do
Pará, mais precisamente em Altamira e Vitória do Xingu.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Com
a palavra o Sr. Deputado Domingos Sávio.
O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, no momento em que se vota moção de repúdio em razão dos
direitos humanos, embora seja um momento polêmico,
chamo a atenção desta Casa para uma questão que é
também de direitos humanos. O principal direito do ser
humano talvez seja a saúde, e creio que não é polêmico.
Entendo que a matéria que deve nos unir a todos é a regulamentação da Emenda nº 29, de 2000.
Aproveito o plenário lotado para dizer que é hora de
refletirmos sobre isso. Neste momento, o Brasil já deve
estar percebendo o óbvio: o problema da saúde passa
pela omissão do Congresso, porque a regulamentação
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é competência nossa. E nós não podemos nos omitir.
A saúde está um caos no Brasil. Falta recurso. Os Municípios estão aplicando, mas falta recursos por parte
dos Estados e do Governo Federal. É preciso regulamentar a Emenda nº 29.
Portanto, eu faço este apelo a todos os Líderes,
em especial, à Mesa da Casa: vamo-nos unir e colocar em pauta, porque nós temos projeto que regulamenta a Emenda nº 29 e é hora de a União dar um
retorno ao País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Com
a palavra o Deputado Fernando Ferro.
O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro queremos informar que o Governo brasileiro irá receber
a senhora iraniana, ganhadora do Prêmio Nobel da
Paz, por intermédio de um dos Ministros de Governo.
No mais, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
eu estava nesta Câmara dos Deputados quando o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso homenageou
Fujimori, homenageou Menem, e nós sabemos qual
foi o final político dos dois, mas era um direito de Fernando Henrique fazer a sua agenda. Eu não propus
nenhuma emenda ou nenhum repúdio ao Presidente
Fernando Henrique por receber esses ditadores ou
esses corruptos, porque era direito dele fazer essa
agenda. É isto que se está votando aqui, o direito de a
Presidenta da República fazer a sua agenda. A Oposição quer uma moção de repúdio porque a Presidenta,
na sua autonomia, faz a sua agenda.
Então, eu peço bom senso aos nossos amigos
da Oposição para que não cometam esse tipo de atrocidade. Nós não podemos, de maneira alguma, desrespeitar o direito de o Chefe Supremo do Governo do
País consertar, de fazer a sua agenda. Nós respeitamos
Fernando Henrique Cardoso em todos os momentos
em que organizou sua agenda, porque esse era um
direito constitucional, um direito político que ele tinha.
A SRA. NILDA GONDIM (PMDB-PB. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, votei com
o PMDB, com o partido.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Fica
registrado, nobre Deputada.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Passo a palavra ao Deputado Delegado Waldir.
O SR. DELEGADO WALDIR (PSDB-GO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, a Oposição foi convidada para discutir as grandes questões nacionais. Pois bem, vamos
discutir a segurança pública. Primeiro, nós temos que
ensinar o PT a discutir as questões de segurança pública, porque não entende nada de segurança pública.
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Eu fui citado pelo Deputado quando mencionou
que o Governador do Estado de Goiás é contra a Proposta de Emenda à Constituição nº 300, de 2008. Realmente, ele não entende nada. Quero avisar ao Deputado baiano que falou a esse respeito que o salário
do bombeiro, do policial militar em Goiás é de 2.700
reais. Na Bahia, no Estado dele, é de 1.900 reais. Nós
temos que avisar o Governador Jaques Wagner para
dar reajuste imediato aos policiais militares e aos bombeiros. Eu acho isso imprescindível.
Quero convidar o Deputado Amauri, é claro que
com ônus do bolso dele, para visitar...
(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Para
concluir, nobre Deputado.
O SR. DELEGADO WALDIR – Eu sei que é crime, vilipêndio, falar de um cadáver, mas eu gostaria
de dizer que estou mandando um pedido para incluir
Palocci no Guinness Book, para ensinar ao mundo
como enriquecer tão rapidamente. Proposta minha.
Já fiz o ofício.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Passo
a palavra ao ilustre Deputado Valdir Colatto.
O SR. VALDIR COLATTO (PMDB-SC. Reclamação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, uma
reclamação à Mesa: queria que V.Exa. determinasse
à Procuradoria desta Casa que acionasse a revista ISTOÉ pelo editorial em que coloca o Código Florestal,
feito por esta Casa, como assassino, como se todos
os Deputados que votaram a lei da questão ambiental
do Brasil fossem assassinos, e joga no código a responsabilidade pelas mortes no campo. Seria como se
dissessem aqui que todos os que votaram o Código
de Trânsito são responsáveis pelas mortes no trânsito
no País, mais de 60 mil por ano. Isso é um absurdo.
Eu gostaria que a Mesa, então, acionasse a Procuradoria para que responsabilizasse a revista ISTOÉ
por esse editorial, publicado no dia 1º deste mês, que
diz que o Código Florestal é um código assassino, o
que nós repudiamos.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Concedo a palavra ao ilustre Deputado Otavio Leite.
O SR. OTAVIO LEITE (PSDB-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, aqui se disse
que a Presidenta da República tem o direito de organizar a sua agenda. Tem o direito por um lado – nós
respeitamos –, mas vemos isso de modo diferente.
A Presidente da República, qualquer que seja,
tem direitos e deveres. Deixar de receber a figura do
Prêmio Nobel da Paz é realmente um desserviço, sobretudo sendo essa figura uma mulher que luta por
direitos humanos, que é o que há de mais sagrado na
vida coletiva civilizatória.
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A Presidenta da República faz para todos nós
esse tipo de desídia, de desatenção, o que, no nosso entendimento, é indiscutivelmente uma desídia do
Estado brasileiro, uma desatenção do Estado brasileiro. Ela tem direitos, mas também tem deveres, como
qualquer Presidente da República. É a nossa visão.
Aqui está claramente o que pensamos.
Quero, ao mesmo tempo, por delegação do nosso
Líder da bancada, dizer que o PSDB apoia incondicionalmente as bandeiras e as reivindicações dos bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Lamento dizer que
é a categoria mais mal paga do Brasil, é o Estado que
paga pior a um Corpo de Bombeiros: mil reais. Isso é
um absurdo! O Governo do Estado tem uma dotação
orçamentária da ordem de 54 bilhões, e gasta apenas
49% do que poderia gastar; com pessoal, gasta 27%.
Então, há recursos, há possibilidade, sim, de atender aos legítimos anseios de uma categoria que, em
todas as pesquisas, se revela como aquela que mais
credibilidade e respeito tem da população.
Por isso, somos a favor dos bombeiros do Rio
de Janeiro.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Peço
às Sras. Deputadas e aos Srs. Deputados que venham
ao plenário votar, porque vamos encerrar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Concedo a palavra ao Deputado Hugo Napoleão.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (DEM-PI. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero dizer a
V.Exa. que posso não morrer de amores pelo Governo
do Irã, até porque vem cometendo, no curso dos últimos
anos, algumas imprudências com relação aos direitos
humanos. Censurei o Governo brasileiro passado pelas atitudes exageradamente favoráveis àquele país.
Agora, evidentemente, se recebesse a Prêmio
Nobel da Paz, a Presidente da República estaria, na
realidade, afetando as relações com um país com o
qual mantemos relações diplomáticas.
Então, por isso mesmo, achei positivo o voto que
o Brasil deu, no começo do ano, contra o Irã, mas, se
receber, pode macular as relações que são oficiais e
devem ser mantidas de Estado para Estado, de Governo para Governo.
Era a observação que eu tinha a fazer. Por isso,
eu me abstive.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Passo
a palavra ao Deputado Anthony Garotinho.
O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
fui informado, há pouco, pela minha assessoria, que,
numa entrevista concedida agora à noite a uma importante rede de televisão, o Governador Sérgio Cabral
acusou a mim e a minha filha Clarissa Garotinho, Deputada Estadual do Rio de Janeiro, de estarmos insuflando o movimento dos bombeiros no Rio de Janeiro.
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Será que o Governador se tornou cego? Ele não
percebe que, neste momento, além da população, os
artistas do Rio de Janeiro declararam solidariedade
aos bombeiros? Agora há pouco, jogadores de futebol
declararam apoio aos bombeiros.
Será que o Governador enlouqueceu, a tal ponto
de querer atribuir a mim a liderança do movimento dos
bombeiros? Francamente!
Quero dizer o seguinte: não estou insuflando os
bombeiros. Estou ao lado dos bombeiros, porque tenho moral para estar. Hoje, os bombeiros ganham 950
reais. Quando fui Governador, o piso era de 3,5 salários mínimos. É o que eles estão reivindicando hoje.
Amanhã, farei um pronunciamento nesta Casa,
no Grande Expediente, quando mostrarei o processo de destruição dessa instituição no Rio de Janeiro,
que começou com a extinção da Secretaria Estadual
de Defesa Civil, vinculando-se o Corpo de Bombeiros
à Secretaria de Saúde. No Brasil, o único Corpo de
Bombeiros vinculado à Secretaria da Saúde, Sr. Presidente, é o do Estado do Rio de Janeiro.
Então, que o Governador deixe de delirar e passe
a dialogar, que é o que o povo do Rio de Janeiro espera.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) ‑ Para
dar continuidade, agora o Deputado Amauri Teixeira.
O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) ‑Sr. Presidente, o que estamos
vendo aqui parece uma brincadeira: a Oposição quer
abrir e fechar a agenda da Presidenta. Estão dizendo
que a Presidenta não vai receber e se recusou a receber. Não é isso. Não se pode impor uma data. Em
nenhum momento, está dito que a Presidenta não recebe ad infinitum essa militante dos direitos humanos
iraniana. A Presidenta tem agenda, e nós sabemos
– o Deputado Antônio Imbassahy sabe, ele já foi Prefeito – que a agenda do Executivo não se constrói em
uma ou duas semanas. É uma agenda que se constrói
com mais tempo.
E eles vieram brincar neste Parlamento. Estão
fazendo aqui uma cortina de fumaça. Não faz sentido
isso; isso é imaturidade, isso é criancice que estão fazendo nesta Casa. Não faz o menor sentido.
E o Deputado Delegado Waldir tem que ser preso.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) ‑ Para
concluir, nobre Deputado.
O SR. AMAURI TEIXEIRA – O Deputado Delegado Waldir, que é meu amigo, tem que ser preso,
porque o Governador Wagner está melhorando o que
os Governos vinculados a ele fizeram com a Polícia
da Bahia. Inclusive o Governador lançou recentemente
o Pacto pela Vida, criando um programa que valoriza
os policiais.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Antes de encerrar a votação, darei a palavra a mais qua-
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tro Parlamentares – Dr. Rosinha, Antonio Imbassahy,
Paulo Rubem Santiago e Luiz Couto.
Dr. Rosinha, 1 minuto.
O SR. DELEGADO WALDIR – Pela ordem, Sr.
Presidente. Eu fui mencionado.
O SR. DR. ROSINHA (PT-PR. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Obrigado.
É o seguinte, Sr. Presidente...
O SR. DELEGADO WALDIR – Eu fui mencionado,
Deputado. Pela ordem. Regimento Interno.
O SR. DR. ROSINHA – Eu quero dizer...
Escuta, existe gente com a palavra, aqui, que foi
concedida para mim. Eu exijo respeito.
O SR. DELEGADO WALDIR – E está tendo respeito.
O SR. DR. ROSINHA – Eu exijo respeito.
O SR. DELEGADO WALDIR – Estou falando sobre a Ordem do Dia.
O SR. DR. ROSINHA – Por favor! Por favor!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Eu
peço ao Delegado Waldir que se contenha, para que
o orador possa falar.
O SR. DR. ROSINHA – Ele está no Parlamento,
não está em delegacia nenhuma.
Sr. Presidente, o Brasil teve um comportamento,
através da Presidência Dilma, na ONU, quando fez o
voto sobre a questão dos direitos humanos e a observação do Irã.
Feito isso, já está demonstrada qual é a posição
da Presidenta Dilma e do Brasil sobre esse tema.
Portanto, a polêmica criada, aqui, agora, é artificial. Até porque, a Prêmio Nobel da Paz veio aqui para
dizer que agradecia a postura da nossa Presidente...
(O microfone é desligado.)
O SR. DR. ROSINHA – Para concluir, dizia que
agradecia à Presidenta por aquele voto.
Ora, ela é recebida por outras representações da
Presidenta. Até porque, há uma agenda difícil, e todo
mundo sabe aqui nesta Casa. Todos são conhecedores
da crise que estava havendo em relação à Casa Civil,
e neste momento os olhos e o tempo estavam todos
voltados para essa questão.
Então, o Brasil tem posição clara sobre esse
tema, principalmente com a Presidenta Dilma, em relação ao Irã.
Eu acho que o que está se criando aqui é um factoide sem necessidade. Por isso, nosso voto é “não”,
e temos absoluta certeza do voto, como teve a representante brasileira na ONU quando fez o voto em relação ao Irã.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Deputado Paulo Rubem, 1 minuto.
O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT-PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na
condição de Deputado Federal do meu País, constituído
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representante do Estado de Pernambuco pelo poder
que emana do povo, quero expressar minha mais absoluta divergência frente à decisão tomada pelo Conselho de Política Monetária – COPOM, que acaba de
elevar em mais 0,25% a taxa básica, a SELIC.
Gostaria de lembrar aos Srs. Deputados, sobretudo àqueles que investem na produção, que, se aplicarmos essa taxa básica sobre o estoque da dívida em
papéis do Tesouro Nacional, vamos estar impactando,
só com este reajuste, a dívida em mais de 1 bilhão e
200 milhões de reais, o que significa que o Brasil está
na contramão da política monetária que vem se fazendo
no mundo, que é de redução da taxa básica de juros
para estimular o investimento produtivo.
Por isso, a minha discordância e o meu protesto
com a miopia do Conselho de Política Monetária neste momento.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Será
retirada das notas taquigráficas a colocação feita pelo
Deputado Amauri Teixeira em relação ao Deputado
Delegado Waldir.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Com
a palavra, pela ordem, o Deputado Antonio Imbassahy.
O SR. ANTONIO IMBASSAHY (PSDB-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, realmente, é uma falta de compreensão dos Deputados
da base governista tentar induzir a opinião pública de
que se trata de uma questão de agenda. É que é simplificar, é reduzir um ato de grande importância.
O Deputado Amauri Teixeira, que representa a
Bahia, como eu também represento, está completamente equivocado, porque seria com certeza, Deputado Amauri, motivo de aplauso dos baianos se a
Presidente Dilma revisse suas posições e atendesse
a Prêmio Nobel que está aqui.
Acho muito importante que a Presidente Dilma
receba a Prêmio Nobel da Paz, e tenho certeza, Deputado, de que V.Exa., neste momento, não está representando o pensamento majoritário dos baianos.
Lamento registrar esse fato.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Passo a palavra ao Deputado Luiz Couto.
O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, há tanta coisa
importante para votarmos e estamos apreciando uma
moção de repúdio. Temos a violência que cresce no
campo e também nas cidades. Basta verificar que, no
Estado de São Paulo, até o mês de abril, ocorreram
sete chacinas praticadas principalmente contra jovens.
Também em outros Estados isso ocorre.
Daí, Sr. Presidente, fico triste por não conseguirmos aprovar o PL 370, de 2007, um instrumento para
dar um basta à violência praticada por grupos de extermínio, por esquadrões da morte, pela pistolagem.
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Temos que dar um basta às milícias armadas
privadas que estão atuando no campo. Espero que
possamos votar, na próxima semana, esse instrumento que será importante para dar um basta à violência
em nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Vamos encerrar a votação.
O SR. AGUINALDO RIBEIRO (PP-PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço
a V.Exa. que encerre a votação.
O SR. ALFREDO SIRKIS – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Deputado Sirkis, 1 minuto.
O SR. ALFREDO SIRKIS (Bloco/PV-RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, obrigado. Gostaria de qualificar, de uma forma muito clara,
o nosso voto.
Nós criticamos o fato de a Presidente Dilma Rousseff não receber a Prêmio Nobel da Paz. Não usamos
a palavra repúdio; usamos a palavra crítica.
Pensamos que houve uma evolução positiva deste Governo em relação ao Governo anterior quanto à
questão dos direitos humanos no Irã. Porém, pensamos
que é extremamente importante, até para consagrar
essa nova orientação que a Presidente da República
está imprimindo à política externa brasileira, que se faça
esse gesto simbólico de receber essa grande advogada iraniana, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, como
solidariedade à luta do povo iraniano pela liberdade.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Peço
que seja retirada das notas taquigráficas também a
colocação do Deputado Dr. Rosinha em relação ao
Deputado Delegado Waldir.
O SR. AGUINALDO RIBEIRO (PP-PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só pedindo para que V.Exa. possa encerrar a votação e que
o Relator da MP 526 possa proceder à leitura.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – É
justamente isso que iremos fazer, nobre Deputado
Aguinaldo Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Está
encerrada a votação.
Votaram “não” 293 Deputados, votaram “sim” 60
e 8 abstenções.
FOI REJEITADO O PEDIDO DE MOÇÃO.
LISTAGEM DE VOTAÇÃO
Proposição: REQ Nº 2086/2011 – MOÇÃO – Nominal Eletrônica
Início da votação: 08/06/2011 20:42
Encerramento da votação: 08/06/2011 21:08
Presidiu a Votação: Eduardo da Fonte
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O SR. ALCEU MOREIRA (PMDB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
manifestar meu voto de acordo com o partido.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Fica
registrado, Deputado Alceu Moreira.
O SR. ROMÁRIO (Bloco/PSB-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com o meu partido.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Fica
registrado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Item
único.
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 526, DE 2011
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 526, de 2011, que constitui fonte de recursos adicional ao Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social – BNDES, altera o art. 1º da Lei no
12.096, de 24 de novembro de 2009, dispõe
sobre medidas de suspensão temporária
de exigências de regularidade fiscal, e dá
outras providências. Pendente de parecer
da Comissão Mista.
COMISSÃO MISTA: 17-3-2011
PRAZO NA CÂMARA: 31-3-2011
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM:
18-4-2011 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 1-7-2011
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Para
oferecer o parecer, pela Comissão Mista, à Medida
Provisória nº 526 e às emendas a ela apresentadas,
concedo a palavra ao Deputado Arthur Lira.
O SR. ARTHUR LIRA (PP-AL. Para emitir parecer.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, antes de propriamente começar a leitura
do relatório, quero fazer algumas observações. Peço
que, de maneira alguma, essas observações sejam
retiradas das notas taquigráficas desta Casa.
É com muita tristeza que nós, Deputados de primeiro
mandato na Câmara dos Deputados, mas que já temos
experiência no Parlamento, chegamos a esta Casa e temos de ver uma discussão absolutamente inócua entre
Oposição e Situação a respeito de uma moção que tomou
praticamente todo o tempo da sessão extraordinária que
foi convocada para tratar de assunto de relevante interesse para a Nação brasileira, a Medida Provisória nº 526,
que trata das catástrofes, do atendimento à população
carente atingida em Alagoas, Pernambuco, Rio de Janeiro
e, ultimamente, no Estado de Roraima.
Na manhã de hoje, ouvimos o pronunciamento
muito emocionado do Deputado Raul Lima, que tratava das dificuldades do Estado de Roraima, que tem
cidades com mais de 20 mil habitantes desabrigados,
embaixo das enchentes que assolam aquele Estado.
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Feito esse registro, Sr. Presidente, a Medida Provisória nº 526, datada de março de 2011, trata e tem
uma relevância especial para os destinos destes Estados, para o desenvolvimento do Brasil, para a criação
e desobstrução dos gargalos econômicos, que fazem
com que a conjuntura econômica do Brasil hoje ainda
passe por possíveis dificuldades. Esta medida provisória, a qual eu tive a honra de fazer o relatório, de relatar para esta Casa, traz no seu bojo medidas que vêm
atenuar não só a desenvoltura do gargalo financeiro,
a equalização de juros das CFTs, que desoneram os
institutos de previdência nos Estados, mas acima de
tudo que minimizam o sofrimento das populações dos
Estados que sofreram com as calamidades públicas.
Dito isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
passo a ler o relatório que tentei fazer o mais breve e
sucinto possível, dentro do critério que eu acho que
esta Casa deveria dar ao seu ordenamento, com muita
sutileza, rapidez, seriedade, serenidade e agilidade na
condução das suas discussões e votações.
Passo a ler o relatório, Sr. Presidente:
“I – RELATÓRIO
A MP nº 526, de 4 de março de 2011, em
suma, traz as seguintes disposições:
(i) – amplia em R$75 bilhões a autorização para que o Tesouro Nacional conceda subvenção econômica, sob a modalidade
de equalização de taxa de juros, ao BNDES
(R$74 bilhões) e à Financiadora de Estudos e
Projetos – FINEP (R$1 bilhão), prorrogando o
prazo para contratação de financiamentos passíveis de subvenção para 31 de dezembro de
2011, e, ainda, possibilitando a alteração da
data mencionada por ato do Poder Executivo;
(ii) – inclui entre os financiamentos do
BNDES passíveis de subvenção os destinados à aquisição e produção de componentes
e serviços tecnológicos relacionados à produção de bens de consumo para exportação,
ao setor de energia elétrica e aos projetos de
engenharia, e, para os da FINEP, os destinados à inovação tecnológica;
(iii) – autoriza a concessão de crédito –
mediante, se necessário, endividamento – de
até R$55 bilhões ao BNDES, a ser remunerado
pela Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP, preservada a equivalência econômica, mesmo em
caso de renegociação do crédito junto à União;
(iv) – inclui os produtores rurais, sejam
pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas, entre
os beneficiários de financiamentos passíveis de
subvenção econômica, nos termos da MP nº 523,
de 2011, revogada pela Lei nº 12.409, de 2011;
(v) – suspende, até 31 de agosto de 2011,
diversas exigências de regularidade fiscal em
contratações de operações de crédito e renegociações de dívidas realizadas com insti-
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tuições financeiras públicas, cujos mutuários
estejam estabelecidos em Municípios atingidos por desastres naturais e cuja situação de
emergência ou de calamidade pública tenha
sido homologada ou declarada por decreto do
Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro.”
É uma das questões de maior relevância de que
trata esta MP.
“(vi) – reativa prazo, até 31 de dezembro
de 2011, para que a União permute, observada a equivalência econômica, Certificados
Financeiros do Tesouro – CFTs, nominativos
e inalienáveis, emitidos para fundos ou caixas
de previdência estaduais, por outros, mantida
a equivalência econômica; e
(vii) – revoga o art. 10º da Lei nº 12.385,
de 2011.
Até o esgotamento do prazo regimental foram apresentadas 21 emendas à MP nº
526/2011.”
Passo, neste momento, a ler o:
“II – VOTO DO RELATOR
II.1 – Da Admissibilidade.
A urgência e a relevância da MP justificam-se:
(i) – pela necessidade da implementação, no curto prazo, de ações governamentais
com vistas a ampliar a capacidade competitiva
das empresas por meio de mais investimentos
em inovação e modernização do parque produtivo, tendo o BNDES, cuja capacidade de
financiamento encontrava-se comprometida,
papel fundamental nesse sentido;
(ii) – pelas lacunas deixadas pela MP nº
523/2011, que não considerou o apoio ao produtor rural – responsáveis por mais da metade
de toda a produção de hortifruti destinada à região metropolitana do Estado – e a dificuldade
de comprovação de regularidade fiscal pelos
beneficiários dos financiamentos nela tratados;
(iii) – pela importância de se oferecer algum alívio financeiro para os Estados por meio
da permuta de CFTs, por meio da desoneração
das despesas com aposentados e pensionistas
em montante equivalente ao dos valores antecipados para que seus respectivos fundos previdenciários possam arcar com tais obrigações.
Pelo exposto e tendo em vista o cumprimento do que estabelece o art. 62 da Constituição Federal e o que dispõe o § 1º do art.
2º da Resolução nº 1, de 2002, somos pela
admissibilidade da MP nº 526/ 2011.
II.2 – Da Constitucionalidade, Juridicidade e Técnica Legislativa.
No que se refere à juridicidade, a proposição
e as emendas apresentadas guardam harmonia
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com a lei e não se constata qualquer violação ao
ordenamento jurídico-constitucional vigente. A MP
apresenta, ainda, adequada técnica legislativa.
Diante disso, votamos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa
da MP nº 526/2011 e das emendas que lhe
foram apresentadas.
II.3 – Da Adequação Financeira e Orçamentária
A MP atende, em termos gerais, às normas orçamentárias e financeiras estabelecidas
na Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei do
Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária da União
para o presente exercício financeiro.
A exposição de motivos esclarece que o
custo adicional com o pagamento da equalização dos juros no âmbito dos financiamentos,
além daqueles já calculados quando da edição
da Lei nº 12.096/2009 e da MP nº 501/2010,
está estimado em R$4,1 bilhões até o final do
período de financiamento, sendo R$1,3 bilhão
em 2012 e R$0,75 bilhão em 2013. Para o presente exercício, não haverá despesa adicional
de equalização, considerando a atual sistemática de pagamento para o caso.
No mais, a MP se limita a autorizar a
União a conceder crédito ao BNDES, no montante de até R$55 bilhões, cuja cobertura será
realizada mediante a emissão de títulos da
Dívida Pública Mobiliária Federal, com características a serem definidas pelo Ministro de
Estado da Fazenda.
Quanto às emendas, não se evidenciam
problemas quanto à sua adequação orçamentária e financeira.
Portanto, nosso voto é pela adequação orçamentária e financeira da Medida Provisória nº
526/2011, assim como das emendas apresentadas.
II.4 – Do Mérito
A medida provisória é mais uma entre
várias que, desde 2008, têm autorizado a concessão de créditos e subvenções econômicas
ao BNDES.
Esses recursos têm possibilitado àquele
banco desempenhar papel fundamental após
a crise financeira mundial, oferecendo acesso ao crédito às empresas brasileiras em um
cenário de incertezas ainda presentes quanto à recuperação das economias avançadas.
Embora o crescimento real do PIB tenha sido,
em 2010, de 7,5%, é praticamente consensual...”
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Nobre
Relator, gostaria de consultar ao Plenário se o ilustre
Relator pode fazer uma síntese do relatório.
Vou consultar o Plenário. (Pausa.)
O Plenário está de acordo.
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Portanto, peço a V.Exa. que faça uma síntese e
leia o voto para abreviarmos a sua leitura.
O SR. ARTHUR LIRA – Sr. Presidente, farei uma
síntese maior do que a prevista. O relatório tem apenas seis laudas. É uma medida provisória que trata de
209 bilhões de reais para abertura de crédito para o
BNDES. Mas farei a vontade do Plenário e de V.Exa.
Portanto, passarei a tratar especificamente do
seguinte. A despeito de tudo...
O SR. ANTONIO BRITO – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. ANTONIO BRITO (Bloco/PTB-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço
a V.Exa., por favor, que seja lido o relatório. Acho importante que o Relator continue a leitura do relatório,
dada a relevância da medida provisória.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Já
que o Plenário não concorda com a proposta do nobre Deputado Ivan Valente, peço ao Relator que faça
a leitura na íntegra.
O SR. ARTHUR LIRA – Sr. Presidente, volto à
leitura...
“A despeito de tudo isso, esta relatoria
submete à apreciação do Plenário as seguintes
alterações à Medida Provisória nº 526, de 2011.
(i) – exclusão do dispositivo que altera
a Medida Provisória nº 523/2011, tendo em
vista a sua revogação pela Lei nº 12.409/2011;
(ii) – inclusão, no espectro de financiamentos do BNDES passíveis de subvenção econômica, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.096/2009,
aqueles destinados a estruturas para exportação
de granéis líquidos, tendo em vista os mesmos
objetivos que motivaram a medida provisória;
(iii) – prorrogação, para 30 de junho de
2012, dos prazos a que se referem os arts. 1º e 5º
e, ainda, o art. 4º da Lei nº 12.409/2011, retirando do Poder Executivo, contudo, a faculdade de
nova prorrogação mediante ato infralegal, como
forma de valorizar a participação do Congresso
Nacional nas discussões de temas tão importantes como os tratados nesses dispositivos;
(iv) – obrigação de que o BNDES envie
ao Congresso Nacional relatório sobre as operações realizadas com recursos captados junto
ao Tesouro Nacional, seja mediante subvenção
econômica ou concessão de crédito, a fim de
ampliar os mecanismos de fiscalização à disposição do Parlamento e de toda a sociedade;
(v) – alteração dos mutuários habilitados
à dispensa temporária de comprovação de regularidade fiscal, direcionando o benefício a
contribuintes estabelecidos em logradouro localizado em Municípios atingidos por desastres
naturais ocorridos entre 1º de janeiro de 2010
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e a data de publicação do Projeto de Lei de
Conversão em anexo, que tiverem a situação
de emergência ou de calamidade pública homologada ou declarada por decreto do Poder
Executivo de seus respectivos Estados.
(vi) – autorização para a prorrogação de
atos concessórios de drawback que beneficiam
a indústria têxtil e a confecção nacional;
(vii) – inclusão de dispositivo constante do
PLV referente à Medida Provisória nº 520/2010,
que perdeu eficácia por decurso de prazo, que
buscava corrigir dificuldades criadas na Lei nº
12.101/2009, para a certificação das Santas
Casas e de hospitais sem fins lucrativos.”
Sr. Presidente, isso aconteceu por causa de determinadas ações do Plenário desta Casa e do Senado,
que talvez não tiveram tempo necessário para apreciar
a matéria. Essa matéria, que diz respeito aos hospitais
filantrópicos, volta, com toda honra, à Relatoria da Medida
Provisória nº 526, porque visa regularizar a situação em
que se encontram todos os hospitais filantrópicos no Brasil.
“As modificações explicitadas atendem, substancial ou expressamente, às seguintes emendas,
listadas pela ordem alfabética de seus autores. Esta
Relatoria acatou a Emenda nº 6, do Senador Aécio
Neves; as Emendas nºs 4 e 9, do Deputado Antônio
Carlos Magalhães Neto; a Emenda nº 5, do Deputado
Otávio Leite; e as Emendas nºs 2 e 7 (parcialmente),
do Deputado Rubens Bueno.
Por todo o exposto, somos pela aprovação da
Medida Provisória nº 526, de 2011, na forma do Projeto de Lei de Conversão em anexo, que incorpora,
ainda que parcialmente, as propostas contidas nas
Emendas de nos 2, 4, 5, 6, 7 e 9, restando as demais
emendas rejeitadas.”
É o parecer que esta relatoria oferece a esta Casa.
Sr. Presidente, aproveitando a oportunidade que
V.Exa. me concede, agradeço o empenho dos funcionários da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados, que desenvolveram um trabalho muito árduo.
Se posso dar um bom conselho, faço uma proposta à Mesa desta Casa para que analise, com muito cuidado e carinho, a realização de concurso para
restabelecer o equilíbrio na Consultoria, pois os seus
funcionários têm trabalhado com muita dificuldade,
atendendo a nós, Deputados, com muita presteza.
Era a quem eu tinha que, neste momento, fazer
os agradecimentos. Coloco meu relatório à votação
dos Srs. Deputados no plenário desta Casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Fica
registrada a sugestão de V.Exa., nobre Deputado Arthur
Lira. Iremos encaminhá-la à Mesa Diretora da Câmara
dos Deputados.
PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Passa-se à discussão, em turno único, da Medida Provisória
nº 526, de 2011.
Para falar contrariamente à matéria, concedo a
palavra ao Deputado Claudio Cajado. (Pausa.)
Para falar contrariamente à matéria, concedo a
palavra ao Deputado Marcus Pestana.
O SR. MARCUS PESTANA (PSDB-MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, que
são poucos neste momento, mais uma vez lembro‑me
de Otto Bismarck, sobre as leis e as salsichas. Seria cômico, não fosse trágico, que, depois de falar sobre tudo
e mais alguma coisa, no momento de decidir a respeito
de brutal transferência financeira do Orçamento, que
cobre gastos com saúde, salário mínimo, previdência
– estaríamos transferindo 55 bilhões para o BNDES,
para operações subsidiadas –, neste momento o plenário esteja vazio. Falamos de tudo, há espaço para
tudo, mas, quando os interesses da sociedade estão
em jogo, o plenário está vazio.
Nossa missão é legislar. Nossa principal missão
é fazer leis, leis fundamentadas nos melhores valores,
da equidade social, da liberdade, protegendo os mais
fracos. Esse é o papel da lei, porque os mais fortes, os
mais ricos, a própria realidade dá conta de protegê‑los.
As leis têm que ser justas, e esta lei que estamos votando e discutindo nesta noite não carrega esses valores.
Tenho certeza de que o Deputado Ivan Valente
concordará comigo que precisamos discutir a fundo
essa política. É importante que o façamos. O Relator
fez um belo trabalho, dedicou-se e tem razão em ficar
insatisfeito por não ter o seu trabalho valorizado.
Em alguns aspectos secundários, como o que diz
respeito às santas casas, aos hospitais filantrópicos,
às catástrofes, ao acolhimento das emendas apresentadas pelo Deputado Otavio Leite e pelo Senador
Aécio Neves restringindo a prorrogação por decreto,
a medida avança.
Mas chamo a atenção dos Deputados neste plenário – vazio, infelizmente – para um problema central.
O que está em jogo aqui, minha gente? É o conflito
distributivo orçamentário.
Os economistas gostam muito de duas frases:
não há almoço grátis – como Milton Friedman nos falou – e dinheiro não tem carimbo.
Esse fundo financia saúde, educação, os impactos do salário mínimo e pode financiar uma política
de incentivo à industrialização, com crédito subsidiado. Então, estamos tratando aqui, quanto ao aspecto
central da medida provisória, da transferência de 55
bilhões, que se somam a tantos outros, completando,
em 3 anos, 270 bilhões de reais injetados no BNDES
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para um programa de desenvolvimento industrial, de
incentivo à industrialização.
Esse é o dinheiro que poderia ir para a saúde. O
Ministério da Saúde tem um orçamento de...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Para
concluir, nobre Deputado.
O SR. MARCUS PESTANA – Faz sentido como
política anticíclica, mas não num momento de PIB a
7,5%. O Tesouro toma a taxa SELIC, que aumentou
hoje para 2,25%, e empresta a 5%, 7%. E o contribuinte
banca a diferença. É preciso dizer isso. Nós estamos
tirando dinheiro da educação e da saúde.
A economia está bombando, e há uma concentração absurda, Sr. Presidente: 72% desses créditos são
para grandes empresas – EMBRAER, PETROBRAS,
Vale –, para as telecomunicações. Qual é o sentido
de tirar dinheiro da educação e da saúde para injetar
na PETROBRAS, para capitalizar a PETROBRAS a
juros subsidiados?
E as perguntas, Sr. Presidente – para concluir
–, que não querem calar. Pensem bem, as empresas
grandes tomam numa ponta com juros subsidiados,
cobertos pelo contribuinte...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Para
concluir, Deputado.
O SR. MARCUS PESTANA – É que é tudo muito relevante e precisa ser discutido nesta Casa. Pelo
menos isso.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Mais
1 minuto.
O SR. MARCUS PESTANA – Quem tem 270 bilhões para investir nos títulos não são os mesmos que
são os tomadores? Isso, na época do Ministro Delfim,
a Oposição denunciava como ciranda financeira.
Outra pergunta: por que a taxa de investimento
não está crescendo proporcionalmente ao crescimento do PIB? Porque tudo indica que as empresas estão
usando o seu caixa para especulação financeira, comprando títulos. E pegam na outra ponta o dinheiro para
investimento no BNDES a juros subsidiados.
Isso é algo escandaloso. É uma pena que o Congresso não se aprofunde nisso. Ficamos com perfumarias, falando de tudo e mais alguma coisa. São
aproximadamente 270 bilhões; só com esta medida,
são 55 bilhões...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Darei
mais 1 minuto a V.Exa., para que encerre.
O SR. MARCUS PESTANA – É uma pena, Sr.
Presidente.
Mais uma vez: Bismarck, com vocação autoritária,
disse que, se as pessoas soubessem como as leis e
as salsichas são feitas, não dormiriam tão tranquilas. E
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hoje eu não vou dormir tranquilo, porque o Congresso
discutiu tudo, mas o essencial não foi discutido.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Para
falar a favor da matéria, gostaria de convidar o Deputado Vicentinho. (Pausa.) Ausente.
A SRA. SANDRA ROSADO (Bloco/PSB-RNº Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, na
votação anterior, acompanhei o PSB.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Fica
registrado aqui, nobre Deputada Sandra Rosado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Para
falar a favor da matéria, tem a palavra o Deputado Jilmar Tatto. (Pausa.) Ausente.
Com a palavra o Deputado MarcoNº (Pausa.)
Ausente.
Com a palavra o Deputado Dr. Ubiali. (Pausa.)
Ausente.
Com a palavra o Deputado Carlos Zarattini. (Pausa.) Ausente.
Com a palavra o Deputado Vicente Candido.
(Pausa.) Ausente.
Com a palavra o Deputado Hugo Leal.
O SR. HUGO LEAL (PSC-RJ. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, prometo não prorrogar muito
o prazo, até porque a medida já é conhecida do Relator
e de todos do Plenário.
Ocupo a tribuna para poder fazer a justificativa
dessa medida provisória e dos benefícios que ela também traz ao Estado do Rio de Janeiro. Com acerto, o
seu art. 4º incluiu nas ações de investimento, nas ações
de recursos disponibilizados, a categoria dos produtores rurais localizados nos Municípios atingidos por
desastres naturais abrangidos pelo decreto estadual
de emergência ou estado de calamidade.
É importantíssimo esse aspecto, porque a Medida
Provisória nº 523, da Exma. Sra. Presidente da República, falava da subvenção de 400 milhões, recursos
que foram disponibilizados para o Estado do Rio de
Janeiro, que sofreu calamidade em janeiro deste aNº
Falava das atividades econômicas, porém não falava
da produção rural.
Nós chegamos a apresentar uma emenda, a
Emenda nº 5, a essa medida provisória, a Medida
Provisória nº 523. Foi tornada sem efeito, uma vez
que a própria Presidência da República, na Medida
Provisória nº 526, incluiu a questão dos produtores
rurais localizados nesses Municípios. E também colocou os efeitos da lei exatamente aqui no art. 6º. Serão
aplicados somente aos contribuintes estabelecidos
em logradouro localizado nos Municípios atingidos
por desastres naturais ocorridos em 1º de janeiro de
2010 e na data de publicação dessa lei que tiverem
a situação de emergência ou de calamidade pública
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homologada ou declarada por decreto pelo Poder Executivo dos seus respectivos Estados.
Dentre todas as importantes matérias trazidas
por essa medida provisória, essas duas ações fazem
justiça ao Estado do Rio de Janeiro, fazem justiça à
questão dessa ajuda.
Perfilo-me junto ao Governo, para que essa matéria seja aprovada nesta Casa, exatamente pela importância que foi trazida e pelo debate, não só do Relator,
mas dos que me antecederam, e principalmente por
esse benefício, pela justiça que ela faz à população
do Estado do Rio de Janeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Para
falar contra a matéria, convido o Deputado Domingos
Sávio. (Pausa.) Ausente.
Com a palavra o Deputado Alberto Mourão. (Pausa.) Ausente.
Com a palavra o Deputado Darcísio Perondi.
(Pausa.) Ausente.
Com a palavra o Deputado MarchezaNº (Pausa.) Ausente.
Com a palavra o Deputado Arnaldo Jardim. (Pausa.) Ausente.
Com a palavra o Deputado Marcus Pestana. (Pausa.) Já falou.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Não
havendo mais oradores inscritos para falar contra a
matéria, vou chamar os Deputados que falarão a favor da matéria.
Com a palavra o Deputado Pepe Vargas.
O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nem
iria me inscrever mais, porque alguns Parlamentares
já haviam se manifestado, consequentemente estava
viabilizado o acordo que produzimos hoje no sentido de
fazermos a leitura da medida provisória, a discussão e
a votarmos na semana que vem. Entretanto, não posso
me calar perante a manifestação, que obviamente respeito, mas discordo profundamente dela, do Deputado
Marcus Pestana, e justifico por quê.
Mas antes disso, eu queria parabenizar o Deputado Arthur Lira pelo seu relatório, pelo brilhante relatório que produziu, recomendando a aprovação da
Medida Provisória nº 526.
Ela tem, sim, um conteúdo social importante,
porque subsidia financiamento para produtores rurais
e urbanos, inclusive, microempresários de Municípios
atingidos por catástrofes naturais. Isso é extremamente
importante para essas populações e para a economia
desses Municípios.
Mas além disso – é aqui que eu quero pontuar a
divergência que tenho em relação à manifestação do
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Deputado Marcus Pestana –, esta medida provisória
cumpre importante papel para ampliar o investimento
no nosso País.
O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social é responsável por aproximadamente 5%
do PIB brasileiro, os seus financiamentos. Quem dera
os bancos privados também pudessem entrar mais firmemente no financiamento ou investimento no nosso
País, não só no investimento em compra de máquinas
e equipamentos para as empresas brasileiras ou na
inovação tecnológica das empresas brasileiras, mas
também no investimento da infraestrutura de longo
prazo do País.
Basicamente, esses investimentos hoje são garantidos por financiamentos do banco de fomento público,
o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e
Social. Aliás, não fora o BNDES, não fora o Banco do
Brasil, não fora a Caixa Econômica Federal, na crise
financeira internacional, que não foi criada no País,
mas também chegou a ele, não teríamos quem fizesse empréstimos à indústria brasileira e teríamos tido
muita dificuldade em sair da crise.
Então, esta medida provisória garante o programa de sustentação de investimento e aponta recursos
para subvencionar o financiamento para a indústria
nacional, para que a indústria nacional faça frente à
crescente demanda que existe no Brasil, graças ao
vigoroso processo de distribuição de renda que tem
permitido a construção de uma nova classe média no
País, que aquece, sim, a demanda. Precisamos então
que a indústria brasileira tenha acesso a financiamento
barato e subsidiado, para que essa demanda aquecida
não gere uma inflação de demanda.
Não temos inflação de demanda no País.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Conclua, Deputado.
O SR. PEPE VARGAS – Nós não temos uma
inflação de demanda no Brasil, que pode ter, eventualmente, alguma questão localizada. E, se não temos
inflação de demanda, é justamente porque o BNDES
tem viabilizado esses financiamentos.
Então, esta medida provisória é importantíssima.
É necessário, sim, subsidiar a indústria nacional para
que ela possa crescer, gerar emprego e renda e para
que o Brasil continue no caminho do crescimento
econômico sustentável.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Para
falar favoravelmente à matéria, convido o Deputado
Roberto Britto.
O SR. ROBERTO BRITTO (PP-BA. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
realmente, disse muito bem o Deputado Pepe. Penso
na mesma linha. Não entendo como é que se pode
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favorecer os Estados, principalmente os Estados que
sofrem catástrofes naturais, e esta medida provisória
ser ruim. Quando juntamos a MP 513 e a MP 523, vemos que são duas MPs que se completam.
Quero, Sr. Presidente, parabenizar o Deputado
Arthur Lira, esse nobre alagoano, pelo brilhante relatório, pela sua capacidade de síntese da matéria, que
é complexa. S.Exa. teve uma capacidade de síntese
muito grande. Quero parabenizar o Estado de Alagoas
por ter mandado esse ilustre Deputado a esta Casa.
Tenho certeza de que o Deputado Arthur tem grandes
horizontes nesta Casa, pela sua capacidade e, acima
de tudo, pelo brilhante relatório que em relação a esta
medida provisória.
No mais, quero dizer que é impossível fazer contraponto nesta medida provisória, considerando os benefícios que ela traz para a comunidade. Quando se
deixa de exigir as certidões das empresas para que
elas possam tomar empréstimo, está-se favorecendo,
está-se ajudando o comércio. E o comércio, numa situação de catástrofe, está totalmente prejudicado, está
totalmente desaquecido.
É preciso que o Governo intervenha. E faz muito
bem o Governo Federal deixando de exigir essas certidões, para que as empresas venham aquecer o comércio por meio desses empréstimos e de outras ações.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Passo
a palavra ao Dr. Ubiali, para falar a favor da matéria.
O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
esta medida provisória é uma medida do bem. Ela vem
trazer um alento àquelas pessoas que mais precisam,
no momento em que mais precisam.
Além disso, ela vem corrigir um problema que
surgiu com a queda do direito de colocar nas entidades
filantrópicas que se dedicam à saúde o atendimento
de ambulatório para justificar o seu título de filantropia.
Também corrige o fato de, eventualmente, a entidade estar disponível, disposta a prestar o serviço, mas
não há interesse do contratador, do Município de que
aquele serviço seja prestado. Havendo uma declaração
de quem contratou, isso faz com que realmente seja
mantido o título de filantropia, mantendo o subsídio de
que essas entidades precisam, porque estão voltadas
para a prestação de serviço à comunidade. A taxa patronal que teriam de pagar, se não tivessem esse título,
passaria a ser um peso a mais para carregar em um
área em que já existe falta de recurso, que é a saúde.
Por isso, somos favoráveis a esta medida provisória e pedimos a todos que a aprovem, por unanimidade.
Muito obrigado.
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O SR. ARNALDO JARDIM – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. ARNALDO JARDIM (Bloco/PPS-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para
justificar a nossa ausência na votação, registro a concordância com a posição do partido, na votação anterior.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Fica
registrado aqui, nobre Deputado Arnaldo Jardim.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – O
último orador inscrito para falar a favor da matéria é o
Deputado Alexandre Santos.
O SR. ALEXANDRE SANTOS (PMDB-RJ. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu venho aqui em nome principalmente do Rio
de Janeiro, daqueles que estão até desassistidos. Esta
MP vem realmente atender essas pessoas que estão
lá esperando ajuda, tendo necessidade de tocar seus
negócios, que foram totalmente destruídos. Só quem
conviveu com aquelas pessoas naqueles momentos
de angústia pode, neste instante, ter a noção do valor
desta medida provisória.
Então, eu quero dizer que esta medida provisória
vai acudir não só o Rio de Janeiro, mas também outros
Estados, para o desenvolvimento do nosso País, que
é tão necessário.
Portanto, agradeço ao Relator, que, em momentos
rápidos, pôde nos dar a tranquilidade de que levaremos
ao Rio de Janeiro e a outros Estados brasileiros desenvolvimento e prosperidade. Quero agradecer ao Deputado Arthur Lira, porque certamente nós, como pais e
professores, queremos deixar de legado aos nossos
filhos que eles possam realmente brilhar muito mais
do que nós mesmos. O hoje Senador e ex‑Deputado
Benedito de Lira, tenho certeza, orgulha-se muito da
estreia de seu filho nessa relatoria.
Muito obrigado, Deputado Arthur Lira. Parabéns
pelo seu relatório.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Encerrando a discussão da Medida Provisória nº 526 e
proferindo ao Plenário o entendimento dos Líderes
desta Casa, informo que a votação fica para a próxima terça-feira.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Com
a palavra o Deputado Roberto Teixeira.
O SR. ROBERTO TEIXEIRA (PP-PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu votei com
o partido na última votação.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Fica
registrado, nobre Deputado Roberto Teixeira, a forma
com que V.Exa. votou na última votação.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Tem
a palavra o Deputado Aguinaldo Ribeiro.
O SR. AGUINALDO RIBEIRO (PP-PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, inicialmente quero felicitar V.Exa. pela condução dos trabalhos nesta noite.
Em segundo lugar, lamento que se tenha perdido
tanto tempo nesta noite discutindo uma matéria que,
na minha opinião, não tinha a relevância devida para
o tempo que esta Casa gastou discutindo-a.
Eu também gostaria de felicitar o nosso Relator,
o Deputado Arthur Lira, e inclusive dizer, Presidente,
que o Relator teve o cuidado de fazer a distribuição do
seu relatório a todos os Líderes de forma antecipada,
para que não houvesse nenhum tipo de dúvida com
relação ao texto. Isso foi bastante importante.
Também quero dizer que é extremamente importante o financiamento, o subsídio à indústria nacional. A
China hoje subsidia a sua e concorre conosco. Então,
é evidente que o Brasil, que é um país que hoje luta
pelas posições proeminentes na economia do mundo,
mantém a sua política de subsídio para ter uma indústria nacional forte.
Além de tudo – para concluir –, o nosso Relator
incluiu nesta medida provisória um avanço muito importante, que foi estender o benefício daqueles Estados
como o Rio de Janeiro, Alagoas e outros que tiveram
problemas de catástrofes a todos os Estados da Federação que tiverem o mesmo problema.
Então, V.Exa., Deputado Arthur Lira, está de parabéns pelo relatório.
Ganha o Brasil nesta noite.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Passo
a palavra ao Deputado Antonio Brito.
O SR. ANTONIO BRITO (Bloco/PTB-BA. Pela
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, faço este registro, primeiro, parabenizando o
Deputado Arthur Lira pelo relatório preciso, eficaz e
conciso à Medida Provisória nº 526, fundamental não
só para a linha de crédito do BNDES subsidiada para
as catástrofes, como já foi relatado, mas principalmente, no caso da saúde brasileira, para corrigir alguns
equívocos da Lei Nº 12.101, de 2009.
As Santas Casas de Misericórdia e os hospitais
filantrópicos precisam de seu certificado de entidades
beneficentes de assistência social para, com isso, em
comum acordo com os Secretários de Saúde dos Estados e dos Municípios, representados aqui pelo seu
colegiado, com o Ministério da Saúde e com a confederação das Santas Casas, conseguirem promover
essas alterações, que permitirão que essas entidades
continuem com o grande trabalho que vem de quase
500 anos neste País.
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Era esse o registro, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Declaro encerrada a Ordem do Dia.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas a título de orientação – é evidente que o resultado dessa
votação está definida –, quero dizer que o PSOL questiona não propriamente os aportes ao BNDES, mas o
esquema da ciranda financeira, os juros que inclusive
foram elevados hoje em 0,25%, os mais altos do Brasil. Destaca também que esses recursos, na verdade,
beneficiam em 70% os grandes, inclusive o do setor
das telecomunicações e o Plano Nacional da Banda
Larga. O Governo Dilma acabou de abandoná-lo, do
ponto de vista da iniciativa pública, para favorecer as
Teles. Gerou até demissão dentro da ELETROBRAS.
Quero deixar registrado, inclusive em um pronunciamento por escrito em relação a isso.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Registrado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e todo(a)s
o(a)s que assistem a esta sessão ou nela trabalham:
Mais um recuo! Em quinze dias o Governo Dilma fraquejou, com sua base de maioria ruralista, no
Código Florestal; interrompeu a análise de materiais
pedagógicos para combater a homofobia na escola;
concedeu licença para construção de Belo Monte; anunciou a privatização de aeroportos. Agora foi a vez da
democratização da Internet de banda larga: o Ministério
das Comunicações cedeu à pressão das empresas de
telefonia e trocou o comando da TELEBRÁS.
O antigo presidente da TELEBRÁS, Rogério Santanna, ficou conhecido por criticar a qualidade, o acesso
e o preço do serviço de Internet oferecido pelas Teles – empresas multinacionais que atuam neste setor.
Santana pretendia que a TELEBRÁS viabilizasse serviços de Internet, em menor preço, por meio do Plano
Nacional de Banda Larga – que prevê acesso à Internet em banda larga, com preços acessíveis, para 40
milhões de domicílios não atendidos pelas empresas
de telecomunicação. No modelo defendido por Rogério
Santanna, a infraestrutura de transmissão de dados
da TELEBRÁS viabilizaria a participação de pequenos
e médios provedores na oferta de redes mais baratas.
Santanna identificou uma contradição entre o discurso e a prática no tratamento pelo governo do Plano
Nacional de Banda Larga, da qual a TELEBRÁS é a
gestora. “É certo que as prioridades do Governo se
veem na contabilidade; se não há recursos, (o PNBL)
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perde prioridade”, acentuou. Ele informou que sua
convivência com o Ministro das Comunicações, Paulo
Bernardo, já não era tão fácil. “À medida que o PNBL
foi avançando, que os interesses das Teles foram se
mostrando, minha relação com o ministro foi se deteriorando”, revelou.
As empresas de telecomunicações poderão ser
ainda mais privilegiadas neste Governo, caso se aprove o PL 1481/2007, que disponibiliza os recursos do
FUST para o setor privado ofertar banda larga: uma
gigantesca doação de recursos públicos para as empresas privadas expandirem seu patrimônio.
Caio Bonilha, o novo Presidente da TELEBRÁS,
com longa trajetória no setor privado de telecomunicação, já anunciou que “a linha estatizante da gestão
anterior ficou no passado. A TELEBRÁS não veio para
dividir, veio para somar”: somar com os interesses das
Grandes Teles, entenda-se. Ele faz coro com o discurso do Ministro Paulo Bernardo, que declarou ao jornal
Valor: “Não é tarefa da TELEBRÁS disputar mercado
com as Teles que estão no setor. A TELEBRÁS deve
ajudar mais a regular esse mercado, o preço da rede.
Ela vai sair da disputa para ser uma articuladora de
ações. É com isso que estamos contando”. É, de forma cristalina, a neoprivatização da Era Lula em sua
continuidade.
É a visão e prática neoliberal: o Estado se ausenta da sua obrigação de garantir direitos – no caso,
à comunicação –, abrindo espaço para um mercado
lucrativo e excludente. Ganham as Teles privadas,
perde o Brasil!
Agradeço a atenção.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Concedo a palavra ao Deputado Alfredo Kaefer.
O SR. ALFREDO KAEFER (PSDB-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
registrar que hoje, mais uma vez, a economia nacional perde quando o Banco Central eleva a Taxa SELIC
em mais 0,25%. A impressão é de que não há outro
mecanismo de se controlar a inflação a não ser com
taxas de juros.
Há países que tiveram aumentos importantes nos
grãos, nas commodities e não tiveram a necessidade
da elevação da taxa de juros.
Então, taxa de juros, câmbio descontrolado, inflação alta é tudo de ruim de que precisa a nossa
economia.
Quero aproveitar para registrar o meu voto. Se
aqui estivesse eu teria votado “sim” pela moção de
repúdio à Presidenta por não ter recebido a iraniana.
Votei com o PSDB na votação anterior.
Era o que tinha a dizer.
Obrigado.
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O SR. CHICO ALENCAR – Sr. Presidente, pela
ordem, por apenas 30 segundos. Não é uma atitude
antivascaína nem anticoritibana.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Pois
não, Deputado.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para
registrar especialmente para aqueles bombeiros do
meu Estado Rio de Janeiro que continuem em vigília
por melhores condições de trabalho e pela soltura dos
seus 439 colegas que esta Câmara dos Deputados
aprovou hoje uma moção de apoio aos bombeiros do
Rio de Janeiro, assinada por Deputados de todos os
partidos e de todos os Estados.
Isso mostra que o Governo Cabral tem que se
sensibilizar e mudar de postura.
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Pois
não.
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós queremos lhe parabenizar pela condução dos trabalhos na data de hoje e ressaltar que o
Presidente Marco Maia vai oficializar a instalação da
comissão através de um ato que V.Exa. deverá dar
conhecimento, dos agentes comunitários de saúde e
agentes de endemias.
Encontram-se aqui em Brasília centenas de agentes comunitários de saúde, a Presidente da Confederação Nacional, toda a assessoria também da comissão,
como integrantes de vários Estados.
Acreditamos que a partir dessa instalação da
comissão especial para normatizar a emenda constitucional de nossa autoria e tanto aqui quanto no Senado Federal teve o apoio de todos, nós poderemos
normatizar as diretrizes, o piso salarial dessa categoria dos agentes comunitários de saúde e dos agentes
de endemias.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Farei,
nobre Deputado Raimundo Gomes de Matos, a leitura
do Ato da Presidência neste momento.
ATO DA PRESIDÊNCIA
Nos termos do inciso II do § 1º do art. 34 do Regimento Interno, esta Presidência decide constituir
Comissão Especial destinada a proferir parecer ao
Projeto de Lei nº 7.495, de 2006, do Senado Federal,
que regulamenta os §§ 4º e 5º do art. 198 da Constituição, que dispõe sobre o aproveitamento de pessoal,
amparado pelo Parágrafo Único, do art. 2º, da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006,
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e dá outras providências (cria 5.365 empregos públicos de agentes de combate às endemias no âmbito
do quadro suplementar de combate às endemias da
FUNASA), e Resolve:
I – designar para compô-la, na forma indicada pelas Lideranças, os Deputados constantes da relação anexa;
II – convocar os membros ora designados para a reunião de instalação e eleição, a
realizar-se no dia 9 de junho, quinta‑feira, às
10 horas, no Plenário 9, do Anexo II.
Presidente da Câmara dos Deputados. – Marco Maia.
COMISSÃO ESPECIAL
PROPOSIÇÃO: PL 7.495/06
PT
Titulares: Domingos Dutra, Josias Gomes, Padre Ton,
Ságuas Moraes.
Suplentes: Alessandro Molon, Amauri Teixeira (vaga
do PMDB), Erika Kokay, Miriquinho Batista, Vicentinho.
PMDB
Titulares: Benjamin Maranhão, Geraldo Resende, Osmar Terra, Pedro Chaves.
Suplentes: Alberto Filho, André Zacharow, Leandro
Vilela, (Deputado do PT ocupa a vaga).
PSDB
Titulares: João Campos, Raimundo Gomes de Matos,
Romero Rodrigues.
Suplentes: Andreia Zito, Antonio Imbassahy, 1 vaga.
PP
Titulares: Aline Corrêa, Roberto Britto.
Suplentes: José Linhares, Toninho Pinheiro.
DEM
Titulares: Efraim Filho, Mendonça Prado.
Suplentes: Fábio Souto, Mandetta.
PR
Titulares: Dr. Paulo César, (Deputado do PHS ocupa
a vaga)
Suplentes: Liliam Sá, 1 vaga.
PSB
Titulares: Mauro Nazif, Valtenir Pereira.
Suplentes: Ribamar Alves, 1 vaga.
PDT
Titular: Flávia Morais.
Suplente: Dr. Jorge Silva.
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Bloco PV, PPS
Titular: Carmen Zanotto.
Suplente: Rosane Ferreira.
PTB
Titular: Ronaldo Nogueira.
Suplente: 1 vaga.

PARÁ
José Priante PMDB
Lúcio Vale PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Miriquinho Batista PT
Wladimir Costa PMDB
Zé Geraldo PT
Total de Pará: 5
AMAZONAS

PSC
Titular: Carlos Eduardo Cadoca.
Suplente: André Moura.
PCdoB
Titular: Jô Moraes.
Suplente: Alice Portugal.
PRB
Titular: Jorge Pinheiro.
Suplente: 1 vaga.
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Henrique Oliveira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Sabino Castelo Branco PTB PsbPtbPcdob
Total de Amazonas: 2
RONDÔNIA
Marinha Raupp PMDB
Mauro Nazif PSB PsbPtbPcdob
Total de Rondônia: 2
ACRE

PRP
Titular: Jânio Natal.
Suplente: 1 vaga.

Sibá Machado PT
Total de Acre: 1
MARANHÃO
Davi Alves Silva Júnior PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl

PHS
Titular: Felipe Bornier (vaga do PR).
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Nobre Deputado Raimundo Gomes de Matos, está lido
o pedido feito por V.Exa.

VI – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, lembrando que amanhã, quinta-feira, dia 9 de junho, às 10
horas, haverá sessão solene do Congresso Nacional
destinada a comemorar o 146º aniversário da Batalha
do Riachuelo, Data Magna da Marinha.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – COMPARECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:
Partido Bloco
RORAIMA
Jhonatan de Jesus PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Roraima: 1
AMAPÁ
Fátima Pelaes PMDB
Professora Marcivania PT
Total de Amapá: 2

Luciano Moreira PMDB
Total de Maranhão: 2
CEARÁ
Arnon Bezerra PTB PsbPtbPcdob
Mauro Benevides PMDB
Vicente Arruda PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Ceará: 3
PIAUÍ
Hugo Napoleão DEM
Júlio Cesar DEM
Marllos Sampaio PMDB
Total de Piauí: 3
PARAÍBA
Wilson Filho PMDB
Total de Paraíba: 1
PERNAMBUCO
Ana Arraes PSB PsbPtbPcdob
Augusto Coutinho DEM
Fernando Coelho Filho PSB PsbPtbPcdob
Jorge Corte Real PTB PsbPtbPcdob
Luciana Santos PCdoB PsbPtbPcdob
Mendonça Filho DEM
Pastor Eurico PSB PsbPtbPcdob
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Paulo Rubem Santiago PDT
Pedro Eugênio PT
Silvio Costa PTB PsbPtbPcdob
Wolney Queiroz PDT
Total de Pernambuco: 11
ALAGOAS
Givaldo Carimbão PSB PsbPtbPcdob
Total de Alagoas: 1
BAHIA
Acelino Popó PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Edson Pimenta PCdoB PsbPtbPcdob
Erivelton Santana PSC
Jânio Natal PRP PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
João Carlos Bacelar PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
José Carlos Araújo PDT
José Rocha PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Maurício Trindade PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Sérgio Brito PSC
Total de Bahia: 9
MINAS GERAIS
Dr. Grilo PSL PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Eros Biondini PTB PsbPtbPcdob
Geraldo Thadeu PPS PvPps
Jairo Ataide DEM
Luiz Fernando Faria PP
Miguel Corrêa PT
Paulo Abi-Ackel PSDB
Total de Minas Gerais: 7
RIO DE JANEIRO
Anthony Garotinho PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Chico Alencar PSOL
Dr. Paulo César PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Felipe Bornier PHS PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Hugo Leal PSC
Liliam Sá PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Nelson Bornier PMDB
Otavio Leite PSDB
Stepan Nercessian PPS PvPps
Vitor Paulo PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Rio de Janeiro 10
SÃO PAULO
Abelardo Camarinha PSB PsbPtbPcdob
Cândido Vaccarezza PT
Carlos Sampaio PSDB
Devanir Ribeiro PT
Dimas Ramalho PPS PvPps
Duarte Nogueira PSDB
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Gabriel Chalita PMDB
Ivan Valente PSOL
Milton Monti PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Ricardo Izar PV PvPps
Walter Ihoshi DEM
Total de São Paulo: 11
MATO GROSSO
Neri Geller PP
Total de Mato Grosso: 1
DISTRITO FEDERAL
Augusto Carvalho PPS PvPps
Erika Kokay PT
Policarpo PT
Total de Distrito Federal: 3
GOIÁS
Sandro Mabel PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Goiás: 1
MATO GROSSO DO SUL
Mandetta DEM
Total de Mato Grosso do Sul: 1
PARANÁ
Alex Canziani PTB PsbPtbPcdob
Alfredo Kaefer PSDB
André Zacharow PMDB
Dilceu Sperafico PP
Eduardo Sciarra DEM
Hermes Parcianello PMDB
Ratinho Junior PSC
Zeca Dirceu PT
Total de Paraná: 8
SANTA CATARINA
Edinho Bez PMDB
Mauro Mariani PMDB
Ronaldo Benedet PMDB
Total de Santa Catarina: 3
RIO GRANDE DO SUL
Alexandre Roso PSB PsbPtbPcdob
Giovani Cherini PDT
José Otávio Germano PP
Marco Maia PT
Nelson Marchezan Junior PSDB
Onyx Lorenzoni DEM
Pepe Vargas PT
Vilson Covatti PP
Total de Rio Grande do Sul: 8
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João Maia PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Rio Grande do Norte: 3

Partido Bloco

PERNAMBUCO

RORAIMA

Carlos Eduardo Cadoca PSC
Gonzaga Patriota PSB PsbPtbPcdob
Inocêncio Oliveira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
José Augusto Maia PTB PsbPtbPcdob
José Chaves PTB PsbPtbPcdob
Sergio Guerra PSDB
Total de Pernambuco: 6

Edio Lopes PMDB
Raul Lima PP
Total de Roraima: 2
PARÁ
Arnaldo Jordy PPS PvPps
Luiz Otávio PMDB
Zequinha Marinho PSC
Total de Pará: 3

ALAGOAS
Joaquim Beltrão PMDB
Total de Alagoas: 1

AMAZONAS
Pauderney Avelino DEM
Silas Câmara PSC
Total de Amazonas: 2
ACRE
Marcio Bittar PSDB
Taumaturgo Lima PT
Total de Acre: 2

SERGIPE
Almeida Lima PMDB
Andre Moura PSC
Laercio Oliveira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Mendonça Prado DEM
Total de Sergipe: 4
BAHIA

TOCANTINS
Eduardo Gomes PSDB
Total de Tocantins: 1
MARANHÃO
Domingos Dutra PT
Edivaldo Holanda Junior PTC PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Nice Lobão DEM
Sarney Filho PV PvPps
Zé Vieira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Maranhão: 5
CEARÁ
Antonio Balhmann PSB PsbPtbPcdob
Danilo Forte PMDB
Eudes Xavier PT
Gorete Pereira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
José Airton PT
Total de Ceará: 5
PIAUÍ
Nazareno Fonteles PT
Total de Piauí: 1
RIO GRANDE DO NORTE
Fábio Faria PMN
Henrique Eduardo Alves PMDB

Arthur Oliveira Maia PMDB
Emiliano José PT
Josias Gomes PT
Lucio Vieira Lima PMDB
Marcos Medrado PDT
Total de Bahia: 5
MINAS GERAIS
Antônio Roberto PV PvPps
Aracely de Paula PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Bonifácio de Andrada PSDB
João Magalhães PMDB
Lael Varella DEM
Marcos Montes DEM
Paulo Piau PMDB
Weliton Prado PT
Zé Silva PDT
Total de Minas Gerais: 9
ESPÍRITO SANTO
Camilo Cola PMDB
Rose de Freitas PMDB
Sueli Vidigal PDT
Total de Espírito Santo: 3
RIO DE JANEIRO
Adrian PMDB
Andreia Zito PSDB
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Benedita da Silva PT
Chico D`Angelo PT
Dr. Adilson Soares PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Fernando Jordão PMDB
Solange Almeida PMDB
Total de Rio de Janeiro: 7
SÃO PAULO
Aldo Rebelo PCdoB PsbPtbPcdob
Eli Correa Filho DEM
Guilherme Mussi PV PvPps
Nelson Marquezelli PTB PsbPtbPcdob
Pastor Marco Feliciano PSC
Paulo Maluf PP
Penna PV PvPps
Valdemar Costa Neto PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Vaz de Lima PSDB
Vicente Candido PT
Total de São Paulo: 10
MATO GROSSO
Homero Pereira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Roberto Dorner PP
Total de Mato Grosso: 2
DISTRITO FEDERAL
Izalci PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Jaqueline Roriz PMN
Ronaldo Fonseca PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Distrito Federal: 3
GOIÁS
Flávia Morais PDT
Marina Santanna PT
Rubens Otoni PT
Total de Goiás: 3
PARANÁ
Cida Borghetti PP
Reinhold Stephanes PMDB
Total de Paraná: 2
SANTA CATARINA
Décio Lima PT
Onofre Santo Agostini DEM
Total de Santa Catarina: 2
RIO GRANDE DO SUL
Afonso Hamm PP
Enio Bacci PDT
Henrique Fontana PT
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Manuela D`ávila PCdoB PsbPtbPcdob
Total de Rio Grande do Sul: 4
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Encerro a sessão, antes convocando para amanhã, quinta-feira, dia 9 de junho, após a sessão solene do Congresso Nacional, sessão extraordinária e, às 14 horas,
sessão ordinária, com as seguintes
ORDENS DO DIA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
PRIORIDADE
DISCUSSÃO
1
PROJETO DE LEI Nº 7.573-A, DE 2010
(Do Tribunal Superior do Trabalho)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 7.573-A, de 2010, que dispõe
sobre a criação de Varas do Trabalho na
jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região e dá outras providências;
tendo pareceres: da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, pela
aprovação (Relator: Dep. Edinho Bez); da
Comissão de Finanças e Tributação, pela
compatibilidade e adequação financeira e
orçamentária, com emenda (Relator: Dep.
Vignatti); e da Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação deste e da Emenda
da Comissão de Finanças e Tributação, com
emenda (Relator: Dep. Pedro Uczai).
2
PROJETO DE LEI Nº 7.574-A, DE 2010
(Do Tribunal Superior do Trabalho)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nº 7.574-A, de 2010, que altera a composição do Tribunal Regional do Trabalho
da 18ª Região, cria Varas do Trabalho em
sua jurisdição e dá outras providências;
tendo pareceres: da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, pela
aprovação (Relator: Dep. Jovair Arantes);
da Comissão de Finanças e Tributação, pela
compatibilidade e adequação financeira e
orçamentária, com emenda (relator: Dep. Rubens Otoni); e da Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
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nalidade, juridicidade, técnica legislativa e,
no mérito, pela aprovação deste e da Emenda da Comissão de Finanças e Tributação,
com emenda (Relator: Dep. João Campos).
3
PROJETO DE LEI Nº 7.575-A, DE 2010
(Do Tribunal Superior do Trabalho)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 7.575-A, de 2010, que dispõe
sobre a criação de Varas do Trabalho na
jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região e dá outras providências;
tendo pareceres: Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, pela
aprovação (Relator: Dep. Roberto Santiago); da Comissão de Finanças e Tributação, pela compatibilidade e adequação
financeira e orçamentária, com emenda
(Relator: Dep. Maurício Quintella Lessa);
e da Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania, pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e da Emenda da
Comissão de Finanças e Tributação, com
emenda (Relator: Dep. Maurício Quintella
Lessa).
4
PROJETO DE LEI Nº 7.576-A, DE 2010
(Do Tribunal Superior do Trabalho)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 7.576-A, de 2010, que dispõe
sobre a criação de Varas do Trabalho na
jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região e dá outras providências;
tendo pareceres: da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, pela
aprovação (Relator, Dep. Roberto Santiago);
da Comissão de Finanças e Tributação, pela
compatibilidade e adequação financeira e
orçamentária, com emenda (Relator: Dep.
Valadares Filho); e da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste
e da Emenda da Comissão de Finanças
e Tributação, com emenda (Relator: Dep.
Mendonça Prado).
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5
PROJETO DE LEI Nº 7.622-A, DE 2010
(Do Tribunal Superior do Trabalho)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 7.6221-A, de 2010, que altera a
composição do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Regïão e dá outras providências;
tendo pareceres: da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, pela
aprovação (Relator: Dep. Alex Canziani); da
Comissão de Finanças e Tributação, pela
compatibilidade e adequação financeira e
orçamentária, com emenda (Relator: Dep.
Ricardo Barros); e da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste
e da Emenda da Comissão de Finanças e
Tributação (Relator: Dep. Osmar Serraglio).
6
PROJETO DE LEI Nº 7.624-A, DE 2010
(Do Tribunal Superior do Trabalho)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 7.624-A, de 2010, que altera a
composição e a organização interna do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região,
cria Varas do Trabalho em sua jurisdição e
dá outras providências; tendo pareceres: da
Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, pela aprovação (Relatora,
Dep. Sandra Rosado); da Comissão de Finanças e Tributação, pela compatibilidade
e adequação financeira e orçamentária,
com emenda (Relator: Dep. João Dado);
e da Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania, pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e da Emenda da
Comissão de Finanças e Tributação, com
emenda (Relatora, Dep. Sandra Rosado).
SESSÃO ORDINÁRIA
DEBATES
E
TRABALHO DE COMISSÕES
AVISOS
CONGRESSO NACIONAL
SESSÃO SOLENE DO CONGRESSO NACIONAL, EM 09/06/11, ÀS 10 HORAS, no Plenário da Câ-
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mara dos Deputados, destinada a comemorar o 146º
aniversário da Batalha do Riachuelo – Data Magna
da Marinha.
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 53/11 (Chico Alencar) – Insere inciso VI ao art. 4º do
Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos
Deputados para constituir como conduta incompatível
com o decoro parlamentar a participação do Deputado
em gerência ou administração de sociedade privada,
personificada ou não personificada, a prestação de consultoria ou assessoria privada e o exercício do comércio,
exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13/6/2011
Nº 54/11 (Manuela D’ávila) – Modifica o Regimento Interno da Câmara dos Deputados para instituir o
sistema eletrônico de apresentação e tramitação de
proposições.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13/6/2011
II – RECURSOS
1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE COMISSÃO – ART. 24, II, DO RICD
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, c/c o art.
132, § 2º (PARECERES FAVORÁVEIS), ou com o art.
133 (PARECERES CONTRÁRIOS), todos do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art.
58, § 1° do RICD).

Junho de 2011

Nº 3120/2004 (Edson Ezequiel) – Estabelece o fornecimento periódico de um Kit de saúde dentária, aos
alunos da rede pública de educação fundamental, e
dá outras providências.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13/6/2011
Nº 4646/2004 (Senado Federal – José Jorge) – Altera o art. 56 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
Apensados: PL 3674/2004 (Alice Portugal)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15/6/2011
Nº 6049/2005 (Alex Canziani) – Dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de Cozinheiro.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15/6/2011
Nº 7388/2006 (Perpétua Almeida) – Dispõe sobre a
regulamentação da profissão de Artesão e cria o Dia
Nacional do Artesão.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15/6/2011
Nº 195/2007 (Sandes Júnior) – Altera a redação do
caput e § 1º do art. 588 da Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13/6/2011
Nº 937/2007 (Íris de Araújo) – Dispõe sobre a reserva
de habitações para idosos de baixa renda, nos programas oficiais de produção de moradia.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13/6/2011

PROJETO DE LEI

Nº 1838/2007 (Chico Lopes) – Dá nova redação ao
inciso II do art. 18 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990, que “dispõe sobre a proteção do consumidor
e dá outras providências”.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13/6/2011

Nº 2294/2000 (Senado Federal – Luzia Toledo) – Acrescenta § 5º ao art. 32 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que “estabelece as diretrizes e bases da educação nacional”, incluindo os símbolos nacionais como
tema transversal nos currículos do ensino fundamental.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15/6/2011

Nº 3961/2008 (Poder Executivo) – Dispõe sobre a
criação de cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores – DAS e Gratificação por
Exercício em Cargo de Confiança, nos órgãos da Presidência da República.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15/6/2011

Nº 1685/2003 (Laura Carneiro) – Dispõe sobre o reconhecimento da profissão de Guarda-vidas.
Apensados: PL 4676/2004 (Milton Monti)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15/6/2011

Nº 5140/2009 (Carlos Bezerra) – Altera a Lei nº 5.859, de
11 de dezembro de 1972, para permitir a celebração de
contrato de experiência na relação de trabalho doméstica.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13/6/2011

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS
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Nº 6587/2009 (Senado Federal – José Agripino) –
Denomina “Rodovia Tenente-Brigadeiro Murillo Santos” o trecho rodoviário compreendido entre a Base
Aérea de Natal, a partir da entrada junto ao Aeroporto
Salgado Filho, no Estado do Rio Grande do Norte, e o
entroncamento com a BR-101.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15/6/2011
1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS

(MATÉRIAS SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS
DO ART.144 DO RICD)
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – Art. 58, § 3º, c/c o
art. 132, §2º, do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art.
58, § 1° do RICD).
2.2 PELA INCONSTITUCIONALIDADE E/OU INJURIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE

PROJETO DE LEI

PROJETO DE LEI

Nº 6799/2002 (Jair Bolsonaro) – Altera dispositivos
da Lei nº 8.059, de 4 de julho de 1990, que dispõe
sobre a pensão especial devida aos ex-combatentes
da Segunda Guerra Mundial e a seus dependentes.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15/6/2011
1.3 PROPOSIÇÕES COM TRAMITAÇÃO CONJUNTA
QUE RECEBERAM PARECERES FAVORÁVEIS A
UMAS E/OU CONTRÁRIOS A OUTRAS, NÃO DIVERGENTES; E/OU PELA INCONSTITUCIONALIDADE;
E/OU INJURIDICIDADE

Nº 2747/2008 (Eduardo Valverde) – Cria mecanismos para coibir o abandono materno e dispõe sobre
o instituto do parto anônimo e dá outras providências.
Apensados: PL 2834/2008 (Carlos Bezerra) PL
3220/2008 (Sérgio Barradas Carneiro)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15/6/2011

PROJETO DE LEI
Nº 4.479/2004 – Proíbe a venda de armas e similares, mesmo que de brinquedos, às crianças, e dá
outras providências.
COM PARECER FAVORÁVEL: PL 4.479/04, principal.
COM PARECER CONTRÁRIO: PL 4.826/05, apensado.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15/6/2011
Nº 7.378/2006 – Modifica o art. 193 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, concedendo adicional
de periculosidade aos eletricitários.
COM PARECER FAVORÁVEL: PL 7.378/06, principal.
COM PARECER CONTRÁRIO: PL 7.384/06, apensado.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13/6/2011
Nº 7.500/2006 – Acrescenta o art. 86-A à Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para determinar
a obrigatoriedade da assistência psicológica a educadores e educandos da educação básica.
COM PARECER FAVORÁVEL: PL 7.500/06, principal.
COM PARECER CONTRÁRIO: PL 653/07, apensado.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15/6/2011
2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMISSÃO – ART. 54 DO RICD C/C ART. 132, § 2º DO RICD

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE – ART. 164, § 2º, DO RICD
(SUJEITO A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, APÓS
OUVIDA A CCJC, NOS TERMOS DO ART. 164, §§ 2º
e 3º DO RICD)
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (Art.
164, § 2º, do RICD).
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 159/1992 (Giovanni Queiroz) – Dispõe sobre a
realização de plebiscito para a criação do Estado do
Carajás, nos termos do artigo 49, inciso XV, da Constituição Federal.
ÚLTIMA SESSÃO: 9/6/2011
Nº 208/1995 (COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS) – Aprova a Programação Monetária relativa
ao 2º trimestre de 1995, com estimativas das faixas de
variação dos principais agregados monetários, análise da evolução da economia nacional prevista para o
trimestre e as justificativas pertinentes.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011
Nº 209/1995 (COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS) – Aprova a Programação Monetária relativa
ao 3º trimestre de 1995, com estimativas das faixas de
variação dos principais agregados monetários, análise
da evolução da economia nacional e as justificativas
pertinentes.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011
Nº 363/1996 (COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS) – Aprova a Programação Monetária relativa
ao 4º trimestre de 1995, com estimativas das faixas de
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variação dos principais agregados monetários, análise
da evolução da economia nacional e as justificativas
pertinentes.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011

Nº 709/1998 (COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS) – Aprova a Programação Monetária relativa
ao terceiro trimestre de 1998.

Nº 409/1997 (COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS) – Aprova a programação monetária relativa ao
segundo trimestre de 1996, com estimativas das faixas
de variação dos principais agregados monetários, analise da evolução da economia nacional prevista para o
trimestre e as justificativas pertinentes.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011

Nº 2/1999 (Senado Federal – Comissão de Assuntos Econômicos) – Aprova a Programação Monetária
relativa ao primeiro trimestre de 1999.

Nº 410/1997 (COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS) – Aprova a Programação Monetária relativa ao
terceiro trimestre de 1996, com estimativas das faixas
de variação dos principais agregados monetários, análise da evolução da economia nacional prevista para o
trimestre e justificativas pertinentes.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011
Nº 411/1997 (COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS) – Aprova a Programação Monetária relativa
ao quarto trimestre de 1996.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011
Nº 423/1997 (COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS) – Aprova a Programação Monetária relativa
ao primeiro trimestre de 1997.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011
Nº 424/1997 (COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS) – Aprova a Programação Monetária relativa
ao segundo trimestre de 1997.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011
Nº 481/1997 (Senado Federal (SF)) – Aprova a programação monetária relativa ao terceiro trimestre de 1997.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011
Nº 576/1997 (Senado Federal (SF)) – Aprova a Programação Monetária relativa ao quarto trimestre de 1997.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011
Nº 629/1998 (Senado Federal (SF)) – Aprova a Programação Monetária relativa ao primeiro trimestre de 1998.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011

DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011

DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011
Nº 42/1999 (Senado Federal (SF)) – Aprova a Programação Monetária relativa ao segundo trimestre de 1999.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011
Nº 239/1999 (Senado Federal (SF)) – Aprova a Programação Monetária relativa ao terceiro trimestre de 1999.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011
Nº 316/1999 (Senado Federal (SF)) – Aprova a Programação Monetária relativa ao quarto trimestre de 1999.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011
Nº 393/2000 (Senado Federal – Comissão de Assuntos Econômicos) – Aprova a Programação Monetária
relativa ao primeiro trimestre de 2000.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011
Nº 466/2000 (Senado Federal – Comissão de Assuntos Econômicos) – Aprova a Programação Monetária
relativa ao segundo trimestre de 2000.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011
Nº 607/2000 (Senado Federal – Comissão de Assuntos Econômicos) – Aprova a Programação Monetária
relativa ao terceiro trimestre de 2000.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011
Nº 666/2000 (Senado Federal – Comissão de Assuntos Econômicos) – Aprova a Programação Monetária
relativa ao quarto trimestre de 2000.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011
Nº 1092/2001 (Senado Federal – Comissão de Assuntos Econômicos) – Aprova a Programação Monetária relativa ao terceiro trimestre de 2001.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011
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Nº 1336/2001 (Senado Federal – Comissão de Assuntos Econômicos) – Aprova a Programação Monetária relativa ao quarto trimestre de 2001.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011

Nº 1275/2004 (Senado Federal – Comissão de Assuntos Econômicos) – Aprova a Programação Monetária para o segundo trimestre de 2004.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011

Nº 1623/2002 (Senado Federal – Comissão de Assuntos Econômicos) – Aprova a Programação Monetária
para o primeiro trimestre do ano de 2002.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011

Nº 1713/2005 (Senado Federal – Comissão de Assuntos Econômicos) – Aprova a Programação Monetária para o terceiro trimestre de 2004.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011

Nº 1666/2002 (Senado Federal – Comissão de Assuntos Econômicos) – Aprova a Programação Monetária para o segundo trimestre de 2002.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011

Nº 1714/2005 (Senado Federal – Comissão de Assuntos Econômicos) – Aprova a Programação Monetária para o quarto trimestre de 2004.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011

Nº 2230/2002 (Senado Federal – Comissão de Assuntos Econômicos) – Aprova a Programação Monetária relativa ao terceiro trimestre de 2002.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011

Nº 1715/2005 (Senado Federal – Comissão de Assuntos Econômicos) – Aprova a Programação Monetária para o primeiro trimestre de 2005.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011

Nº 2306/2002 (Senado Federal – Comissão de Assuntos Econômicos) – Aprova a Programação Monetária relativa ao quarto trimestre de 2002.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011

Nº 1716/2005 (Senado Federal – Comissão de Assuntos Econômicos) – Aprova a Programação Monetária para o segundo trimestre de 2005.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011

Nº 15/2003 (Senado Federal – Comissão de Assuntos Econômicos) – Aprova a Programação Monetária
relativa ao primeiro trimestre de 2003.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011

Nº 1835/2005 (Senado Federal – Comissão de Assuntos Econômicos) – Aprova a Programação Monetária para o terceiro trimestre de 2005.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011

Nº 50/2003 (Senado Federal – Comissão de Assuntos Econômicos) – Aprova a Programação Monetária
relativa ao segundo trimestre de 2003.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011
Nº 503/2003 (Senado Federal – Comissão de Assuntos Econômicos) – Aprova a Programação Monetária
relativa ao terceiro trimestre de 2003.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011

Nº 1977/2005 (Senado Federal – Comissão de Assuntos Econômicos) – Aprova a Programação Monetária para o quarto trimestre de 2005.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011
Nº 2101/2006 (Senado Federal – Comissão de Assuntos Econômicos) – Aprova a Programação Monetária para o primeiro trimestre de 2006.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011

DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011

Nº 2171/2006 (Senado Federal – Comissão de Assuntos Econômicos) – Aprova a Programação Monetária para o segundo trimestre de 2006.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011

Nº 1113/2004 (Senado Federal – Comissão de Assuntos Econômicos) – Aprova a Programação Monetária para o primeiro trimestre de 2004.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011

Nº 2365/2006 (Senado Federal – Comissão de Assuntos Econômicos) – Aprova a Programação Monetária para o terceiro trimestre de 2006.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011

Nº 954/2003 (Senado Federal (SF)) – Aprova a Programação Monetária relativa ao quarto trimestre de 2003.
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Nº 6/2007 (Senado Federal – Comissão de Assuntos Econômicos) – Aprova a Programação Monetária
para o quarto trimestre de 2006.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011

Nº 1803/2009 (Senado Federal – Comissão de Assuntos Econômicos) – Aprova a Programação Monetária para o 2º trimestre de 2009.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011

Nº 68/2007 (Senado Federal – Osmar Dias) – Aprova a Programação Monetária para o primeiro trimestre de 2007.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011

Nº 2867/2010 (Senado Federal – Comissão de Assuntos Econômicos) – Aprova a Programação Monetária para o 4º trimestre de 2009.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011

Nº 386/2007 (Senado Federal – COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS) – Aprova a Programação
Monetária para o terceiro trimestre de 2007.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011

Nº 2868/2010 (Senado Federal – Comissão de Assuntos Econômicos) – Aprova a Programação Monetária para o 1º trimestre de 2010.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011

Nº 863/2008 (Senado Federal – Comissão de Assuntos Econômicos) – Aprova a Programação Monetária
relativa ao terceiro trimestre de 2008.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011
Nº 864/2008 (Senado Federal – Comissão de Assuntos Econômicos) – Aprova a Programação Monetária
para o segundo trimestre de 2008.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011
Nº 865/2008 (Senado Federal – Comissão de Assuntos Econômicos) – Aprova a Programação Monetária
relativa ao primeiro trimestre de 2008.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011
Nº 866/2008 (Senado Federal – Comissão de Assuntos Econômicos) – Aprova a Programação Monetária
para o quarto trimestre de 2007.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011
Nº 1395/2009 (Senado Federal – Comissão de Assuntos Econômicos) – Aprova a Programação Monetária relativa ao quarto trimestre de 2008.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011
Nº 1474/2009 (Senado Federal – Comissão de Assuntos Econômicos) – Aprova a Programação Monetária relativa ao primeiro trimestre de 2009.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011
Nº 1802/2009 (Senado Federal – Comissão de Assuntos Econômicos) – Aprova a Programação Monetária relativa ao 3º trimestre de 2009.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011

Nº 2869/2010 (Senado Federal – Comissão de Assuntos Econômicos) – Aprova a Programação Monetária para o 2º trimestre de 2010.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011
Nº 54/2011 (Senado Federal- Delcidio Amaral) –
Aprova a Programação Monetária para o 3º trimestre
de 2010.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011
Nº 55/2011 (Senado Federal) – Aprova a Programação Monetária para o 4º trimestre de 2010.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011
4. DEVOLVIDO(S) AO(S) AUTOR(ES)
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – RCP: art. 35, §§ 1º
e 2º, do RICD.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – DEMAIS PROPOSIÇÕES: art. 137, § 1º, do RICD.
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5
sessões.
INDICAÇÃO
Nº 606/2011 (Amauri Teixeira) – Sugere que o Procurador-Geral da Republica requeira junto ao Supremo
Tribunal de Justiça o Incidente de Deslocamento de
Competência para transferir à Justiça Federal a investigação, o processamento e o julgamento dos homicídios cometidos contra Eremilton Pereira dos Santos,
do casal de sindicalistas José Claudio Silva e Maria do
Espírito Santo e por fim do Sr. Adelino Ramos, acontecidos no Norte do país nessa última semana de maio.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14/6/2011
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 224/2011 (João Campos) – Susta a aplicação da
decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4277 e Arguição
de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF)
132, que reconhece a entidade familiar da união entre
pessoas do mesmo sexo.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14/6/2011
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 36/2011 (Alexandre Santos) – Modifica a redação
do art. 56, § 3º, da Constituição, para vedar a opção
pela remuneração do mandato parlamentar quando da
licença para investidura em outro cargo.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15/6/2011
PROJETO DE LEI
Nº 1413/2011 (Roberto de Lucena) – Institui o dia
24 de maio como o “Dia Nacional do Metodismo
Wesleyano”.
ÚLTIMA SESSÃO: 9/6/2011
Nº 1423/2011 (José Guimarães) – Institui o Dia Nacional da Erradicação da Pobreza.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/6/2011
Nº 1425/2011 (Antonio Brito) – Estabelece o dia 13
de agosto como o Dia Nacional da Filantropia.
ÚLTIMA SESSÃO: 9/6/2011
Nº 1457/2011 (Luis Carlos Heinze) – Torna obrigatória a presença de policial militar nas escolas das
redes pública e privada durante todos os períodos de
funcionamento desses estabelecimentos de ensino.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14/6/2011
Nº 1459/2011 (Bonifácio de Andrada) – Acrescenta parágrafo ao art. 8º da Lei nº 7.347, de 24 de julho
de 1985.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14/6/2011
ARQUIVE-SE, nos termos do § 4º do artigo 164 do
RICD, a seguinte proposição:
PROJETO DE LEI
Nº 7.673/2010 (Poder Executivo) – Autoriza a criação
da Empresa de Transporte Ferroviário de Alta Velocidade S.A. – ETAV e dá outras providências.
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ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE
EXPEDIENTE DO MÊS DE JUNHO DE 2011
Dia 9, 5 -feira
15:00 JOSÉ HUMBERTO (PHS – MG)
15:25 DR. CARLOS ALBERTO (PMN – RJ)
Dia 10, 6ª-feira
10:00 PEDRO EUGÊNIO (PT – PE)
10:25 MARÇAL FILHO (PMDB – MS)
10:50 NELSON MEURER (PP – PR)
11:15 EUDES XAVIER (PT – CE)
11:40 ERIVELTON SANTANA (PSC – BA)
Dia 13, 2ª-feira
15:00 ERIKA KOKAY (PT – DF)
15:25 JOÃO ARRUDA (PMDB – PR)
15:50 EDSON SANTOS (PT – RJ)
16:15 IZALCI (PR – DF)
16:40 JANDIRA FEGHALI (PCdoB – RJ)
Dia 14, 3ª-feira
15:00 PROFESSORA MARCIVANIA (PT – AP)
15:25 MANOEL JUNIOR (PMDB – PB)
Dia 15, 4ª-feira
15:00 LUIZA ERUNDINA (PSB – SP)
15:25 JEFFERSON CAMPOS (PSB – SP)
Dia 16, 5ª-feira
15:00 ENIO BACCI (PDT – RS)
15:25 JAIRO ATAÍDE (DEM – MG)
Dia 17, 6ª-feira
10:00 JORGE CORTE REAL (PTB – PE)
10:25 GEAN LOUREIRO (PMDB – SC)
10:50 SILVIO COSTA (PTB – PE)
11:15 PAUDERNEY AVELINO (DEM – AM)
11:40 DOMINGOS DUTRA (PT – MA)
Dia 20, 2ª-feira
15:00 ROBERTO FREIRE (PPS – SP)
15:25 DIMAS RAMALHO (PPS – SP)
15:50 LELO COIMBRA (PMDB – ES)
16:15 PAES LANDIM (PTB – PI)
16:40 GERALDO RESENDE (PMDB – MS)
Dia 21, 3ª-feira
15:00 DANILO FORTE (PMDB – CE)
15:25 ANGELO VANHONI (PT – PR)
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Dia 22, 4ª-feira
15:00 VITOR PENIDO (DEM – MG)
15:25 LUCIANO CASTRO (PR – RR)
Dia 27, 2ª-feira
15:00 CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP)
15:25 DR. GRILO (PSL – MG)
15:50 ROBERTO BALESTRA (PP – GO)
16:15 DIEGO ANDRADE (PR – MG)
16:40 VALTENIR PEREIRA (PSB – MT)
Dia 28, 3ª-feira
15:00 GONZAGA PATRIOTA (PSB – PE)
15:25 DANIEL ALMEIDA (PCdoB – BA)
Dia 29, 4ª-feira
15:00 VALDIVINO DE OLIVEIRA (PSDB – GO)
15:25 HUGO MOTTA (PMDB – PB)
Dia 30, 5ª-feira
15:00 LUCI CHOINACKI (PT – SC)
15:25 LUIZ CARLOS (PSDB – AP)
ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES
I – COMISSÕES PERMANENTES
COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-06-11
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 1.435/11 – Da Sra.Iracema
Portella – que “dispõe sobre os fundamentos e a
política do agroturismo ou turismo rural e dá outras
providências”.
RELATOR: Deputado NELSON PADOVANI.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-06-11
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 1.384/11 – Do Sr. Beto Faro
– que “dispõe sobre critérios complementares para a
execução da política de estoques públicos vinculados
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ao programa de garantia dos preços mínimos e dá
outras providências”.
RELATOR: Deputado ABELARDO LUPIONº
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-06-11
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 5.631/09 – Do Sr. Valdir Colatto
– que “define a Política de Regularização, Incentivo de
Produção e Comercialização de Energia Limpa pelas
Cooperativas Brasileiras”.
RELATOR: Deputado DILCEU SPERAFICO.
PROJETO DE LEI Nº 739/11 – Do Sr. Luiz Otavio –
que “altera a Lei nº 10.420, de 10 de abril de 2002, de
forma a estender o Benefício Garantia-Safra aos municípios da área de atuação da Superintendência de
Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM, e dá outras
providências”.
RELATOR: Deputado BETO FARO.
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 prestados pelas áreas de preservação permanente (APP)”.
RELATOR: Deputado ZÉ SILVA.
PROJETO DE LEI Nº 755/11 – Do Sr. Hugo Leal –
que “proíbe as instituições financeiras de condicionar
a concessão de financiamentos no âmbito do crédito
rural à contratação, pelo mutuário, de qualquer modalidade de seguro ou à prestação de qualquer forma de
reciprocidade”.
RELATOR: Deputado ZÉ SILVA.
PROJETO DE LEI Nº 789/11 – Do Sr. Eudes Xavier –
que “dispõe sobre a revogação do inciso XII, letras a,
b e c, do § XI, do artigo 9º, da lei 11.718, de.20.de junho.de 2008, que trata da Contribuição Previdenciária
dos agricultores familiares, empreendedores familiares
rurais e outros trabalhadores da mesma categoria, na
forma que menciona:”
RELATOR: Deputado MARCONº
PROJETO DE LEI Nº 820/11 – Do Sr. Alceu Moreira
– que “remite dívidas; institui medidas de estímulo à
liquidação ou regularização de dívidas originárias de
operações de crédito, tendo como beneficiários aquicultores, pescadores, colônias de pesca, associações
ou cooperativas de pesca ou aquicultura; e dá outras
providências”. (Apensado: PL 1090/2011)
RELATOR: Deputado LEANDRO VILELA.
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PROJETO DE LEI Nº 827/11 – Do Sr. Ricardo Izar –
que “estabelece medidas de defesa sanitária aplicáveis a animais, vegetais ou fungos, objeto de atividade
agropecuária ou aquícola, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado DOMINGOS SÁVIO.
PROJETO DE LEI Nº 848/11 – Do Sr. Luis Carlos Heinze – que “dispensa a retenção e o recolhimento, ou o
recolhimento por sub-rogação, da contribuição social
à seguridade social, nos casos que especifica”.
RELATOR: Deputado ONOFRE SANTO AGOSTINI.
PROJETO DE LEI Nº 914/11 – Do Sr. Marcon e outros
– que “modifica o art. 685-C da Lei nº 5.869, de 11 de
janeiro de 1973”. (Apensado: PL 915/2011)
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES.
PROJETO DE LEI Nº 939/11 – Da Sra.Luci Choinacki – que “altera dispositivos da Lei nº 8.315, de 23 de
dezembro de 1991 e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado HOMERO PEREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 940/11 – Da Sra.Luci Choinacki e
outros – que “dispõe sobre a proibição do pagamento,
pela União, de verba compensatória nos processos de
desapropriação para fins de reforma agrária e revoga
dispositivos da Medida Provisória nº 2.183-56, de 24
de agosto de 2001”.
RELATOR: Deputado REINHOLD STEPHANES.
PROJETO DE LEI Nº 1.008/11 – Do Sr. Sandro Alex –
que “altera o Decreto-Lei nº 79, de 19 de dezembro de
1966, para garantir integralmente os preços mínimos
básicos, além do ressarcimento dos custos de limpeza, secagem, sobretaxa e tarifa de armazenamento,
classificação, reclassificação, análise, embalagem e
ICMS dos produtos agrícolas”.
RELATOR: Deputado ALCEU MOREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 1.017/11 – Do Sr. Valmir Assunção – que “altera dispositivo da Lei nº 6.383, de 07 de
dezembro de 1976, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado VALDIR COLATTO.
PROJETO DE LEI Nº 1.024/11 – Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “altera o art. 1º da Lei nº
10.925, de 23 de julho de 2004, que “Reduz as alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS incidentes na
importação e na comercialização do mercado interno de fertilizantes e defensivos agropecuários e dá
outras providências””.
RELATOR: Deputado LUIZ NISHIMORI.
PROJETO DE LEI Nº 1.083/11 – Do Sr. Cleber Verde
– que “estende ao catador de marisco e à marisqueira
o recebimento do seguro-desemprego, concedido ao
pescador profissional artesanal, conforme o disposto
na Lei nº 10.779, de 2003”.
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RELATOR: Deputado HÉLIO SANTOS.
PROJETO DE LEI Nº 1.087/11 – Do Sr. Cleber Verde
– que “dispõe sobre o pagamento de adicional de insalubridade aos pescadores profissionais e dá outras
providências”.
RELATOR: Deputado CELSO MALDANER.
PROJETO DE LEI Nº 1.088/11 – Do Sr. Cleber Verde
– que “concede aos armadores de pesca o beneficio
de ajuda de custo para a manutenção da embarcação
de pesca durante o período do defeso”.
RELATOR: Deputado JOSUÉ BENGTSONº
PROJETO DE LEI Nº 1.089/11 – Do Sr. Cleber Verde
– que “altera o art. 32 da Lei nº 11.959, de 29 de junho
de 2008, para tornar não obrigatória a exigência da
utilização do dispositivo de rastreamento por satélite
para embarcações de arqueamento bruta iguais ou
menores a 20, bem como de qualquer outro dispositivo ou procedimento que possibilite o monitoramento,
da posição geográfica e da profundidade do local de
pesca da embarcação”.
RELATOR: Deputado JOSIAS GOMES.
PROJETO DE LEI Nº 1.095/11 – Do Sr. Cleber Verde
– que “institui o de Fundo de Aval para Colônias, Associações e Cooperativas de Pesca e dá outras providências”. (Apensado: PL 1102/2011)
RELATOR: Deputado DAVI ALVES SILVA JÚNIOR.
PROJETO DE LEI Nº 1.099/11 – Do Sr. Cleber Verde
– que “garante ao pescador profissional artesanal de
camarões o recebimento do seguro-desemprego ainda que o defeso da pesca do camarão seja parcial”
(Apensado: PL 1263/2011)
RELATOR: Deputado JOSÉ NUNES.
PROJETO DE LEI Nº 1.220/11 – Do Senado Federal –
Gleisi Hoffmann – (PLS 85/2011) – que “altera a Lei nº
12.340, de 1º de dezembro de 2010, que “dispõe sobre
o Sistema Nacional de Defesa Civil – SINDEC, sobre
as transferências de recursos para ações de socorro,
assistência às vítimas, restabelecimento de serviços
essenciais e reconstrução nas áreas atingidas por desastre, e sobre o Fundo Especial para Calamidades
Públicas, e dá outras providências”, para socorrer agricultores familiares atingidos por desastres naturais”.
RELATOR: Deputado JESUS RODRIGUES.
PROJETO DE LEI Nº 1.274/11 – Do Sr. Onofre Santo
Agostini – que “institui o Programa Nacional de Compensação por Serviços Ambientais e o Fundo Federal
de Pagamento por Serviços Ambientais, e dá outras
providências”. (Apensado: PL 1326/2011)
RELATOR: Deputado RONALDO CAIADO.
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ
(DIA 10/06/2011)
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 3.197/00 – Do Sr. João Paulo
– que “dispõe sobre a cobrança de preço público nos
casos que menciona”. (Apensados: PL 5646/2005
(Apensado: PL 7548/2006 (Apensado: PL 4700/2009))
e PL 4699/2009)
RELATOR: Deputado BRUNO ARAÚJO.
PROJETO DE LEI Nº 1.878/03 – Do Sr. Edson Duarte – que “autoriza as emissoras educativas estatais a
transmitirem, sem custos, eventos esportivos de interesse nacional”. (Apensado: PL 825/2007)
RELATOR: Deputado DOMINGOS NETO.
PROJETO DE LEI Nº 870/11 – Do Sr. Giovani Cherini
– que “dispõe acerca da veiculação de informes oficiais
de alerta à população sobre riscos causados por fenômenos meteorológicos”. (Apensado: PL 1229/2011)
RELATOR: Deputado FÁBIO RAMALHO.
PROJETO DE LEI Nº 2.231/99 – Do Sr. José Carlos
Elias – que “obriga os responsáveis por “sites” provedores de informações na Internet a fornecer classificação indicativa do conteúdo veiculado”. (Apensados: PL
4426/2001 (Apensados: PL 1264/2003 e PL 7439/2010)
e PL 2842/2003)
RELATOR: Deputado SIBÁ MACHADO.
PROJETO DE LEI Nº 618/07 – Do Sr. Lincoln Portela
– que “dispõe sobre prazo de validade do crédito do
telefone celular habilitado no Plano de Serviço Pré-Pago”. (Apensado: PL 1325/2007)
RELATOR: Deputado BRUNO ARAÚJO.
PROJETO DE LEI Nº 834/11 – Do Sr. Carlinhos Almeida – que “acrescenta parágrafo único ao art. 4º da
Lei nº 6.538, de 22 de julho de 1978, com o objetivo
de ampliar o direito de acesso domiciliar ao serviço
postal e de telegrama”.
RELATOR: Deputado PAULO WAGNER.
PROJETO DE LEI Nº 973/11 – Do Sr. Romero Rodrigues – que “dispõe sobre o acesso a telefonia fixa e
móvel nas rodovias federais e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado RUY CARNEIRO.

Junho de 2011

PROJETO DE LEI Nº 1.206/11 – Do Sr. Givaldo Carimbão – que “modifica a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, autorizando a reprodução de discursos
pronunciados em sessões legislativas e tribunais, nos
meios de comunicação social”.
RELATOR: Deputado RENZO BRAZ.
PROJETO DE LEI Nº 1.397/11 – Do Sr. Eleuses Paiva
– que “institui a Política Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor Farmacêutico”.
RELATOR: Deputado BRUNO ARAÚJO.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
E DE CIDADANIA
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 01
HORÁRIO: 10h
A – Reunião Deliberativa:
A PAUTA DESTA REUNIÃO SERÁ COMPOSTA DAS
PROPOSIÇÕES REMANESCENTES DAS REUNIÕES
DE TERÇA E QUARTA DESTA SEMANA
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ
(DIA 10/06/2011)
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 3.405/97 – Do Sr. Celso Russomanno – que “dispõe sobre o provimento dos serviços
de notas e de registros públicos, nos termos do art.
236, § 3º da Constituição Federal”. (Apensados: PL
2204/1999, PL 3503/2008 e PL 5493/2009)
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI.
PROJETO DE LEI Nº 2.563/03 – Do Senado Federal
– Magno Malta – (PLS 227/2003) – que “altera a Lei
nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução
Penal), para estabelecer as atribuições do serviço de
inteligência penitenciária”.
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS.
PROJETO DE LEI Nº 407/07 – Do Senado Federal –
César Borges – (PLS 66/2005) – que “altera o inciso III
do art. 3º da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995,
para incluir entre as competências dos Juizados Especiais Cíveis o processamento e julgamento de ações
de despejo para uso de ascendentes e descendentes”.
RELATOR: Deputado JOSÉ MENTOR.

Junho de 2011
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B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 7.392/10 – Do Sr. Arnaldo Faria de Sá – que “institui o Dia Nacional da Advocacia
Pública”.
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 4.812/01 – do Senado Federal
– Emilia Fernandes – (PLS 264/1999) – que “acrescenta dispositivos à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional”.
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ.
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-06-11
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:

Quinta-feira 9

29483

PROJETO DE LEI Nº 220/03 – Do Sr. Reginaldo Lopes
– que “determina proibição para aquele que praticar
crime contra direito fundamental da pessoa humana”.
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO.
B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 4.367/98 – Do Sr. Hermes Parcianello – que “acrescenta artigo à Lei nº 9.503, de 23
de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro)”.
(Apensado: PL 4368/1998)
RELATOR: Deputado HUGO LEAL.
PROJETO DE LEI Nº 3.279/00 – Do Sr. De Velasco –
que “acrescenta § 2º ao art. 80 da Lei nº 9.503, de 23
de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro”. (Apensado: PL 3485/2000)
RELATOR: Deputado HUGO LEAL.
PROJETO DE LEI Nº 6.145/02 – Do Sr. Simão Sessim
– que “altera a redação do art. 1º da Lei nº 5.970, de
11 de dezembro de 1973 – objetivo de ajustar à nova
legislação de trânsito do País”.
RELATOR: Deputado HUGO LEAL.
PROJETO DE LEI Nº 3.456/04 – Do Sr. Giacobo – que
“acrescenta parágrafos ao art. 18 da Lei nº 6.729, de
1º de dezembro de 1979, com a redação que lhe deu a
Lei nº 8.132, de 1990, que “Dispõe sobre a concessão
comercial entre produtores e distribuidores de veículos
automotores de via terrestre””.
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA.

PROJETO DE LEI Nº 6.913/02 – do Senado Federal –
ALVARO DIAS – (PLS 471/1999) – que “altera a Lei nº
8.934, de 18 de novembro de 1994, que “dispõe sobre
o registro público de empresas mercantis e atividades
afins e dá outras providências”, e a Lei nº 6.015, de 31
de dezembro de 1973, que “dispõe sobre os registros públicos e dá outras providências”, passando a exigir firma
reconhecida nos atos levados a arquivamento e prova de
identidade dos sócios das empresas mercantis e civis”.
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.

PROJETO DE LEI Nº 4.448/04 – Da Sra.Marinha Raupp – que “dá nova redação aos arts. 71, 72 e 124 da
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para permitir a
concessão de salário-maternidade à segurada desempregada”.
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-06-11

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.681/08 – Do Sr. José Linhares
– que “institui a Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável no Brasil e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 2.994/97 – Do Sr. Jair Bolsonaro
– que “proíbe, pelo prazo de cinco anos, a exportação
de madeira não beneficiada oriunda de floresta nativa”.
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO.

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 4.604/09 – Do Sr. Marcos Montes – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para
dispor sobre a divulgação dos valores de arrecadação
e aplicação das multas de trânsito”.
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA.
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PROJETO DE LEI Nº 4.657/09 – Do Sr. Jorge Tadeu
Mudalen – que “altera a Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, que trata da garantia de prioridade
às pessoas que especifica, para dispor sobre a reserva de assentos em salas de espera de terminais
de transporte”.
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA.
PROJETO DE LEI Nº 4.835/09 – Do Sr. Valtenir Pereira – que “determina aos supermercados e aos estabelecimentos congêneres a discriminação dos preços
por unidade de medida nas etiquetas dos produtos”.
(Apensados: PL 4991/2009 e PL 7122/2010)
RELATOR: Deputado JILMAR TATTO.
PROJETO DE LEI Nº 5.162/09 – Do Senado Federal
– Ideli Salvatti – (PLS 277/2008) – que “institui o Dia
Nacional da Aquicultura”.
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO.
PROJETO DE LEI Nº 6.163/09 – Do Senado Federal
– Marco Maciel – (PLS 434/2008) – que “denomina
Rodovia Senador José Coelho o trecho da rodovia BR407 compreendido entre as localidades de Petrolina e
Afrânio, no Estado de Pernambuco”.
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA.
PROJETO DE LEI Nº 6.393/09 – Do Sr. Marçal Filho
– que “acrescenta § 3º ao art. 401 da Consolidação
das Leis do Trabalho, a fim de estabelecer multa para
combater a diferença de remuneração verificada entre
homens e mulheres no Brasil”.
RELATOR: Deputado GABRIEL CHALITA.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 3.405/97 – Do Sr. Celso Russomanno – que “dispõe sobre o provimento dos serviços
de notas e de registros públicos, nos termos do art.
236, § 3º da Constituição Federal”. (Apensados: PL
2204/1999, PL 3503/2008 e PL 5493/2009)
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI.
B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 1.339/03 – Do Sr. Fábio Souto
– que “altera a Lei nº 9.433, de 8 de Janeiro de 1997,
prevendo aplicação de recursos na recuperação das
áreas de preservação permanente que especifica”.
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO.
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PROJETO DE LEI Nº 3.226/08 – Do Senado Federal
– Papaleo Paes – (PLS 320/2005) – que “altera a Lei
nº 7.797, de 10 de julho de 1989, que cria o Fundo
Nacional do Meio Ambiente e dá outras providências,
para dar prioridade aos projetos que tenham sua área
de atuação em municípios que possuam parte de suas
áreas dentro dos parques nacionais ou de reservas
indígenas”.
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-06-11
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 481/99 – Do Sr. Enio Bacci –
que “isenta do pagamento de taxas para obtenção de
2ª via de documentos públicos pessoais (carteira de
identidade, certidão de nascimento, título de eleitor,
atestado de óbito e outros), as pessoas que comprovadamente estiverem desempregadas ou percebam
até 02 (dois) salários mínimos e dá outras providências”. (Apensados: PL 3483/2000, PL 3718/2000, PL
1538/2003 (Apensados: PL 3511/2004, PL 5042/2009
e PL 1026/2007), PL 713/2007, PL 875/2007 (Apensado: PL 1105/2011), PL 290/2007, PL 2845/2008, PL
4778/2009, PL 4779/2009 e PL 115/2011)
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-06-11
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 4.097/04 – Do Sr. Zenaldo Coutinho – que “dispõe sobre as condições para a realização
e análise de exames genéticos em seres humanos”.
(Apensado: PL 1497/2007 (Apensado: PL 1505/2007))
RELATOR: Deputado EVANDRO MILHOMEN.
PROJETO DE LEI Nº 5.423/09 – Do Sr. Carlos Bezerra – que “acrescenta dispositivo à Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, estabelecendo que os juros de
mora, nas condenações por danos morais, incidem a
partir da data da ocorrência do dano”.
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES.

Junho de 2011
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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-06-11
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 5.593/09 – Da Sra.Rose de Freitas – que “acresce parágrafo único ao art. 84 da Lei nº
8.245, de 18 de outubro de 1991, que dispõe sobre as
locações dos imóveis urbanos, para autorizar a transferência de titularidade dos encargos que menciona, durante o período contratual”. (Apensado: PL 1352/2011)
RELATORA: Deputada ANA ARRAES.
PROJETO DE LEI Nº 559/11 – Do Sr. Lindomar Garçon
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de laboratórios,
hospitais e clínica odontológica credenciar no mínimo,
três convênios de planos de saúde”.
RELATOR: Deputado GEAN LOUREIRO.
PROJETO DE LEI Nº 1.018/11 – Do Sr. Reguffe – que
“acrescenta o inciso XIV ao art. 106 da Lei nº 8.078,
de 11 de setembro de 1990, bem como acrescenta o
inciso VIII ao art. 585 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, para permitir que os órgãos de proteção
e defesa do consumidor emitam documento líquido,
certo e exigível, e para sua inclusão no rol dos títulos
executivos extrajudiciais”.
RELATOR: Deputado GEAN LOUREIRO.
PROJETO DE LEI Nº 1.036/11 – Do Sr. Dr. Ubiali –
que “acrescenta § 4º ao art. 6º da Lei nº 9.870, de 23
de novembro de 1999, que “dispõe sobre o valor total
das anuidades escolares e dá outras providências”,
para permitir desligamento do aluno, por motivo de
inadimplência, ao final do semestre letivo”. (Apensado: PL 1255/2011)
RELATOR: Deputado CARLINHOS ALMEIDA.
PROJETO DE LEI Nº 1.046/11 – Do Sr. Dr. Ubiali –
que “”Dispõe sobre o prazo de validade em pilhas e
baterias e dá outras providências””.
RELATOR: Deputado CARLINHOS ALMEIDA.
PROJETO DE LEI Nº 1.056/11 – Do Sr. Dr. Ubiali – que
“dispõe sobre o Serviço de Indenização ao Apostador
– SIA e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado DR. CARLOS ALBERTO.
PROJETO DE LEI Nº 1.081/11 – Do Sr. Romero Rodrigues – que “altera a Lei Geral de Telecomunicações
– Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, obrigando as
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prestadoras do serviço de telefonia móvel a identificar
a operadora destinatária da chamada”.
RELATOR: Deputado MARCOS MEDRADO.
PROJETO DE LEI Nº 1.150/11 – Da Sra.Nilda Gondim – que “dispõe sobre o Imposto sobre Operações
de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários – IOF”.
RELATOR: Deputado CARLOS EDUARDO CADOCA.
PROJETO DE LEI Nº 1.151/11 – Da Sra..Nilda Gondim – que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990, que institui o Código de Defesa do Consumidor,
para definir regras sobre a oferta e apresentação de
produtos ou serviços”.
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO.
PROJETO DE LEI Nº 1.182/11 – Do Sr. Marcelo Matos
– que “regulamenta a venda de bilhetes para apresentações artísticas e jogos de futebol”.
RELATOR: Deputado DELEY.
PROJETO DE LEI Nº 1.248/11 – Do Sr. Hugo Leal –
que “altera a Lei nº 10.962, de 11 de outubro de 2004,
que “dispõe sobre a oferta e as formas de afixação de
preços de produtos e serviços para o consumidor”,
para determinar a afixação do preço dos produtos por
quilograma, metro ou litro”.
RELATOR: Deputado JOSEPH BANDEIRA.
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 VILALBA.
PROJETO DE LEI Nº 1.312/11 – Do Sr. Paulo Magalhães – que “altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro
de 1976, dispondo sobre produtos dietéticos”.
RELATOR: Deputado RAIMUNDÃO.
PROJETO DE LEI Nº 1.357/11 – Do Sr.Luis Tibé –
que “dispõe sobre a obrigatoriedade de aferição dos
medidores de energia elétrica utilizados em unidades
consumidoras residenciais”.
RELATOR: Deputado WELITON PRADO.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 221/11 – Do Sr.Sandes Júnior –
que “altera os arts. 26, 39, 51, 82, 102 e 106 da Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990, que “Dispõe sobre
a proteção do consumidor e dá outras providências””.
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-06-11
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Substitutivo (Art. 119, II e §1º)

Substitutivo (Art. 119, II e §1º)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 141/11 – Do Sr.Weliton Prado –
que “altera a Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004,
dispondo sobre a comercialização de energia elétrica”. (Apensado: PL 966/2011)
RELATORA: Deputada ANA ARRAES.

PROJETO DE LEI Nº 6.342/09 – dos Srs. Paulo Teixeira
e Zezéu Ribeiro – que “institui no âmbito do Sistema
Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS, o
Serviço de Moradia Social para famílias de baixa renda”.
RELATOR: Deputado LEOPOLDO MEYER.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-06-11
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 1.396/11 – Do Sr.Eleuses Paiva
– que “institui a dedução, do lucro tributável para fins
de imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, do
dobro das despesas realizadas em programas de assistência a medicamentos ao trabalhador”.
RELATOR: Deputado VALDIVINO DE OLIVEIRA.
PROJETO DE LEI Nº 1.400/11 – Do Sr.Otavio Leite –
que “estabelece prazo de cinco anos a partir da publicação desta lei para a substituição da comercialização
e produção de pilhas e baterias não recarregáveis por
produtos similares recarregáveis”.
RELATOR: Deputado ANTONIO BALHMANN.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 57/11 – Do Sr.Luiz Carlos Hauly
– que “proíbe a realização de apostas em evento de
natureza esportiva pela rede mundial de computadores
e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado VALDIVINO DE OLIVEIRA.
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-06-11

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
E MINORIAS
REUNIÃO ORDINÁRIA AUDIÊNCIA PÚBLICA
CONJUNTA COM A COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS E MINORIAS
LOCAL: Anexo II, Plenário 03
HORÁRIO: 10h
Tema:Discussão da política externa brasileira, em especial a prevalência dos direitos humanos.
Convidados: SHIRIN EBADI, Prêmio Nobel da Paz e
Advogada iraniana de Direitos Humanos FÁBIO BALESTRO, Diretor do Departamento de Relações Exteriores da Secretaria Nacional de Direitos humanos da
Presidência da República Autor do Requerimento nº
34/11 – CREDN Deputado ROBERTO DE LUCENA
(PV/SP) Autora do Requerimento nº 88/11 – CDHM
Deputada MANUELA d’ÁVILA (PC do B/RS).
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-06-11
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 320/11 – Do Sr.Walter Tosta –
que “dispõe sobre a acessibilidade e eliminação de
barreiras em comunidades quilombolas”.
RELATOR: Deputado FÁBIO FARIA.
PROJETO DE LEI Nº 733/11 – Do Sr.Marcelo Aguiar
e outros – que “disciplina o inciso III do art. 19 e o caput do art. 226 da Constituição Federal, que tratam da
vedação ao Poder Público de criar distinções e preferências entre brasileiros e da especial proteção do
Estado à família”.
RELATOR: Deputado JEAN WYLLYS.
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PROJETO DE LEI Nº 734/11 – Do Sr.Marcelo Aguiar e
outros – que “autoriza o Poder Público a criar o Programa
“Viver de bem” – Sem Estigma e Preconceito no Brasil”.
RELATORA: Deputada ROSINHA DA ADEFAL.
PROJETO DE LEI Nº 756/11 – Do Sr.Paulo Pimenta
– que “dispõe sobre normas de equidade de gênero
e raça, de igualdade das condições de trabalho, de
oportunidade e de remuneração no serviço público”.
RELATORA: Deputada JANETE ROCHA PIETÁ.
PROJETO DE LEI Nº 759/11 – Do Sr.Padre Ton – que
“acrescenta o inciso X e XI no art. 1º da Lei nº 8.313
de 1991”.
RELATOR: Deputado EDSON SANTOS.
PROJETO DE LEI Nº 803/11 – Do Sr.Nelson Pellegrino
e outros – que “dispõe sobre modificação de registro
civil de afrodescendente”.
RELATOR: Deputado MÁRCIO MARINHO.
PROJETO DE LEI Nº 1.408/11 – Do Sr.Padre Ton –
que “altera os arts. 3º, 24, 26 e 36, da Lei nº 9.394, de
20 de Dezembro de 1996, que institui nos currículos
escolares do ensino fundamental, conhecimento sobre
a língua, usos, costumes e a cultura dos povos e comunidades tradicionais e minorias éticas formadores
dos povos brasileiro”.
RELATORA: Deputada ROSINHA DA ADEFAL.
PROJETO DE LEI Nº 1.411/11 – Do Sr.Washington
Reis – que “acrescenta parágrafo ao art. 20 da Lei nº
7.716, de 5 de janeiro de 1989”.
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA.
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-06-11
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO.
PROJETO DE LEI Nº 6.875/02 – Do Sr.Dr. Rosinha
– que “altera o § 5º do art. 1º da Lei nº 9.870, de 23
de novembro de 1999 que “dispõe sobre o valor total
das anuidades escolares e dá outras providências””.
(Apensados: PL 208/2003 (Apensado: PL 5055/2009),
PL 4870/2005, PL 35/2003 (Apensado: PL 4192/2004),
PL 6489/2006, PL 1110/2007, PL 1596/2007 e PL
2775/2008)

Quinta-feira 9

29487

RELATOR: Deputado SÁGUAS MORAES.
PROJETO DE LEI Nº 6.579/09 – do Senado Federal
– Marcelo Crivella – (PLS 402/2005) – que “determina que seja mantida nos aeroportos homenagem
permanente a Alberto Santos Dumont”. (Apensado:
PL 5437/2009)
RELATOR: Deputado PASTOR MARCO FELICIANO.
PROJETO DE LEI Nº 375/11 – Da Sra.Manuela D’ávila
– que “dispõe sobre a proibição da exigência do número
mínimo de créditos “Grade Fechada” para a efetivação
ou continuidade da matrícula nos estabelecimentos de
ensino superior”.
RELATORA: Deputada ROSANE FERREIRA.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-06-11
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 511/11 – do Senado Federal –
Cristovan Buarque – (PLS 170/2010) – que “institui a
Semana e o Dia Nacional da Educação Infantil”.
RELATOR: Deputado ANGELO VANHONI.
PROJETO DE LEI Nº 1.176/11 – Do Sr.Edson Santos
– que “institui o Programa de Proteção e Promoção
dos Mestres e Mestras dos Saberes e Fazeres das
Culturas Populares”.
RELATOR: Deputado EMILIANO JOSÉ.
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-06-11
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 324/07 – Do Sr.Augusto Carvalho – que “institui o Programa Nacional de Qualidade
Ambiental e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELINO.
PROJETO DE LEI Nº 1.369/11 – Do Sr.Antonio Carlos
Mendes Thame – que “concede isenção da COFINS
às empresas juniores, na condição de associações civis sem fins lucrativos, constituídas por universitários”.
RELATOR: Deputado JOSÉ HUMBERTO.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-06-11
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 3.845/08 – do Senado Federal –
Ideli Salvatti – (PLS 95/2008) – que “autoriza o Poder
Executivo a criar o Fundo Nacional de Desenvolvimento
dos Museus (FNDM)”.
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELINO.
PROJETO DE LEI Nº 7.713/10 – Do Sr.Beto Faro –
que “dispõe sobre a equiparação de mini e pequenos
produtores rurais aos agricultores familiares nos contratos de crédito rural com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e
do Centro-Oeste, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado JERÔNIMO GOERGEN.
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
SEMINÁRIO
LOCAL: Auditório Nereu Ramos
HORÁRIO: 09h
A – Seminário: SEMINÁRIO SUSTENTAR XXI COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE
O Seminário tem por objetivos, segundo as temáticas
propostas:
1) apresentar modelo empresarial de
boas práticas ambientais, obedecendo os princípios de gestão ambiental responsável, com
exemplos reais de práticas implementadas;
2) compreender o saneamento básico,
como um todo, pois os serviços de saneamento
abrangem abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo
de resíduos sólidos e drenagem e manejo das
águas pluviais urbanas;
3) apresentar o panorama atual da implementação das energias renováveis no País,
bem como as políticas públicas disponíveis
para o êxito dessas energias limpas;
4) listar as principais ameaças à biodiversidade brasileira, assim como apresentar
as ações e projetos em desenvolvimento pelos
segmentos produtivos, de forma a garantir a utilização dessas riquezas de forma sustentável; e
5) mostrar, com exemplo prático, as ações
para a neutralização de gás carbônico e os
benefícios da redução dessas emissões nas
atividades diárias das empresas, bem como

Junho de 2011

apresentar as políticas públicas governamentais para o desenvolvimento de uma economia
de baixo carbono.
9h – ABERTURA
Integrantes da Mesa de Abertura:
Deputado Marco Maia, Presidente da Câmara dos
Deputados , Deputado Giovani Cherini, Presidente
da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, Deputado Manoel Júnior, Presidente da
Comissão de Desenvolvimento Urbano, Deputado Lira
Maia, Presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, Deputado
Gladson Cameli, Presidente da Comissão da Amazônia,
Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional
Deputado Sarney Filho, Coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, Senador Jorge Viana, membro
titular da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal
-Senhora Izabella Teixeira, Ministra de Estado do Meio
Ambiente, 10h – CONFERÊNCIAS MAGNAS DE ABERTURA, Presidente de Mesa: Senador Jorge Viana (PT-AC), membro titular da Comissão de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do
Senado Federal, Tema 1 – POLÍTICA NACIONAL DE
RESÍDUOS SÓLIDOS – PASSO CRUCIAL NA CONQUISTA AMBIENTAL.
Expositora: Ana Paula Bernardes, representante do
IBEL – Instituto Brasileiro de Estudos Legislativos
Tema 2 – SANEAMENTO BÁSICO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.
Expositor: Gladimir Chiele, Diretor da CDP – Consultoria em Direito Público, Debates (30 minutos), 12h às
14h – ALMOÇO, 14h às 15h30 – PAINEL 1.
Tema: ENERGIAS RENOVÁVEIS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, Presidente da Mesa: Deputado
Oziel Oliveira (PDT/BA), Primeiro-Vice-Presidente da
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Subtema 1: Veículos Elétricos e a Proteção
ao Meio Ambiente.
Expositor: Pietro Erber, Diretor-Presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, Subtema 2:
Enérgia Eólica.
Expositor: Arthur Lavieri, Diretor-Presidente da Suzlon Brasil.
Subtema 3: Bicombustível
Expositor: Miguel Rosseto, Presidente da Petrobras
Biocombustível, Debates (15 minutos), 15h30 às 16h35
– PAINEL 2.
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Tema: BIODIVERSIDADE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL, Presidente da Mesa: (A CONFIRMAR) Deputado Márcio Macêdo (PT-SE), membro
titular da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
Expositores: Senadora Kátia Abreu, Presidente da
CNA – Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, Rodrigo Carvalho de Abreu Lima,
Pesquisador na Área de Sustentabilidade da OCB
– Organização das Cooperativas Brasileiras, Debates (15 minutos), Intervalo para café (15 minutos),
17h05 às 18h20 – CONFERÊNCIAS MAGNAS DE
ENCERRAMENTO.
Tema: CARBONO ZERO E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL,Presidente da Mesa: Deputado Penna (PV-SP), Terceiro-Vice-Presidente da Comissão de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
Expositores: Giancarlo Civita, Presidente Executivo
do Grupo Abril, Representante do Ministério do Meio
Ambiente, Jair Kotz, Superintendente de Meio Ambiente da Itaipu Binacional, 18h20 – Encerramento .
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-06-11
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 1.486/07 – Do Sr.Antônio Roberto – que “dispõe sobre a obrigatoriedade da assistência social às populações de áreas inundadas e dá
outras providências”.
RELATOR: Deputado MARCELO MATOS.
PROJETO DE LEI Nº 6.097/09 – Do Sr.Cleber Verde
– que “dispõe sobre as convocações de audiências
públicas das Distribuidoras de Energia Elétrica e da
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e dá
outras providências”.
RELATOR: Deputado ANTÔNIO ANDRADE.
PROJETO DE LEI Nº 1.259/11 – Do Sr.Márcio Marinho – que “dispõe sobre desconto a ser concedido
pelos postos de serviço no preço de combustíveis para
abastecimento a taxista e caminhoneiros autônomos”.
RELATOR: Deputado FERNANDO TORRES.
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL
REUNIÃO ORDINÁRIA
DE AUDIÊNCIA PÚBLICA CONJUNTA COM A
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
E MINORIAS
LOCAL: Plenário 3
HORÁRIO: 10h
Tema: Discussão da política externa brasileira, em especial a prevalência dos direitos humanos.
Convidada: SHIRIN EBADI, Prêmio Nobel da Paz e Advogada iraniana de Direitos Humanos, Fábio Balestro,
Diretor do Departamento de Relações Exteriores da
Secretaria Nacional de Direitos humanos da Presidência da República , Autor do Requerimento nº 34/11 –
CREDN, Deputado ROBERTO DE LUCENA PV/SP
Autora do Requerimento nº 88/11 – CDHM
Deputada MANUELA d’ÁVILA PCDOB/RS.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ
(DIA 10/06/2011)
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 1.382/11 – Da Sra.Andreia Zito
– que “dá nova redação ao art. 53, da Lei nº 9.636, de
15 de maio de 1998”.
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA.
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
LOCAL: Anexo II, Plenário 07
HORÁRIO: 09h30min
A – Audiência Pública:
REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
(Requerimento nº 40/11 do Deputado Raimundo Gomes de Matos) .
Tema: “Debater questões relacionadas à regulamentação da Emenda Constitucional 63, que trata da criação
do Piso Salarial Nacional e as diretrizes do Plano de
Carreira dos profissionais Agentes Comunitários de
Saúde e Agentes de Combate às Endemias”.
Convidados: LÍDICE MARIA SILVA DE ARAÚJO
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Coordenadora Geral da Regulação e Negociação do
Trabalho em Saúde do Ministério da Saúde, RUTH BRILHANTE, Presidente da Confederação Nacional dos
Agentes Comunitários de Saúde, JOSÉ VELOSO SOUTO JÚNIOR, Assessor Técnico do Conselho Nacional
dos Secretários Municipais de Saúde – CONASEMS
ELANE ALVES DE ALMEIDA, Assessora Jurídica da
Confederação Nacional dos Agentes Comunitários
de Saúde.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-06-11
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 2.967/00 – Do Senado Federal
– Luiz Estevão – (PLS 660/1999) – que “acrescenta §
3º ao art. 93 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”. (Apensados:
PL 2935/2000, PL 5743/2001, PL 5749/2001 e PL
2993/2004).
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-06-11
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 2.982/08 – Do Sr.Ratinho Junior
– que “altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências”. (Apensado:
PL 5824/2009)
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES.
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇO PÚBLICO
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
E EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-06-11
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 197/07 – Do Sr.Sandes Júnior
– que “modifica o art. 40 do Código Brasileiro de Aeronáutica, para dispor sobre a concessão de uso remunerado de imóveis da União localizados em áreas
de aeroportos, e dá outras providências”. (Apensado:
PL 4094/2008)
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES.
PROJETO DE LEI Nº 2.349/07 – Do Senado Federal – Mão Santa – que “determina a estadualização
da realização das provas de concursos públicos para
cargos federais”.
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO.
PROJETO DE LEI Nº 2.708/07 – Do Sr.Luiz Carlos
Busato – que “altera a legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas e da organização e custeio
da previdência social para desonerar a remuneração
de férias e o décimo terceiro salário”. (Apensados: PL
5003/2009, PL 5932/2009 e PL 1186/2011)
RELATOR: Deputado EROS BIONDINI.
PROJETO DE LEI Nº 3.796/08 – Da Sra.Rebecca Garcia – que “institui o selo de qualidade nas relações de
trabalho no cultivo e na indústria canavieira”.
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO BALA ROCHA.
PROJETO DE LEI Nº 5.336/09 – Do Senado Federal
– Pedro Simon – que “altera a Lei nº 8.443, de 16 de
julho de 1992, que dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União e dá outras providências,
acrescentando § 3º ao art. 55, que trata do sigilo das
denúncias formuladas ao TCU”.
RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA.
PROJETO DE LEI Nº 5.778/09 – Da Sra.Rose de Freitas – que “determina que os postes que dão sustentação às redes aéreas de distribuição de energia elétrica
sejam preferencialmente colocados nas divisas dos
lotes de terreno, na área urbana”.
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO.
PROJETO DE LEI Nº 6.279/09 – Do Sr.Carlos Zarattini
– que “autoriza o Poder Executivo criar o Instituto Superior de Energia e Inovação Tecnológica, na Região
Metropolitana da Baixada Santista, no Estado de São
Paulo, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO.
PROJETO DE LEI Nº 6.566/09 – Do Sr.Dr. Ubiali – que
“dá nova redação ao art. 30 do Decreto-Lei nº 1.455/76,
instituindo o rito sumário para a destinação de mercadorias apreendidas no prazo máximo de 60 (sessenta)
dias após a decretação da pena de perdimento”.
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL.
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PROJETO DE LEI Nº 7.220/10 – Do Sr.Ricardo Berzoini e outros – que “revoga o § 5º do art. 22 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991, que trata de multa por
falta de comunicação de acidente de trabalho, quando
constatar ocorrência de nexo técnico epidemiológico
entre o trabalho e o agravo, decorrente da relação entre a atividade da empresa e a entidade mórbida motivadora da incapacidade elencada na Classificação
Internacional de Doenças – CID”.
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA.
PROJETO DE LEI Nº 7.437/10 – Do Poder Executivo
– que “cria o Centro de Tecnologias Estratégicas do
Nordeste, o Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal e o Instituto Nacional de Águas, altera a estrutura
básica do Ministério da Ciência e Tecnologia, cria cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores – DAS, e dá outras providências”.
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL.
PROJETO DE LEI Nº 519/11 – Do Sr.Leonardo Monteiro – que “dispõe sobre a criação da Universidade
Federal do Vale do Rio Doce – UFVRD – no Estado
de Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado EROS BIONDINI.
PROJETO DE LEI Nº 554/11 – Do Sr.Mauro Nazif –
que “estabelece a obrigatoriedade da instalação de
creche e pré-escolas nas unidade de segurança pública”. (Apensado: PL 1134/2011)
RELATORA: Deputada MANUELA D’ÁVILA.
PROJETO DE LEI Nº 634/11 – Do Sr.Roberto de Lucena – que “dispõe sobre a vedação da concessão de
patrocínio a eventos que impliquem em atos de abuso,
maus-tratos, ferimento, mutilação ou sacrifício, bem
como qualquer outro tipo de sofrimento a animais”.
RELATOR: Deputado RONALDO NOGUEIRA.
PROJETO DE LEI Nº 695/11 – Do Sr.Andre Moura –
que “dispõe sobre a criação de Escola Técnica Federal
de Japaratuba / SE”.
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA.
PROJETO DE LEI Nº 698/11 – Do Sr.Romero Rodrigues – que “altera a Lei nº 11.738, de 16 de julho de
2008, que “Regulamenta a alínea “e” do inciso III do
caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, para instituir o piso salarial profissional
nacional para os profissionais do magistério público
da educação básica””.
RELATORA: Deputada MANUELA D’ÁVILA.
PROJETO DE LEI Nº 714/11 – Da Sra.Perpétua Almeida – que “dispõe sobre a aplicação, no âmbito da
União, do teto de retribuição na administração pública
fixado pelo art. 37, XI, da Constituição”.
RELATORA: Deputada MANUELA D’ÁVILA.

Quinta-feira 9

29491

PROJETO DE LEI Nº 735/11 – Do Sr.Otavio Leite – que
“considera de Especial interesse para o País, a prática
regular de atividades físicas e desportivas por Policiais
Federais, Policiais Rodoviários Federais, Policiais Ferroviários Federais, Policiais Civis, Policiais Militares,
e Bombeiros Militares, e determina sua incorporação
nas rotinas dessas corporações”.
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 791/11 – Do Sr.Jovair Arantes
– que “altera o inciso III do art. 44 da Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes
e bases da educação nacional, para definir validade
legal de diploma de pós-graduação para o exercício
profissional”.
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI.
PROJETO DE LEI Nº 816/11 – Do Sr.Rubens Bueno – que “dispõe sobre a regulamentação de novas
profissões”
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI.
PROJETO DE LEI Nº 828/11 – Do Sr.Filipe Pereira –
que “dispõe sobre a criação de frentes produtivas de
trabalho”.
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI.
PROJETO DE LEI Nº 856/11 – Do Sr.Carlos Bezerra
– que “altera o parágrafo único do art. 82 da Consolidação das Leis do Trabalho para prever que a parcela
do salário mínimo paga em dinheiro não será inferior
a cinquenta por cento”.
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI.
PROJETO DE LEI Nº 864/11 – Do Senado Federal –
Arthur Virgílio – (PLS 734/2007) – que “autoriza o Poder
Executivo a acrescentar atribuição ao cargo de Fiscal
Federal Agropecuário, de que trata a Lei nº 10.883, de
16 de junho de 2004”.
RELATOR: Deputado SABINO CASTELO BRANCO.
PROJETO DE LEI Nº 884/11 – Do Sr.Luiz Fernando
Machado – que “autoriza o Poder Executivo a criar a
Universidade Federal do Litoral Norte – SP (UFLN)”.
(Apensado: PL 1261/2011)
RELATOR: Deputado SABINO CASTELO BRANCO.
PROJETO DE LEI Nº 892/11 – Do Sr.Antonio Bulhões
– que “acrescenta inciso VII ao art. 1º da Lei n.º 9.265,
de 12 de fevereiro de 1996, que regulamenta o inciso
LXXVII do art. 5º da Constituição, dispondo sobre a
gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania, para tornar gratuita a emissão de certidão
negativa para pessoas desempregadas ou para fins
de obtenção de emprego”.
RELATOR: Deputado SABINO CASTELO BRANCO.
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PROJETO DE LEI Nº 893/11 – Do Sr.Lourival Mendes
– que “altera o art. 20 parágrafo único e acrescenta o
art.20-A, da Lei nº 8.429, 02 de junho de 1992”.
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO.

PROJETO DE LEI Nº 1.004/11 – Do Sr.Efraim Filho
– que “dispõe sobre as contribuições dos Conselhos
Profissionais”.
RELATOR: Deputado VICENTINHO.

PROJETO DE LEI Nº 898/11 – Do Sr.Filipe Pereira
– que “dispõe sobre a reintegração no emprego dos
funcionários do DATAPREV, Empresa de Tecnologia e
Informações da Previdência Social, em exercício nos
postos do INSS (Instituto Nacional de Seguro Social)”.
RELATOR: Deputado ERIVELTON SANTANA.

PROJETO DE LEI Nº 1.025/11 – Do Sr.Antonio Carlos Mendes Thame – que “dispõe sobre o exercício da
profissão de Físico e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado MAURO NAZIF.

PROJETO DE LEI Nº 934/11 – Do Sr.Henrique Afonso
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação do Código de Endereçamento Postal – CEP nas
contas enviadas aos clientes de empresas prestadoras
de serviços públicos”.
RELATOR: Deputado ERIVELTON SANTANA.
PROJETO DE LEI Nº 945/11 – Do Sr.Rodrigo Garcia
– que “acrescenta dispositivos à Lei nº 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, que “regula o processo administrativo
no âmbito da Administração Pública Federal”, para dispor sobre a informatização do processo administrativo”.
RELATOR: Deputado ERIVELTON SANTANA.
PROJETO DE LEI Nº 948/11 – Do Sr.Laercio Oliveira
– que “altera a Consolidação da Leis do Trabalho, a fim
de alterar a redação do § 2º do art. 477 da CLT, que
trata dos efeitos da quitação das verbas rescisórias”.
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL.
PROJETO DE LEI Nº 970/11 – Do Sr.Washington
Reis – que “dispõe sobre a concessão de subvenções
por parte da administração pública direta, indireta e
fundacional da União para entidades associativas de
caráter recreativo ou esportivo integradas pelos respectivos servidores”.
RELATOR: Deputado VICENTINHO.
PROJETO DE LEI Nº 974/11 – Do Sr.Onofre Santo
Agostini – que “dispõe sobre condições para a liquidação de créditos de precatórios a serem pagos pela
Fazenda Pública Federal”.
RELATOR: Deputado EROS BIONDINI.
PROJETO DE LEI Nº 993/11 – Do Sr.Giovani Cherini
– que “acrescenta dispositivos à Lei nº 10.555, de 13
de novembro de 2002, com o objetivo de estabelecer
autorização à Caixa Econômica Federal, ouvido o Conselho Curador do FGTS, a efetuar crédito de valores
de que dispõe a Lei Complementar nº 110, de 29 de
junho de 2001, nas contas vinculadas de que trata o §
3º do art. 14 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990”.
RELATOR: Deputado VICENTINHO.

PROJETO DE LEI Nº 1.041/11 – Do Sr.Dr. Ubiali – que
“dispõe sobre a remuneração relativa ao recebimento
dos tributos federais, estaduais e municipais e tarifação de outros serviços pelas permissionárias lotéricas
e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO.
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 imóveis de domínio da União e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado MAURO NAZIF.
PROJETO DE LEI Nº 1.094/11 – Do Sr.Cleber Verde
– que “altera a Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de
1966, a Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, e dá
outras providências”.
RELATOR: Deputado MAURO NAZIF.
PROJETO DE LEI Nº 1.128/11 – Do Sr.Chico Alencar –
que “institui, no âmbito da administração pública indireta, a
proibição de despedida imotivada de empregados públicos”.
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO BALA ROCHA.
PROJETO DE LEI Nº 1.137/11 – Do Sr.Arnaldo Jordy –
que “dá nova redação ao parágrafo único do art. 26, da
Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, incluindo os
arrumadores dentre aqueles passíveis de contratação”.
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO BALA ROCHA.
PROJETO DE LEI Nº 1.140/11 – Da Sra.Marina Santanna – que “acrescenta o inciso X ao art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para assegurar
ao empregado o direito de deixar de comparecer ao
serviço, sem prejuízo do salário, para inscrição ou
atualização de dados, em Registros de Doadores Voluntários de Medula Óssea”.
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL.
PROJETO DE LEI Nº 1.153/11 – Do Sr.Sandro Mabel
– que “acrescenta dispositivos à CLT (Decreto-Lei nº
5.452, de 01 de maio de 1943), dispondo sobre o procedimento conjunto de jurisdição voluntária na Justiça
do Trabalho, para possibilitar a homologação de acordo
extrajudicial firmado pelos interessados”.
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO.
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PROJETO DE LEI Nº 1.159/11 – Do Senado FederalRaimindo Colombo – (PLS 481/2008) – que “ Altera o
art. 5º do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972,
para determinar a suspensão do prazo para a apresentação da impugnação e dos recursos próprios do
processo administrativo fiscal, entre o final do exercício
e o início do subsequente”.
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 1.173/11 – Do Sr.Luiz Otavio –
que “altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, que
dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, para permitir o acesso dos trabalhadores avulsos
e autônomos ao benefício”.
RELATOR: Deputado VICENTINHO.
PROJETO DE LEI Nº 1.203/11 – Da Sra.Bruna Furlan –
que “autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade
Federal da Região Oeste de São Paulo, com sede no
Município de Osasco, Estado de São Paulo”.
RELATOR: Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA.
PROJETO DE LEI Nº 1.211/11 – Do Sr.Ronaldo Nogueira – que “dispõe sobre a profissão de detetive
particular, cria o Conselho Federal de Detetives do
Brasil e os Conselhos Regionais de Detetives e dá
providências correlatas”.
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS.
PROJETO DE LEI Nº 1.221/11 – Do Sr.Junji Abe – que
“altera os §§ 1º e 2º do art. 48 da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993”.
RELATOR: Deputado EROS BIONDINI.
PROJETO DE LEI Nº 1.245/11 – Do Sr.Arthur Oliveira
Maia – que “dispõe sobre a criação da Universidade
Federal de Feira de Santana – UniFeira, por desmembramento da Universidade Federal da Bahia – UFBA
e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA.
PROJETO DE LEI Nº 1.246/11 – Do Sr.Arthur Oliveira
Maia – que “dispõe sobre a criação da Universidade
Federal do Sudoeste da Bahia – UFSB, por desmembramento da Universidade Federal da Bahia – UFBA
e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA.
PROJETO DE LEI Nº 1.279/11 – Do Sr.Carlos Bezerra – que “acrescenta o § 3º ao art. 21 da Lei nº 8.213,
de 24 de julho de 1991, para dispor sobre o acidente
de trabalho ocorrido no trajeto do empregado de casa
para o trabalho ou vice-versa”.
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA.
PROJETO DE LEI Nº 1.287/11 – Da Sra.Professora
Dorinha Seabra Rezende – que “estabelece diretrizes
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para a valorização dos profissionais da educação escolar básica pública”. (Apensado: PL 1377/2011)
RELATORA: Deputada MANUELA D’ÁVILA.
PROJETO DE LEI Nº 1.293/11 – Do Sr.Leonardo Quintão – que “estabelece a obrigatoriedade de Estados,
Distrito Federal e Municípios apresentarem contrapartida social como condição para celebração de convênios, acordos ou instrumentos congêneres com a União
para transferência voluntária de recursos e dá outras
providências”.
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA.
PROJETO DE LEI Nº 1.299/11 – Do Sr.Padre Ton – que
“acrescenta o art. 455-A na Consolidação das Leis do
Trabalho e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA.
PROJETO DE LEI Nº 1.300/11 – Do Sr.Padre Ton –
que “acrescenta parágrafo ao art. 23 da Lei nº 8.036,
de 11 de maio de 1990”.
RELATOR: Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO.
PROJETO DE LEI Nº 1.301/11 – Do Sr.Padre Ton –
que “altera a redação do art. 7º da Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943”.
RELATOR: Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO.
PROJETO DE LEI Nº 1.303/11 – Do Sr.Dr. Ubiali – que
“autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica
Federal de Batatais, no Estado de São Paulo”.
RELATOR: Deputado VICENTINHO.
PROJETO DE LEI Nº 1.304/11 – Do Sr.Dr. Ubiali – que
“autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica
Federal de Franca, no Estado de São Paulo”.
RELATOR: Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA.
PROJETO DE LEI Nº 1.305/11 – Do Sr.Dr. Ubiali – que
“autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica
Federal de Igarapava, no Estado de São Paulo”.
RELATOR: Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA.
PROJETO DE LEI Nº 1.306/11 – Do Sr.Dr. Ubiali – que
“autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica
Federal de Guaíra, no Estado de São Paulo”.
RELATOR: Deputado VICENTINHO.
PROJETO DE LEI Nº 1.307/11 – Do Sr.Dr. Ubiali – que
“autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica
Federal de Ituverava, no Estado de São Paulo”.
RELATOR: Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA.
PROJETO DE LEI Nº 1.308/11 – Do Sr.Dr. Ubiali – que
“autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica
Federal de Miguelópolis, no Estado de São Paulo”.
RELATOR: Deputado VICENTINHO.
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PROJETO DE LEI Nº 1.354/11 – Do Sr.Daniel Almeida
– que “dispõe sobre a criação da Universidade Federal do Extremo Sul da Bahia – UFESB, no Estado da
Bahia e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado EUDES XAVIER.

das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO.

Substitutivo (Art. 119, II e §1º)

AVISOS

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA
10/06/2011)

PROJETO DE LEI Nº 1.439/07 – Do Sr.Dilceu Sperafico – que “altera a Lei nº 4.886, de 9 de dezembro de
1965, que “Regula as atividades dos representantes
comerciais autônomos”, estabelecer prazo prescricional e alterar o valor da indenização por rompimento
contratual”.
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL.
PROJETO DE LEI Nº 6.752/10 – Do Senado Federal
– José Sarney – (PLS 133/2006) – que “concede às
pessoas carentes ou de baixa renda anistia dos foros e
taxas de ocupação devidos nos últimos 5 (cinco) anos,
relativos a imóveis da União em terrenos de marinha”.
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI.
PROJETO DE LEI Nº 6.979/10 – Da Sra.Manuela
D’ávila – que “altera a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de
1º de maio de 1943, para dispor sobre a duração da
jornada máxima de trabalho dos operadores de teleatendimento ou telemarketing”.
RELATOR: Deputado VICENTINHO.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-06-11
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 37/11 – Do Sr.Weliton Prado –
que “dispõe sobre o regime de aproveitamento das
substâncias minerais, com exceção dos minérios nucleares, petrôleo, gás natural e outros hidrocarbonetos
fluidos e das substâncias minerais submetidas ao regime de licenciamento de que trata o inciso III do art.
2º do Decreto-lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967”.
(Apensado: PL 463/2011)
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 7.607/10 – Do Sr.José Chaves
– que “inclui parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 5.194,
de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 785/11 – Do Sr.Onofre Santo
Agostini – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de existência de Pontos de Apoio nas rodovias e dá outras
providências”. (Apensado: PL 910/2011)
RELATOR: Deputado RONALDO BENEDET.
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-06-11
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 7.129/10 – Do Sr.Arolde de Oliveira – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para
desobrigar as bicicletas do registro e do licenciamento”.
RELATOR: Deputado EDUARDO SCIARRA.
PROJETO DE LEI Nº 1.179/11 – Do Sr.Renato Molling
– que “altera a redação do inciso I do art. 230 da Lei
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro, e acrescenta inciso ao
referido artigo, para dispor sobre a infração de conduzir
veículo com lacre da placa rompido”.
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PROJETO DE LEI Nº 1.325/11 – Do Sr.Wellington Fagundes – que “inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10
de setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário que especifica”.
RELATOR: Deputado ZECA DIRCEU.
PROJETO DE LEI Nº 1.341/11 – Do Sr.Valdemar Costa
Neto – que “o inciso VI do art. 252 e o art. 267 da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito
Brasileiro, passa a vigorar com a seguinte redação”.
RELATOR: Deputado LOURIVAL MENDES.
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PROJETO DE LEI Nº 1.346/11 – Do Sr.Lucio Vieira
Lima – que “dispõe sobre a criação do Estatuto dos
Sistemas Cicloviários e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado LÚCIO VALE.
PROJETO DE LEI Nº 1.381/11 – Do Sr.Roberto Britto – que “isenta médicos do pagamento de infrações
de trânsito durante o deslocamento para atendimento
médico de emergência”.
RELATOR: Deputado CARLOS ROBERTO.
PROJETO DE LEI Nº 1.406/11 – Do Senado Federal
– Lídice da Mata – (PLS 66/2011) – que “denomina
“Engenheiro Vasco Filho” o trecho da BR-324 que liga
os Municípios de Salvador e Feira de Santana, no Estado da Bahia”.
RELATOR: Deputado GERALDO SIMÕES.
PROJETO DE LEI Nº 1.410/11 – Do Sr.Washington
Reis – que “dispõe sobre a isenção de pagamento de
pedágio para motocicletas e similares em rodovias federais”. (Apensado: PL 1473/2011)
RELATOR: Deputado ANDERSON FERREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 8.114/11 – dos Srs. Dr. Ubiali e
Vicente Selistre – que “altera a redação do art. 159 da
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, acrescentando novo parágrafo”.
RELATOR: Deputado ABELARDO CAMARINHA.
II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR
ESTUDO E APRESENTAR PROPOSTAS EM
RELAÇÃO À REFORMA POLÍTICA.
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
LOCAL: Anexo II, Plenário 11
HORÁRIO: 09h30min
A – Audiência Pública com as seguintes convidadas:
MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA, Secretária de Políticas para as Mulheres da CUT; SÍLVIA MARIA SAMPAIO
CAMURÇA, representante da Articulação das Mulheres Brasileiras – AMB; e TATAU GODINHO, Assessora
Especial da Secretaria de Políticas para as Mulheres
da Presidência da República. (Req. Nº 44/11)
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
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AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (10 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-06-11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO (ART.
202, §3º)
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº
10/95 – ADHEMAR DE BARROS FILHO – que “modifica o art. 45 da Constituição Federal e acrescenta parágrafos ao mesmo artigo”. (Apensados: PEC
28/1995, PEC 108/1995, PEC 168/1995, PEC 179/1995,
PEC 181/1995, PEC 289/1995, PEC 133/2003, PEC
585/2006 e PEC 523/2006 (Apensado: PEC 365/2009))
RELATOR: Deputado HENRIQUE FONTANA.
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)
LOCAL: Anexo II, Plenário 10
HORÁRIO: 10h
A – Reunião de Instalação e Eleição:
Instalação da Comissão e eleição do Presidente e dos
Vice-Presidentes
III – COMISSÕES MISTAS
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS
PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (10 DIAS)
DECURSO: 9º dia
ÚLTIMO DIA: 10/06/2011
PROJETO DE LEI Nº 02/2011-CN, que “dispõe sobre
as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2012 e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado MÁRCIO REINALDO MOREIRA
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IV – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES
ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA
ÀS COMISSÕES
EM 08/06/2011:
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática:
PROJETO DE LEI Nº 1.427/2011
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 241/2011
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 242/2011
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 243/2011
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 244/2011
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 245/2011
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 246/2011
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 247/2011
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 248/2011
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 249/2011
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 250/2011
PROJETO DE LEI Nº 3.116/2008
PROJETO DE LEI Nº 6.289/2009
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio:
AVISO Nº 55/2011
PROJETO DE LEI Nº 865/2011
Comissão de Educação e Cultura:
PROJETO DE LEI Nº 1.456/2011
Comissão de Finanças e Tributação:
PROJETO DE LEI Nº 1.454/2011
Comissão de Minas e Energia:
PROJETO DE LEI Nº 1.462/2011
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional:
MENSAGEM Nº 152/2011
MENSAGEM Nº 154/2011
Comissão de Turismo e Desporto:
PROJETO DE LEI Nº 1.448/2011
Comissão de Viação e Transportes:
PROJETO DE LEI Nº 1.433/2011
Atualizada em 09/06/2011 para incluir alterações na
Ordem do Dia da Comissão Especial
(Encerra-se a sessão às 21 horas e 56
minutos.)
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DESPACHOS DO PRESIDENTE EM
PROPOSIÇÕES.
MENSAGEM Nº 153, DE 2011
(Do Poder Executivo)
AV 212/2011
Submete à elevada consideração da
Câmara dos Deputados, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Relações Exteriores, a retirada de tramitação do texto do Protocolo
Adicional ao Acordo de Cooperação Consular entre a República Federativa do Brasil
e a República Portuguesa para Proteção e
Assistência Consular aos seus Nacionais
em Terceiros Países, celebrado em Lisboa,
em 17 de abril de 1999, submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio
da Mensagem nº 1.418, de 28 de setembro
de 1999.
(Em razão da Apreciação Por Esta Casa
Da Msc Nº 1418/1999 E Do Pdc Nº 384/1999,
Dela Originada, Revejo O Despacho Aposto
À Msc Nº 153/2011, Determinando O Seu
Encaminhamento Ao Senado Federal, Onde
As Propostas Encontram-Se Em Apreciação.
Publique-Se.)
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 36, DE 2011
(Do Sr. Alexandre Santos)
Modifica a redação do art. 56, § 3º, da
Constituição, para vedar a opção pela remuneração do mandato parlamentar quando
da licença para investidura em outro cargo
(Devolva-Se Ao Autor, Por Não Conter O
Número Mínimo De Assinaturas Indicado No
Inciso I Do Art. 60, Da Constituição Federal,
Combinado Com O Inciso I Do Art. 201, Do
Regimento Interno Da Câmara Dos Deputados. Oficie-Se E, Após, Publique-Se.)
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 62, DE 2011
(Do Sr. Cláudio Puty)
Dispõe sobre a tributação sobre grandes fortunas, nos termos do art. 153, inciso
VII da Constituição Federal
(Apense-se à(ao) Plp-277/2008. Proposição sujeita à apreciação do Plenário Regime
de Tramitação: Prioridade).
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PROJETO DE LEI Nº 841, DE 2011
(Do Sr. Lourival Mendes)

PROJETO DE LEI Nº 1.484, DE 2011
(Da Sra. Luciana Santos)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da
destinação do percentual de 1.5% sobre
o valor bruto da Compensação Financeira – CFEM para os estados da federação
e municípios impactados no processo de
mineração
([Atualização Do Despacho Do Pl
841/2011: Regime De Deliberação: Proposição Sujeita À Apreciação No Âmbito Das
Comissões – Ricd, Art. 24, Ii. Regime De Tramitação: Ordinário].)

Altera a Lei nº 7.102, de 20 de junho
de 1983, que “Dispõe sobre Segurança para
Estabelecimentos Financeiros, Estabelece
Normas para Constituição e Funcionamento
das Empresas Particulares que Exploram
Serviços de Vigilância e de Transporte de
Valores, e dá outras Providências”, para
disciplinar medidas de segurança relativas
aos caixas eletrônicos
(Apense-Se À(Ao) Pl-5059/2001. Proposição Sujeita À Apreciação Do Plenário Regime
De Tramitação: Prioridade)

PROJETO DE LEI Nº 1.461, DE 2011
(Da Sra. Bruna Furlan)
Acrescenta o art. 129-A na Lei nº 9.472,
de 16 de julho de 1997, para dispor sobre o
envio de mensagens de texto de utilidade
pública pela prestadora de serviço de telecomunicações.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática e Constituição e
Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD). Proposição Sujeita À Apreciação Conclusiva pelas
Comissões – Art. 24 II Regime de Tramitação:
Ordinária).
PROJETO DE LEI Nº 1.466, DE 2011
(Do Sr. Onofre Santo Agostini)
Proíbe a utilização de animais selvagens, domésticos ou domesticados, nativos ou não, em espetáculos de circos
itinerantes realizados em todo o território
nacional
(Apense-se à(ao) Pl-2875/2000. Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário Regime
de Tramitação: Prioridade).
PROJETO DE LEI Nº 1.473, DE 2011
(Do Sr. Ronaldo Benedet)
Isenta do pagamento de pedágio em
via federal veículos automotores de duas
rodas cujo motor possua capacidade inferior a 300 cm³ de cilindrada
(Apense-se à(ao) Pl-1410/2011. Proposição sujeita à Apreciação Conclusiva pelas
Comissões – Art. 24 II Regime de Tramitação:
Ordinária).

PROJETO DE LEI Nº 1.490, DE 2011
(Do Sr. Laercio Oliveira)
Veda a participação, em licitações, de
cooperativas nos casos que especifica e dá
outras providências
(Às Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; Trabalho, De Administração e Serviço Público; Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, Ricd) E Constituição e
Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD). Proposição
Sujeita À Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II Regime de Tramitação: Ordinária).
PROJETO DE LEI Nº 1.497, DE 2011
(Do Sr. Roberto Teixeira)
Obriga as Instituições bancárias a instalarem equipamentos que inutilizem as
cédulas de moeda corrente depositadas
no interior dos caixas eletrônicos em caso
de arrombamento, movimento brusco, alta
temperatura, etc., e dá outras providências
(Apense-se à(ao) Pl-1484/2011. Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário Regime
de Tramitação: Prioridade)
PROJETO DE LEI Nº 1.498, DE 2011
(Da Sra. Gorete Pereira)
Acrescenta artigo à Lei nº 12.101, de
27 de novembro de 2009, a fim de excluir
a responsabilidade pessoal dos diretores,
conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores das entidades beneficentes de assistência social quanto a débitos trabalhistas e previdenciários.
(Às Comissões de Trabalho, de Administração e serviço público; seguridade Social e
Família e Constituição e Justiça e de Cidadania
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(Mérito e Art. 54, RICD). Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art.
24 II Regime de Tramitação: Ordinária).
PROJETO DE LEI Nº 1.505, DE 2011
(Do Sr. Dr. Aluizio)
Altera alíquotas do Imposto de Renda
das Pessoas Jurídicas e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido devidos pelas
concessionárias de rodovias e empresas
de transporte rodoviário de passageiros
e de cargas
(Às Comissões de Seguridade Social
E Família; Viação e Transportes; Finanças e
Tributação (Mérito E Art. 54, RICD) e Constituição e justiça e de cidadania (Art. 54 RICD).
Proposição sujeita à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões – Art. 24 II regime de Tramitação: Ordinária.)
PROJETO DE LEI Nº 1.512, DE 2011
(Da Sra. Eliane Rolim)
Dispõe sobre o lançamento de modelos de veículos automotores produzidos por
montadoras e fabricantes instalados no País
(Às Comissões De Defesa Do Consumidor; Desenvolvimento Econômico, Indústria E
Comércio E Constituição E Justiça E De Cidadania (Art. 54 Ricd). Proposição Sujeita À
Apreciação Conclusiva Pelas Comissões – Art.
24 Ii Regime De Tramitação: Ordinária)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 225, DE 2011
(Do Sr. Ricardo Izar)
Convoca plebiscito para consulta popular sobre a continuidade ou não do uso
de fontes de energia nuclear
(Às Comissões de Meio Ambiente e desenvolvimento Sustentável; Minas e Energia;
Finanças E Tributação (Art. 54 RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania (Mérito e Art.
54, RICD) Proposição sujeita à Apreciação
do Plenário regime de Tramitação: Ordinária).
RECURSO Nº 46, DE 2011
(Do Sr. Laercio Oliveira)
Recurso solicitando revisão de despacho que indeferiu liminarmente a Emenda de
nº 23, de autoria do Deputado Laercio Oliveira
(Preliminarmente, Indefiro o Pedido de
Reconsideração Contido no Requerimento

Junho de 2011

Supra, eis que a Decisão que Indeferiu Liminarmente a Emenda Nº 23, Apresentada À
Medida Provisória Nº 532/2011, Por versar
sobre Matéria estranha, foi fundamentada
No Art. 4º, § 4º, da resolução Nº 1/2002-Cn,
C.C. Art. 125 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, mantendo conformidade
com a decisão desta Presidência Proferida
à questão de Ordem Nº 478/2009. Submeta-se o recurso ao Plenário, nos termos dos
dispositivos mencionados e da decisão da
Presidência da câmara proferida à questão
de ordem supracitada. Publique-se. Oficie-Se.)
REQUERIMENTO Nº 1.791, DE 2011
(Do Sr. Gonzaga Patriota)
Requer que seja submetido à apreciação da Comissão de Viação e Transportes o
Projeto de Lei nº 7181 de 2010, que dispõe
sobre a regulamentação da atividade das
empresas de Gerenciamento de Riscos em
Operações Logísticas
Indefiro, nos termos do artigo 141 do
RICD, o pedido contido no Requerimento n.
1.791/2011, tendo em vista a distribuição do
PL n. 7.181/2010 haver sido feita nos termos
regimentais. Publique-se. Oficie-se.
08/06/2011.–
REQUERIMENTO Nº 1.832, De 2011
(Comissão de Minas e Energia)
Solicita a desapensação do PL nº
841/2011 do PL nº 1.618/2003.
Defiro o pedido contido no Requerimento
n. 1832/2011. Desapense-se o PL 841/2011 do
PL 1618/2003. Por oportuno, apense-se o PL
841/2011 ao PL 1117/2007. Publique-se. Oficie-se. [Atualização do Despacho do PL 841/2011:
Regime de deliberação: proposição sujeita à
apreciação no âmbito das comissões – RICD,
art. 24, II. Regime de tramitação: ordinário].
08/06/2011.–
REQUERIMENTO Nº 1.838, De 2011
(Arnaldo Jardim)
Requer a apensação dos Projetos de
Lei nº 1326, de 2011, nº 1274, de 2011 e nº
740, de 2011 ao Projeto de Lei 792, de 2007.
Indefiro, nos termos do art. 142, parágrafo único, do RICD, o pedido formulado no
Requerimento n. 1.838/2011, porquanto já há
pronunciamento, em apreciação conclusiva,
de duas comissões incumbidas de examinar
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o mérito do Projeto de Lei n. 792, de 2007.
Publique-se. Oficie-se.
08/06/2011.–
REQUERIMENTO Nº 1.851, DE 2011
(Do Sr. Enio Bacci)
Requer a retirada do Projeto de Lei
447/1999, que proíbe a adição de açúcar ou
outros ingredientes na erva mate, composto
denominado de “Ilex paraguayenses”, e dá
outras providências
Submeta-se ao Plenário, nos termos do
art. 104, §1º, do RICD. Publique-se. Oficie-se.
08/06/2011.–
REQUERIMENTO Nº 1.993, DE 2011
(Genecias Noronha)
Requer voto de congratulação em comemoração ao Dia da Imprensa.
Publique-se. Oficie-se. Arquive-se.
08/06/2011.–
REQUERIMENTO Nº 1.999, DE 2011
(Rubens Bueno)
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quivamento das seguintes proposições: PL
333/2007, PL 735/2007, PL 1277/2007, PL
4161/2008 e PL 7840/2010. INDEFIRO o pedido de desarquivamento das seguintes proposições: PL 302/2007, PL 777/2007, PEC
142/2007, PL 2471/2007, PL 6066/2009, PL
6067/2009, PL 7065/2010 e PL 7234/2010,
porquanto as proposições não estão arquivadas. Publique-se.
08/06/2011.–
REQUERIMENTO Nº 2.012, DE 2011
(Oziel Oliveira)
Requer o envio de Moção de Congratulação ao município de Irecê – BA, em
comemoração aos seus 78 anos de emancipação política.
Publique-se. Oficie-se. Arquive-se.
08/06/2011.–
REQUERIMENTO Nº 2.014, DE 2011
(Augusto Carvalho)

Requer a retirada de Proposição.
Defiro a retirada do Projeto de Lei n. 482,
de 2011, nos termos do art. 104 c/c o art. 114,
VII, do RICD. Publique-se.
08/06/2011.–

Requer ao Presidente determinar o
envio do Projeto de Lei 4.430, de 2008, à
Comissão seguinte.
Indefiro o Requerimento n. 2.014, de
2011, nos termos da decisão exarada nos
Requerimentos nos. 7.540/2010, 7.545/2010
e 432/2011, na qual se firmou o entendimento
de que a prerrogativa prevista no art. 52, § 6º,
do RICD, será utilizada por esta Presidência
apenas excepcionalmente, de forma que a
aferição da relevância política das proposições permaneça sob responsabilidade das
comissões e lideranças partidárias. Publique-se. Oficie-se.
08/06/2011.–

REQUERIMENTO Nº 2.003, DE 2011
(Comissão de Educação e Cultura)

REQUERIMENTO Nº 2.022, DE 2011
(Antonio Carlos Mendes Thame)

Reconstituição do PL Nº 5.319/2009
DEFIRO, nos termos do art. 106 do RICD.
Publique-se.
08/06/2011.–

Requer o arquivamento do Projeto de
Lei nº 5.786, de 2009.
Defiro, nos termos do art. 104, c.c. o art.
114, inciso VII, ambos do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, a retirada do Projeto de Lei n. 5786/2009. Publique-se.
08/06/2011.–

Requer a retirada de Proposição.
Defiro a retirada do PLP n. 16/2011, nos
termos do art. 104, c/c o art. 114, inciso VII,
ambos do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados. Publique-se.
08/06/2011.–
REQUERIMENTO Nº 2.000, DE 2011
(Rubens Bueno)

REQUERIMENTO Nº 2.007, DE 2011
(Paulo Piau)
Requer desarquivamento de proposições.
Nos termos do parágrafo único do art.
105 do RICD, DEFIRO o pedido de desar-

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
ARQUIVE-SE, nos termos do § 4º do artigo 164
do RICD, a seguinte proposição:
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Publicação do Parecer da Comissão de Educação
e Cultura.

Essa localização estratégica, no coração amazônico, justifica plenamente a redenominação, pois é
a primeira instituição de educação superior de toda a
Amazônia voltada ao ensino, à pesquisa e à extensão
universitária com foco num papel integrador do desenvolvimento sustentável de uma região complexa em todas
as suas dimensões, e que é única no mundo, sobretudo
pela sua biodiversidade, podendo se integrar com os
demais Estados da Amazônia bem como com os Países que fazem fronteira com o Brasil naquela Região.
Mediante entendimentos com o Autor da Matéria,
Deputado Lira Maia e com o Reitor da Universidade
Federal do Oeste do Pará, Professor Seixas Lourenço, estamos apresentando uma emenda de redação
visando alterar a sigla da Universidade para “UNIAM”
de forma a não gerar confusão na denominação uma
vez que existe na Amazônia uma Instituição de Ensino Superior privada com a denominação “UNAMA”.
Portanto, não tenho dúvida quanto ao mérito educacional e cultural da proposição em apreço.
Voto, assim, pela aprovação do Projeto de Lei nº
4344, de 2008, do ilustre colega, Deputado Lira Maia
nos termos da emenda de redação que ora apresento.
Sala da Comissão, em 25 de abril de 2011.–
Deputado Gastão Vieira, Relator.

I – Relatório

EMENDA DE REDAÇÃO

O Projeto de Lei nº 4344, de 2008, de autoria do
ilustre Deputado Lira Maia, propõe alteração no nome
de instituição de educação superior, nos termos da
ementa acima apresentada.
A proposta foi distribuída às Comissões de Educação e Cultura – CEC e de Constituição e Justiça e
de Cidadania – CCJC (art. 54, RICD).
O trâmite da proposição em pauta está sujeito à
apreciação conclusiva pelas Comissões (art. 24, II, RICD).
Na CEC, onde não recebeu Emendas no prazo
regimental, cabe examinar a proposta sob a ótica do
mérito educacional e cultural, com Parecer de minha
autoria, por designação do Presidente da Comissão.

O Art. 1º do Projeto de Lei 4.344 de 2008 passa
a vigorar com a seguinte redação:

Nº 7.673/2010 (Poder Executivo) – Autoriza a
criação da Empresa de Transporte Ferroviário de Alta
Velocidade S.A. – ETAV e dá outras providências.
Brasília, 8 de junho de 2011.– Marco Maia, Presidente.
PARECERES
PROJETO DE LEI Nº 4.344-A, DE 2008
(Do Sr. Lira Maia)
Altera a denominação da Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA para
“Universidade Federal da Integração Amazônica – UNIAMA”; tendo parecer da Comissão de Educação e Cultura, pela aprovação,
com emenda (Relator: Dep. Gastão Vieira).
Despacho: Às Comissões de:Educação
e Cultura e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).
Apreciação: Proposição sujeita à Apreciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

II – Voto do Relator
Na sua justificação à proposição apresentada, o
nobre Deputado Lira Maia convence facilmente o leitor
sobre a conveniência de se alterar o nome da Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA, para Universidade Federal da Integração Amazônica – UNIAMA.
De fato, a UFOPA, com sede em Santarém, PA,
recém criada a partir de desmembramentos da Universidade Federal do Pará e da Universidade Federal
Rural da Amazônia, atende enorme região do interior
amazônico, integrando as mesorregiões do Sudoeste
do Pará e do Baixo Amazonas.

“Art. 1º A Universidade Federal do Oeste do Pará, com sede e foro no Município de
Santarém, no Estado do Pará, passa a denominar-se “Universidade Federal da Integração
Amazônica – UNIAM”.”
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Educação e Cultura, em reunião
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente, com
emenda, o Projeto de Lei nº 4.344/2008, nos termos
do Parecer do Relator, Deputado Gastão Vieira.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Fátima Bezerra – Presidente, Lelo Coimbra –
Vice-Presidente, Alex Canziani, Artur Bruno, Biffi, Dr.
Ubiali, Gastão Vieira, Izalci, Luiz Carlos Setim, Luiz
Noé, Nazareno Fonteles, Paulo Freire, Paulo Pimenta,
Paulo Rubem Santiago, Pedro Uczai, Pinto Itamaraty,
Professor Setimo, Professora Dorinha Seabra Rezende , Raul Henry, Reginaldo Lopes, Rogério Marinho,
Ságuas Moraes, Tiririca, Waldenor Pereira, Waldir Maranhão, Eduardo Barbosa, Eleuses Paiva, Ivan Valente,
Rogério Peninha Mendonça e Rosane Ferreira.
Sala da Comissão, 1 de junho de 2011. – eputada
Fátima Bezerra, Presidenta.

Junho de 2011

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI Nº 5.795-B, DE 2009
(Da Sra. Marinha Raupp)
Denomina a BR-429, no Estado de
Rondônia, como “Rodovia da Integração”;
tendo pareceres: da Comissão de Viação e
Transportes, pela aprovação, com substitutivo (relator: DEP. VANDERLEI MACRIS); e
da Comissão de Educação e Cultura, pela
aprovação deste na forma do Substitutivo da Comissão de Viação e Transportes
(Relatora: Dep. Professora Dorinha Seabra
Rezende ).
Despacho: Às Comissões de:Viação e
Transportes; educação e Cultura e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) .
Apreciação: Proposição sujeita à Apreciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
Publicação do Parecer da Comissão de Educação
e Cultura
I – Relatório
O projeto de lei em epígrafe, de autoria da Deputada
Marinha Raupp, pretende dar o nome de “Rodovia da
Integração” a todo o trecho da BR-429, que atravessa os Municípios de Costa Marques, São Francisco
do Guaporé, Seringueiras, São Miguel do Guaporé
e Alvorada d’Oeste, no Estado de Rondônia.
A Comissão de Viação e Transportes desta Casa
acatou a matéria, mas na forma oferecida pelo Substitutivo do Relator, Deputado Vanderlei Macris, no sentido
de adaptar o projeto ao estabelecido no art. 2º da Lei
nº 6.682, de 1979, que dispõe sobre a denominação
de vias e estações terminais do Plano Nacional de
Viação (PNV). Assim, a denominação aprovada pela
referida Comissão foi “Rodovia da Integração Marechal
Cândido Rondon”.
Compete à Comissão de Educação e Cultura
manifestar-se quanto ao mérito da homenagem cívica, nos termos da alínea “f” do inciso IX do art. 32 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Durante o prazo regimental, não foram apresentadas emendas ao projeto.
É o relatório.
II – Voto da Relatora
A presente iniciativa pretende dar o nome de “Rodovia da Integração” à BR-429, que corta os Municípios
de Costa Marques, São Francisco do Guaporé,
Seringueiras, São Miguel do Guaporé e Alvorada
d’Oeste, no Estado de Rondônia.
A denominação proposta pela Autora da matéria,
Deputada Marinha Raupp, fundamenta-se no fato de
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a referida rodovia permitir a união do Vale do Guaporé
– do qual fazem parte os referidos Municípios – com o
restante do Estado, bem como a ligação do País com
a Bolívia. Segundo a ilustre Deputada, “(...) denominar-se a BR-429 de ‘Rodovia da Integração’ encontra
justificativas sociais, históricas, econômicas e culturais,
servindo a rodovia para integrar a Região do Vale do
Guaporé ao contexto sócio econômico do Estado de
Rondônia, da Amazônia e ao resto do mundo, portanto,
nada mais justo do que denominá-la como proposto
no presente Projeto de Lei”.
O argumento utilizado pela nobre Autora nos parece
consistente para validar a homenagem pretendida. Cabe
ressalvar, contudo, que a Comissão de Viação e Transportes desta Casa, primeira a se pronunciar sobre a
matéria, ponderou que a denominação proposta não
atende ao estabelecido no art. 2º da Lei nº 6.682, de
1979, que dispõe sobre a denominação de vias e estações terminais do Plano Nacional de Viação (PNV).
O referido dispositivo determina que “mediante lei
especial, e observada a regra estabelecida no artigo
anterior, uma estação terminal, obra de arte ou trecho
de via poderá ter, supletivamente, a designação de um
fato histórico ou de nome de pessoa falecida que haja
prestado relevante serviço à nação ou à humanidade”
(grifos nossos). De fato, o nome sugerido pelo projeto
em exame, “Rodovia da Integração”, não se enquadra
em nenhuma das duas possibilidades previstas pela lei.
Assim, o Relator do projeto naquela Comissão,
Deputado Vanderlei Macris, ofereceu substitutivo no
sentido de acrescentar à denominação proposta o
nome do Marechal Cândido Rondon e atender, dessa
forma, ao disposto na lei.
No que diz respeito à homenagem adicionada, o
substitutivo nos parece meritório e oportuno. O Marechal Rondon, que já empresta o nome ao Estado por
que passa a rodovia que se pretende denominar, é
personagem da nossa história consagrado justamente
por sua missão de integrar o interior brasileiro – especialmente o centro e o norte – ao restante do País,
abrindo caminhos, desbravando terras, implantando linhas telegráficas, mapeando terrenos e estabelecendo
relações pacíficas e cordiais com os povos indígenas.
Assim, diante do exposto, votamos pela aprovação
do Projeto de Lei nº 5.795, de 2009, na forma do substitutivo aprovado pela Comissão de Viação e Transportes.
Sala da Comissão, de 2011 .– Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende, Relatora.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Educação e Cultura, em reunião
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o
Projeto de Lei nº 5.795/2009, e do Substitutivo 1 da
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CVT, nos termos do Parecer da Relatora, Deputada
Professora Dorinha Seabra Rezende .
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Fátima Bezerra – Presidente, Lelo Coimbra –
Vice-Presidente, Alex Canziani, Artur Bruno, Biffi, Dr.
Ubiali, Gastão Vieira, Izalci, Luiz Carlos Setim, Luiz
Noé, Nazareno Fonteles, Paulo Freire, Paulo Pimenta,
Paulo Rubem Santiago, Pedro Uczai, Pinto Itamaraty,
Professor Setimo, Professora Dorinha Seabra Rezende , Raul Henry, Reginaldo Lopes, Rogério Marinho,
Ságuas Moraes, Tiririca, Waldenor Pereira, Waldir Maranhão, Eduardo Barbosa, Eleuses Paiva, Ivan Valente,
Rogério Peninha Mendonça e Rosane Ferreira.
Sala da Comissão, em 1 de junho de 2011.–
Deputada Fátima Bezerra, Presidenta.
PROJETO DE LEI Nº 6.383-A, DE 2009
(Do Senado Federal)
PLS Nº 12/2005
OFÍCIO (SF) Nº 2.522/2009
Determina o emprego obrigatório da
flexão de gênero para nomear profissão ou
grau em diplomas; tendo parecer da Comissão de Educação e Cultura, pela aprovação
(Relatora: Dep. Eliane Rolim).
Despacho:às Comissões de:educação
e Cultura e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).
Apreciação:proposição sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
Publicação do Parecer da Comissão de Educação
e Cultura.
I – Relatório
O Projeto de Lei nº 6.383, de 2009, de autoria do
Senado Federal, com origem na iniciativa da Senadora
Serys Slhessarenko, determina o emprego obrigatório
da flexão de gênero para nomear profissão ou grau em
diplomas expedidos por instituições de ensino públicas
e privadas. A iniciativa assegura, ainda, às pessoas
que já estão diplomadas o direito de requerer dessas
instituições nova emissão gratuita dos diplomas com
a devida correção.
O projeto de lei, encaminhado a esta Casa para
revisão, foi distribuído, nos termos do art. 24, II, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, à Comissão de Educação e Cultura, para análise do mérito, e
à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
para o exame da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
Durante o prazo regimental, não foram apresentadas emendas ao projeto.
É o relatório.
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II – Voto da Relatora
O Projeto de Lei nº 6.383, de 2009, esteve sob
exame desta Comissão na Legislatura passada, tendo
recebido manifestação da Relatora, Deputada Angela
Portela, pela aprovação da iniciativa, com a forma
oferecida pela emenda da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania do Senado Federal, acatada por
aquela Casa Legislativa e encaminhada à Câmara
dos Deputados para revisão. Naquela oportunidade,
o parecer não foi objeto de deliberação por este órgão colegiado. Incumbida da relatoria no presente
momento, valho-me do conteúdo do parecer da nobre
Colega, cuja fundamentação nos pareceu oportuna
e apropriada.
O presente projeto, de autoria da nobre Senadora
Serys Slhessarenko, tem o justo intuito de determinar
que as instituições de ensino públicas e privadas empreguem, obrigatoriamente, a flexão de gênero para
nomear profissão ou grau nos diplomas por elas expedidos.
As normas formais da língua portuguesa estabelecem que o gênero gramatical deve coincidir com o
sexo da pessoa a que se refere. No entanto, é praxe,
entre instituições de ensino, utilizar o gênero masculino para denominar a profissão ou o grau obtido por
pessoas do sexo feminino.
Mais que desconhecimento das regras gramaticais, tal prática – que remonta à época em que o acesso
à formação superior era prerrogativa masculina – revela a resistência do preconceito contra as mulheres
na sociedade brasileira. Em um nível simbólico, usar
apenas substantivos masculinos para designar graus
acadêmicos e profissões, é negar às mulheres o direito de ter o mesmo espaço profissional e intelectual
que os homens.
Esse preconceito transparece na realidade nacional: as mulheres brasileiras – que são mais da metade
da população e do eleitorado, têm maior nível de escolaridade e representam quase a metade da população
economicamente ativa do País – ainda têm presença
muito acanhada nos espaços de poder e decisão.
Segundo dados publicados pelo site Mais Mulheres no Poder, essa presença não chega a 20% nos
cargos de maior nível hierárquico no Parlamento, nos
Governos Municipais e Estaduais, nos Ministérios e
Secretarias do Poder Executivo, no Poder Judiciário,
nos Sindicatos e nas Reitorias. Apenas na iniciativa
privada já se conseguiu alcançar o percentual de 20%
de chefes mulheres. O que se verifica em nossa sociedade é que uma cultura de divisão sexual do trabalho,
de preconceito e de subalternidade ainda encontra
espaço e dificulta a autonomia e a presença feminina
nas decisões mais importantes.
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A iniciativa que ora analisamos oferece a oportunidade de se dar mais um passo em direção à mudança
dessa realidade e à almejada igualdade de gêneros
neste País. Acreditamos que, para o aperfeiçoamento
e para a consolidação da democracia, é fundamental
promover a participação igualitária entre homens e mulheres nos espaços de poder e decisão. A proposição
em exame oferece medida nesse sentido.
Votamos, portanto, pela aprovação do Projeto de
Lei nº 6.383, de 2009.
Sala da Comissão, de 2011.– Deputada Eliane
Rolim, Relatora.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Educação e Cultura, em reunião
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o
Projeto de Lei nº 6.383/2009, nos termos do Parecer
da Relatora, Deputada Eliane Rolim.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Fátima Bezerra – Presidente, Lelo Coimbra –
Vice-Presidente, Alex Canziani, Artur Bruno, Biffi, Dr.
Ubiali, Gastão Vieira, Izalci, Luiz Carlos Setim, Luiz
Noé, Nazareno Fonteles, Paulo Freire, Paulo Pimenta,
Paulo Rubem Santiago, Pedro Uczai, Pinto Itamaraty,
Professor Setimo, Professora Dorinha Seabra Rezende , Raul Henry, Reginaldo Lopes, Rogério Marinho,
Ságuas Moraes, Tiririca, Waldenor Pereira, Waldir Maranhão, Eduardo Barbosa, Eleuses Paiva, Ivan Valente,
Rogério Peninha Mendonça e Rosane Ferreira.
Sala da Comissão, 1 de junho de 2011. – Deputada Fátima Bezerra, Presidenta.
PROJETO DE LEI Nº 6.507-A, DE 2009
(Do Sr. Lincoln Portela)
Institui o Dia Nacional do Conselheiro
de Saúde e o Dia Nacional do Controle Social em Saúde; tendo parecer da Comissão
de Educação e Cultura, pela aprovação (relator: DEP. NAZARENO FONTELES).
Despacho: Às Comissões De: Educação E Cultura E Constituição E Justiça E De
Cidadania (Art. 54 Ricd).
Apreciação: Proposição Sujeita À Apreciação Conclusiva Pelas Comissões – Art. 24 Ii
Publicação Do Parecer Da Comissão De Educação
E Cultura
I – Relatório
A proposição em epígrafe, de autoria do nobre
Deputado Lincoln Portela, institui o Dia Nacional do
Conselheiro de Saúde e o Dia Nacional do Controle
Social em Saúde, a ser comemorados, anualmente, no
dia 25 de abril, data da primeira reunião do Conselho
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Nacional de Saúde após a Lei nº 8.142, de 1990, que
dispõe sobre a participação da comunidade no Sistema Único de Saúde (SUS) .
O projeto foi distribuído, nos termos do art. 24,
II, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
à Comissão de Educação e Cultura, para análise do
mérito, e à Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania, para o exame da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Cabe a esta Comissão de Educação e Cultura
analisar a matéria quanto ao mérito cultural.
Durante o prazo regimental, não foram apresentadas emendas ao projeto.
É o relatório.
II – Voto do Relator
O presente projeto, de autoria do Deputado Lincoln Portela, ao propor a instituição do Dia Nacional do
Conselheiro de Saúde e do Dia Nacional do Controle
Social em Saúde, oferece homenagem de inegável
valor social.
Desde a publicação da Lei nº 8.142, de 1990,
que estabelece a obrigatoriedade de participação da
comunidade no Sistema Único de Saúde (SUS), por
meio da constituição de Conselhos de Saúde nas três
esferas do governo, tem se consolidado um dos mais
importantes mecanismos de controle social já vistos
neste País.
Como bem aponta o ilustre Autor do Projeto em
sua justificação, “pessoas simples, que nunca participaram da administração da coisa pública passaram a
se interessar e a contribuir efetivamente para o planejamento, a fiscalização e o controle das ações e
serviços de saúde. Profissionais de outras áreas desenvolveram interesse e competência sobre saúde ao
militarem em conselhos, sendo que muitos procuraram
e ainda procuram cursos de capacitação para poder
melhor dialogar com agentes políticos e com profissionais da área”.
Apresenta-se, portanto, meritória e oportuna a
homenagem ora proposta. A data escolhida para se
comemorar o Dia Nacional do Conselheiro de Saúde
e o Dia Nacional do Controle Social em Saúde – o dia
25 de abril de cada ano, data da primeira reunião do
Conselho Nacional de Saúde após a Lei nº 8.142, de
1990, – parece-nos bastante adequada, porquanto
constitui o marco inicial da atuação dos referidos Conselhos como órgãos de controle social.
Acreditamos que comemorações desse tipo configuram-se importantes ações de marketing social, capazes de gerar reflexão e de dar visibilidade às boas
práticas. O controle social do Sistema Único de Saúde
e a atuação dos Conselheiros de Saúde constituem
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prática que se pode chamar de exemplar, daí a importância do seu reconhecimento e da homenagem
que aqui se propõe a esse modelo de exercício da
cidadania, peça fundamental da base que sustenta a
democracia neste País.
Votamos, portanto, pela aprovação do Projeto de
Lei nº 6.507, de 2009.
Sala da Comissão, de 2011.– Deputado Nazareno Fonteles, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Educação e Cultura, em reunião
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o
Projeto de Lei nº 6.507/2009, nos termos do Parecer
do Relator, Deputado Nazareno Fonteles.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Fátima Bezerra – Presidente, Lelo Coimbra –
Vice-Presidente, Alex Canziani, Artur Bruno, Biffi, Dr.
Ubiali, Gastão Vieira, Izalci, Luiz Carlos Setim, Luiz
Noé, Nazareno Fonteles, Paulo Freire, Paulo Pimenta,
Paulo Rubem Santiago, Pedro Uczai, Pinto Itamaraty,
Professor Setimo, Professora Dorinha Seabra Rezende , Raul Henry, Reginaldo Lopes, Rogério Marinho,
Ságuas Moraes, Tiririca, Waldenor Pereira, Waldir Maranhão, Eduardo Barbosa, Eleuses Paiva, Ivan Valente,
Rogério Peninha Mendonça e Rosane Ferreira.
Sala da Comissão, em 1 de junho de 2011. – Deputada Fátima Bezerra, Presidenta.
PROJETO DE LEI Nº 7.790-B, DE 2010
(Do Senado Federal)
PLS Nº 445/2009
OFÍCIO (SF) Nº 1.777/2010
Denomina “Rodovia Governador Alberto Silva” o trecho da rodovia BR-343
compreendido entre as localidades de Luís
Correia e Bertolínia, no Estado do Piauí;
tendo pareceres da Comissão de Viação e
Transportes, pela aprovação (relator: DEP.
PEDRO FERNANDES) e da Comissão de
Educação e Cultura, pela aprovação (Relator: Dep. Nazareno Fonteles).
Despacho: Às Comissões De:viação E
Transportes; Educação E Cultura E Constituição E Justiça E De Cidadania (Art. 54 Ricd)
Apreciação:proposição Sujeita À Apreciação Conclusiva Pelas Comissões – Art. 24 II.
Publicação do Parecer da Comissão de Educação
e Cultura
I – Relatório
A proposição em epígrafe, cuja origem é a iniciativa do nobre Senador João Vicente Claudino, pretende
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denominar “Rodovia Governador Alberto Silva” o trecho
da BR-343 compreendido entre as localidades de Luís
Correia e Bertolínia, no Estado do Piauí.
Encaminhado a esta Casa para revisão, após
aprovação no Senado Federal, o projeto, que tramita
em regime de prioridade, foi distribuído, nos termos
do art. 24, II, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, à Comissão de Viação e Transportes e à
Comissão de Educação e Cultura, para análise do mérito, assim como à Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania, para o exame da constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa.
A Comissão de Viação e Transportes desta
Casa, em 15 de dezembro de 2010, acatou unanimemente a matéria por atender ao estabelecido no
art. 2º da Lei nº 6.682, de 1979, que dispõe sobre
a denominação de vias e estações terminais do
Plano Nacional de Viação (PNV).
Neste momento, compete à Comissão de Educação e Cultura manifestar-se quanto ao mérito da
homenagem cívica, nos termos da alínea “f” do inciso IX do art. 32 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados.
Durante o prazo regimental, não foram apresentadas emendas ao projeto.
É o relatório.
II – Voto do Relator
O presente projeto, que pretende denominar “Rodovia Governador Alberto Silva” o trecho da BR-343
compreendido entre as localidades de Luís Correia e
Bertolínia, no Estado do Piauí, tem origem na iniciativa
do Senador João Vicente Claudino, aprovada no Senado Federal e encaminhada a esta Casa para revisão.
A homenagem proposta pelo nobre Senador nos
parece justa e oportuna. Em sua longa trajetória de
engenheiro e homem público, Alberto Tavares Silva
dedicou-se à luta sem tréguas em defesa do desenvolvimento de seu Estado natal, o Piauí.
Alberto Silva nasceu em 1918, na cidade de
Parnaíba, da qual foi Prefeito em duas ocasiões. Sua
carreira política, que durou mais de seis décadas, o
levou também a ocupar os cargos de Governador, de
Senador da República e de Deputado Federal, mandato
que cumpria quando de sua morte, em 28 de setembro de 2009, aos 91 anos de idade, por insuficiência
respiratória decorrente de uma pneumonia.
Como engenheiro – civil, mecânico e eletricista
– atuou no cargo de engenheiro-chefe dos Serviços
de Transportes Elétricos da Estrada de Ferro Central
do Brasil, foi diretor da Estrada de Ferro de Parnaíba,
diretor-técnico da Companhia de Força e Luz de Parnaíba, diretor da Companhia de Eletricidade do Ceará,
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coordenador do Programa de Desenvolvimento Industrial e Agrícola do Nordeste (Polonordeste) e presidente
da Empresa Brasileira de Transportes Urbanos (EBTU).
Por sua história de vida, pelo valor de sua obra
e por sua dedicação ao Estado do Piauí, homenagear Alberto Silva emprestando seu nome à única rodovia federal que tem seu início e término no território
piauiense nos parece medida de inquestionável mérito.
Assim, diante do exposto, acompanhamos a Comissão de Viação e Transportes, votando pela aprovação
do Projeto de Lei nº 7.790, de 2010.
Sala da Comissão, de 2011.– Deputado Nazareno Fonteles, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Educação e Cultura, em reunião
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o
Projeto de Lei nº 7.790/2010, nos termos do Parecer
do Relator, Deputado Nazareno Fonteles.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Fátima Bezerra – Presidente, Lelo Coimbra –
Vice-Presidente, Alex Canziani, Artur Bruno, Biffi, Dr.
Ubiali, Gastão Vieira, Izalci, Luiz Carlos Setim, Luiz
Noé, Nazareno Fonteles, Paulo Freire, Paulo Pimenta,
Paulo Rubem Santiago, Pedro Uczai, Pinto Itamaraty,
Professor Setimo, Professora Dorinha Seabra Rezende,
Raul Henry, Reginaldo Lopes, Rogério Marinho, Ságuas
Moraes, Tiririca, Waldenor Pereira, Waldir Maranhão,
Eduardo Barbosa, Eleuses Paiva, Ivan Valente, Rogério Peninha Mendonça e Rosane Ferreira.
Sala da Comissão, 1 de junho de 2011.– Deputada Fátima Bezerra, Presidenta.
PROJETO DE LEI Nº 531-A, DE 2011
(Do Senado Federal)
PLS Nº 520/2009
OFÍCIO Nº 98/2011
Autoriza o Poder Executivo a criar o Programa de Centros Olímpicos; tendo parecer da
Comissão de Turismo e Desporto, pela aprovação, com substitutivo (Relator: Dep. Romário).
Despacho: Às Comissões De:turismo
E Desporto; Finanças E Tributação (Art. 54
Ricd) Constituição e Justiça e de Cidadania
(Art. 54 RICD).
Apreciação:proposição Sujeita à Apreciação
Conclusiva Pelas Comissões – Art. 24 II
Publicação do Parecer da Comissão de Turismo e
Desporto
I – Relatório
O Projeto de Lei nº 531, de 2011, tem sua origem no Senado Federal, onde tramitou como Projeto
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de Lei do Senado (PLS) nº 520, de 2009, cuja autoria
é da ilustre Senadora Marisa Serrano.
Tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a
construir, ampliar ou recuperar instalações esportivas
nas capitais dos Estados e nas cidades com população superior a quinhentos mil habitantes, de modo a
garantir, em cada uma delas, a existência de, no mínimo, um centro olímpico a ser utilizado para o ensino,
o desenvolvimento e a prática de várias modalidades
esportivas.
Estabelece que terão prioridade as instalações
pertencentes à União, ou as que lhe sejam doadas
pelos Estados ou Municípios, conforme regulamento.
Os recursos financeiros necessários à execução do
Programa de Centros Olímpicos serão fixados no Orçamento Geral da União do ano seguinte ao da publicação do regulamento previsto.
No Senado Federal, a iniciativa foi aprovada pela
Comissão de Educação, Cultura e Esporte e encaminhada à Câmara dos Deputados para revisão.
Nesta Casa, o referido projeto de lei, sujeito à
apreciação conclusiva pelas Comissões, foi distribuído à Comissão de Turismo e Desporto, para análise
do mérito desportivo; à Comissão de Finanças e Tributação, para verificação da adequação financeira e
orçamentária; e à Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, para exame da constitucionalidade e
juridicidade da matéria, nos termos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Durante o prazo regimental, não foram apresentadas emendas ao projeto.
É o relatório.
II – Voto do Relator
O projeto de lei em análise, que teve origem
em proposta da ilustre Senadora Marisa Serrano
tem por objetivo disponibilizar, nas capitais dos
Estados e nas cidades com mais de quinhentos
mil habitantes, um centro olímpico para formação,
desenvolvimento e prática de várias modalidades
desportivas, como forma de proporcionar incentivo
natural ao crescimento do esporte no Brasil. Para
tanto, a proposição autoriza a criação, no âmbito
do Poder Público Federal, do Programa Centros
Olímpicos.
A iniciativa da nobre parlamentar é oportuna e
relevante. O primeiro passo para a democratização do
esporte em países urbanos como o nosso é a disponibilidade de espaços planejados, equipados e bem
conservados para a prática desportiva. Infelizmente,
apesar da recente valorização do esporte no contexto das políticas públicas sociais e da proximidade da
realização de megaeventos desportivos internacionais
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no País, ainda temos problemas com a insuficiência
ou as más condições de centros olímpicos. Segundo
a justificação da Senadora Marisa Serrano, o conjunto
das cidades com mais de quinhentos mil habitantes,
incluídas as capitais, é de quarenta municípios, o que
torna, a meu ver, o desafio grande, porém factível.
Quanto ao mérito, portanto, entendo que esta iniciativa
merece ser aprovada. No que se refere à forma, ela
deve sofrer alguns reparos, em razão das seguintes
considerações.
Em primeiro lugar, observe-se que a proposição
em análise constitui-se de projeto de lei autorizativo
e que, segundo a Súmula de Jurisprudência nº 01 da
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
desta Casa, com base no § 1º do art. 61, da Constituição Federal, projeto de lei de autoria de Deputado
ou Senador que autoriza o Poder Executivo a tomar
determinada providência de sua competência exclusiva
é inconstitucional. Com esse fundamento, provavelmente esta proposição será rejeitada naquela comissão e,
mesmo que a aprovemos aqui, perderemos a oportunidade de promover melhorias na legislação vigente.
Em segundo lugar, mas não menos importante,
está o fato de que, em 16 de março passado, a Presidenta da República sancionou a Lei nº 12.395, de
2011, que, dentre várias providências, instituiu dois
programas que se relacionam com a matéria do projeto
de lei sobre o qual nos debruçamos neste momento.
São o Programa Cidade Esportiva e a Rede Nacional de Treinamento. O primeiro destina-se a fomentar
novas iniciativas públicas para o desenvolvimento do
esporte olímpico e paraolímpico, por meio de convênio, nos Municípios que preencham requisitos que não
foram definidos na Lei, mas que serão regulados por
ato do Poder Executivo. O segundo, a Rede Nacional
de Treinamento, criada para, dentre outras atribuições,
fomentar centros regionais e locais de treinamento,
conforme condições que também não estão colocadas na Lei e que estão para ser definidas por ato do
Poder Executivo.
Parece-me, portanto, oportuno e mais apropriado
que a matéria proposta no PL nº 531, de 2011, seja
inserida na Lei nº 12.395, de 2011. Com esse entendimento, proponho, por meio de substitutivo que apresento anexo, a inclusão de dois novos dispositivos à
referida Lei, os quais determinam:
No Programa Cidade Esportiva, prioridade no
atendimento das capitais dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios interessados com mais de quinhentos mil habitantes;
No fomento aos centros locais e regionais de treinamento de que trata a Rede Nacional de Treinamento,
prioridade à construção e reforma de centros olímpi-
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cos das capitais dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios com mais de quinhentos mil habitantes.
Por último, entendo que o substitutivo ora apresentado não enfrentará problemas na Comissão de
Finanças e Tributação, já que não há geração de novas
despesas, mas apenas o estabelecimento de prioridades para os gastos já programados.
Diante do exposto voto pela aprovação do Projeto
de Lei nº 531, de 2011, do Senado Federal, na forma
do substitutivo anexo.
Sala da Comissão de 2011.– Deputado Romário,
Relator.
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
Nº 531, DE 2011
Altera a Lei nº 12.395, de 2011, para regular os Municípios que poderão ser atendidos pelo Programa Cidade Esportiva e pela
Rede Nacional de Treinamento.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 12. 395, de 16 de março de 2011,
passa a vigorar acrescida dos seguintes dispositivos:
“Art. 12-A. As capitais dos Estados, o
Distrito Federal e os Municípios com mais de
quinhentos mil habitantes interessados deverão ser atendidos com prioridade no Programa
Cidade Esportiva. “
“Art. 17-A No fomento aos centros locais
e regionais de treinamento de que trata o art.
17, será dada prioridade à construção e reforma de centros olímpicos das capitais dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
com mais de quinhentos mil habitantes.”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, de 2011.– Deputado Romário,
Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Turismo e Desporto, em reunião
ordinária realizada hoje, aprovou, na forma do substitutivo, o Projeto de Lei nº 531/2011, nos termos do
Parecer do Relator, Deputado Romário.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jonas Donizette – Presidente, Romário, Valadares
Filho e Renan Filho – Vice-Presidentes, Acelino Popó,
André Figueiredo, Benjamin Maranhão, Carlaile Pedrosa,
Danrlei de Deus Hinterholz, Domingos Neto, Fábio Faria,
Jô Moraes, José Airton, Luci Choinacki, Otavio Leite, Renzo Braz, Rubens Bueno, Andre Moura e Roberto Britto.
Sala da Comissão, 31 de maio de 2011.– Deputado Jonas Donizette, Presidente.
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COMISSÕES
ATAS
COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL-CAINDR
54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da Décima Segunda Reunião Extraordinária de audiência pública realizada em 25 de
maio de 2011
Às onze horas e quarenta e sete minutos do dia
vinte e cinco de maio de dois mil e onze, reuniu-se a
Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional, com participação da Comissão
de Direitos Humanos e Minorias, no Anexo II, Plenário
11 da Câmara dos Deputados, com a presença dos
Senhores Deputados Gladson Cameli – Presidente;
Carlos Souza e Raul Lima – Vice-Presidentes; Dudimar
Paxiuba, Laurez Moreira, Marcio Bittar, Marinha Raupp,
Miriquinho Batista, Neri Geller, Padre Ton, Perpétua
Almeida e Valtenir Pereira – Titulares; Ademir Camilo,
Antônia Lúcia, Arnaldo Jordy, Átila Lins, Hélio Santos,
Lindomar Garçon, Lúcio Vale, Paulo Cesar Quartiero,
Professora Marcivania e Zé Geraldo – Suplentes; Domingos Dutra – Não membros. Deixaram de comparecer os Deputados Giovanni Queiroz, Taumaturgo Lima
e Zequinha Marinho. ABERTURA: Havendo número
regimental, o Deputado Arnaldo Jordy assumiu a Presidência e declarou abertos os trabalhos de audiência
pública para discussão de aspectos socioeconômicos,
ambientais e jurídicos da Usina Hidrelétrica de Belo
Monte, em atendimento aos Requerimentos desta Comissão n.ºs 33 e 38/11, e nº 63, de 2011, da CDHM,
de autoria do Deputado Arnaldo Jordy. Inicialmente,
o Presidente cumprimentou os presentes e convidou
os expositores para compor a mesa: o Senhor Bruno
Valente, Procurador do MPF do Pará e o Senhor José
Carlos de Lima Costa, Representante da OAB do Pará.
Na sequência, fez uso da palavra. Em seguida, o Presidente passou a palavra aos expositores. Na sequência,
o Presidente concedeu a palavra aos parlamentares
inscritos. Em seguida, os expositores fizeram uso da
palavra para réplicas e considerações finais. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Deputado
Gladson Cameli encerrou os trabalhos às quatorze
horas e quinze minutos. E, para constar, eu –, Iara
Araújo Alencar Aires, Secretária, lavrei a presente Ata,
que, por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo
Presidente, Deputado Gladson Cameli –, e publicada
no Diário da Câmara dos Deputados.
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COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL-CAINDR
54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da Décima Terceira reunião Ordinária Deliberativa, Realizada em 1º de junho de 2011
Às dez horas e doze minutos do dia primeiro de
junho de dois mil e onze, reuniu-se ordinariamente a
Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional, no Plenário 15 do Anexo II da
Câmara dos Deputados, com a presença dos Senhores
Deputados Gladson Cameli, Presidente; Carlos Souza
e Raul Lima, Primeiro e Segundo Vice-Presidentes;
Dudimar Paxiuba, Marcio Bittar, Marinha Raupp, Miriquinho Batista, Padre Ton, Taumaturgo Lima e Valtenir
Pereira, Titulares; Antônia Lúcia, Arnaldo Jordy, Lúcio
Vale, Paulo Cesar Quartiero, Professora Marcivania e
Zé Geraldo, Suplentes. Deixaram de comparecer os
Senhores Deputados Giovanni Queiroz, Laurez Moreira, Neri Geller, Perpétua Almeida e Zequinha Marinho,
Titulares. ABERTURA: Havendo número regimental,
o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos
e submeteu à apreciação a Ata da Décima Primeira
Reunião Deliberativa Ordinária, realizada no dia 25 de
maio de 2011. O Deputado Miriquinho Batista solicitou
a dispensa da leitura da Ata, em virtude da distribuição
de cópia aos presentes. Em votação, a Ata foi aprovada
por unanimidade. EXPEDIENTE: O Senhor Presidente informou que havia sido encaminhado à Comissão
convite para a reunião do Parlamento Amazônico a
ser realizada no próximo dia 3 de junho, na cidade
de Cuiabá (MT). Ele acrescentou que tal convite era
extensivo a todos os membros do Colegiado e havia
sido formulado pelos Presidentes da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e do Parlamento
Amazônico. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou
ao Plenário que, em razão da Audiência Pública a se
realizar na sequência da reunião, fosse autorizada a
inversão da Ordem do Dia, para deliberação primeiramente dos Projetos de Lei, que já haviam constado
de pautas anteriores. Houve aprovação unânime do
Colegiado. ORDEM DO DIA: A – REQUERIMENTOS:
1 – REQUERIMENTO Nº 47/2011 – do Sr. Raul Lima
– que “requer sejam convidados o Procurador-Geral
do Estado do Amazonas, Sr. Frânio Lima, e o Dr. Marcelo de Sá Mendes, Procurador de Justiça e Diretor
Financeiro da ANAPE-Associação Nacional dos Procuradores de Estado, para prestarem informações a
respeito do fechamento noturno da rodovia internacional
BR-174, no trecho da reserva indígena Waimiri-Atroari,
divisa entre os Estados do Amazonas e Roraima”. NÃO
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DELIBERADO. 2 – REQUERIMENTO Nº 48/2011 –
do Sr. Padre Ton – que “solicita sejam convidados os
Senhores Luiz Cláudio Costa, Secretário da Educação Superior do Ministério da Educação, e um representante da Associação Brasileira das Mantenedoras
das Faculdades Isoladas e Integradas-ABRAFI, com
a finalidade de debater a situação das faculdades da
Amazônia Legal, em relação ao Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior-SINAES, do Ministério da Educação”. Discutiram a matéria os Deputados
Miriquinho Batista e Antônia Lúcia. REQUERIMENTO
APROVADO. 3 – REQUERIMENTO Nº 49/2011 – do
Sr. Gladson Cameli e outros – que “requer a realização do V Simpósio da Amazônia no dia 8 de novembro
de 2011 e encontros preparatórios para esse evento
em todos os nove Estados da Amazônia Legal, como
também a participação desta Comissão em alguns seminários e debates em território nacional ou em outros
países, para discutir assuntos da competência deste
Colegiado”. Presidindo os trabalhos o Deputado Dudimar Paxiuba, discutiu a matéria o Deputado Arnaldo
Jordy. REQUERIMENTO APROVADO, COM A ALTERAÇÃO SUGERIDA PELO DEPUTADO ARNALDO
JORDY, PARA QUE O DEBATE SOBRE A AMAZÔNIA SEJA ESTENDIDO A TODAS AS UNIDADES
DA FEDERAÇÃO. B – PROPOSIÇÕES SUJEITAS À
APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA: 4 – PROJETO DE LEI
Nº 7.859/2010 – do Sr. Wandenkolk Gonçalves – que
“dispõe sobre a criação da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) no Município de Parauapebas, no Estado do Pará”. RELATOR: Deputado Lúcio
Vale. PARECER: pela aprovação. VISTA CONCEDIDA
AO DEPUTADO CARLOS SOUZA, EM 04/05/2011.
APROVADO O PARECER. 5 – PROJETO DE LEI Nº
7.881/2010 – do Sr. Beto Faro – que “altera o art. 1º
da Medida Provisória nº 2.199-14, de 24 de agosto de
2001, e dá outras providências”. RELATORA: Deputada
Antônia Lúcia. PARECER: pela aprovação. APROVADO
O PARECER. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada
a reunião às dez horas e trinta e oito minutos, tendo
antes declarado contar com a presença do Colegiado
na Audiência Pública a seguir, da qual participaria o
Ministro da Integração Nacional, Sr. Fernando Bezerra,
para discussão dos “investimentos para o desenvolvimento da Amazônia”. E, para constar, eu –, Iara Araújo
Alencar Aires, Secretária, lavrei a presente Ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Presidente
e encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos
Deputados. – Deputado Gladson Cameli, Presidente.
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COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL – CAINDR
54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da Décima quarta Reunião Extraordinária de Audiência Pública realizada em 1º de Junho
de 2011
Às onze horas e quinze minutos do dia primeiro
de junho de dois mil e onze, reuniu-se a Comissão da
Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional, no Anexo II, Plenário 15 da Câmara dos
Deputados, com a presença dos Senhores Deputados
Gladson Cameli – Presidente; Carlos Souza e Raul
Lima – Vice-Presidentes; Dudimar Paxiuba, Laurez
Moreira, Marcio Bittar, Marinha Raupp, Miriquinho Batista, Padre Ton, Perpétua Almeida, Taumaturgo Lima
e Valtenir Pereira – Titulares; Antônio Lúcia, Arnaldo
Jordy, Átila Lins, Francisco Praciano, Lúcio Vale, Paulo
Cesar Quartiero, Professora Marcivania e Zé Geraldo
– Suplentes. Compareceram também os Deputados
Luiz Noé, Mauro Nazif, Júlio Delgado, Ribamar Alves, Ságuas Moraes, e o Senador Ivo Cassol – Não
membros. ABERTURA: Havendo número regimental,
o Presidente declarou abertos os trabalhos de Audiência Pública para discussão de estratégias de desenvolvimento regional para a região Amazônica, em
face dos Requerimentos nºs 35 e 22/11, de autoria
dos Deputados Gladson Cameli e Miriquinho Batista.
Inicialmente, o Presidente cumprimentou os presentes e convidou os expositores para comporem a mesa,
Sua Excelência o Ministro da Integração Nacional, Sr.
Fernando Bezerra de Souza Coelho, bem como o Sr.
Djalma Bezerra Mello, Superintendente da SUDAM.
Em seguida, passou a palavra ao Ministro da Integração, Sr. Fernando Bezerra. Após a exposição de Sua
Excelência, o presidente Gladson Cameli passou a direção dos trabalhos ao 1º Vice-presidente, Deputado
Carlos Souza, que registrou a presença, em Plenário,
do Secretário Executivo, Sr. Alexandre Navarro; do Secretário de Políticas de Desenvolvimento Regional, Sr.
Sérgio Duarte de Castro, e do Secretário de Fundos
Regionais e Incentivos Fiscais, Sr. Jenner Guimarães
do Rêgo, todos do Ministério da Integração Nacional.
Na sequência, passou a direção dos trabalhos ao Deputado Miriquinho Batista, que seguiu na oitiva dos
demais parlamentares inscritos. Sua Excelência, o Sr.
Fernando Bezerra, Ministro da Integração Nacional
usou da palavra para réplicas e considerações finais.
Em seguida, a palavra foi concedida ao Sr. Djalma de
Mello, Superintendente da SUDAM. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Deputado Miriqui-

Junho de 2011

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 9

29509

nho Batista encerrou os trabalhos às quatorze horas
e vinte e quatro minutos. E, para constar, eu –, Iara
Araújo Alencar Aires, Secretária, lavrei a presente Ata,
que, por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo
Presidente, Deputado Gladson Cameli –, e publicada
no Diário da Câmara dos Deputados.

trabalhos às dezessete horas e cinquenta e oito minutos. E, para constar, eu –, Iara Araújo Alencar Aires,
Secretária, lavrei a presente Ata, que, por ter sido lida
e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado
Gladson Cameli –, e publicada no Diário da Câmara
dos Deputados.

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL- CAINDR

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da décima quinta reunião Ordinária de
Audiência Pública realizada em 07 de junho de 2011.
Às quatorze horas e quarenta e quatro minutos
do dia sete de junho de dois mil e onze, reuniu-se a
Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de
Desenvolvimento Regional, no Anexo II, Plenário 14
da Câmara dos Deputados, com a presença dos Senhores Deputados – Presidente Gladson Cameli; Vice-Presidente Carlos Souza – Titulares: Marcio Bittar,
Neri Geller, Padre Ton, Perpétua Almeida – Suplentes:
Ademir Camilo, Antônia Lúcia, Hélio Santos, Paulo
Cesar Quartiero, Professora Marcivania e Zé Geraldo. Não Membros: Silas Camara, Dr. Grilo, Ságuas
Moraes e Janete Rocha Pietá. ABERTURA: Havendo
número regimental, o Presidente declarou abertos os
trabalhos da audiência pública destinada a debater a
ENTRADA DO “OXI NO PAÍS, PRODUÇÃO, USO E
TRÁFICO DE ENTORPECENTES POR INDÍGENAS
DA AMAZÔNIA LEGAL”, em atendimento aos Requerimentos nºs 36,39, e 40/2011, respectivamente dos
Deputados Márcio Bittar, Padre Tom e Antônia Lúcia.
Inicialmente, o Presidente cumprimentou os presentes e convidou os expositores para compor a mesa: o
Senhor PAULO CLEMENTE, Antropólogo, Indigenista, Representando o Presidente da FUNAI; a Senhora
DEURIDES NAVEGA, Diretora-Substituta do Departamento de Atenção à Saúde Indígena; o Senhor JOEL
ZARPELLON MAZO, Presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Federal (SINDEPOL); Senhora CRISTIANA FREITAS Coordenadora Geral do Conselho de
Defesa da Pessoa Humana-SDH/PR. Na sequência, o
Presidente passou a palavra aos expositores. Em seguida passou a Presidência para a Deputada Antônia
Lucia. Em lugar da Sra. DEURIDES NAVEGA, falou o
Senhor CARLOS COLOMA. A Deputada Antônia Lúcia
passou a Presidência ao Deputado Padre Tom que, na
sequência concedeu a palavra aos parlamentares inscritos e por último aos representantes indígenas. Em
seguida, os expositores fizeram uso da palavra para
réplicas e considerações finais. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os

54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 16ª Reunião Ordinária Audiência Pública realizada em 31 de maio de 2011.
Às quatorze horas e quarenta e nove minutos do
dia trinta e um de maio de dois mil e onze, reuniu-se
a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, no Anexo II, Plenário 13 da Câmara dos
Deputados, sob a presidência alternada dos Deputados Bruno Araújo e Izalci. A Lista de Presença registrou o comparecimento dos Senhores Deputados
Bruno Araújo – Presidente; Antonio Imbassahy, Silas
Câmara e Ruy Carneiro – Vice-Presidentes; Aureo,
Carlinhos Almeida, Cleber Verde, Dr. Adilson Soares,
Gilmar Machado, José Rocha, Luciana Santos, Marcelo Aguiar, Missionário José Olimpio, Newton Lima,
Pastor Eurico, Paulo Foletto, Ribamar Alves, Rogério
Peninha Mendonça, Salvador Zimbaldi, Sandro Alex
e Sibá Machado – Titulares; Domingos Neto, Eduardo
Azeredo, Fábio Ramalho, Izalci, Renzo Braz e Zequinha Marinho – Suplentes. Deixaram de comparecer os
Deputados Antônia Lúcia, Ariosto Holanda, Arolde de
Oliveira, Beto Mansur, Emiliano José, Francisco Floriano, Hermes Parcianello, Hugo Motta, Júlio Campos,
Lindomar Garçon, Luiza Erundina, Manoel Salviano,
Márcio Marinho, Marcos Montes, Marllos Sampaio,
Miro Teixeira, Paulo Wagner, Ratinho Junior e Sandes
Júnior. ABERTURA: O Presidente declarou abertos os
trabalhos da reunião de audiência pública, aprovada
mediante o requerimento nº 20 de 2011 de autoria do
Deputado Silas Câmara, e destinada a debater os contratos de privatização das telecomunicações brasileiras,
incluindo a questão dos bens reversíveis à União. Justificaram a ausência o Embaixador Ronaldo Sardenberg,
Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel), que indicou como representante Roberto Pinto Martins, Superintendente de Serviços Públicos da
agência; e o Senhor Antonio Carlos Valente, Presidente do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e
de Serviço Móvel Celular e Pessoal (SindiTelebrasil),
que indicou como representante o Diretor-Executivo
do sindicato, o Senhor Eduardo Levy Cardoso Moreira. Após os cumprimentos, o Presidente convidou os
expositores para tomarem assento à Mesa. Antes da

29510

Quinta-feira 9

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

fala dos palestrantes, o Deputado Silas Câmara pediu a
palavra para agradecer a presença do Senhor Roberto
Pinto Martins e lamentar a ausência do Presidente da
Anatel. O Deputado apresentou Questão de Ordem
sobre a possibilidade de convocação do Presidente
da Anatel. O Presidente respondeu que estudaria o
assunto e traria a resposta na próxima semana. Em
seguida, o Presidente, atendendo a outra colocação
do Deputado sobre a falta de conteúdo da resposta
que recebeu da Anatel à requerimento de sua autoria,
sobre contratos de privatização das telecomunicações
brasileiras e a questão dos bens reversíveis à União,
sugeriu que o Deputado apresentasse requerimento
de informações ao Ministério das Comunicações solicitando novas informações sobre o assunto. Dando
prosseguimento à reunião, o Presidente concedeu
a palavra aos expositores na seguinte ordem: 1) Sr.
Roberto Pinto Martins, Superintendente de Serviços
Públicos da Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel); 2) Sr. Eduardo Levy Cardoso Moreira, Diretor-Executivo do Sindicato Nacional das Empresas de
Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal (SindiTelebrasil); 3) Sr. Lucas Furtado, Procurador-Geral
do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da
União (TCU). Encerradas as exposições, o Presidente apresentou suas ponderações e, passou a palavra
ao Deputado Silas Câmara, autor do requerimento,
que apresentou suas colocações e questionamentos.
Durante a fase de debates falou o Deputado Sandro
Alex. Posteriormente, os expositores responderam às
interpelações dos oradores e usaram da palavra para
as considerações finais. ENCERRAMENTO: Nada mais
havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença
de todos e encerrou os trabalhos às dezesseis horas
e cinquenta e nove minutos. O inteiro teor foi gravado, passando, o arquivo de áudio, a integrar o acervo
documental desta reunião para degravação, mediante solicitação escrita. E, para constar, eu –., Myriam
Gonçalves Teixeira de Oliveira, lavrei a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelo Presidente,– Deputado Bruno Araújo, e publicada no Diário
da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 17ª Reunião Ordinária realizada em 1º
de junho de 2011.
Às dez horas e vinte e oito minutos do dia primeiro de junho de dois mil e onze, reuniu-se a Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
no Anexo II, Plenário 13 da Câmara dos Deputados,
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com a presença dos Senhores Deputados Bruno Araújo – Presidente; Antonio Imbassahy e Ruy Carneiro –
Vice-Presidentes; Antônia Lúcia, Ariosto Holanda,
Aureo, Carlinhos Almeida, Cleber Verde, Dr. Adilson
Soares, Emiliano José, Francisco Floriano, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, Hugo Motta, José Rocha,
Júlio Campos, Lindomar Garçon, Luciana Santos, Luiza Erundina, Márcio Marinho, Marcos Montes, Marllos
Sampaio, Miro Teixeira, Missionário José Olimpio,
Newton Lima, Pastor Eurico, Paulo Foletto, Ribamar
Alves, Rogério Peninha Mendonça, Salvador Zimbaldi,
Sandes Júnior e Sibá Machado – Titulares; Biffi, Dalva
Figueiredo, Domingos Neto, Eduardo Azeredo, Eli Correa Filho, Gorete Pereira, Izalci, Jhonatan de Jesus,
Luiz Noé, Manoel Junior, Renzo Braz, Rodrigo Maia,
Romero Rodrigues, Waldir Maranhão, Walter Ihoshi,
Wellington Roberto e Wladimir Costa – Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados Arolde de Oliveira, Beto Mansur, Manoel Salviano, Marcelo Aguiar,
Paulo Wagner, Ratinho Junior, Sandro Alex e Silas
Câmara. ABERTURA: Havendo número regimental, o
Presidente declarou abertos os trabalhos, e colocou à
apreciação as Atas das 13ª, 14ª e 15ª reuniões realizadas, respectivamente, nos dias 24 e 25 de maio de
2011. O Deputado José Rocha solicitou a dispensa da
leitura das atas. Não houve discussão. Em votação, as
Atas foram APROVADAS por unanimidade. EXPEDIENTE: O Presidente comunicou ao Plenário que: 1)
recebeu da Associação Telecentro de Informação e
Negócios convite, extensivo aos membros da Comissão, para participar do fórum on-line, com participação
por escrito, “Techsoup JAM: inovação em um mundo
conectado”, que acontecerá no dia 15 de junho; 2) recebeu do Presidente do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro),
João Alziro Herz da Jornada, convite, extensivo aos
membros da Comissão, para visitar o campus laboratorial do instituto, em Duque de Caxias, RJ, em data a
ser agendada; 3) recebeu convite, extensivo aos membros da Comissão, para participar como palestrante
do evento “Tecnologia da Informação e Comunicação
para a Copa do Mundo e Olimpíadas no Brasil”, a ser
realizado nos dias 2 e 3 de agosto, em São Paulo; 4)
recebeu carta do Vice-Presidente da Amgen para Ásia
e América Latina, Richard Davies, comunicando a
aquisição do laboratório Bergamo pela empresa de
biotecnologia Amgen; 5) recebeu justificativa de ausência dos Deputados: Fernando Marroni, no período
de 16 a 22 de maio, em razão de participação, em
missão oficial, do 7º Fórum Global de Parlamentares
para a Habitação, na cidade de Zada, Croácia; Beto
Mansur, no período de 16 a 23 de maio, em virtude de
participação nos eventos Feira Internacional da Cons-
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trução – Construmat, em Barcelona, e Café com Parlamentares em Brasília; Paulo Wagner, no período de
15 a 20 de maio, para tratamento de saúde; Missionário José Olimpio e Marllos Sampaio, nos dias 24 e 25
de maio, respectivamente, devido a compromissos
político–partidários; 6) foi publicado no Diário Oficial
da União, no dia 26 de maio, aviso comunicando às
entidades cujos processos de renovação de outorga,
em análise na comissão, estão com documentação
incompleta, que o prazo para encaminhamento de documentos é de 90 dias improrrogáveis, a contar da
data da publicação do aviso; 7) tendo em vista a aprovação, no dia 31 de maio, do parecer preliminar ao
PLDO 2012 (PLN nº 2/2011), o prazo para apresentação de emendas na comissão será de 1º a 10 de junho,
e as sugestões de emendas devem ser entregues na
secretaria da comissão, e também encaminhadas pelo
sistema de emendas, até o dia 7 de junho. A reunião
para a votação das emendas foi marcada para o dia 8
de junho; 8) foram distribuídas aos relatores as seguintes proposições, cuja relação foi encaminhada por meio
eletrônico aos membros da comissão e divulgada na
página da comissão: 26 de maio – Deputado Antonio
Imbassahy, PROJETO DE LEI Nº 845/11; Deputado
Ariosto Holanda, TVR Nº 2.843/11; Deputado Beto
Mansur, TVR Nº 1.993/09; Deputado Carlinhos Almeida; TVR Nº 2.737/11; Deputado Dr. Adilson Soares,
TVR Nº 2.548/10; Deputado Francisco Floriano, TVR
Nº 2.729/11; Deputado Júlio Campos, TVR Nº 2.721/11;
Deputado Lindomar Garçon, TVR Nº 2.926/11; Deputado Márcio Marinho, TVR Nº 2.756/11; Deputado Missionário José Olimpio, TVR Nº 2.616/11; Deputado
Ribamar Alves, TVR Nº 2.905/11; Deputado Ruy Carneiro, TVR Nº 2.761/11; Deputado Salvador Zimbaldi,
TVR Nº 2.916/11. O Presidente submeteu ao plenário
a substituição do nome do Diretor de Inovação e Tecnologia (Antonio Cesar Olinto de Oliveira) pelo do Diretor da Qualidade (Alfredo Carlos Orphão Lobo) do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) para a audiência pública
sobre o novo padrão de tomadas elétricas, aprovada
pelo requerimento nº 26, de 2011, e marcada para o
dia 7 de junho. Em votação a alteração foi aprovada.
Submeteu, também, ao plenário a conversão, em eventos conjuntos com a Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional, as audiências públicas objeto
dos Requerimentos nºs 11 e 12, de 2011, do Deputado Takayama, sobre acidentes nucleares, e a substituição do nome de José Augusto Perrotta, Diretor de
Projetos Especiais do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen), pelo de Laercio Antonio Vinhas, Diretor de Radioproteção e Segurança Nuclear
da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).
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Em votação as alterações foram aprovadas. ORDEM
DO DIA: Matéria Sobre a Mesa: O Presidente colocou
em votação os requerimentos para inclusão, extrapauta, dos Requerimentos nºs 40 e 41 de 2011, respectivamente, dos Deputados Domingos Neto e Rodrigo
Maia. Em votação, o Plenário APROVOU por unanimidade. 1 – REQUERIMENTO Nº 40/11 – do Sr. Domingos Neto – que “requer a realização de Audiência Pública conjunta com a Comissão de Defesa do Consumidor, para debater sobre as inúmeras reclamações
dos consumidores sobre o serviço das operadoras de
telefonia móvel, problema ocasionado pelo número
reduzido de antenas no Brasil”. Falaram os Deputados
Eduardo Azeredo, Hugo Motta, Ruy Carneiro e José
Rocha. APROVADO. 2 – REQUERIMENTO Nº 41/11
– do Sr. Rodrigo Maia – que “solicita realização de Audiência Pública conjunta com as Comissões de Seguridade Social e Família e de Defesa do Consumidor
para discutir as implicações do uso do telefone celular
na saúde de seus usuários”. Falaram os Deputados
Carlinhos Almeida, Eduardo Azeredo e Sibá Machado.
APROVADO, RETIFICANDO-SE O TEXTO PARA
“CONVITE”. 3 – REQUERIMENTO Nº 27/11 – da Sra.
Luciana Santos – que “requer a constituição de Subcomissão Especial para possibilitar a análise de formas
de financiamento de mídia alternativa”. Falou o Deputado Carlinhos Almeida. APROVADO. O Presidente
esclareceu ao Plenário que duas outras subcomissões
especiais já foram aprovadas e aguardavam a composição de seus membros para serem instaladas. Solicitou que os partidos encaminhem as indicações para
as três subcomissões especiais até o dia 03 de junho
(próxima 6ª feira). Caso contrário, ele fará as indicações. 4 – REQUERIMENTO Nº 38/11 – do Sr. Antonio
Imbassahy – que “requer seja convocado o Ministro
Chefe da Casa Civil, Senhor Antonio Palocci, para
comparecer a esta Comissão e prestar esclarecimentos sobre contratos de consultoria realizados entre a
empresa Projeto Consultoria, Planejamento e Eventos
Ltda. e as empresas LG, Samsung, Claro-Embratel,
TIM, OI, no período de 2006 a 2011”. Anunciado o item,
o Deputado Newton Lima apresentou Questão de Ordem com base nos artigos 55 e 32 inciso III, alegando
não ser atribuição da comissão a convocação proposta no requerimento. O Presidente respondeu a Questão de Ordem, afirmando que os artigos citados pelo
Deputado referem-se a pareceres, e que qualquer
Comissão da Câmara dos Deputados, de acordo com
o artigo 50 da Constituição Federal, pode convocar
Ministro de Estado para prestar informações sobre
assunto previamente determinado. A Questão de Ordem foi indeferida pelo Presidente. Discutiram a matéria os Deputados Gilmar Machado, José Rocha,
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Waldir Maranhão, Wladimir Costa, Sandes Junior, Domingos Neto e Rodrigo Maia. Em votação o requerimento foi rejeitado. Os Deputados Antônio Imbassahy
(vice-líder do PSDB), Sibá Machado (vice-líder do PT),
e Rodrigo Maia (vice-líder do DEM) solicitaram a verificação de votação. O Deputado Domingos Neto procedeu à chamada nominal. Votaram sim os Deputados
Antonio Imbassahy, Bruno Araújo, Ruy Carneiro, Júlio
Campos, Eduardo Azeredo e Rodrigo Maia. Votaram
não os Deputados Antônia Lúcia, Carlinhos Almeida,
Emiliano José, Gilmar Machado, Newton Lima, Sibá
Machado, Hugo Motta, Luciana Santos, Marllos Sampaio, Rogério Peninha Mendonça, Sandes Júnior, Dr.
Adilson Soares, José Rocha, Ariosto Holanda, Luiza
Erundina, Dalva Figueiredo, Wladimir Costa, Waldir
Maranhão, Izalci, Luiz Nóe e Paulo Foletto. O Presidente proclamou o resultado: votaram vinte e sete Deputados; seis favoráveis e vinte e um contrários. REJEITADO O REQUERIMENTO, CONTRA OS VOTOS
DOS DEPUTADOS ANTONIO IMBASSAHY, BRUNO
ARAÚJO, RUY CARNEIRO, JÚLIO CAMPOS, EDUARDO AZEREDO E RODRIGO MAIA. 5 – PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.865/10 – da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
– (MSC 160/2010) – que “aprova o texto do Acordo de
Cooperação entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Helênica em Assuntos Econômicos, Científicos, Tecnológicos e de
Inovação, celebrado em Atenas, em 3 de abril de 2009,
nos termos do projeto de decreto legislativo que apresentamos a seguir” RELATOR: Deputado MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIO. PARECER: pela aprovação.
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. Terminada a votação o Deputado Sibá Machado pediu a
palavra para solicitar ao Presidente a inclusão dos
Presidentes da Confederação Nacional da Indústria
(CNI) e da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) entre os convidados da audiência pública,
aprovada pelo requerimento nº 26/2011, que discutirá
a viabilidade da adoção do novo padrão de tomadas
elétricas brasileiras. O Presidente concordou com as
inclusões. 6 – TVR Nº 2.951/11 – do Poder Executivo
– (MSC 754/2010) – que “submete à apreciação do
Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 2
de agosto de 2010, que declara perempta a concessão
outorgada ao Sistema Clube de Comunicação Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias no município de Tuntum, Estado do Maranhão”.
RELATOR: Deputado TAKAYAMA. PARECER: pela
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 7 – PROJETO DE LEI Nº 6.361/09 – do Senado Federal – Demóstenes Torres – (PLS 171/2007)
– que “altera o art. 4º da Lei nº 4.898, de 9 e dezembro
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e 1965, que regula o direito e Representação e o processo e Responsabilidade Administrativa Civil e Penal,
nos casos de abuso de autoridade, para incluir as alíneas “j”, “k”, “I” e “m””. (Apensado: PL 2856/1997 (Apensados: PL 40/1999, PL 1072/1999, PL 3067/1997, PL
3349/1997 e PL 3577/1997)) RELATOR: Deputado
SILAS CÂMARA. PARECER: pela aprovação do PL
2856/1997, do PL 3067/1997, do PL 3349/1997, do PL
3577/1997, do PL 40/1999 e do PL 1072/1999, apensados, com Substitutivo e pela rejeição do PL 6.361/09.
VISTA AO DEPUTADO JÚLIO CAMPOS. Antes de
dar início aos itens da pauta Proposições Sujeitas à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões: Prazo Constitucional, o Presidente submeteu à apreciação do
plenário a inversão de pauta do item 14, solicitada pelo
Deputado Jose Rocha. Aprovada, passou-se a apreciação da matéria. 8 – TVR Nº 2.125/10 – do Poder
Executivo – (MSC 95/2010) – que “submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 04 de março de 2010, que renova, por dez anos,
a concessão outorgada à Rádio Cacique de Capão
Bonito Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média no
município de Capão Bonito, Estado de São Paulo”.
RELATOR: Deputado ANTONIO IMBASSAHY. PARECER: pela rejeição. Vista ao Deputado Carlinhos
Almeida, em 25/05/2011. RETIRADA DE PAUTA PELO
RELATOR. 9 – TVR Nº 2.659/11 – do Poder Executivo
– (MSC 747/2010) – que “submete à apreciação do
Congresso Nacional o atos constante do Decreto de
5 de agosto de 2010, que renova, por dez anos, a concessão outorgada à Rádio Pérola do Turi Ltda. para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em ondas médias no município de
Santa Helena, Estado do Maranhão”. RELATOR: Deputado AUREO. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 10 – TVR
Nº 2.844/11 – do Poder Executivo – (MSC 749/2010)
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 298, de 30 de março de
2010, que outorga autorização à Associação Cultural
Projeção e Vida DF e Entorno para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Guará I, Distrito Federal”. RELATOR: Deputado PAULO WAGNER.
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 11 – TVR Nº 2.921/11 – do
Poder Executivo – (MSC 752/2010) – que “submete à
apreciação de Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nº 175, de 24 de março de 2010, que renova,
por dez anos, a permissão outorgada à Rádio Tribuna
de Petrópolis Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência
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modulada no município de Petrópolis, Estado do Rio
de Janeiro”. RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 12 – TVR Nº 2.932/11 – do
Poder Executivo – (MSC 752/2010) – que “submete à
apreciação de Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nº 442, de 13 de maio de 2010, que renova,
por dez anos, a permissão outorgada à Rádio Tempo
FM Ltda., originariamente outorgada à Rádio Transcariri Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada no município de Juazeiro do Norte, Estado do
Ceará”. RELATOR: Deputado MISSIONÁRIO JOSÉ
OLIMPIO. PARECER: pela aprovação. APROVADO
POR UNANIMIDADE O PARECER. 13 – PROJETO
DE LEI Nº 91/07 – do Sr. Neilton Mulim – que “altera
os arts. 79, 109 e 163 da Lei nº 9.472, de 16 de julho
de 1997, que “dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações”, e dá outras providências”.
(Apensados: PL 428/2007, PL 515/2007, PL 585/2007,
PL 1902/2007 e PL 1907/2007) RELATOR: Deputado
SILAS CÂMARA. PARECER: pela aprovação deste, e
pela rejeição do PL 428/2007, do PL 515/2007, do PL
585/2007, do PL 1902/2007, e do PL 1907/2007, apensados. RETIRADO DE PAUTA, DE OFÍCIO. 14 – PROJETO DE LEI Nº 1.556/07 – do Sr. Beto Mansur – que
“dispõe sobre a criação do sistema de emergência na
telefonia fixa e móvel”. RELATOR: Deputado JOSÉ
ROCHA. PARECER: pela rejeição. Vista à Deputada
Luiza Erundina, em 25/05/2011. APROVADO POR
UNANIMIDADE O PARECER. 15 – PROJETO DE LEI
Nº 112/11 – do Sr. Sandes Júnior – que “altera a Lei
nº 5.768, de 20 de dezembro de 1971, tornando obrigatória a transmissão de sorteios e operações assemelhadas, ao momento em que se realizem, pela Internet”. RELATOR: Deputado JÚLIO CAMPOS. PARECER: pela aprovação. RETIRADO DE PAUTA PELO
RELATOR. ENCERRAMENTO: Antes de encerrar, o
Presidente comunicou os próximos eventos da comissão: dia 2 de junho, às 9h30, lançamento do livro “Inovações Tecnológicas: desempenho, políticas e potencial” de autoria de Carlos Henrique de Brito Cruz,
Glauco Arbix e outros especialistas em inovação; e dia
7 de junho, às 14h30, audiência pública para debater
“A viabilidade da adoção do novo padrão de tomadas
elétricas brasileiras”, fruto do requerimento nº 26, de
2011, dos Deputados Sandro Alex e Bruno Araújo.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os
trabalhos às doze horas. Para constar, eu,–., Myriam
Gonçalves Teixeira de Oliveira, Secretária, lavrei a presente Ata que será assinada pelo Presidente e encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos Deputados. Deputado Bruno Araújo, –, Presidente.
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 20ª Reunião Extraordinária Realizada
em 8 de Junho de 2011.
Às onze horas e dezenove minutos do dia oito
de junho de dois mil e onze, reuniu-se a Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, no
Anexo II, Plenário 13 da Câmara dos Deputados, com
a presença dos Senhores Deputados Bruno Araújo –
Presidente; Antonio Imbassahy, Silas Câmara e Ruy
Carneiro – Vice-Presidentes; Ariosto Holanda, Arolde
de Oliveira, Aureo, Carlinhos Almeida, Cleber Verde,
Francisco Floriano, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, Hugo Motta, José Rocha, Júlio Campos, Luciana Santos, Luiza Erundina, Manoel Salviano, Marcelo
Aguiar, Márcio Marinho, Marcos Montes, Marllos Sampaio, Missionário José Olimpio, Newton Lima, Paulo
Foletto, Paulo Wagner, Ratinho Junior, Ribamar Alves,
Rogério Peninha Mendonça, Salvador Zimbaldi, Sandes Júnior, Sandro Alex e Sibá Machado – Titulares;
Domingos Neto, Dr. Grilo, Eduardo Azeredo, Félix Mendonça Júnior, Izalci, Jhonatan de Jesus, Luiz Noé, Milton
Monti, Paulo Abi-Ackel, Renzo Braz, Rodrigo de Castro,
Romero Rodrigues, Stefano Aguiar, Waldir Maranhão,
Walter Ihoshi, Wellington Roberto, Wladimir Costa e Zequinha Marinho – Suplentes. Deixaram de comparecer
os Deputados Antônia Lúcia, Beto Mansur, Dr. Adilson
Soares, Emiliano José, Lindomar Garçon, Miro Teixeira e
Pastor Eurico. ABERTURA: Havendo número regimental, o senhor Presidente declarou abertos os trabalhos.
Não houve Expediente. ORDEM DO DIA: Emendas ao
Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias – PLDO
2012: Discussão e votação das sugestões de emendas
a serem apresentadas pela Comissão ao Projeto de Lei
de Diretrizes Orçamentárias para 2012 (PL nº 02/2011CN). O Presidente apresentou breve relatório sobre as
sugestões recebidas e esclareceu que todas as propostas foram analisadas quanto ao mérito e à viabilidade
técnica, pelo consultor da consultoria de orçamento da
Casa. Não houve discussão. Em votação, as emendas
apresentadas foram aprovadas. 1 – SUGESTÃO DE
EMENDA À LDO – COMISSÕES Nº 1/11 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – que “modifica a redação do Inciso V do art.34 do
PLDO.” APROVADA. 2 -SUGESTÃO DE EMENDA À
LDO – COMISSÕES Nº 2/11 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – que “dá
nova redação ao § 1º e a alínea “c” do inciso I deste parágrafo e alínes “a” e “b” do inciso II do § 1º do art. 36 do
PLDO”. APROVADA. 3 – SUGESTÃO DE EMENDA À
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LDO – COMISSÕES Nº 3/11 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – que “dá nova
redação ao § 9º do art. 34 do PLDO”. APROVADA. 4 –
SUGESTÃO DE EMENDA À LDO – COMISSÕES Nº
4/11 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – que “inclui no Anexo IV (ressalvas
de contingenciamento) o item de despesas com ações
vinculadas ao Programa de Desenvolvimento de Submarinos”. APROVADA. 5 – SUGESTÃO DE EMENDA
À LDO – COMISSÕES Nº 5/11 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – que
“inclui no Anexo IV (ressalvas de contingenciamento) o
item despesas com ações vinculadas aos royalties da
Marinha”. APROVADA. 6 – SUGESTÃO DE EMENDA
À LDO – COMISSÕES Nº 6/11 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – que
“inclui no Anexo IV (ressalvas de contingenciamento)
as despesas relacionadas com a construção de navios
patrulha oceânicos”. APROVADA. 7 – SUGESTÃO DE
EMENDA À LDO – COMISSÕES Nº 7/11 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática –
que “inclui no Anexo IV (ressalvas de contingenciamento)
o item despesas relacionadas com o desenvolvimento
do ciclo e do protótipo do reator nuclear, no âmbito do
Programa Nuclear da Marinha”. APROVADA. 8 – SUGESTÃO DE EMENDA À LDO – COMISSÕES Nº 8/11
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – que “inclui no Anexo IV (ressalvas de
contingenciamento) o item despesas relacionadas com
o Programa de Recursos do Mar e com a Missão Antártica”. APROVADA. 9 – SUGESTÃO DE EMENDA À
LDO – COMISSÕES Nº 9/11 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – que “dá nova
redação ao art. 4º do PLDO”. APROVADA. 10 – SUGESTÃO DE EMENDA À LDO – COMISSÕES Nº 10/11 –
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – que “inclui no Anexo IV (ressalvas de
contingenciamento) as despesas no âmbito da ciência e
tecnologia, Embrapa e Ministério da Defesa, no sentido
de restabelecer as determinações já contidas nas LDO’s
anteriores”. APROVADA. 11 – SUGESTÃO DE EMENDA À LDO – COMISSÕES Nº 11/11 – da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – que
“inclui no Anexo IV (ressalvas de contingenciamento)
as despesas com as ações vinculadas à Embrapa”.
APROVADA. 12 – SUGESTÃO DE EMENDA À LDO
– COMISSÕES Nº 12/11 – da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática – que “inclui o
inciso III no art. 68 do PLDO”. APROVADA. 13 – SUGESTÃO DE EMENDA À LDO – COMISSÕES Nº 13/11
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – que “inclui inciso IV no § 1º do art. 67 do
PLDO”. APROVADA. 14 – SUGESTÃO DE EMENDA
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À LDO – COMISSÕES Nº 14/11 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – que
“inclui o inciso XIII no art. 65 do PLDO”. APROVADA.
15 – SUGESTÃO DE EMENDA À LDO – COMISSÕES
Nº 15/11 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – que “inclui o § 3º no art. 13
do PLDO”. APROVADA. Terminada a Ordem do Dia, o
Presidente informou aos parlamentares que o Ministério
das Comunicações acatou várias propostas sobre novos
critérios e procedimentos a serem adotados na análise
dos processos de concessão de serviços de radiodifusão
apresentadas, em conjunto, pelos grupos de trabalho
das comissões de ciência e tecnologia da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. E, acrescentou que o
Poder Executivo apresentará decreto regulamentando
o assunto. O Deputado Sandro Alex solicitou a palavra
para informar que o Presidente do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) acatou algumas das sugestões apresentadas na
audiência pública realizada pela comissão, para discutir
o novo padrão brasileiro de tomadas elétricas. ENCERRAMENTO: Antes de encerrar, o Presidente suspendeu
a reunião para que fosse elaborada a presente Ata. Concluída sua confecção e dispensada sua leitura, a pedido do Deputado Domingos Neto, a Ata foi colocada em
votação e APROVADA por unanimidade. Nada mais
havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos
às onze horas e trinta e dois minutos. Para constar, eu,
–, Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira, Secretária,
lavrei a presente Ata que será assinada pelo Presidente e encaminhada à publicação no Diário da Câmara
dos Deputados. Deputado Bruno Araújo, –, Presidente.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da Vigésima oitava Reunião Ordinária Realizada em 7 de junho de 2011.
Às quinze horas e quatro minutos do dia sete de
junho de dois mil e onze, reuniu-se a Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania, no Anexo II,
Plenário 01 da Câmara dos Deputados, com a presença dos Senhores Deputados João Paulo Cunha – Presidente; Vicente Candido e Cesar Colnago – Vice-Presidentes; Alessandro Molon, Almeida Lima, Anthony
Garotinho, Antonio Bulhões, Arnaldo Faria de Sá, Bonifácio de Andrada, Brizola Neto, Danilo Forte, Delegado Protógenes, Dimas Fabiano, Dr. Grilo, Edson
Silva, Eduardo Cunha, Efraim Filho, Esperidião Amin,
Fábio Ramalho, Fabio Trad, Felipe Maia, Félix Mendonça Júnior, Gabriel Chalita, Henrique Oliveira, Jilmar
Tatto, João Paulo Lima, Jutahy Junior, Luiz Couto,
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Maurício Quintella Lessa, Mauro Benevides, Mendes
Ribeiro Filho, Mendonça Filho, Nelson Pellegrino, Odair
Cunha, Onyx Lorenzoni, Osmar Serraglio, Paes Landim, Pastor Marco Feliciano , Paulo Maluf, Roberto
Teixeira, Ronaldo Fonseca, Rubens Otoni, Sandra Rosado e Vieira da Cunha – Titulares; Alexandre Leite,
Alfredo Sirkis, Arolde de Oliveira, Assis Carvalho, Chico Lopes, Cida Borghetti, Daniel Almeida, Dilceu Sperafico, Francisco Escórcio, Gabriel Guimarães, Gean
Loureiro, Gonzaga Patriota, Hugo Leal, Leandro Vilela,
Márcio Macêdo, Marina Santanna, Moreira Mendes,
Nelson Marchezan Junior, Pedro Uczai, Rebecca Garcia, Ricardo Tripoli, Sandro Alex e Sérgio Barradas
Carneiro – Suplentes. Deixaram de comparecer os
Deputados André Dias, Arthur Oliveira Maia, Carlos
Bezerra, Evandro Milhomen, João Campos, Jorginho
Mello, José Mentor, Luiz Carlos, Marçal Filho, Marcos
Medrado, Mendonça Prado, Ricardo Berzoini, Roberto Freire, Solange Almeida, Vicente Arruda, Vilson Covatti e Wilson Filho. O Presidente declarou abertos os
trabalhos e submeteu à apreciação a Ata da vigésima
sétima reunião ordinária realizada em dois de junho.
O Deputado Luiz Couto requereu dispensa da leitura
da Ata. Em votação, a Ata foi aprovada. ORDEM DO
DIA: Os Deputados Luiz Couto, Osmar Serraglio, Maurício Quintella Lessa, Arnaldo Faria de Sá e Felipe
Maia, João Paulo Lima, e Jilmar Tatto requereram inversão de pauta para apreciação dos itens quinze,
onze, treze, vinte e quatro, dezoito e dois, respectivamente. Foram os requerimentos aprovados pelo plenário da Comissão. Os Deputados João Paulo Lima e
Mauro Benevides solicitaram, como relatores, a retirada de pauta dos itens sete e dezessete, respectivamente, Substitutivo de Senado ao Projeto de Lei nº
4.302/98, e Projeto de Lei nº 1.145/03. 1 – REDAÇÃO
FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 7.403/02 – do Poder
Executivo – que “inscreve o nome do Barão do Rio
Branco no Livro dos Heróis da Pátria”. RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. Em votação, foi aprovada a Redação Final. 2 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
LEI Nº 2.827/08 – do Sr. Vicentinho – que “altera a
ementa e os arts. 1º e 4º da Lei nº 4.950-A, de 22 de
abril de 1966, que dispõe sobre a remuneração de
profissionais diplomados em Escolas de Engenharia,
Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária” RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. Em votação, foi aprovada a Redação Final. 3 – REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE LEI Nº 3.898/08 – do Sr. Arnaldo Jardim
– que “altera a redação do art. 12 da Lei nº 605, de 5
de janeiro de 1949, que dispõe sobre o repouso semanal remunerado e o pagamento de salário nos dias
feriados civis e religiosos, para atualizar o valor da
multa administrativa devida pelas infrações àquela Lei”.
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RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. Em votação, foi
aprovada a Redação Final. 4 – REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE LEI Nº 6.176/09 – do Poder Executivo
– que “autoriza o Poder Executivo a doar quatro aeronaves H-1H à Força Aérea Boliviana”. RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. Em votação, foi aprovada a Redação Final. 5 – PROJETO DE LEI Nº 4.574/09 – do
Poder Executivo – que “dá nova redação ao art. 2º da
Lei nº 4.319, de 16 de março de 1964, que cria o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana –
CDDPH”. RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, com
substitutivo; e pela rejeição da Emenda da Comissão
de Direitos Humanos e Minorias e das emendas apresentadas nesta Comissão. Lido o Parecer, foi concedida vista conjunta aos Deputados Arnaldo Faria de
Sá, Gonzaga Patriota e Moreira Mendes. 6 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 579/10 – do Poder
Executivo – que “dispõe sobre isenção do Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, à Fédération
Internationale de Football Association – FIFA e a outras
pessoas, para fatos geradores relacionados com a
Copa das Confederações FIFA 2013 e com a Copa do
Mundo FIFA 2014”. RELATOR: Deputado DANILO
FORTE. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e das Emendas da
Comissão de Finanças e Tributação. O Presidente informou que havia sobre a Mesa requerimento de retirada de pauta da matéria, de autoria do Deputado
Maurício Quintella Lessa. O Deputado Anthony Garotinho encaminhou favoravelmente. O Deputado Arnaldo Faria de Sá encaminhou contrariamente. Orientaram
as bancadas os Deputados: Luiz Couto, pelo PT; Moreira Mendes, pelo PPS; Maurício Quintella Lessa, pelo
PR; Edson Silva, pelo PSB; Efraim Filho, pelo DEM;
Fabio Trad, pelo PMDB; Dr. Grilo, pelo PSL. Em votação, foi aprovado o requerimento. 7 – SUBSTITUTIVO
DO SENADO AO PROJETO DE LEI Nº 1.089/03 – que
“altera dispositivos do Decreto-Lei nº 467, de 13 de
fevereiro de 1969, estabelece o medicamento genérico para uso veterinário, dispõe sobre a utilização de
nomes genéricos em produtos farmacêuticos de uso
veterinário e dá outras providências”. RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Substitutivo do Senado. Lido o Parecer, não
houve oradores inscritos para a discussão. Em votação,
foi aprovado o parecer. 8 – PROJETO DE LEI Nº
5.982/09 – do Sr. Jair Bolsonaro – que “altera a redação do § 1º do art. 6º da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre registro, posse e

29516

Quinta-feira 9

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

comercialização de armas de fogo e munição, sobre
o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, define crimes
e dá outras providências”. (Apensado: PL 5997/2009)
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. PARECER: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
deste e do PL 5997/2009, apensado. O Presidente informou que havia sobre a Mesa requerimento de retirada de pauta da matéria, de autoria do Deputado João
Paulo Lima, que encaminhou favoravelmente. O Deputado Arnaldo Faria de Sá encaminhou contrariamente. Orientaram as bancadas os Deputados: Maurício
Quintella Lessa, pelo PR; Arnaldo Faria de Sá, pelo
PTB; Fabio Trad, pelo PMDB; Edson Silva, pelo PSB;
Alessandro Molon, pelo PT; Efraim Filho, pelo DEM;
Cesar Colgnado, pelo PSDB; Moreira Mendes, pelo
PPS. Em votação, foi rejeitado o requerimento. Lido o
Parecer pelo Deputado Maurício Quintella Lessa, foi
concedida vista ao Deputado Luiz Couto. O Deputado
Osmar Serraglio questionou sobre a competência desta Comissão para apreciar o mérito da matéria. O Presidente afirmou que avaliaria a questão e responderia
oportunamente. 9 – PROJETO DE LEI Nº 270/07 – do
Sr. Jilmar Tatto – que “dispõe sobre a regulamentação
da profissão de Marinheiro de Esportes e Recreio”.
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO CUNHA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa deste e da Emenda da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público. O Presidente
informou que havia sobre a Mesa requerimento de
retirada de pauta da matéria, de autoria do Deputado
João Paulo Lima, que encaminhou favoravelmente. Em
votação, foi aprovado o requerimento. 10 – REQUERIMENTO Nº 8/11 – do Sr. Luiz Couto – que “requer que
esta Comissão em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados,
realize Audiência Pública para debater os conflitos
agrários, incluindo os assassinatos emblemáticos de
José Cláudio Ribeiro da Silva e Maria do Espírito Santo, no Pará, e de Adelino Ramos, em Rondônia; e a
impunidade dos crimes contra trabalhadores rurais,
exemplificados pelo Massacre de Corumbiara, em
1995, e de Eldorado do Carajás, em 1996”. O Deputado Luiz Couto usou da palavra como autor do requerimento, sugerindo que sejam ouvidos, como expositores no evento, o Presidente do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ); a Comissão Pastoral da Terra (CPT);
o Movimento Camponês Corumbiara (MCC); o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST); um Representante do Grupo interministerial criado pela Presidência da República, que inclui os Ministérios de
Desenvolvimento Agrário, Meio Ambiente e a Secretaria-Geral da Presidência da Republica. O Deputado
Moreira Mendes subscreveu o requerimento e sugeriu
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que também fossem convidados os Senhores Marcelo Nascimento Bessa – Secretário de Segurança Pública e Defesa da Cidadania (RO), Claudionor Soares
Muniz – Diretor da Polícia Civil (RO); um Coronel Reformado da PM, cujo nome será informado oportunamente. Discutiram a matéria os Deputados Moreira
Mendes, Alessandro Molon e Efraim Filho, que sugeriu
que e o Ouvidor Agrário Nacional – Desembargador
Gersindo Silva, também fosse convidado. Em votação,
foi aprovado requerimento. 11 – PROJETO DE LEI Nº
5.315/05 – do Senado Federal – Gerson Camata –
(PLS 362/2004) – que “autoriza o Poder Executivo a
criar a Escola Técnica Federal do Petróleo de Cachoeiro de Itapemirim, no Estado do Espírito Santo”. RELATOR: Deputado PAES LANDIM. PARECER: pela
inconstitucionalidade e injuridicidade. Esgotado o prazo de vista, a matéria retornou à discussão. Discutiram
a matéria os Deputados Cesar Colnago, Maurício
Quintella Lessa, Paes Landim e Luiz Couto. Em votação, foi aprovado o Parecer contra o voto do Deputado
Cesar Colnago. 12 – PROJETO DE LEI Nº 6.428/05
– do Senado Federal – César Borges – (PLS 50/2004)
– que “altera a redação do art. 237 da Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, para tipificar o crime de subtração de
incapaz com o objetivo de ser criado por outros”. RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.
Esgotado o prazo de vista, a matéria retornou à discussão. A Relatora, Deputada Sandra Rosado, apresentou Complementação de Voto, alterando o substitutivo. Não houve oradores inscritos para a discussão.
Em votação, foi aprovado o Parecer com Complementação de Voto. 13 – PROJETO DE LEI Nº 4.121/08 –
do Senado Federal – Paulo Hartung – (PLS 26/2000)
– que “altera a Lei n° 9.069, de 29 de junho de 1995,
para tratar do comparecimento do Presidente do Banco Central do Brasil na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal e para extinguir a obrigatoriedade de apresentação da programação monetária
trimestral e a vinculação legal entre emissão de moeda e reservas cambiais”. RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de Desenvolvimento Econômico Indústria e Comércio. Lido o Parecer pelo Deputado
Edson Silva, não houve oradores inscritos para a discussão. Em votação, foi aprovado o Parecer. 14 – PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 475/10
– do Sr. Fábio Faria – que “torna obrigatório o ensino
superior nos municípios acima de quinhentos mil habitantes”. RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA.
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PARECER: pela admissibilidade. O Presidente informou
que havia sobre a Mesa requerimento de retirada de
pauta da matéria, de autoria do Deputado Maurício
Quintella Lessa. Em votação, foi aprovado o requerimento. 15 – PROJETO DE LEI Nº 1.170/07 – do Senado Federal – Senador Paulo Paim – (PLS 178/2003)
– que “altera o art. 143 da Lei nº 8.069, de 13 de julho
de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente –
ECA, para ampliar as hipóteses de vedação da divulgação de nomes de crianças e adolescentes”. RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. PARECER: pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e,
no mérito, pela aprovação deste, nos termos do Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Família,
com subemenda substitutiva. Lido o Parecer, não houve oradores inscritos para a discussão. Em votação,
foi aprovado o Parecer. 16 – PROJETO DE LEI Nº
1.009/99 – do Sr. Enio Bacci – que “autoriza a entrada
de pessoas ostomizadas pela porta dianteira dos veículos de transporte coletivo e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, com substitutivo, e do Substitutivo da Comissão de Viação e Transportes. Lido o Parecer pelo
Deputado Gabriel Guimarães, discutiu a matéria o
Deputado Edson Silva. Em votação, foi aprovado o
Parecer. 17 – PROJETO DE LEI Nº 286/07 – do Sr.
Vicentinho Alves – que “determina a criação de cursinhos pré-vestibulares gratuitos, utilizando as salas de
aula das escolas da rede de ensino público, nas condições que menciona, e dá outras providências”. (Apensado: PL 666/2007) RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. PARECER: pela inconstitucionalidade deste e do
PL 666/2007, apensado. Esgotado o prazo de vista, a
matéria retornou à discussão. Não houve oradores
inscritos para a discussão. Em votação, foi aprovado
o Parecer. 18 – PROJETO DE LEI Nº 4.314/08 – do
Sr. Gonzaga Patriota – que “dispõe sobre a denominação do prédio da Administração da sede da Universidade Federal do Vale do São Francisco, localizado
na cidade de Petrolina / PE”. RELATOR: Deputado
WOLNEY QUEIROZ. PARECER: pela inconstitucionalidade. O Presidente informou que havia sobre a Mesa
requerimento de retirada de pauta da matéria, de autoria dos Deputados Gonzaga Patriota, subscrito pelo
Deputado Edson Silva. Em votação, foi aprovado o
requerimento. 19 – PROJETO DE LEI Nº 5.323/09 –
do Sr. Carlos Bezerra – que “altera o art. 819 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para
disciplinar a atividade do intérprete de testemunha
perante a Justiça do Trabalho”. RELATOR: Deputado
MARÇAL FILHO. PARECER: pela constitucionalidade,
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juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, nos termos do Substitutivo da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público. Lido
o Parecer pelo Deputado Vieira da Cunha, não houve
oradores inscritos para a discussão. Em votação, foi
aprovado o Parecer. Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente encerrou a reunião às dezesseis
horas e vinte e oito minutos, antes convocando reunião
ordinária, para a próxima quarta-feira, oito de junho,
às dez horas, para apreciar os itens da pauta já divulgada, com matérias relativas ao Meio Ambiente. E,
para constar, eu –, Rejane Salete Marques, lavrei a
presente Ata, que, por ter sido lida e aprovada, será
assinada pelo Presidente, Deputado João Paulo Cunha,
–, e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 11ª Reunião Ordinária Realizada em 1º
de junho de 2011.
Às dez horas e quarenta minutos do dia primeiro de junho de dois mil e onze, reuniu-se a Comissão
de Finanças e Tributação, no Plenário Deputado Mussa Demes (Plenário nº 4) do Anexo II da Câmara dos
Deputados, sob a presidência do Deputado Cláudio
Puty, Presidente; e com a presença dos Senhores
Deputados Luciano Moreira, 1º Vice-Presidente; Aelton Freitas, Aguinaldo Ribeiro, Alexandre Leite, Alfredo Kaefer, Andre Vargas, Assis Carvalho, Carmen
Zanotto, Edmar Arruda, Fernando Coelho Filho, Jean
Wyllys, Jerônimo Goergen, João Dado, Jorge Corte
Real, José Guimarães, José Humberto, Lucio Vieira
Lima, Márcio Reinaldo Moreira, Maurício Trindade,
Pauderney Avelino, Pedro Eugênio, Pepe Vargas, Rodrigo Maia, Rui Costa, Rui Palmeira, Valmir Assunção
e Vaz de Lima (Titulares); Antonio Carlos Mendes
Thame, Celso Maldaner, Eduardo Cunha, Genecias
Noronha, Jairo Ataíde, José Mentor, Jose Stédile,
Lelo Coimbra, Lira Maia, Maurício Quintella Lessa,
Mauro Nazif, Policarpo, Reginaldo Lopes, Reinhold
Stephanes, Ricardo Berzoini, Ricardo Quirino e Solange Almeida (Suplentes). Compareceram também
os Deputados Duarte Nogueira, Guilherme Campos
e Vilson Covatti, como não-membros. Deixaram de
comparecer os Deputados Audifax, José Priante e
Júlio Cesar. Justificou a ausência o Deputado Júnior
Coimbra, em razão de compromisso político-partidário. ABERTURA: Havendo número regimental, o Presidente declarou abertos os trabalhos e saudou a
presença dos servidores do Poder Judiciário e do
Ministério Público da União. Em seguida, colocou em
apreciação as atas da 9ª Reunião Ordinária Delibe-
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rativa e 10ª Reunião Ordinária de Audiência Pública,
realizadas respectivamente em 25 e 26 de maio de
2011. Em seguida, por solicitação do Deputado Reginaldo Lopes foi dispensada a leitura das atas, e,
não havendo quem quisesse discuti-las, para possíveis retificações, foram aprovadas, unanimemente,
as atas da 9ª Reunião Ordinária Deliberativa e da 10ª
Reunião Ordinária de Audiência Pública. EXPEDIENTE: O Presidente lembrou aos senhores membros
que a Comissão de Finanças e Tributação promoverá seu II Ciclo de Conferências cujo tema é A LIBERALIZAÇÃO FINANCEIRA E O CONTROLE DE
CAPITAIS. Neste sentido, foram aprovados os Requerimentos nºs 15, 20 e 25, todos de 2011, de autoria dos Deputados Rui Palmeira, Cláudio Puty e
Alfredo Kaefer para realização de duas Conferências
nos dias 7 e 14 de junho, sempre às 14 horas, no
Plenário Deputado Mussa Demes (Plenário nº 4). A
primeira contará com a presença dos Srs. Márcio
Holland, Secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, representando o Ministro de Estado da Fazenda, Sr. Guido Mantega, e Geraldo Magela Siqueira, Chefe da Gerência-Executiva de Normatização de Câmbio e Capitais Estrangeiros, representando o Ministro Alexandre Tombini, Presidente do
Banco Central do Brasil; e a segunda conferência
contará com as presenças dos Srs. Fernando Cardim
de Carvalho, economista, Professor do Instituto de
Economia (IE), da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), e Samuel de Abreu Pessoa, Chefe
do Centro de Crescimento Econômico do Instituto
Brasileiro de Economia (IBRE/FVG). Informou também
que tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei
nº 2/2011 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2012
e que a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO apreciou ontem o relatório preliminar, fixando o prazo para apresentação
de emendas ao Projeto de 1º a 10 de junho. Diante
disso, acrescentou que esta Presidência solicita aos
senhores membros que encaminhem à Secretaria da
Comissão de Finanças e Tributação suas sugestões
de emendas ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2012 até às 16 horas da próxima terça-feira, dia 7 de junho. Lembrou ainda, que na reunião
deliberativa da quarta-feira, dia 8, este plenário escolherá, dentre as sugestões recebidas, quais emendas serão apresentadas pela CFT ao projeto de LDO
para 2012. Informou também, aos senhores membros
o recebimento de correspondência da Comissão de
Assuntos Econômicos do Senado Federal, assinado
por seu Presidente, o Senador Delcídio do Amaral,
que informa a aprovação, por aquele órgão colegiado,
de requerimento para a realização de audiência pú-
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blica com a participação da Comissão de Finanças e
Tributação, para debater a distribuição dos recursos
do Fundo de Participação dos Municípios. O Presidente lembrou, por fim, que a íntegra da correspondência encontra-se na Secretaria da Comissão e os
senhores membros podem solicitar cópia. Logo após,
o Presidente informou aos senhores membros as designações efetuadas em 25 de maio de 2011: ao
Deputado Aelton Freitas, o PL nº 7.112/10; ao Deputado Assis Carvalho, o PL nº 7.825/10, o PL nº 1.116/11
e o PDC nº 61/11; ao Deputado Audifax, o PL nº
958/07, o PLP nº 36/11 e o PL nº 1.037/11; ao Deputado Jerônimo Goergen, o PL nº 6.254/09, o PL nº
6.316/09, o PL nº 7.713/10 e o PL nº 1.210/11; ao
Deputado João Dado, o PL nº 1.068/11; ao Deputado
José Guimarães, o PL nº 930/11; ao Deputado José
Humberto, o PL nº 5.462/09, o PL nº 6.068/09 e o PL
nº 7.388/10; ao Deputado José Priante, o PL nº
4.354/08; ao Deputado Júnior Coimbra, o PL nº
2.932/08, o PL nº 4.163/08 e o PL nº 1.201/11; ao
Deputado Luciano Moreira, o PL nº 5.988/09 e o PL
nº 7.676/10; ao Deputado Lucio Vieira Lima, o PL nº
937/11, o PLP nº 38/11 e o PL nº 1.032/11; ao Deputado Pauderney Avelino, o PL nº 3.845/08, o PL nº
6.652/09, o PDC nº 2.867/10, o PDC nº 2.868/10, o
PDC nº 2.869/10, o PL nº 946/11 e o PLP nº 39/11;
ao Deputado Pedro Eugênio, o PL nº 5.486/09; ao
Deputado Pepe Vargas, o PLP nº 41/11; ao Deputado
Ricardo Quirino, o PLP nº 34/11; ao Deputado Rui
Costa, o PLP nº 30/11; e ao Deputado Valdivino de
Oliveira, o PL nº 816/03. ORDEM DO DIA: O Presidente informou aos senhores membros o recebimento do Aviso nº 33/11, do Banco Central do Brasil, que
encaminha ao Congresso Nacional o demonstrativo
das emissões do real referentes ao primeiro trimestre
de 2011, as razões delas determinantes e a posição
das reservas internacionais a elas vinculadas. A seguir, iniciou-se a apreciação da pauta. 01) REQUERIMENTO Nº 21/11 – do Sr. Reginaldo Lopes – para
que seja realizada uma audiência pública com o intuito de discutir os Projetos de Lei nºs 6.613/09 e
6.697/09 que alteram os Planos de Carreira dos Servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público
da União e suas emendas, em especial as emendas
que propõem as formas de remuneração pelo sistema
de subsídio e de GDI. Discutiram a matéria os Deputados Policarpo, Pauderney Avelino, Rui Costa, Pepe
Vargas, João Dado, Eduardo Cunha e Reginaldo Lopes. Em votação: aprovado, unanimemente, o requerimento com alterações. ALTERAÇÕES: 1) para que
o objeto da audiência pública seja ampliado para os
servidores de outras esferas; 2) para que seja incluído, na composição da mesa, convidados de outras
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categorias, sem excluir o debate dos dois projetos.
02) REQUERIMENTO Nº 26/11 – do Sr. Arnaldo Jardim – para que sejam convocados a participar de
reunião de audiência pública o Ministro de Estado da
Fazenda, Sr. Guido Mantega; e o Presidente do Banco Central do Brasil, Sr. Alexandre Tombini, para tratar das medidas adotadas pelo Governo Federal para
conter a inflação e o câmbio. Retirado de pauta em
virtude da ausência do autor. 03) REQUERIMENTO
Nº 36/11 – do Sr. Pauderney Avelino – para que seja
convocado a participar de reunião de audiência pública o Ministro-Chefe da Casa Civil, Sr. Antonio Palocci Filho, para explicar a vultosa evolução patrimonial de seus bens – no período de quatro anos – objeto de denúncia veiculada pelo jornal Folha de São
Paulo. O Presidente informou a apensação do Requerimento nº 40/11 ao Requerimento nº 36/22, para
apreciação em bloco, o que foi acatado. O Deputado
Pepe Vargas solicitou questão de ordem com base
no art. 164, inciso II do Regimento Interno da Câmara dos Deputados fundamentada na seguinte questão:
“Art. 164. O Presidente da Câmara ou de Comissão,
de ofício ou mediante provocação de qualquer Deputado, declarará prejudicada matéria pendente de deliberação: II – em virtude de prejulgamento pelo Plenário ou Comissão, em outra deliberação”. Argumentou ainda que, no dia 18 de maio de 2011, em sessão
convocada às nove horas, no Plenário desta Casa foi
apreciado o Requerimento nº 1.775/11, de autoria do
Sr. Antonio Carlos Magalhães Neto, com o mesmo
objetivo do requerimento apresentado na Comissão
de Finanças e Tributação pelo Deputado Pauderney
Avelino. Entretanto o Plenário da Casa rejeitou esse
requerimento. Dessa forma, solicitou a prejudicialidade do Requerimento nº 36/11, informando, no entanto, que o Deputado Pauderney Avelino poderá recorrer da decisão, conforme § 2º do art. 164 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O Deputado Eduardo Cunha contraditou a questão de ordem
informando que concorda no mérito e na essência
com a questão de ordem formulada pelo Deputado
Pepe Vargas e que também formulou questão de ordem semelhante no Plenário, para evitar que o debate viesse para as comissões com base no art. 163,
inciso VIII e que a decisão do Plenário foi contrária.
Sugeriu ainda que tal questão de ordem não fosse
deliberada nesse momento, propondo que o Requerimento seja submetido a voto. O Deputado Pepe
Vargas concordou com os argumentos do Deputado
Eduardo Cunha, informando, entretanto que o Requerimento poderá ser rejeitado. Em seguida, o Presidente acolheu a Questão de Ordem, sem deliberar
sobre a mesma, entendendo não haver prejuízo ao
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votar a matéria. Logo após, passou a palavra ao Deputado Pauderney Avelino. A Deputada Carmen Zanotto manifestou-se como autora do Requerimento
nº 40/11. O Deputado Pauderney Avelino solicitou de
ofício a retirada de pauta do requerimento e o Deputado Eduardo Cunha informou que subscreveria o
requerimento. O Presidente indeferiu a retirada de
pauta, com base no art. 114, parágrafo único do RICD.
Não havendo acordo, passou-se a discussão da matéria: Discutiram a matéria os Deputado Rui Palmeira,
Pepe Vargas, Jean Wyllys, André Vargas, Alfredo Kaefer, Edmar Arruda e Vaz de Lima. Encerrada a discussão iniciou-se o processo de votação. O Presidente informou que passaria a orientação de bancada. A
bancada do PT, do PMDB, do PR, do PSC e do PP
orientaram contrariamente ao requerimento. A bancada do DEM, do PSOL, do PSDB e do PPS orientaram favoravelmente ao requerimento. Em votação
simbólica, o requerimento foi rejeitado. Os Deputados
Eduardo Cunha e Pauderney Avelino solicitaram verificação de votação. O PSDB, DEM e PSOL declararam-se em obstrução. Procedida a votação nominal,
nos termos do art. 52, § 5º, do Regimento Interno,
obteve-se o seguinte resultado: 19 votos contrários e
02 votos favoráveis e 01 abstenção ao requerimento.
Votaram contrariamente ao requerimento os senhores
membros titulares: Aelton Freitas, Aguinaldo Ribeiro,
André Vargas, Assis Carvalho, Cláudio Puty, Fernando Coelho Filho, João Dado, Jorge Corte Real, Edmar
Arruda, José Guimarães, José Humberto, Luciano
Moreira, Lúcio Vieira Lima, Pedro Eugênio, Pepe Vargas, Rui Costa e Valmir Assunção; e os senhores
membros suplentes: Eduardo Cunha e Solange Almeida. Votaram, favoravelmente, os senhores membros titulares Pauderney Avelino e Carmen Zanotto.
Absteve-se de votar o senhor membro titular Jerônimo
Goergen. Rejeitado o requerimento, contra os votos
dos Deputados Pauderney Avelino e Carmen Zanotto. 04) REQUERIMENTO Nº 37/11 – dos Srs. Vaz de
Lima e Rui Palmeira – para que sejam convidados a
participar de reunião de audiência pública o Ministro
de Estado da Fazenda, Sr. Guido Mantega; e o Presidente do Banco Central do Brasil, Sr. Alexandre
Tombini, a fim de prestar esclarecimentos acerca da
criação e das atribuições do Comitê de Estabilidade
Financeira do Banco Central – COMEF. Retirado de
pauta a pedido do autor. 05) REQUERIMENTO Nº
40/11 – da Sra. Carmen Zanotto – para que seja convocado a participar de reunião de audiência pública
o Ministro-Chefe da Casa Civil, Sr. Antonio Palocci
Filho, a fim de prestar esclarecimentos sobre sua
evolução patrimonial desde o ano de 2006. Apensado
ao Requerimento nº 36/11, CFT. Rejeitado, contra os
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votos dos deputados Pauderney Avelino e Carmen
Zanotto. A seguir, o presidente informou que por acordo dos Srs. Líderes retiraria de pauta todos os demais
itens. 06) REQUERIMENTO Nº 41/11 – do Sr. José
Guimarães – para que seja convidado a participar de
reunião de audiência pública o Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a fim de debater o programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de
Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (ProInfância), do Ministério da Educação. Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes.
07) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
2.841/10 – da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul (MSG nº 111/10) – que “aprova o Regulamento do Fundo de Agricultura Familiar do Mercosul (FAF Mercosul), adotado pela Decisão CMC Nº
06/09, aprovada durante a XXXVII Reunião Ordinária
do Conselho do Mercado Comum (CMC), em Assunção, em 23 de julho de 2009”. RELATOR: Deputado
PEDRO EUGÊNIO. PARECER: pela compatibilidade
financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação. Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes.
08) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
1.653/09 – da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional (MSG nº 750/08) – que “aprova o
texto da Resolução nº 1.105, de 30 de novembro de
2004, que aprovou o ingresso da República Federativa do Brasil na Organização Internacional para as
Migrações (OIM), bem como o texto da Constituição
dessa organização internacional”. RELATOR: Deputado PEPE VARGAS. PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária. Retirado
de pauta por acordo dos Srs. Líderes. 09) PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.547/10 – da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
(MSC nº 901/09) – que “aprova o texto do Convênio
Constitutivo do Fundo Multilateral de Investimentos
II (FUMIN II), assinado na cidade de Okinawa, no Japão, em 9 de abril de 2005”. RELATORA: Deputada
CARMEM ZANOTTO. PARECER: pela adequação
financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação. Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes.
10) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
2.644/10 – da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional (MSC nº 72/10) – que “aprova o texto do acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Índia sobre Assistência Mútua em Matéria Aduaneira, celebrado em Nova Delhi, em 4 de maio de 2007”. RELATORA: Deputada CARMEM ZANOTTO. PARECER:
pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária. Retirado de pauta por acordo dos Srs. Lí-
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deres. 11) PROJETO DE LEI Nº 6.824/06 – do Senado Federal (PLS nº 173/04) – que “acrescenta o
art. 31-A à Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003
– Estatuto do Idoso, para isentar do pagamento de
taxas bancárias as contas mantidas em instituições
financeiras públicas ou privadas por cidadãos que se
encontrem nas condições que especifica”. (Apensados: PL’s nºs 1.865/96, 2.326/96, 1.186/03, 2.046/03,
2.379/03, 3.171/04, 3.704/04, 4.687/04, 5.414/05,
551/07, 1.616/07, 2.303/07 e 7.346/10). EXPLICAÇÃO
DA EMENTA: concede isenção de tarifas bancárias
aos idosos maiores de 60 (sessenta) anos que recebam proventos de um salário mínimo, e para os maiores de 70 (setenta) anos, qualquer que seja o valor
da aposentadoria. RELATOR SUBSTITUTO: Deputado LUCIANO MOREIRA. PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da
receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do PL nº 6.824/06 e dos PL’s nºs 1.865/96,
2.326/96, 1.186/03, 2.046/03, 2.379/03, 3.171/04,
3.704/04, 4.687/04, 5.414/05, 551/07, 1.616/07,
2.303/07 e 7.346/10, apensados; e, no mérito, pela
aprovação do PL nº 6.824/06, com emenda, e pela
rejeição dos PL’s nºs 1.865/96, 2.326/96, 1.186/03,
2.046/03, 2.379/03, 3.171/04, 3.704/04, 4.687/04,
5.414/05, 551/07, 1.616/07, 2.303/07 e 7.346/10,
apensados. Retirado de pauta por acordo dos Srs.
Líderes. 12) PROJETO DE LEI Nº 5.157-A/09 – do
Senado Federal (PLS nº 603/07) – que “autoriza o
Poder Executivo a criar a Universidade Federal do
Norte do Mato Grosso (UFENORTE), com sede no
Município de Sinop, no Estado do Mato Grosso”. RELATOR: Deputado RUI PALMEIRA. PARECER: pela
incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária. Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes. 13) PROJETO DE LEI Nº 6.534-A/09 – do
Senado Federal (PLS nº 381/09) – que “autoriza o
Poder Executivo a criar campus do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia (Instituto Federal)
da Paraíba, no Município de Piancó”. RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária.
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes. 14)
PROJETO DE LEI Nº 6.074-A/05 – do Senado Federal (PLS nº 154/05) – que “autoriza o Poder Executivo
a criar a Universidade Federal da Campanha (UFCAMP)”. RELATOR: Deputado ASSIS CARVALHO.
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação
financeira e orçamentária. Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes. 15) PROJETO DE LEI Nº 4.105A/08 – do Senado Federal (PLS nº 647/07) – que
“autoriza a criação do Centro Federal de Educação
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Tecnológica de Manacapuru, com sede no Município
de Manacapuru, no Estado do Amazonas”. RELATOR:
Deputado JOSÉ GUIMARÃES. PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária. Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes.
16) PROJETO DE LEI Nº 5.653-A/09 – do Senado
Federal (PLS nº 415/08) – que “autoriza o Poder Executivo a criar campus, no Município de Ibaiti, no Estado do Paraná, do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia (Instituto Federal) do Paraná”.
RELATOR: Deputado ASSIS CARVALHO. PARECER:
pela incompatibilidade e inadequação financeira e
orçamentária. Retirado de pauta por acordo dos Srs.
Líderes. 17) SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL
AO PROJETO DE LEI Nº 4.801-C/01 – do Poder Executivo (MSC nº 506/01) – que “dispõe sobre a aplicação das regras de origem previstas no Acordo sobre
Regras de Origem do GATT 1994, e dá outras providências”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: exige a apresentação de certificado de origem, incluindo a importação de produto objeto de aplicação de direitos antidumping ou compensatórios. RELATOR: Deputado
PEPE VARGAS. PENDENTE DE PARECER. Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes. 18) PROJETO DE LEI Nº 2.723-A/07 – do Senado Federal
(PLS nº 450/07) – que “autoriza o Poder Executivo a
criar a Universidade Federal da Cidade de Goiás –
GO, por desmembramento da Universidade Federal
de Goiás”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: denomina
Campus Cora Coralina. RELATOR: Deputado PEDRO
EUGÊNIO. PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária. Retirado de
pauta por acordo dos Srs. Líderes. 19) PROJETO DE
LEI Nº 3.538-A/08 – do Senado Federal (PLS nº
528/07) – que “autoriza a criação da Universidade
Federal Rural do Vale do Guaporé – UFRVG, com
sede no Município de São Miguel do Guaporé, no
Estado de Rondônia”. (Apensado: PL nº 2.188/07).
RELATOR: Deputado JOSÉ GUIMARÃES. PARECER:
pela incompatibilidade e inadequação financeira e
orçamentária do PL nº 3.538/08 e do PL nº 2.188/07,
apensado. Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes. 20) PROJETO DE LEI Nº 5.741-A/09 – do Senado Federal (PLS nº 447/08) – que “autoriza o Poder
Executivo a criar campus do Instituto Federal do Paraná, no Município de Nova Tebas, no Estado do Paraná”. RELATORA: Deputada CARMEM ZANOTTO.
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação
financeira e orçamentária. Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes. 21) PROJETO DE LEI Nº 5.742A/09 – do Senado Federal (PLS nº 448/08) – que
“autoriza o Poder Executivo a criar campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
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Paraná, no Município de Rio Negro, no Estado do
Paraná”. RELATOR: Deputado JOSÉ GUIMARÃES.
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária. Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes. 22) PROJETO DE LEI Nº 6.721/10
– do Ministério Público da União (MSC PGR 1/10) –
que “transforma cargos de Promotor de Justiça Adjunto em cargos de Procurador de Justiça e de Promotor de Justiça, no âmbito do Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios”. RELATOR: Deputado
PEPE VARGAS. PARECER: pela compatibilidade e
adequação financeira e orçamentária. Retirado de
pauta por acordo dos Srs. Líderes. 23) PROJETO DE
LEI COMPLEMENTAR Nº 532/09 – do Sr. Manoel
Junior – que “altera a redação do inciso I do § 1º do
art. 31 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: possibilita a realização de operações de crédito internas ou externas,
inclusive por antecipação da receita, destinadas ao
financiamento de programas e projetos de saneamento básico. RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELINO. PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária. Retirado de pauta por acordo dos Srs.
Líderes. 24) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 538/09 – do Sr. Eleuses Paiva – que “altera a Lei
Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, e
dá outras providências”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA:
preserva o contribuinte de boa-fé em caso de erros
ou fraudes praticados por terceiros na realização de
operações incidentes de ICMS. RELATOR: Deputado
PAUDERNEY AVELINO. PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da
receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação, com emenda. Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes. 25) PROJETO DE LEI Nº 6.130-A/09 – do Sr. Felipe Maia – que
“autoriza a criação do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia da Zona Oeste da cidade de
Natal, no Estado do Rio Grande do Norte”. RELATOR:
Deputado RUI COSTA. PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária. Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes. 26) PROJETO DE LEI Nº 6.174-A/05 – do Sr. Geraldo Resende – que “autoriza o Poder Executivo a instituir a
Fundação Universidade Federal do Pantanal, por
desmembramento da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul”. RELATOR: Deputado
ASSIS CARVALHO. PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária. Retirado
de pauta por acordo dos Srs. Líderes. 27) PROJETO
DE LEI Nº 4.783-A/09 – da Sra. Gorete Pereira – que
“autoriza o Poder Executivo a criar campus avançado
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da Universidade Federal do Ceará (UFC) no município de Canindé – CE”. RELATORA: Deputada CARMEM ZANOTTO. PARECER: pela incompatibilidade
e inadequação financeira e orçamentária. Retirado
de pauta por acordo dos Srs. Líderes. 28) PROJETO
DE LEI Nº 4.714-B/09 – do Senado Federal (PLS nº
554/07) – que “Dispõe sobre a criação de Zona de
Exportação (ZPE) no Município de Paragominas, no
Estado Pará”. RELATOR: Deputado PEPE VARGAS.
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária. Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes. 29) PROJETO DE LEI Nº 4.726A/09 – do Senado Federal (PLS nº 245/08) – que
“dispõe sobre a criação da Zona de Processamento
de Exportação (ZPE) no Município de Juiz de Fora,
no Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado
PEPE VARGAS. PARECER: pela incompatibilidade
e inadequação financeira e orçamentária. Retirado
de pauta por acordo dos Srs. Líderes. 30) PROJETO
DE LEI Nº 4.702-B/09 – do Senado Federal (PLS nº
440/07) – que “dispõe sobre a criação da Zona de
Processamento de Exportação (ZPE) no Município
de Várzea Grande, no Estado do Mato Grosso”. RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. PARECER:
pela incompatibilidade e inadequação financeira e
orçamentária. Retirado de pauta por acordo dos Srs.
Líderes. 31) PROJETO DE LEI Nº 4.705-B/09 – do
Senado Federal (PLS nº 458/07) – que “dispõe sobre
a criação da Zona de Processamento de Exportação
(ZPE) no Município de Tabatinga no Estado do Amazonas”. RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária. Retirado de pauta por acordo
dos Srs. Líderes. 32) PROJETO DE LEI Nº 1.204-A/03
– do Sr. Luiz Carlos Hauly – que “aplica à empresa
Itaipu Binacional do Brasil a Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e dá outras providências”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: aplica a Lei de Licitação à Itaipu.
RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI. PARECER: pela não implicação da matéria com aumento
ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito. Retirado de pauta
por acordo dos Srs. Líderes. 33) PROJETO DE LEI
Nº 2.835-A/08 – do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame
– que “acrescenta § 4º ao art. 21 da Lei nº 8.212, de
24 de julho de 1991, para permitir que a dona de casa
recolha contribuição previdenciária desde a data do
casamento”. RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI. PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária do Projeto e da emenda da Comissão de Seguridade Social e Família.
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes. 34)
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PROJETO DE LEI Nº 2.830-A/08 – do Sr. Celso Maldaner – que “dispõe sobre a criação de Áreas de Livre Comércio em municípios de fronteira e dá outras
providências”. (Apensado: PL nº 3.676/08). RELATOR:
Deputado JOÃO DADO. PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária do
PL nº 2.830/08 e do PL nº 3.676/08, apensado. Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes. 35) PROJETO DE LEI Nº 880-A/03 – do Sr. Eduardo Cunha
– que “dispõe sobre as compras de remédios e equipamentos de saúde pela União”. RELATOR: Deputado JOSÉ GUIMARÃES. PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da
receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto e pela adequação financeira e orçamentária da Emenda nº 1/07, apresentada na CFT;
e, no mérito, pela rejeição do Projeto e da Emenda
nº 1/07, apresentada na CFT. Retirado de pauta por
acordo dos Srs. Líderes. 36) PROJETO DE LEI Nº
5.369-B/09 – do Sr. Vieira da Cunha – que “institui o
Programa de Combate ao ‘Bullying’ “. (Apensados:
PL’s nºs 6.481/09 e 6.725/10). RELATOR: Deputado
JOÃO DADO. PARECER: pela não implicação da
matéria com aumento ou diminuição da receita ou da
despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do PL nº
5.369/09 e dos PL’s nºs 6.481/09 e 6.725/10, apensados, do Substitutivo da Comissão de Segurança
Pública e Combate ao Crime Organizado e do Substitutivo da Comissão de Educação e Cultura. Retirado
de pauta por acordo dos Srs. Líderes. 37) PROJETO
DE LEI Nº 3.587-A/97 – do Sr. Arnaldo Faria de Sá
– que “assegura a trabalhadores, aposentados e pensionistas da Previdência Social tratamento dentário
às expensas do Sistema Único de Saúde – SUS”.
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. PARECER:
pela incompatibilidade e inadequação financeira e
orçamentária do Projeto e do Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Família. Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes. 38) PROJETO DE LEI
Nº 848-A/03 – do Sr. Eduardo Cunha – que “estabelece que nenhum saldo devedor de financiamento
imobiliário poderá ser superior ao valor de mercado
do imóvel”. (Apensados: PL’s nºs 4.602/04 e 5.786/09).
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: isenta os mutuários de
baixa renda das despesas com registro de imóveis.
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. PARECER:
pela incompatibilidade e inadequação financeira e
orçamentária do PL nº 848/03 e dos PL’s nºs 4.602/04
e 5.786/09, apensados. Retirado de pauta por acordo
dos Srs. Líderes. 39) PROJETO DE LEI Nº 5.717B/05 – do Sr. Nelson Pellegrino – que “autoriza o Po-
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der Executivo a instituir a Universidade Federal da
Serra Geral da Bahia, no Estado da Bahia, e dá outras
providências”. RELATOR: Deputado PEPE VARGAS.
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária. Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes. 40) PROJETO DE LEI Nº 5.938/01
– do Sr. João Herrmann Neto – que “reduz penalidade pela falta de apresentação de declaração do imposto de renda, concede dispensa do pagamento de
multas pela não-entrega da declaração de rendimentos de empresas inativas e dá outras providências”.
(Apensados: PL’s nºs 51/03, 174/03, 668/03, 764/03,
989/03, 1.085/03, 1.143/03, 2.616/03, 6.185/05,
7.389/06, 1.374/07, 2.837/08, 4.453/08, 5.398/09 e
7.503/10). RELATOR: Deputado PEPE VARGAS. PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária
do PL nº 5.938/01 e dos PL’s nºs 51/03, 174/03, 668/03,
764/03, 989/03, 1.085/03, 1.143/03, 2.616/03,
6.185/05, 7.389/06, 1.374/07, 2.837/08, 4.453/08,
5.398/09 e 7.503/10, apensados. Retirado de pauta
por acordo dos Srs. Líderes. 41) PROJETO DE LEI
Nº 2.636-A/03 – do Sr. Clóvis Fecury – que “considera despesas operacionais dedutíveis, na apuração do
lucro real e da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas, as contribuições não compulsórias destinadas a custear até
cem por cento dos estudos dos seus empregados e
dependentes diretos”. (Apensados: PL’s nºs 4.785/05
e 6.227/05). RELATOR: Deputado PEPE VARGAS.
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária do PL nº 2.636/03 e dos PL’s
nºs 4.785/05 e 6.227/05, apensados. Retirado de
pauta por acordo dos Srs. Líderes. 42) PROJETO DE
LEI Nº 7.530-B/06 – do Sr. Sandro Mabel – que “cria
o Programa Nacional de Incentivo ao Emprego de
Egressos do Sistema Penitenciário – PROESP e dá
outras providências”. RELATOR: Deputado PEPE
VARGAS. PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária do Projeto e pela
adequação financeira e orçamentária das emendas
da Comissão de Segurança Pública e Combate ao
Crime Organizado. Retirado de pauta por acordo dos
Srs. Líderes. 43) PROJETO DE LEI Nº 842-A/07 – do
Sr. Lúcio Vale – que “dispõe sobre a Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária para Autorização de
Funcionamento e Alteração da Autorização de Funcionamento de Farmácias e Drogarias”. EXPLICAÇÃO
DA EMENTA: reduz o valor da taxa de autorização de
funcionamento de farmácias e drogarias enquadradas
como microempresas ou empresas de pequeno porte. RELATOR: Deputado JOÃO DADO. PARECER:
pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária. Retirado de pauta por acordo dos Srs. Lí-
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deres. 44) PROJETO DE LEI Nº 5.002/09 – do Sr.
José Aníbal e outros – que “autoriza a União a suplementar as transferências a Estados, Distrito Federal
e Municípios, de que tratam os incisos I e II do art.
159, da Constituição Federal e dá outras providências”. (Apensado: PL nº 5.590/09). EXPLICAÇÃO DA
EMENTA: autoriza a suplementação dos repasses
constitucionais do Fundo de Participação dos Estados
(FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios
(FPM) devido à queda da arrecadação do imposto de
renda e IPI. RELATOR: Deputado PEPE VARGAS.
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária do PL nº 5.002/09 e do PL
nº 5.590/09, apensado. Retirado de pauta por acordo
dos Srs. Líderes. 45) PROJETO DE LEI Nº 7.412A/10 – do Sr. Otávio Germano e outros – que “dispõe
sobre procedimentos do Poder Judiciário dos Estados
e do Distrito Federal para a aplicação dos recursos
provenientes de depósitos judiciais sob aviso à disposição da Justiça em geral, e sobre a destinação
dos rendimentos líquidos auferidos dessa aplicação,
e dá outras providências”. RELATOR: Deputado PEPE
VARGAS. PARECER: pela não implicação da matéria
com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária do Projeto, das
7 emendas apresentadas na Comissão e das 2 emendas apresentadas ao Substitutivo e, no mérito, pela
aprovação do Projeto e pela aprovação parcial das 7
emendas, na forma do Substitutivo; e pela rejeição
das 2 emendas apresentadas ao Substitutivo. Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente
encerrou os trabalhos às doze horas e vinte e um
minutos, antes, porém, convocando para as seguintes
reuniões: Abertura do Ciclo de Conferências para
discutir A Liberalização Financeira e o Controle de
Capitais, a realizar-se terça-feira, dia sete de junho,
às quatorze horas, no Plenário nº 04 do Anexo II da
Câmara dos Deputados, com a presença dos Srs.
Márcio Holland, Secretário de Política Econômica do
Ministério da Fazenda, e Geraldo Magela Siqueira,
Chefe da Gerência-Executiva de Normatização de
Câmbio e Capitais Estrangeiros do Banco Central do
Brasil; Reunião Ordinária Deliberativa, a realizar-se
quarta-feira, dia oito de junho, às nove horas, no Plenário nº 04 do Anexo II da Câmara dos Deputados, a
realizar-se no Plenário Deputado Mussa Demes (Plenário nº 04) do Anexo II da Câmara dos Deputados,
e, logo após, Audiência Pública Conjunta com as Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria e
Comércio e de Turismo e Desporto, a realizar-se às
onze horas, no Plenário nº 05 do Anexo II da Câma-
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ra dos Deputados, destinada a debater o Projeto de
Lei nº 1.375/07, que classifica como atividade econômica exportadora o setor de turismo receptivo.E,
para constar, eu, –, Marcelle R. Campello Cavalcanti, Secretária, lavrei a presente Ata, que depois de
lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos
Deputados. –, Deputado Cláudio Puty, Presidente.
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 12ª Reunião Ordinária realizada em 08
de junho de 2011.
Às dez horas e trinta e dois minutos do dia oito
de junho de dois mil e onze, reuniu-se a Comissão
de Finanças e Tributação, no Anexo II, Plenário 04 da
Câmara dos Deputados, sob a presidência do Deputado Cláudio Puty, Presidente; e com a presença dos
senhores Deputados Luciano Moreira, Vice-Presidente; Aelton Freitas, Aguinaldo Ribeiro, Alexandre Leite,
Alfredo Kaefer, Assis Carvalho, Audifax, Carmen Zanotto, Edmar Arruda, Fernando Coelho Filho, Jean
Wyllys, João Dado, Jorge Corte Real, José Guimarães,
José Humberto, José Priante, Júlio Cesar, Júnior
Coimbra, Márcio Reinaldo Moreira, Maurício Trindade,
Pauderney Avelino, Pedro Eugênio, Pepe Vargas, Rui
Costa, Rui Palmeira, Valmir Assunção e Vaz de Lima
(Titulares); André Figueiredo, Antonio Carlos Mendes
Thame, Celso Maldaner, Eduardo Cunha, Genecias
Noronha, Jairo Ataíde, Jose Stédile, Lelo Coimbra,
Marcelo Aguiar, Policarpo, Reginaldo Lopes, Ricardo
Berzoini, Ricardo Quirino, Solange Almeida e Zeca
Dirceu (Suplentes). Deixaram de comparecer os Deputados Andre Vargas, Jerônimo Goergen e Lucio
Vieira Lima. ABERTURA: Havendo número regimental, o senhor Presidente declarou abertos os trabalhos
e colocou em apreciação a ata da 11ª Reunião Ordinária Deliberativa realizada em 1º de junho, cujas
cópias foram distribuídas aos membros. Em seguida,
por solicitação do Deputado Rui Palmeira, foi dispensada a leitura da ata e, não havendo quem quisesse
discuti-la, para possíveis retificações, foi aprovada,
unanimemente, a ata da 11ª Reunião Ordinária Deliberativa. EXPEDIENTE: O Presidente informou aos
senhores membros que esta Comissão recebeu correspondência da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle relativa à concessão do “Prêmio Transparência e Fiscalização Pública”. O prêmio foi instituído pelo Ato da Mesa nº 13 de 2003, regulamentado em abril de 2011 pela CFFC e será concedido
anualmente nas categorias Governamental e Sociedade Civil às melhores experiências de transparência
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e/ou fiscalização realizadas por órgãos públicos ou
pela sociedade civil. Informou também, que cabe às
Presidências das Comissões Permanentes a indicação de candidatos. Diante disso, solicitou aos senhores membros, que assim o desejarem, a sugestão de
nomes à Secretaria da CFT, onde se encontra disponível o formulário próprio. Considerando que o prazo
para indicação se encerra em 30 de junho, solicitou
aos Deputados interessados em sugerir nomes que
o façam com a maior brevidade possível. Na sequência, o Presidente comunicou aos senhores deputados
o recebimento de correspondência da Câmara Municipal de Bastos, no Estado de São Paulo, manifestando apoio ao Projeto de Lei nº 117/11, de autoria
do Deputado Hugo Leal, que altera dispositivos da
Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe
sobre a organização da Assistência Social e dá outras
providências, para elevar para ½ (meio) salário mínimo per capita para concessão do benefício de prestação continuada e dos benefícios eventuais. A proposição virá à CFT após apreciação pela Comissão
de Seguridade Social e Família, onde atualmente
aguarda parecer. Comunicou ainda, aos senhores
Deputados o recebimento do Ofício nº 1209/11 do
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que manifesta apoio ao Projeto de Lei nº 7.580/10,
de autoria do Poder Executivo, que cria cargos de
Advogado da União, e que aguarda apresentação do
parecer do relator, Deputado Assis Carvalho. Por fim,
informou que a íntegra das correspondências encontra-se na Secretaria da Comissão e os Deputados
que queiram podem solicitar cópias. Logo após, o
Presidente informo aos senhores membros as designações efetuadas em 1º de junho: ao Deputado Andre
Vargas, o PL nº 7.546/10; ao Deputado José Humberto, o PL nº 1.369/11; ao Deputado Pauderney Avelino, o PL nº 324/07 e ao Deputado Rui Costa, o PDC
nº 214/11. ORDEM DO DIA: O Presidente informou
que a reunião destinava-se à discussão e votação
das emendas a serem apresentadas pela Comissão
de Finanças e Tributação ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2012 (PL nº 2/11-CN). O
Presidente comunicou também que, até o presente
momento a Comissão havia recebido cinco sugestões
de emendas. 01) SUGESTÃO DE EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PARA 2012 Nº 01/11, do Sr. Jean Wyllys, emenda
modificativa objetivando alterar o art. 4º do Projeto.
Discutiram a matéria os Deputados Jean Wyllys, Pauderney Avelino, João Dado, Audifax, Luciano Moreira,
Edmar Arruda, Aguinaldo Ribeiro, Pepe Vargas, José
Humberto, Aelton Freitas e Rui Palmeira. O Deputado
Pauderney Avelino solicitou que fossem incluídas
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ações relativas às áreas de educação, saúde e segurança, e que não fossem subtraídas as obras do
PAC. Sugeriu ainda que não se vinculasse no dispositivo legal o rol das Minorias, sob pena de restringir
o seu alcance. O Deputado Luciano Moreira destacou
o avanço ocorrido com a inclusão da extrema pobreza, tendo em vista que o texto original do Projeto tratava apena do PAC. Informou ainda que caberia uma
redação diferenciada do texto da Sugestão de Emenda no sentido de destacar a questão da educação e
da saúde, como políticas de governo mais ampla,
sem necessariamente mencionar algumas Minorias.
O Deputado Jean Wyllys acatou as sugestões, se
comprometendo em alterar na sua Sugestão de Emenda, o texto que vai do “combate à homofobia até transsexuais” pelo seguinte texto “combate ao preconceito às Minorias e populações vulneráveis”, além de
acrescentar questões prioritárias como as da educação, saúde e segurança. O Deputado João Dado,
todavia, registrou que o PDT era contrário à aprovação da Sugestão, mesmo com as alterações mencionadas. Os Deputados Audifax, Edmar Arruda, Aguinaldo Ribeiro, José Humberto e Aelton Freitas também
se manifestaram contrários à Sugestão. O Deputado
Pepe Vargas manifestou-se favorável à Sugestão de
Emenda. O Deputado Rui Palmeira reforçou a ideia
do Deputado Pauderney Avelino de priorizar áreas
de saneamento básico, educação e saúde. E que se
alterassem no texto da Sugestão os seguintes trechos:
a) onde se lê “combate à prática de bullying” leia-se
“combate à violência”, e b) onde se lê “combate à
homofobia até transsexuais” leia-se “combate ao preconceito sobre todas as suas evidências”. O Deputado João Dado pediu ao Presidente que não fosse
registrado em ata a fala do Deputado Jean Wyllys a
seu respeito. Em votação: rejeitada a sugestão, contra os votos dos Deputados Jean Wyllys, Pauderney
Avelino, Rui Palmeira, Pepe Vargas, José Guimarães,
Antônio Carlos Mendes Thame e Policarpo. O Presidente colocou em deliberação a possibilidade de
votar-se em bloco as Sugestões de Emenda de nºs
2, 3 e 4/11, todas do Deputado Policarpo, o que foi
acatado. Discutiram as Sugestões os Deputados Policarpo, João Dado, Antonio Carlos Mendes Thame,
José Guimarães, Jean Wyllys, Pepe Vargas, Alfredo
Kaefer, Edmar Arruda, José Humberto e Pauderney
Avelino. O autor das Sugestões de Emendas nºs 2, 3
e 4/11 retirou-as de pauta. 02) SUGESTÃO DE EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2012 Nº 02/11, do Sr. Policarpo,
emenda aditiva objetivando incluir o inciso III no art.
48 do Projeto. Retirado de pauta pelo autor. 03) SUGESTÃO DE EMENDA AO PROJETO DE LEI DE
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DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2012 Nº
03/11, do Sr. Policarpo, emenda aditiva objetivando
incluir no Anexo III do Projeto o PL nº 6.697/2009 no
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV). Retirado de
pauta pelo autor. 04) SUGESTÃO DE EMENDA AO
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2012 Nº 04/11, do Sr. Policarpo, emenda
aditiva objetivando incluir no Anexo III do Projeto o
PL nº 6.613/2009 no Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV). Retirado de pauta pelo autor. 05) SUGESTÃO
DE EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS PARA 2012 Nº 05/11, da Subcomissão Especial de Reforma Tributária, emenda modificativa objetivando alterar o art. 3º do Projeto. Discutiram a matéria os Deputados João Dado, Júlio
Cesar e Luciano Moreira. Em votação, aprovada,
unanimemente, a sugestão. Pela ordem, o Deputado
Pauderney Avelino apresentou Requerimento de Inclusão na pauta de Sugestão de Emenda com vistas
a aumentar o investimento em educação. O Presidente consultou o Plenário da possibilidade de acordo
para inclusão em pauta da Sugestão extemporânea.
O Deputado João Dado manifestou-se contrariamente ao acordo. Os Deputados José Guimarães e José
Priante sugeriram, então, que o Deputado Pauderney
apresentasse requerimento extrapauta, o qual acatou
a sugestão. REQUERIMENTO – do Sr. Pauderney
Avelino – para que seja incluído extrapauta a Sugestão de Emenda nº 6/11, nos termos regimentais. Encaminharam a votação os Deputados João Dado,
José Guimarães e José Priante. Procedida a votação
nominal, obteve-se o seguinte resultado: 24 votos favoráreis ao requerimento de inclusão e um não. Votaram favoravelmente ao requerimento os senhores
membros titulares: Deputados Assis Carvalho, José
Guimarães, Pedro Eugênio, Pepe Vargas, Rui Costa,
Valmir Assunção, José Priante, Luciano Moreira, Alfredo Kaefer, Vaz de Lima, Aguinaldo Ribeiro, Alexandre Leite, Júlio Cesar, Pauderney Avelino, Audifax,
Fernando Coelho Filho, Jorge Corte Real, Edmar
Arruda, Jean Wyllys e José Humberto; e os Senhores
membros suplentes: Deputados Policarpo, Zeca Dirceu, Solange Almeida e Jairo Ataíde. Votou contrariamente ao requerimento o senhor membro titular
João Dado. Aprovada a inclusão extrapauta, contra o
voto do Deputado João Dado, passou-se à apreciação da SUGESTÃO DE EMENDA AO PROJETO DE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2012
Nº 06/11, do Sr. Pauderney Avelino, emenda aditiva
propondo a inclusão do seguinte artigo: “Art. O investimento em educação passa a ser de no mínimo 7%
(sete por cento) do Produto Interno Bruto – PIB”. Em
votação: aprovada, unanimemente, a Sugestão. APRO-

29526

Quinta-feira 9

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

VAÇÃO DA ATA: O Presidente colocou em apreciação
a Ata da 12ª Reunião Ordinária Deliberativa e indagou
aos presentes sobre a necessidade de leitura da ata.
Por solicitação dos Deputados Aguinaldo Ribeiro e
Pepe Vargas, foi dispensada a leitura da ata. Logo
após, o Presidente colocou a ata em discussão para
possíveis correções. Não havendo quem quisesse
discuti-la ou apresentar eventuais correções, foi aprovada, unanimemente, a ata da 12ª Reunião Ordinária
Deliberativa. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo
a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos às onze
horas e quarenta e nove minutos, antes porém, convocando os senhores membros para Reunião Deliberativa Extraordinária a realizar-se, logo a seguir, às
onze horas e cinquenta minutos, neste mesmo Plenário. E, para constar, eu, –, Marcelle R. Campello
Cavalcanti, Secretária, lavrei a presente Ata, que
tendo sido aprovada, será assinada pelo Presidente
e encaminhada à publicação no Diário da Câmara
dos Deputados. –, Deputado Cláudio Puty, Presidente.
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
E CONTROLE
54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da décima-segunda Reunião, Ordinária
Deliberativa, realizada em 25 de maio de 2011.
Às nove horas e cinquenta e cinco minutos do
dia vinte e cinco de maio de dois mil e onze, reuniu-se
a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle no
Plenário 9 do Anexo II da Câmara dos Deputados, sob
a presidência do Deputado Sérgio Brito. Registraram
presença os Deputados Sérgio Brito (Presidente) Carlos Brandão (Vice-Presidente) Ademir Camilo, Alexandre Santos, Angelo Vanhoni, Antonio Carlos Magalhães
Neto, Cristiano, Delegado Waldir, Edio Lopes, Glauber
Braga, João Magalhães, Marcelo Castro, Nelson Bornier, Rodrigo Maia, Sérgio Barradas Carneiro, Wellington Roberto – Titulares; Anthony Garotinho, Aureo,
Carlaile Pedrosa, Carlos Magno, Deley, Devanir Ribeiro, Dr. Paulo César, Edson Santos, Eduardo Cunha,
João Dado, Manoel Salviano, Mendonça Filho, Moreira Mendes, Sandes Júnior, Vanderlei Macris, Vaz de
Lima – Suplentes; Cândido Vaccarezza, Duarte Nogueira, Keiko Ota, Nelson Marchezan Junior, Paulo
Teixeira e Ronaldo Caiado – não-membros. Deixaram
de comparecer os Titulares Fernando Francischini,
Filipe Pereira, Jorge Boeira e Osmar Júnior. ABERTURA: Havendo número regimental, o Presidente declarou abertos os trabalhos e informou os procedimentos
para reunião, em face da necessidade de agilizar as
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deliberações em virtude da realização de sessão extraordinária no Plenário. Em seguida, colocou em apreciação as Atas da décima e décima-primeira reuniões,
realizadas respectivamente nos dias onze e dezessete de maio passados, cuja leitura foi dispensada a pedido do Deputado Eduardo Cunha. Não houve discussão. Em votação, as Atas foram aprovadas. EXPEDIENTE: Nos termos do art. 50, inciso II, do Regimento Interno, o Presidente informou que foram distribuídas
cópias da lista dos expedientes recebidos pela Comissão no período de onze a vinte e quatro de maio de
dois mil e onze, que passa a integrar esta Ata, dispensando a leitura dos citados expedientes. ORDEM DO
DIA: 1 – REQUERIMENTO Nº 58/11, do Sr. Delegado
Waldir, que “requer sejam convidados o Sr. José Dirceu
(Ex-Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da
República e representante da Empresa JD Assessoria
e Consultoria), o Sr. Fernando Cavendish (Presidente
da Empresa Delta Construções S/A), os Srs. José Augusto Quintella Freire e Romênio Marcelino Machado
(Diretores da Empresa Sigma Engenharia), representante do Tribunal de Contas da União (TCU) e representante do Ministério Público Federal, para prestarem
esclarecimentos sobre acusações de tráfico de influências em favor da Empresa Delta Construções”. Com
a palavra o Autor, primeiramente, agradeceu a presença do líder do Governo e outros líderes da Situação e
se disse satisfeito pelo fato de a Comissão voltar a
funcionar normalmente para deliberação, após suposto cerceamento imposto por agentes políticos do Executivo. Em seguida, encaminhou pela aprovação do
requerimento. O Deputado Sérgio Carneiro Barradas
rechaçou as acusações de cerceamento dos trabalhos
da Comissão e discordou da aprovação do requerimento por considerá-lo desnecessário. O Deputado
Mendonça Filho sugeriu suprimir o convite ao Sr. José
Dirceu e manter o convite aos demais convidados, sugestão acatada pelo Autor. Em votação, o requerimento, com a exclusão do convite ao Sr. José Dirceu, foi
rejeitado, mas o Autor contestou o resultado e o Deputado Vanderlei Macris solicitou verificação nominal
da votação. O Deputado Eduardo Cunha solicitou verificação conjunta da votação e encaminhou pela rejeição do requerimento, ao passo que o Deputado
Vanderlei Macris fez o encaminhamento pela aprovação. Em votação nominal, o requerimento foi rejeitado
por onze votos contrários, sete favoráveis e nenhuma
abstenção. Votaram pela rejeição os Deputados Angelo Vanhoni, Sérgio Barradas Carneiro, Alexandre Santos, João Magalhães, Cristiano, Glauber Braga, Sérgio
Brito, Marcelo Castro, Edson Santos, Dr. Paulo César
e Deley. Pela aprovação, votaram os Deputados Nelson
Bornier, Carlos Brandão, Delegado Waldir, Edio Lopes,
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Rodrigo Maia, Mendonça Filho e Vaz de Lima. 2 – REQUERIMENTO Nº 59/11, do Sr. Aureo, que “requer
sejam convidados o Sr. Fernando Haddad (Ministro de
Estado da Educação), o Sr. Jorge Hage (Ministro-Chefe da Controladoria-Geral da União – CGU), o Sr. Daniel Silva Balaban (Presidente do FNDE), o representante do TCU – Tribunal de Contas da União e o representante do Ministério Público Federal, para prestarem
esclarecimentos acerca das medidas que estão sendo
tomadas com relação à matéria veiculada pelo Jornal
Nacional, no dia 09 de maio, intitulada: ‘Denúncia de
problemas graves com merenda escolar motiva investigação’”. O Autor solicitou que o requerimento fosse
retirado de Pauta, mas o Deputado Eduardo Cunha
contrapôs-se, subscrevendo-o e propondo um adendo
para que o convite fosse estendido ao Ministro da Saúde Alexandre Padilha, mantendo-se o convite para o
Ministro da Educação Fernando Hadad e excluindo-se
os outros convidados, para que os Ministros pudessem
esclarecer, além do tema proposto originalmente, a
questão do “kit anti-homofobia” previsto para ser distribuído nas escolas públicas. O Deputado Aureo concordou com a a proposta de alteração, e o Deputado
Mendonça Filho solicitou que se incluísse outro adendo para que o Ministro da Educação pudesse esclarecer também o fato de MEC ter aprovado e distribuído
nas escolas públicas livro de português que abonaria
supostos erros gramaticais, o que considerou um absurdo. Complementando o adendo, o Delegado Waldir
solicitou que se requeresse ao Ministro Fernando Hadad, que ele trouxesse para a audiência na Comissão
os valores já gastos com a distribuição do kit e do livro
citados. Os Deputados Eduardo Cunha e Carlos Brandão manifestaram concordância com as novas alterações propostas, também aceitas pelo Autor. O Deputado Moreira Mendes solicitou que se incluísse convite ao Ministro Palocci, sugestão rechaçada pelo Deputado Edio Lopes e pelo Autor. O Deputado Marcelo
Castro discordou da inclusão de convite ao Ministro
da Saúde, por achar que a pauta ficaria muito extensa.
O Líder do Governo, Deputado Cândido Vacarezza,
defendeu a convocação do Ministro da Saúde para
trazer esclarecimentos sobre a cartilha contra homofobia – um dos itens do kit – e sugeriu que os ministros
poderiam vir em audiências distintas se a Comissão
assim preferir. O Deputado Devanir Ribeiro se disse
feliz com a manifestação de democracia da Comissão,
relatando que, na Assembleia paulista, a Oposição não
estaria conseguindo aprovar requerimentos de convite a membros do Executivo estadual. Contrapondo-se
ao Deputado Mendonça Filho, o Deputado Ângelo Vanhoni argumentou que não há erro no livro de português distribuído pelo MEC, sua autora apenas registrou
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que existe diferenças entre os diversos registros da
língua, sendo a chamada “norma culta” apenas uma
dessas variantes, conforme já abordado há mais de
cinquenta anos nas universidades brasileiras, que
mantém disciplinas de Linguística. O Deputado Vanderlei Macris requereu a realização de processo nominal para a votação do Requerimento nº 59/11 e encaminhou pela aprovação da votação nominal. O Deputado Eduardo Cunha encaminhou contrariamente à
votação nominal. Em votação, foi rejeitado o requerimento de votação nominal. O Deputado Mendonça
Filho apresentou à Mesa requerimento de quebra do
interstício regimental para se proceder ao pedido de
verificação de votação do Requerimento nº 59/11, e
encaminhou pela sua aprovação. Para encaminhar
contrariamente, manifestou-se o Deputado Sérgio Barradas Carneiro. Em votação, foi rejeitada a quebra do
interstício regimental. Em votação, no mérito, o Requerimento nº 59/11 foi aprovado com convite aos Ministros Fernando Haddad e Alexandre Padilha excluindo-se os demais convidados e incluindo como tema da
audiência esclarecimentos sobre o kit anti-homofobia
e sobre a distribuição de livro didático de português
com abonação de supostos erros gramaticais. Em seguida, o Deputado Mendonça Filho solicitou que fossem apreciados em conjunto os Requerimentos nos
60/11 e 63/11. O Deputado Eduardo Cunha encaminhou contrariamente à apreciação conjunta dos dois
requerimentos. Os Deputados Vanderlei Macris, para
encaminhamento da votação, e Moreira Mendes, para
orientação da bancada, defenderam a apreciação em
conjunto. Em votação, foi aprovada a apreciação em
conjunto dos Requerimentos nº 60 e nº 63. Foi apresentado requerimento, assinado pelos Deputados Vanderlei Macris e Mendonça Filho, para quebra do interstício regimental para verificação de votação. O Deputado Eduardo Cunha alegou que regimentalmente não
caberia mais o requerimento de quebra de interstício,
o Deputado Vanderlei Macris discordou desse entendimento e o Deputado Edson Santos propôs que se
acordasse a votação nominal de todos os requerimentos e se passasse logo ao mérito da discussão. O Deputado Mendonça Filho discordou. Em votação, foi
aprovado o requerimento de quebra de interstício regimental para verificação de votação. 3 – REQUERIMENTO Nº 60/11, do Sr. Moreira Mendes, que “requer
a realização de Audiência Pública com o Ministro-chefe da Casa Civil, Sr. Antônio Palocci, para prestar esclarecimentos sobre sua evolução patrimonial desde
o ano de 2006” e 4 – REQUERIMENTO Nº 63/11, do
Sr. Antonio Carlos Magalhães Neto, que “solicita a
convocação do Ministro-Chefe da Casa Civil, Sr. Antonio Palocci Filho, para explicar a vultosa evolução
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patrimonial de seus bens – no período de quatro anos
– objeto de denúncia veiculada pelo jornal Folha de
São Paulo”. Com a palavra, os Deputados Moreira
Mendes e Antonio Carlos Magalhães Neto defenderam
a aprovação dos requerimentos, ressaltando a necessidade de o Ministro esclarecer ao Parlamento e à
sociedade a natureza e a licitude da atuação de sua
empresa e de sua evolução patrimonial. O Deputado
Paulo Teixeira, contestando as suspeitas levantadas
contra o Ministro Palocci, manifestou-se contrariamente a aprovação do requerimento. Os Deputados Duarte Nogueira, como Líder do PSDB, e Vanderlei Macris
manifestaram-se favoravelmente ao requerimento. Devido ao início da Ordem do Dia no Plenário da Câmara, o Presidente suspendeu a reunião às onze horas
e cinquenta e quatro minutos, convocando seu reinício
para as catorze horas. A reunião foi reiniciada às catorze horas e onze minutos. Não havendo mais quem
quisesse discutir, o Presidente colocou em votação o
Requerimento nº 60/11, que foi rejeitado unanimemente pelos presentes, restando prejudicado o Requerimento nº 63/11. 5 – REQUERIMENTO Nº 61/11, do
Sr. Vanderlei Macris, que “solicita a realização de Audiência Pública com o Ministro-Chefe de Estado da
Casa Civil da Presidência da República, Sr. Antônio
Palocci, para explicar o incremento patrimonial supostamente operado na relação de seus bens, no período
de 2006 a 2011”. O Deputado Eduardo Cunha subscreveu o requerimento. Não houve discussão. Em votação, o requerimento foi rejeitado unanimemente. 6
– REQUERIMENTO Nº 62/11, do Sr. Antonio Carlos
Magalhães Neto, que “convoca o Sr. José Paulo Sepúlveda Pertence, Presidente da Comissão de Ética
da Presidência da República, para esclarecer os motivos pelos quais aquela Comissão não investigará a
vultosa evolução patrimonial do Ministro Chefe da Casa
Civil, Sr. Antonio Palocci Filho, objeto de denúncia veiculada pelo jornal Folha de São Paulo”. O Deputado
Eduardo Cunha subscreveu o requerimento. Não houve discussão. Em votação, o requerimento foi rejeitado
unanimemente. 7 – REQUERIMENTO Nº 64/11, do Sr.
Ademir Camilo, que “requer a realização de audiência
pública para debater a respeito dos problemas na execução dos contratos de concessão das rodovias brasileiras”. Com o Autor ausente, o requerimento foi retirado de pauta, de ofício, pelo Presidente. 8 – REQUERIMENTO Nº 65/11, do Sr. Carlos Brandão e outros,
que “requer sejam convidados o Sr. Vitor Paranhos
(Presidente do Consórcio Jirau, no Rio Madeira/RO,
através da ESBR – Energia Sustentável do Brasil S/A),
o Sr. Maurício Bahar (Presidente do Grupo GDF Suez
Energy, acionista da Usina Hidrelétrica Jirau), o Sr.
Eurides Luiz Mescolotto (Diretor-Presidente da Eletro-
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sul, acionista da Usina Hidrelétrica Jirau), o Sr. Ian
Monteiro de Andrade (Diretor da Camargo Corrêa Investimentos S/A, acionista da Usina Hidrelétrica Jirau),
o Sr. Dilton da Conti Oliveira (Diretor-Presidente da
Presidente da Companhia Hidro Elétrica de São Francisco – CHESF, acionista da Usina Hidrelétrica Jirau),
o Sr. Deputado Walter Araújo (Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia), o Sr. Curt
Trennepohl (Presidente do Ibama), representante da
Prefeitura Municipal de Porto Velho (RO), representantes Sindicais de Porto Velho (RO), representante do
Ministério Público do Trabalho e representante do Tribunal de Contas da União, para prestarem esclarecimentos sobre irregularidades relacionadas ao consórcio Jirau, no Rio Madeira (RO), tais como o não cumprimento de convênios junto ao Município de Porto
Velho (RO) e o Governo do Estado do Rondônia”. Com
a palavra, o Deputado Carlos Brandão encaminhou
pela aprovação do requerimento, com inclusão de convite a representante da Construtora Camargo Corrêa.
Não houve discussão. Em votação, o requerimento foi
aprovado com o acréscimo solicitado. 9 – REQUERIMENTO Nº 66/11, do Sr. Antonio Carlos Magalhães
Neto, que “convida o Sr. Antonio Gustavo Rodrigues,
Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, para explicar os mecanismos de
fiscalização adotados por aquele Conselho frente a
“atípicas” movimentações financeiras, em especial para
verificar a legalidade das ações que permitiram a evolução patrimonial do Sr. Ministro-Chefe da Casa Civil
Antonio Palocci Filho”. O Deputado Eduardo Cunha
subscreveu o requerimento. Não houve discussão. Em
votação, o requerimento foi rejeitado unanimemente.
10 – REQUERIMENTO Nº 67/11, do Sr. Fernando
Francischini, que “requer seja realizada audiência pública com a presença dos sócios e ex-sócios do Ministro Chefe da Casa Civil, Senhor Antônio Palocci Filho,
junto a empresa Projeto – Consultoria, Planejamento
e Eventos Ltda., também denominada Projeto – Consultoria Financeira e Econômica Ltda., atual Projeto
– Administração de Imóveis Ltda., para prestarem esclarecimentos a essa Comissão concernente ao expressivo faturamento desta empresa nos últimos anos
e que colocaram em dúvidas a lisura das ações de
referido agente público”. Retirado de pauta a pedido
do Autor. 11 – REQUERIMENTO Nº 68/11, do Sr. Fernando Francischini, que “requer que seja realizada
nessa Comissão, Audiência Pública a fim de discutir
as denúncias veiculadas na imprensa nacional envolvendo a empreiteira WTorre”. Retirado de pauta a pedido do Autor. 12 – REQUERIMENTO Nº 70/11, do Sr.
Vanderlei Macris, que “solicita ao Sr. Ministro do TCU
Augusto Nardes cópia do processo do TAV”. O Depu-
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tado Edson Santos, membro da Subcomissão do TAV,
subscreveu o requerimento, que teve origem nessa
Subcomissão, e defendeu sua aprovação. Não houve
discussão. Em votação, o requerimento foi aprovado
unanimemente. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente conclamou os Deputados a
participarem do II Seminário Nacional de Fiscalização
e Controle de Recursos Públicos, que a Comissão realizará no próximo dia 1º de junho, no Auditório Nereu
Ramos; convocou reunião ordinária da Comissão para
o próximo dia oito de junho, às nove horas e trinta minutos no Plenário 9; e encerrou os trabalhos às catorze horas e vinte minutos. E, para constar, eu –, Regina
Pereira Games, Secretária, lavrei a presente Ata, que,
por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado Sérgio Brito –, e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
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são, a qual solicita envio de planilhas com ementas de
contratos, convênios e transferências obrigatórias dos
recursos da Defesa Civil.
16-5-2011

LISTA A SER DISTRIBUÍDA NA REUNIÃO
DE 25/05/2011

Secretaria Municipal de Educação de Duque
de Caxias – RJ, Roseli Ramos Duarte Fernandes,
Secretária de Educação do Município de Duque de
Caxias – RJ.– Ofício n° 699/GS-2011/SME – Informa
que foram encaminhados à Procuradoria-Geral do
Município de Duque de Caxias os questionamentos
constantes no Ofício 129/2011/CFFC-P de autoria
desta Comissão, referente Requerimento n. 43/2011,
de autoria do Dep. Cristiano, que solicita informações
e cópias de documentos relativos a recursos públicos
federais que teriam sido transferidos pelo Ministério
da Educação para contratação da empresa HOME
BREAD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA para execução de serviços de alimentação e fornecimento
de logística, supervisão e manutenção corretiva de
todos os equipamentos utilizados na rede de ensino
daquela municipalidade.

RECEBIDO COMISSÃO

16-5-2011

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS NA
CFFC NO PERÍODO DE 11/05/2011 A 24/05/2011

AUTOR DO DOCUMENTO
ASSUNTO
10-5-2011
Tribunal de Contas da União – Benjamin Zymler, Presidente – Aviso nº 551-Seses-TCU-Plenário –
encaminha cópia do Acórdão proferido nos autos do
processo nº TC 018.701/2004-9, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam.
11-5-2011
Tribunal de Contas da União, Benjamin Zymler,
Presidente. – Aviso nº 572-Seses-TCU-Plenário – encaminha cópia do Acórdão proferido nos autos do processo nº TC 014.299/2007-3, acompanhado do Relatório e da Proposta de Deliberação que o fundamentam.
12-5-2011
Dep. Antonio Carlos Magalhães Neto, Líder
do DEM. – Ofício nº 172-L/2011/DEM – comunica seu
desligamento desta Comissão, como membro titular.
13-05-2011
Ministério da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, Ministro de Estado da Integração Nacional. – Ofício n° 177/MI – Em resposta ao Requerimento
de Informação n° 461/2011, de autoria desta Comis-

Dep. ACM Neto, Líder do DEM.– Ofício n° 173-L-DEM/2011 – Comunica o desligamento do Deputado
Rodrigo Maia, como membro titular desta Comissão.
17-5-2011
Dep. ACM Neto, Líder do DEM.– Ofício nº 192-L-DEM/2011 – Comunica o retorno do Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, como membro titular, a
esta Comissão.
17-5-2011
Dep. ACM Neto, Líder do DEM.– Ofício nº 193-L-DEM/2011 – Comunica o retorno do Deputado Rodrigo
Maia, como membro titular, a esta Comissão.
18-5-2011
Dep. Henrique Eduardo Alves, Líder do PMDB.–
OF/GAB/I/Nº 462 – Comunica a indicação do Deputado Eduardo Cunha para integrar, como suplente, esta
Comissão.
18-5-2011
Tribunal de Contas do Amazonas, Conselheiro
Lúcio Alberto de Lima Albuquerque, Relator da
Copa 2014.– Of. n. 039/2011-GLA – Solicita envio de
programação acerca de oficinas de trabalho ou planejamento de ações referentes ao Protocolo de Intenções
para articulação de apoio a ações de fiscalização de
recursos federais aplicados na Copa 2014.
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20-5-2005
Cel. Alberto Alves de Borges, Diretor Geral de
Saúde – PM RJ.– Of. nº 1036/22511/11 – Informa não
haver indícios de desvio de material oncológico do
HCPM, em resposta ao Of. n. 203/2011/CFFC-P que
o convidava para a audiência pública sobre possível
desvio de medicamentos na rede pública de saúde no
Estado do Rio de Janeiro, decorrente da aprovação do
Requerimento n° 16/2011, do Deputado Nelson Bornier.
20/05/2011
Controladoria-Geral da União, Jorge Hage Sobrinho – Ministro-Chefe.– Of. n. 13.408/2011/CGU-PR
– Informa a respeito do andamento das providências
solicitadas da por meio do Of. n.362/2010/CFFC-P,
referentes à PFC n. 128/2010, do Deputado Felipe
Bornier; em atenção ao pedido do Deputado Nelson
Bornier na audiência pública com Ministro, realizada
em decorrência da aprovação do Requerimento nº
27/2011, do Deputado Delegado Waldir.
24/05/2011
Tribunal de Contas da União, Ministro Augusto
Nardes,Vice-Presidente na Presidência.– Aviso n. 388GP/TCU – informa o recebimento do Ofício 228/2011/
CFFC-P, que encaminha o REQ 52/2011, solicitando
a realização de auditoria nas compras com recursos
federais da empresa Dígitro e comunica que o expediente foi remetido à Secretaria-Geral de Controle Externo para providências.
24/05/2011
Tribunal de Contas da União, Ministro Benjamin
Zymler, Presidente.– Aviso n. 611-Seses-TCU-Plenário
– encaminha cópia do Acórdão 1284/2011-TCU-Plenário, bem como Relatório e Voto que o fundamentaram,
com resultado da auditoria sobre a aplicação de recursos repassados pelo Governo Federal ao Município de
Itaguaí, no Estado do Rio de Janeiro, em atendimento
à PFC 128/2010.
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE
54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da décima-quarta Reunião, Ordinária
Deliberativa, realizada em 8 de junho de 2011.
Às nove horas e cinquenta e seis minutos do dia
oito de junho de dois mil e onze, reuniu-se a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle no Plenário 9 do Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a
presidência do Deputado Sérgio Brito. Registraram
presença os Deputados Sérgio Brito (Presidente),
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Carlos Brandão e Jorge Boeira (Vice-Presidentes),
Ademir Camilo, Alexandre Santos, Cristiano, Delegado Waldir, Edio Lopes, Fernando Francischini, Filipe
Pereira, Glauber Braga, João Magalhães, Marcelo
Castro, Nelson Bornier, Osmar Júnior, Rodrigo Maia,
Sérgio Barradas Carneiro, Wellington Roberto – Titulares; Anthony Garotinho, Aureo, Carlaile Pedrosa,
Carlos Magno, Deley, Devanir Ribeiro, Dr. Paulo César, Edinho Bez, Edson Santos, Eduardo Cunha, João
Dado, Manoel Salviano, Mendonça Filho, Moreira
Mendes, Sandes Júnior, Vanderlei Macris, Vaz de
Lima – Suplentes; e Nelson Marchezan Junior – não-membro. ABERTURA: Havendo número regimental,
o Presidente declarou abertos os trabalhos e colocou
em apreciação a Ata da décima-segunda reunião,
realizada no último dia vinte e cinco de maio, cuja
leitura foi dispensada a pedido do Deputado Alexandre Santos. Não houve discussão. Em votação, a Ata
foi aprovada. EXPEDIENTE: Nos termos do art. 50,
inciso II, do Regimento Interno, o Presidente informou
que foram distribuídas cópias da lista dos expedientes
recebidos pela Comissão no período de vinte e cinco
de maio a sete de junho de dois mil e onze, que passa a integrar esta Ata, dispensando a leitura dos citados expedientes. O Presidente comunicou a visita
da bancada de deputados de Angola à Comissão no
dia dois de junho passado. ORDEM DO DIA: 1 – SUGESTÕES DE EMENDAS AO PROJETO DE LEI DE
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2012 (PL02/2011-CN), apresentadas pelo Deputado Carlos
Brandão. Emenda nº 1, que “acrescenta dispositivo
ao texto da Lei visando o aprimoramento dos sistemas informatizados da administração pública federal,
por meio da facilitação da consulta de dados e do
cruzamento de informações necessárias ao exercício
das atividades de controle interno e externo”; Emenda nº 2, que “Acrescenta dispositivo ao texto da Lei
para estabelecer como parâmetro de controle de preços de medicamentos adquiridos com recursos do
Sistema Único de Saúde – SUS, das referências de
preços adotadas pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (CMED/Anvisa),obtidas pela aplicação
do coeficiente de adequação de preço – CAP sobre
o preço-fábrica dos medicamentos previsto na Resolução CMED 2/2004; preço-fábrica como teto das
demais aquisições públicas de medicamentos; e a
possibilidade de instauração de tomada de contas
especial, para responsabilização do gestor e quantificação do dano ao erário, nas hipóteses em que as
aquisições não estiverem dentro dos limites acima
sugeridos e em que não constem do correspondente
processo licitatório justificativas dos preços pratica-
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dos”; Emenda nº 3, Acrescenta § 3º ao art.89 para
que o ato legal de concessão de benefícios tributários
deva apresentar os critérios utilizados para escolha
dessa forma de financiamento da política pública,
bem como as metas e os resultados pretendidos com
a instituição do benefício; Emenda nº 4, que “acrescenta parágrafo ao art. 91 para estabelecer o prazo
de 30 dias para manifestação formal do Relator ou
do Plenário do Tribunal de Contas da União – TCU
– quando da constatação de irregularidades graves”;
Emenda nº 5, que “modifica a redação do art. 91,§
1º, alínea ‘c’, para substituir o termo ‘razões’ por ‘manifestações’”; Emenda nº 6, que modifica a redação
do art. 98; Emenda nº 7, que modifica a redação do
caput do art. 96; Emenda nº 8, que “modifica a redação inciso VIII do art. 94”; Emenda nº 9, que “suprime
o art. 110”. O Autor encaminhou pela aprovação das
emendas. Não houve discussão. Em votação, as emendas foram aprovadas. 2 – REQUERIMENTO Nº 55/11,
do Sr. Delegado Waldir, que “requer que sejam convidados o Sr. Pedro Novais – Ministro do Turismo; Dr.
Marcelo Santiago Wolf – Procurador-Geral da República; e o Sr. Paulo Garcia – Prefeito Municipal de
Goiânia, Estado de Goiás, para tratar das irregularidades existentes no processo de licitação de revitalização do Parque Mutirama, na cidade de Goiânia-GO”. O Autor solicitou a retirada do Requerimento.
3 – REQUERIMENTO Nº 57/11, dos Srs. Osmar Júnior
e Jandira Feghali, que “solicita sejam realizadas audiências públicas para debater crise na Orquestra
Sinfônica Brasileira”. Retirado de pauta, de ofício, pelo
Presidente. 4 – REQUERIMENTO Nº 67/11, do Sr.
Fernando Francischini, que “requer seja realizada
audiência pública com a presença dos sócios e ex-sócios do Ministro Chefe da Casa Civil, Senhor Antônio Palocci Filho, junto a empresa Projeto – Consultoria, Planejamento e Eventos Ltda., também denominada Projeto – Consultoria Financeira e Econômica Ltda., atual Projeto – Administração de Imóveis
Ltda., para prestarem esclarecimentos a essa Comissão concernente ao expressivo faturamento desta
empresa nos últimos anos e que colocaram em dúvidas a lisura das ações de referido agente público”.
Com a palavra, o Autor defendeu a aprovação do
requerimento, alegando que a saída do então Ministro Palocci não suprime a necessidade de esclarecimento das suspeitas veiculadas na imprensa, referentes a atuação da empresa Projeto. Em discussão,
manifestaram-se favoravelmente à aprovação do requerimento os Deputados Vanderlei Macris, Delegado Waldir, Mendonça Filho, Vaz de Lima, Anthony
Garotinho. O Deputado Vaz de Lima sugeriu acrescentar no requerimento convite aos sócios no apar-
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tamento alugado pelo ex-Ministro Antônio Palocci
Filho e os proprietários da imobiliária que o alugou,
conforme veiculado pela imprensa, sugestão aceita
pelo Autor. Pela rejeição do requerimento, manifestaram-se os Deputados Edson Santos, Eduardo Cunha,
Glauber Braga e Dr. Paulo César. Encaminhou a votação, pela aprovação, o Deputado Vanderlei Macris;
pela rejeição, encaminhou o Deputado Eduardo Cunha.
Orientaram as bancadas favoravelmente: o Deputado
Mendonça Filho, pelo DEM e o Deputado Nelson
Marchezan Junior, pela Minoria. Orientaram pela rejeição: o Deputado Edson Santos pelo PT; o Deputado Eduardo Cunha pelo PMDB; o Deputado Moreira
Mendes pelo bloco PV-PPS; o Deputado Osmar Júnior
pelo bloco PSB-PTB-PCdoB; o Deputado Dr. Paulo
Cesar pelo bloco PR-PRB-PTdoB-PRTB-PRP-PHS-PTC-PSL; o Deputado Sandes Junior pelo PP; e o
Deputado Odair Cunha pelo Governo. Em votação
simbólica, o requerimento foi rejeitado. Os Deputados
Mendonça Filho e Eduardo Cunha solicitaram verificação nominal da votação. Em votação nominal, o
requerimento foi rejeitado por quinze votos contrários
e cinco a favor. Votaram pela rejeição os Deputados
Jorge Boeira, Sérgio Barradas Carneiro, Alexandre
Santos, João Magalhães, Nelson Bornier, Edio Lopes,
Wellington Roberto, Cristiano, Glauber Braga, Ademir
Camilo, Sérgio Brito, Marcelo Castro, Osmar Júnior,
Devanir Ribeiro, Carlos Magno. Votaram pela aprovação os Deputados Carlos Brandão, Delegado Waldir,
Rodrigo Maia, Fernando Francischini e Mendonça
Filho. Pela ordem, o Deputado Anthony Garotinho
relatou que seu carro fora alvejado por disparos de
arma de fogo no último fim de semana, mencionou a
possibilidade de o ocorrido estar relacionando às denúncias que vem fazendo sobre irregularidades cometidas por membros da Polícia Federal e solicitou
ao Presidente que reiterasse à Presidência da Câmara dos Deputados pedido de proteção policial para
sua pessoa. O Presidente manifestou o apoio ao pedido do Deputado. 5 – REQUERIMENTO Nº 68/11,
do Sr. Fernando Francischini, que “requer que seja
realizada, nessa Comissão, Audiência Pública a fim
de discutir as denúncias veiculadas na imprensa nacional envolvendo a empreiteira WTorre”. O autor encaminhou pela aprovação do requerimento, excluindo
o nome do ex-Ministro Antonio Palocci Filho do rol de
convidados. Em discussão, manifestou-se favoravelmente ao requerimento o Deputado Delegado Waldir.
O Deputado Jorge Boeira sugeriu que, antes de se
aprovar requerimento de audiência pública, fosse solicitado ao TCU auditoria sobre a empresa WTorre,
ou as informações já existentes, caso já tenham sido
feitas essas auditorias. O Deputado Fernando Fran-
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cischini concordou com a retirada de pauta do requerimento com o compromisso do Presidente em solicitar ao TCU relatórios sobre fiscalização das obras
da WTorre. O requerimento foi então retirado de pauta. 6 – REQUERIMENTO Nº 71/11, do Sr. Aureo, que
“solicita à Diretoria do Hospital Geral de Bonsucesso
– HGB (Rio de Janeiro) informações e cópias de documentos relativos aos recursos federais executados
nos exercícios de 2007 a 2011, com o objetivo de
acompanhar as ações que estão sendo desenvolvidas
para enfrentar a grave crise do sistema de saúde pública no Estado do Rio de Janeiro”. O Autor defendeu
a aprovação do requerimento. Em discussão, o Deputado Nelson Bornier argumentou que as informações requeridas constam disponíveis na Internet. Em
votação, o requerimento foi aprovado, com o voto
contrário do Deputado Nelson Bornier. 7 – REQUERIMENTO Nº 74/11, do Sr. Moreira Mendes, que “requer realização de audiência pública, para debater
as operações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) com o Grupo JBS/
Friboi”. Retirado de pauta a pedido do Autor. 8 – REQUERIMENTO Nº 75/11, do Sr. Filipe Pereira, que
“requer a realização de fóruns de debates com visitas
técnicas às cidades-sedes da Copa, para acompanhar
os preparativos para o mundial”. O Autor encaminhou
pela aprovação do requerimento. Em discussão o
Deputado Ademir Camilo, sugeriu que se buscasse
uma interface com outras Comissões relacionadas
com o tema da Copa e se verificasse a possibilidade
de realização de visitas conjuntas, bem como a participação da CFFC em eventos organizados por essas
Comissões. O Deputado Filipe Pereira acatou a sugestão e informou que a Subcomissão da Copa 2014
e das Olimpíadas 2016 já vem buscando esse trabalho conjunto e que, sem prejuízo da sua agenda própria, a CFFC também poderia participar de eventos
organizados por outras Comissões, como o “Fórum
Legislativo nas Cidades-Sedes da Copa do Mundo
de Futebol no Brasil”, que vem sendo realizado pelas
Comissões de Turismo e Desporto, da Câmara, e de
Desenvolvimento Regional e Turismo, do Senado Federal. Em votação, o requerimento foi aprovado unanimemente, com as alterações propostas. 9 – REQUERIMENTO Nº 64/11, do Sr. Ademir Camilo, que
“requer a realização de audiência pública para debater a respeito dos problemas na execução dos contratos de concessão das rodovias brasileiras”. O autor
encaminhou pela aprovação e solicitou a inclusão da
concessionária Rota 116 S.A. no rol de convidados
para a audiência pública. O Deputado Alexandre Santos manifestou o seu apoio ao requerimento. Em votação, o requerimento foi aprovado com o aditamen-
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to proposto. 10 – PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE Nº 3/11, do Sr. Sérgio Brito, que “propõe
que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle realize ato de fiscalização e controle com vistas
a apurar os impactos gerados pelo aumento do nível
de água nas Usinas de Jirau e Santo Antônio, aprovadas as revisões dos projetos pela Agência Nacional
de Energia Elétrica (ANEEL)”. Relator: Deputado Carlos Magno. Relatório Prévio; pela implementação da
PFC. O Relator fez a leitura do voto. O Deputado Carlos Brandão comunicou ao Relator que já há uma
PFC, relatada por ele, sobre esse tema, e sugeriu
que, em vez de se implementar uma nova PFC, os
dois trabalhassem em conjunto na PFC já implementada. O Deputado Nelson Bornier sugeriu que se
aprovasse o Relatório Prévio e se anexasse essa PFC
à outra que já está em tramitação. O Relator defendeu
a aprovação do Relatório Prévio, e que as investigações poderiam ser feitas conjuntamente, na forma
proposta pelo Deputado Carlos Brandão. Em votação,
o Relatório Prévio foi aprovado. ENCERRAMENTO:
Antes de encerrar a reunião, o Presidente comunicou
a necessidade de colocar em votação esta Ata, em
virtude da aprovação das sugestões de emendas ao
Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Não houve discussão. Em votação, a Ata foi aprovada. Devido
ao início da Ordem do Dia no Plenário da Câmara, o
Presidente encerrou os trabalhos às doze horas e
dezessete minutos, convocando antes reunião ordinária da Comissão para o próximo dia quinze de junho, às nove horas e trinta minutos no Plenário 9. E,
para constar, eu –, Regina Pereira Games, Secretária,
lavrei a presente Ata, que, por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado Sérgio
Brito –, e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS NA
CFFC NO PERÍODO DE 25/05/2011 A 07/06/2011
LISTA A SER DISTRIBUÍDA NA REUNIÃO
DE 08/06/2011
RECEBIDO COMISSÃO
AUTOR DO DOCUMENTO
ASSUNTO
27-5-/2011
Ministério Público de Santa Catarina, Lio Marcos
Marin, Procurador-Geral de Justiça.– Ofício 98224.2/
PGJ – em resposta ao Of. 84/2011/CFFC-P, informando
que naquele órgão, relativamente à empresa Dígitro,
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há apenas registro de um Procedimento Administrativo
Preliminar, instaurado em maio de 2002 e já arquivado.
Documento relativo ao REQ 37/2011.
27/5/2011
Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto – Liderança do DEM. – Of. nº2004-L-DEM/2011, comunicando que não é mais membro da CFFC
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31/5/2011
Gilberto Dias – Gabinete do Dep. Cristiano, OF
VG nº 017/2011 – Justifica ausência do Deputado nos
trabalhos da Comissão em 13/4/2011.
31/5/2011

Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto –
Liderança do DEM. – Of. nº2006-L-DEM/2011, comunicando que o Deputado Rodrigo Maia não é mais
membro da CFFC.

Gilberto Dias – Gabinete do Dep. Cristiano.–
OF VG nº 018/2011 – Justifica ausência do Deputado
nos trabalhos da Comissão em 31/5/2011 – Reunião
Subcomissão da Copa, 1º/06/11, Ministro Cezar Peluso – Presidente do STF.
Mensagem nº 20, que encaminha o Relatório de
Gestão Fiscal do Supremo Tribunal Federal, referente
ao primeiro quadrimestre de 2011.

30/5/2011

6/6/2011

Benjamin Zymler – Presidente do TCU
Aviso nº 653-Seses-TCU-Plenário que encaminha
cópia do Acórdão proferido nos autos do processo nº
TC 023.664/2006-0, acompanhado do Relatório e do
Voto que o fundamentam.

Dep. Fernando Franscischini.– Of. nº 091-2011/
GFF – Justifica ausência do Deputado nos trabalhos
da Comissão nas reuniões de 13/04 e 27/04/2011.

27/5/2011

07/06/2011

Benjamin Zymler – Presidente do TCU
Aviso nº 662-Seses-TCU-Plenário que encaminha
cópia do Acórdão proferido nos autos do processo nº
TC 022.619/2010-0, acompanhado do Relatório e do
Voto que o fundamentam.

Luiz Navarro de Britto Filho, Ministro de Estado Chefe da CGU, Interino.– Ofício 15133/2011/GM/
CGU-PR, em resposta ao Ofício 127/2011 desta Comissão, informa que não foram identificadas ações de
controle no Município de Duque de Caxias – RJ, tendo
como objeto serviços e aquisições para Unidades de
Saúde Municipais.

30/5/2011

07/06/2011

Benjamin Zymler – Presidente do TCU
Aviso nº 687-Seses-TCU-Plenário que encaminha
cópia do Acórdão proferido nos autos do processo nº
TC 018.011/2010-1, acompanhado do Relatório e do
Voto que o fundamentam.

Benjamin Zymler – Presidente do TCU.– Aviso
n° 699-GP/TCU – Encaminha RELATÓRIO DAS ATIVIDADES do TCU referente ao 1° trimestre do exercício de 2011.

31/5/2011

Dep. Eduardo Gomes, Primeiro-Secretário.– Ofício 1ª Sec/RI/I/nº 1.440/11, que encaminha cópia do
Ofício nº 088, do Ministério da Previdência Social, em
resposta ao Requerimento de Informação nº 529/2011,
de autoria desta Comissão.

30/5/2011

Rodrigo Motta de Andrade – Delegado de
Polícia Federal – Delegacia de Polícia Federal em
Imperatriz.– Ofício nº 0894/2011-IPL 0092/2011-4
– DPF/ITZ/MA, que solicita o envio de toda a documentação colhida durante o trâmite da PFC 124/2006,
de autoria do Dep. Francisco Escórcio, arquivada em
31/01/2007, nclusive a apresentada pelo engenheiro
José Henrique.
PFC 124/06 – trata de denúncia baseada em
relatos de “fatos que implicariam em verdadeiros
esquemas fraudulentos de malversação de dinheiro
público oriundo de emendas parlamentares, destinadas a esgotamento sanitário, rede de abastecimento
de água, reservação, kits domiciliares, perfuração de
poços, etc”.

07/06/2011

07/06/2011
Dep. Eduardo Gomes, Primeiro-Secretário.– Ofício 1ª Sec/RI/I/nº 1.437/11, que encaminha cópia do
Ofício nº 249/MI, do Ministério da Integração Nacional, em resposta ao Requerimento de Informação nº
460/2011, de autoria desta Comissão.
07/06/2011
Dep. Eduardo Gomes, Primeiro-Secretário.– Ofício 1ª Sec/RI/I/nº 1.436/11, que encaminha cópia do
Ofício nº 251/MI, do Ministério da Integração Nacio-
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nal, em resposta ao Requerimento de Informação nº
459/2011, de autoria desta Comissão.
07/06/2011
Dep. Antônio Carlos Magalhães Neto, Líder do
Democratas.– Ofício nº 225-L-DEM/2011, comunicando que integrará, como membro titular, esta Comissão.
07/06/2011
Dep. Antônio Carlos Magalhães Neto, Líder
do Democratas.– Ofício nº 226-L-DEM/2011, comunicando que o Deputado Rodrigo Maia integrará, como
membro titular, esta Comissão.
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 12ª Reunião, realizada em 11 de maio
de 2011.
Às quatorze horas e quarenta e seis minutos do
dia onze de maio de dois mil e onze, reuniu-se ordinariamente a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, no Plenário 6, Anexo II da
Câmara dos Deputados, sob a presidência do Deputado Mendonça Prado. A lista de presença registrou o
comparecimento dos Deputados Mendonça Prado –
Presidente; Fernando Francischini, Enio Bacci e José
Augusto Maia – Vice-Presidentes; Alessandro Molon, Dr.
Carlos Alberto, Keiko Ota, Marllos Sampaio e Romero
Rodrigues – Titulares; Arnaldo Faria de Sá, Delegado
Protógenes, Delegado Waldir, Edio Lopes, Gonzaga
Patriota, Otoniel Lima, Pastor Eurico, Pinto Itamaraty e
William Dib – Suplentes. Deixaram de registrar presença os Deputados Alberto Filho, Arthur Lira, Domingos
Dutra, Jair Bolsonaro, João Campos, Lourival Mendes,
Nelson Pellegrino e Perpétua Almeida. O Deputado
Stepan Nercessian justificou a ausência. ABERTURA:
Havendo número regimental, o Presidente declarou
abertos os trabalhos e submeteu à apreciação as Atas
das 9ª, 10ª e 11ª Reuniões, cuja leitura foi dispensada por solicitação do Deputado Gonzaga Patriota. Em
votação, as Atas foram aprovadas. EXPEDIENTE: O
Presidente deu conhecimento ao Plenário do recebimento das seguintes correspondências: do Deputado
Stepan Nercessian, comunicando sua ausência entre os dias 11 e 16 de maio; e da Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO),
informando o calendário de tramitação do Projeto da
Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2012. Comunicou ainda que o prazo para apresentar emendas ao
referido projeto está previsto para o período de 20 a
29 de maio, sugerindo aos parlamentares que tiverem
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interesse em apresentá-as que procurem a Consultoria de Orçamento para orientação. Em seguida, afirmou que a reunião de audiência reservada, que será
realizada em conjunto com a Comissão de Relações
Exteriores, para tratar da ação de redes terroristas no
Brasil, está prevista para o próximo dia 17 de maio,
terça-feira, no plenário 9, às 14 horas. Por fim, comunicou que a instalação das Subcomissões Especiais
agendada para o dia seguinte não ocorreria em virtude
da impossibilidade de comparecimento dos Deputados
Stepan Nercessian e Perpétua Almeida, indicados
para presidi-las. ORDEM DO DIA: O Deputado Gonzaga Patriota apresentou requerimento de preferência para o PL nº 7.112/10, que, submetido a votação,
foi aprovado. PROJETO DE LEI Nº 7.112/10 – do Sr.
Gilmar Machado – que “reduz a zero as alíquotas da
Contribuição para o Pis/Pasep e da Cofins incidentes
sobre operações com combustíveis destinados às forças policiais dos Estados e Municípios”. RELATOR:
Deputado GONZAGA PATRIOTA. PARECER: pela
aprovação deste e da Emenda 1/2010, apresentada
na CSPCCO. Vista conjunta aos Deputados Fernando
Francischini, José Augusto Maia e Otoniel Lima, em
4/5/11. Com a palavra, o relator procedeu à leitura
do parecer que, submetido a discussão e votação, foi
aprovado. Por ser autor do próximo item da pauta, o
Deputado Mendonça Prado passou a presidência ao
Deputado José Augusto Maia, 3º Vice-Presidente, que
conduziu os trabalhos até o final da reunião. O Presidente em exercício anunciou, então, a apreciação do
REQUERIMENTO Nº 33/11 – do Sr. Mendonça Prado
– que “requer sejam incluídos convidados na audiência pública sobre a PEC nº 300/08 e sua importância
para o fortalecimento da segurança pública em todo
País”. O autor defendeu seu requerimento, alegando a
importância da presença de representantes da Polícia
Militar de Sergipe, uma vez que a instituição tem alcançado conquistas significativas, inclusive em termos
salariais. Da mesma forma, ressaltou o envolvimento
da Associação Nacional dos Praças – ANASPRA na
defesa da PEC 300/2008. Na sequência, o Deputado
Romero Rodrigues sugeriu fosse também convidado
o ex-Deputado Major Fabio. O Deputado José Augusto
Maia informou que o nome já constava entre os participantes da audiência pública. O Deputado Otoniel Lima,
por sua vez, parabenizou o autor do requerimento pela
iniciativa, mencionando ainda o lançamento da Frente
Parlamentar de Defesa da PEC 300, no próximo dia
31 de maio. No mesmo sentido, o Deputado Delegado
Waldir enfatizou a relevância da citada Frente Parlamentar, conclamando os representantes das diversas
carreiras policiais a comparecer no dia do lançamento.
Em votação, o requerimento foi aprovado. Logo após,
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o Deputado Mendonça Prado registrou a presença do
ex-Deputado Capitão Assumção no Plenário. Dando
continuidade aos trabalhos, o 3º Vice-Presidente anunciou a discussão do PROJETO DE LEI Nº 343/11 –
do Sr. Hugo Leal – que “acrescenta dispositivos à Lei
nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução
Penal e ao Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de
1941 – Código de Processo Penal, relativos ao livramento condicional”. RELATOR: Deputado DELEGADO
PROTÓGENES. PARECER: pela aprovação. Com a
palavra, o relator defendeu seu parecer que, submetido a discussão e votação, foi aprovado. Na sequência,
foram apresentados requerimentos de retirada de pauta
pelos Deputados Alessandro Molon, Delegado Waldir,
Pastor Eurico e Keiko Ota, respectivamente, para os
seguintes projetos: PROJETO DE LEI Nº 345/11 – do
Sr. Hugo Leal – que “altera dispositivo da Lei nº 8.069,
de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto
da Criança e do Adolescente e dá outras providências, para aplicação do Estatuto às pessoas entre 18
(dezoito) e 26 (vinte e seis) anos de idade”. RELATORA: Deputada DALVA FIGUEIREDO. PARECER: pela
rejeição. PROJETO DE LEI Nº 6.125/09 – do Senado
Federal – Marcelo Crivella – (PLS 256/05) – que “disciplina o uso de cassetetes e armas perfurocortantes
pelos agentes de segurança pública, nas atividades
de policiamento ostensivo, em todo território nacional”.
RELATOR: Deputado RONALDO FONSECA. PARECER: pela aprovação. Vista conjunta aos Deputados
Arnaldo Faria de Sá e Delegado Waldir, em 4/5/11.
PROJETO DE LEI Nº 6.241/09 – do Senado Federal
– Renato Casagrande – (PLS 372/07) – que “autoriza
a União a criar a Escola Nacional de Segurança Pública e Proteção Social”. RELATOR: Deputado PASTOR
EURICO. PARECER: pela aprovação. Vista conjunta
aos Deputados Delegado Waldir e Otoniel Lima, em
4/5/11. O Deputado Otoniel Lima apresentou voto em
separado em 10/5/11. PROJETO DE LEI Nº 7.484/10 –
da Sra. Sueli Vidigal – que “institui a Semana Nacional
de Combate às Drogas”. RELATORA: Deputada KEIKO OTA. PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
Vista conjunta aos Deputados Otoniel Lima e Pastor
Eurico, em 4/5/11. Submetidos a votação, um a um, os
requerimentos foram aprovados. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os
trabalhos às quinze horas e treze minutos. Antes, porém, convocou reunião de audiência reservada para o
dia dezessete de maio, terça-feira, às quatorze horas,
no Plenário 9, para debater sobre a atuação de redes
terroristas no Brasil. Esclareceu ainda que a reunião
será conjunta com a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. E, para constar, eu, Ricardo
Menezes Perpétuo –, Secretário, lavrei a presente Ata,
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que, lida e aprovada, será assinada pelo Presidente,
Deputado Mendonça Prado –, e pelo 3º Vice-Presidente,
Deputado José Augusto Maia –, e publicada no Diário
da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 13ª Reunião, realizada em 19 de maio
de 2011.
Às dez horas e cinquenta e três minutos do dia
dezenove de maio de dois mil e onze, reuniu-se ordinariamente a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, no Plenário 6, Anexo II da
Câmara dos Deputados, sob a presidência do Deputado Mendonça Prado. A lista de presença registrou o
comparecimento dos Deputados Mendonça Prado –
Presidente; Fernando Francischini – Vice-Presidente;
Alessandro Molon, Dr. Carlos Alberto e João Campos
– Titulares; Delegado Protógenes, Delegado Waldir,
Edio Lopes, Fátima Pelaes, Ronaldo Fonseca e William
Dib – Suplentes. Compareceram também os Deputados Anthony Garotinho, Guilherme Campos, João
Paulo Cunha, Lincoln Portela, Padre Ton, Sandes Júnior e Vicente Arruda, como não-membros. Deixaram
de registrar presença os Deputados Alberto Filho, Arthur Lira, Domingos Dutra, Enio Bacci, Jair Bolsonaro,
José Augusto Maia, Keiko Ota, Lourival Mendes, Marllos
Sampaio, Nelson Pellegrino, Perpétua Almeida, Romero Rodrigues e Stepan Nercessian. ABERTURA:
O Presidente declarou abertos os trabalhos anunciou
a ORDEM DO DIA: audiência pública para debater
“Projetos do Governo Referentes à Segurança Pública”, atendendo a requerimentos dos Deputados Alessandro Molon, João Campos e Duarte Nogueira. Na
sequência, convidou para compor a mesa o Ministro
de Estado da Justiça, José Eduardo Cardozo, e a Secretária Nacional de Segurança Pública, Regina Maria
Filomena de Luca Miki, e concedeu a palavra ao Senhor Ministro. Sua Excelência agradeceu pelo convite,
afirmou que uma das diretrizes do Governo é combater a violência, as drogas e o crime organizado e que
o Ministério da Justiça tem a missão de implantar essa
política. Registrou o muito que foi realizado pelo Governo anterior, salientando a importância do PRONASCI, enfatizou a necessidade de dar continuidade ao
que já foi implantado e discorreu sobre três aspectos
que, segundo ele, não podem ser dissociados. Primeiro – integração entre todos os órgãos: integração entre
os órgãos federativos; entre os órgãos federativos e
os entes federados; e integração no âmbito internacional. Defendeu ainda, que a integração federativa deve
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abranger os municípios e se desenvolver em parceria
com as políticas sociais. Salientou que a política de
integração nacional deva ser de governo e não de partido. Segundo – planejamento e gestão: Enfatizou a
importância da informação atualizada para se planejar
bem e executar o estabelecido com eficiência, ressaltou que tais dados sejam também disponibilizados à
população, para maior participação da sociedade. O
expositor foi interrompido pelo Presidente, Deputado
Mendonça Prado, que anunciou a presença do Deputado João Paulo Cunha, Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania, a quem convidou para compor a mesa. Retomando o discurso, o
Ministro apresentou o terceiro aspecto: combate à
corrupção com a instituição de corregedorias autônomas e a valorização do policial. Discorreu sobre a implantação de um Sistema Nacional de Estatísticas em
Segurança Pública para elaboração de programas
eficazes. Enfatizou ainda a importância da participação
da sociedade, como ocorre na nova campanha do desarmamento. Reafirmando a importância de uma política nacional de segurança e do pacto com os governadores, assegurou, por fim, que o Estado brasileiro
tem condições de enfrentar a violência. Terminada a
explanação, o Presidente, Deputado Mendonça Prado,
informou que, para o bom andamento dos trabalhos,
concederia a palavra a cada autor e em seguida ao
convidado, e, posteriormente, formaria pequenos blocos para chamar os parlamentares inscritos. Ato contínuo, passou a palavra ao Deputado Alessandro Molon. Este indagou sobre como o Ministério da Justiça
poderia induzir a formação de policiais para a investigação e discorreu sobre perícias autônomas, turno de
trabalho, campanha do desarmamento e Unidades de
Polícia Pacificadora – UPPs. Na resposta, o Ministro
da Justiça disse que a preparação do policial é elemento chave, defendeu boas formação e remuneração,
acrescentando que as escalas de trabalho devem ser
rediscutidas no bojo de temas mais amplos. Teceu
considerações, ainda, sobre a perícia policial e a real
aplicação da pena. Acrescentou que tanto as UPPs
quanto os Territórios de Paz têm produzido resultados
muito positivos, entretanto enfatizou que cada região
tem sua peculiaridade e que, no planejamento, as diversidades devem ser consideradas. Na sequência, o
Presidente concedeu a palavra ao Deputado João
Campos. Este, salientando que a informação sobre
segurança deve ser pública, advogou o estabelecimento de mecanismos que obriguem os Estados a disponibilizar os dados; indagou sobre a implementação das
medidas sugeridas ao Governo anterior para o controle de fronteiras; defendeu que se informe o número de
processos que são concluídos; indagou sobre os pla-
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nos para o enfrentamento da violência no Entorno do
DF; e concluiu perguntando qual o posicionamento do
Ministério sobre as PECs da segurança. O Ministro
José Eduardo Cardozo informou estar em elaboração
um plano integrado sobre segurança nas fronteiras e
que tem se reunido com os Governadores para implantar gabinetes de gestão integrada nas fronteiras.
Esclareceu que tem mantido contatos com autoridades
de outros países para aumentar o controle nas fronteiras. Em relação ao Entorno do Distrito Federal, informou que o Ministério da Justiça e o Governador do
Estado de Goiás estão buscando soluções para a região. Quanto às informações, destacou a importância
delas, enfatizando que devem trazer também os resultados da investigação. Finalizando, argumentou que a
PEC 300/08 deve ser pactuada com os Governadores.
Na sequência, por solicitação do Deputado Delegado
Waldir, o Presidente concedeu-lhe a palavra. O aparteante afirmou ser o sistema carcerário caótico, defendeu a implantação de uma polícia única, cobrou contrapartidas dos países vizinhos pelas ajudas econômicas recebidas, teceu considerações sobre a PEC que
trata das Guardas Municipais e registrou a realização
de audiência sobre a PEC 300/08. Com a palavra, o
Ministro concordou com o Deputado sobre a situação
do sistema carcerário, o qual denominou de medieval,
assinalou a existência de sessenta mil presos em delegacias e advogou outras formas de cumprimento de
penas. A sessão foi suspensa às doze horas e três
minutos e os trabalhos foram reabertos às doze horas
e sete minutos. Retomando a palavra, o Ministro defendeu que o Brasil dê apoio à população dos países
vizinhos e não a deixe à mercê dos marginais. Acrescentou, ainda, que enviaria um representante para a
audiência sobre a PEC 300/08. Dando prosseguimento, o Presidente indagou ao Deputado Delegado Waldir se este se considerava atendido com a explanação
do Ministro e o Deputado declarou que sim. Na sequência, o Presidente, conforme a lista de inscrições,
concedeu a palavra aos Deputados Anthony Garotinho,
que discorreu sobre os programas implantados no Rio
de Janeiro durante seu governo; Fernando Francischini, que abordou o tema da corrupção, discorreu sobre
o que se convencionou denominar “caso Palloci” e a
obstrução do Governo aos trabalhos da Câmara, na
terça-feira anterior, sobre o que foi aparteado pelo Delegado Protógenes; e Fátima Pelaes, que ressaltou
projeto em curso no Estado de Alagoas, advogou o
aprimoramento da perícia policial, discorreu sobre a
convivência das mães presidiárias com seus filhos,
teceu considerações sobre Territórios da Paz e abordou, ainda, a questão de segurança na fronteira com
a Guiana Francesa. Novamente com a palavra, o Mi-
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nistro registrou que o Deputado Anthony Garotinho
abordara pontos essenciais sobre segurança e, mais
uma vez, defendeu a modernização da polícia. Em
aparte, o Deputado Anthony Garotinho sugeriu uniformizar a nomenclatura utilizada pelos órgãos policiais
e a colocação de um civil à frente dos órgãos de estatística. Retomando a palavra, o Ministro teceu considerações sobre o programa Territórios da Paz, que
conta também com a atuação dos Ministérios da Educação e da Saúde. Às doze horas e cinquenta e nove
minutos os trabalhos foram suspensos, tendo sido reabertos às treze horas e um minuto. Antes de chamar
o segundo bloco de inscritos, o Presidente concedeu
a palavra ao Líder do Partido da República, Deputado
Lincoln Portela, que ressaltou a integridade de caráter
do Ministro e parabenizou o Governo por tê-lo nomeado. Na sequência, o Presidente passou a palavra ao
Deputado Delegado Protógenes, que defendeu um
sistema de segurança pública suprapartidário, solicitou
que o Ministro ouça mais os policiais e teceu considerações sobre o Projeto de Lei nº 21/2011. Obedecendo à lista de inscritos, o Presidente concedeu a palavra
aos Deputados Dr. Carlos Alberto, que registrou ter o
Governo alterado a maneira de encaminhar as questões da segurança, propiciando maior aproximação do
poder público com o cidadão, manifestou sua confiança no sucesso das diretrizes traçadas pelo Ministério
da Justiça e salientou o reconhecimento internacional
alcançado pelas UPPs; Edio Lopes indagou se o Departamento de Polícia Federal está preparado para
combater o tráfico de drogas na região amazônica e
como está sendo a implementação da Lei nº 12.258/10,
que dispõe sobre o rastreamento eletrônico; e Ronaldo Fonseca, que expressou sua preocupação com a
programação da TV aberta, segundo ele, um berço da
violência. Dando prosseguimento, o Deputado Mendonça Prado passou a palavra ao Ministro, que expressou agradecimentos ao Deputado Lincoln Portela;
manifestou concordância com o Deputado Protógenes,
reafirmando que segurança não pode ter viés político-partidário e discorreu sobre o programa realizado no
Estado de Pernambuco, cuja chave do sucesso, na
sua opinião, foi a parceria entre a polícia, o Ministério
Público e o Poder Judiciário; concordou ainda com o
Deputado Dr. Carlos Alberto, assegurando que gestão
integrada é essencial para o êxito dos programas e
que um trabalho de qualidade depende da integração
entre as polícias. Comentando os argumentos do Deputado Edio Lopes, ressaltou a importância do serviço
de inteligência, a modernização dos meios de transporte e, no caso da Amazônia, da integração com a
Marinha; tecendo considerações sobre os pontos defendidos pelo Deputado Ronaldo Fonseca, advogou a

Quinta-feira 9

29537

substituição da cultura da violência presente na sociedade, na TV, nos jogos e filmes, pela cultura da paz,
onde é herói o que salva mais vidas. O Presidente
indagou ao colegiado se todos estavam contemplados
com as respostas do Ministro e se alguém desejaria
se manifestar. O Deputado Fernando Francischini informou ao Ministro a criação da Subcomissão Permanente de Denúncias e o endereço virtual colocado à
disposição do cidadão: denuncias@camara.gov.br; o
Deputado Delgado Protógenes indagou sobre o programa antiterrorismo do Departamento de Polícia Federal e defendeu a modernização da Lei nº 4.868/65;
o Deputado Delegado Waldir discorreu sobre as PECs
da segurança pública; o Deputado Ronaldo Fonseca
sugeriu regulamentar o art. 221 da Constituição Federal; e o Deputado Alessandro Molon, que registrou a
presença do Delegado de Polícia Federal, Alessandro
Moretti, Chefe do Cepol e do Projeto VANT. Dando
prosseguimento, o Presidente passou a palavra ao
Ministro para as respostas e as considerações finais.
Este enfatizou que, pelas informações dos órgãos
competentes, não há células terroristas no Brasil, defendeu, ainda, a implantação de uma cultura de paz e
agradeceu aos parlamentares, manifestando intenção
de desenvolver um trabalho conjunto com o Parlamento. Ato contínuo, o Presidente passou a palavra à Secretária Nacional de Segurança Pública, Regina Maria
Filomena de Luca Miki, que reiterou sua disposição de
debater os temas de segurança com a Comissão e
desenvolver um trabalho integrado. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os
trabalhos às quatorze horas e cinco minutos, antes,
porém, convocou reunião de audiência pública para o
dia vinte e quatro de maio, às quatorze horas, no Plenário 6, para debater sobre a carga horária semanal
para os operadores de segurança pública (PLs nos
5.799/09 e 6.399/09). E, para constar, eu, Ricardo Menezes Perpétuo–, Secretário, lavrei a presente Ata,
que, lida e aprovada, será assinada pelo Presidente,
Deputado Mendonça Prado –, e publicada no Diário
da Câmara dos Deputados. O inteiro teor foi gravado,
podendo ser reproduzido mediante solicitação.
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 14ª Reunião, Realizada em 24 de maio
de 2011.
Às quatorze horas e vinte e nove minutos do dia
vinte e quatro de maio de dois mil e onze, reuniu-se
ordinariamente a Comissão de Segurança Pública e
Combate ao Crime Organizado, no Plenário 6, Anexo
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II da Câmara dos Deputados, sob a presidência do
Deputado Mendonça Prado. A lista de presença registrou o comparecimento dos Deputados Mendonça
Prado – Presidente; Fernando Francischini e José Augusto Maia – Vice-Presidentes; Alberto Filho, Alessandro Molon, Dr. Carlos Alberto, Keiko Ota, Lourival Mendes, Marllos Sampaio e Perpétua Almeida – Titulares;
Arnaldo Faria de Sá, Delegado Protógenes, Delegado
Waldir, Fátima Pelaes, Gonzaga Patriota, Hugo Leal,
Pastor Eurico, Ronaldo Fonseca e William Dib – Suplentes. Deixaram de registrar presença os Deputados
Arthur Lira, Domingos Dutra, Enio Bacci, Jair Bolsonaro, João Campos, Nelson Pellegrino, Romero Rodrigues e Stepan Nercessian. ABERTURA: O Presidente declarou abertos os trabalhos e anunciou a
ORDEM DO DIA: audiência pública para debater a
carga horária semanal para os operadores de segurança pública (PLs nºs 5.799/09 e 6.399/09). Em seguida, informou que, para melhor acomodar os convidados, seriam formadas duas mesas e convidou para
compor a primeira mesa os senhores Rômulo Leite,
Chefe de Divisão de Acompanhamento Jurídico do
Departamento de Polícia Rodoviária Federal; Aloysio
Franco de Oliveira, representante do Colégio de Secretários de Segurança Pública (CONSESP); Tenente-Coronel Silvio Tucci, representante do Conselho Nacional de Comandantes-Gerais das Polícias Militares
e dos Corpos de Bombeiros Militares (CNCG PM/BM);
e Paulo Roberto Poloni Barreto, Vice-Presidente da
Federação Nacional dos Policiais Federais (FENAPEF).
Em seguida, informou que também fora convidado o
senhor Leandro Daiello Coimbra, Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal, que encaminhou documentação relativa ao tema da reunião ao Deputado
Delegado Waldir, uma vez que não pode comparece.
O Presidente informou ainda que foram apresentados
requerimentos para acrescentar convidados à audiência, mas que não foram apreciados em virtude de não
ter ocorrido a reunião deliberativa de dezoito de maio.
O primeiro requerimento, de autoria do Presidente,
pretendia a inclusão no debate do senhor Gilson Dias
da Silva, Presidente da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais; o segundo, de autoria do
Deputado Otoniel Lima, pretendia convidar o senhor
Abelmidio de Sá Ribas, Presidente da Associação dos
Oficiais Militares Estaduais do Brasil. Indagou o Presidente se havia objeções quanto a conceder a palavra
aos senhores Gilson Dias da Silva e Abelmidio de Sá
Ribas. Como não houve, comunicou que iria conceder-lhes a palavra em momento oportuno. Na sequência,
o Deputado Mendonça Prado concedeu a palavra ao
senhor Rômulo Leite, que informou iria tratar mais especificamente do PL Nº 5.799/09, apontando que a
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proposta de 30 horas semanais representaria avanço
nas carreiras da Polícia Rodoviária Federal; contudo,
reconheceu que tal carga horária seria inviável para a
manutenção das atividades da corporação, tendo em
vista seu reduzido efetivo. Em seguida, foi concedida
a palavra ao senhor Aloysio Franco de Oliveira, que
defendeu carga horária compatível com a dignidade
humana, essencial para a boa prestação dos serviços
de segurança pública por seus agentes. Em seguida,
o Presidente concedeu a palavra ao Tenente-Coronel
Sílvio Tucci, que defendeu a carga horária de quarenta horas semanais, lembrando que os efetivos das
corporações encontram-se reduzidos e que a diminuição da atual carga horária de trabalho repercutiria negativamente no desempenho das atividades das corporações. Logo após, manifestou-se o senhor Paulo
Roberto Poloni Barreto, afirmando haver necessidade
de valorização do policial, o que exigiria redução da
jornada de trabalho. O Presidente Mendonça Prado
agradeceu aos convidados pelas exposições e solicitou que eles tomassem assento nas bancadas para
que fosse composta a segunda mesa. Assim, convidou
os senhores Gilson Dias da Silva, representante da
Associação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais; Maurício Domingues da Silva, representante das
Guardas Municipais; Jânio Bosco Gandra, presidente
da Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais
Civis (COBRAPOL); e Pedro Queiroz, presidente em
exercício da Associação Nacional de Entidades de
Praças Militares Estaduais (ANASPRA). Logo após, o
Presidente concedeu a palavra ao senhor Gilson Dias
da Silva. O expositor registrou ser fundamental o investimento em segurança pública, processo que deveria ser iniciado a partir da valorização do profissional,
com redução da carga horária de trabalho e preenchimento de vagas existentes. Em seguida, o Presidente
passou a palavra ao senhor Maurício Domingues da
Silva, que agradeceu o convite e informou entender
relevante a audiência. Logo após, manifestou-se o senhor Jânio Bosco Gandra, que afirmou haver descaso
das autoridades quanto à segurança pública e defendeu a necessidade de serem implementadas melhores
condições de trabalho para o policial. Na sequência, o
senhor Pedro Queiroz ratificou a palavra dos que o
antecederam, registrando ainda as condições de trabalho precárias a que são submetidos os policiais militares. Sugeriu o mapeamento da situação em que os
policiais brasileiros se encontram por meio da criação
de comissão na Casa e a efetivação dos princípios
aprovados na Confederação Nacional de Segurança
Pública. Ressaltou, por fim, que a questão da segurança pública deve ser tratada como um todo e não de
forma segmentada nas corporações policiais. Termi-
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nadas as exposições, assumiu a Presidência o Deputado José Augusto Maia, que concedeu a palavra ao
autor do requerimento. O Deputado Delegado Waldir
registrou a prioridade com que o tema segurança pública deve ser tratado no País. Nesse contexto, salientou ser fundamental a valorização do profissional; contudo, para isso, seria também necessária a união das
diversas corporações responsáveis pela segurança
pública. O Deputado Dr. Carlos Alberto também apontou a necessidade de união entre as polícias, até mesmo como requisito para valorização da classe, e defendeu melhores condições de trabalho para a categoria. O Deputado Lourival Mendes registrou que a
Comissão está empenhada no sentido de valorizar o
profissional policial e ressaltou que a segurança pública deve ser tratada de maneira mais ampla, abrangendo outras questões como saúde, direitos humanos e
educação. Por fim, apontou a urgência da criação do
Ministério da Segurança Pública. Em seguida, reassumiu a presidência o Deputado Mendonça Prado, que
concedeu a palavra ao Deputado José Augusto Maia.
Este apontou a necessidade das discussões quanto à
carga horária e subsídios; no entanto, salientou que
tal discussão deve observar também as condições financeiras de cada Estado. Sugeriu ainda fosse estabelecida na Constituição Federal obrigatoriedade de
gastos mínimos para o setor de segurança pública nos
moldes do que acontece hoje com saúde e educação.
Em seguida, o Deputado Delegado Waldir fez uso da
palavra, fazendo questionamentos ao Tenente-Coronel
Silvio Tucci e ao Senhor Rômulo Leite. Para o primeiro,
solicitou fosse informada a quantidade do efetivo das
corporações que representa e a quantidade ideal para
se tornar possível redução da carga horária, bem como
informações acerca de horas-extras, trabalho noturno
e dedicação exclusiva. Para o segundo, solicitou fosse
informada a quantidade ideal do efetivo para a adequada atuação da Polícia Rodoviária Federal. Além
disso, questionou sobre jornada diária de trabalho e
valores de horas-extras e adicional noturno pagos aos
policiais. O senhor Rômulo Leite informou estar em
curso estudo no sentido de apurar a quantidade ideal
de efetivo em cada uma das unidades da Federação.
Ademais, informou que os integrantes da corporação
recebem subsídios e, por isso, estão impedidos de
receber horas-extras e adicionais noturnos. Ao término
dos debates, o Deputado Mendonça Prado informou
que irá constituir grupo de trabalho, sob a coordenação
dos Deputados Delegado Waldir e José Augusto Maia,
cuja função será a de apurar a carga horária, efetivo
e remuneração dos diversos órgãos de segurança pública e, a partir daí, mapear a situação. Afirmou que a
situação delicada em que se encontra a segurança
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pública deve-se à falta de políticas públicas de valorização dos diversos órgãos de segurança pública. O
senhor Pedro Queiroz sugeriu ao Presidente complementar os dados a serem colhidos pelo grupo de trabalho, solicitando também fossem obtidas informações
acerca do número de licenças-médicas, reformas e
suicídios nas corporações policiais. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou
os trabalhos às dezesseis horas e trinta e um minutos.
Antes, porém, convocou reunião ordinária para o dia
vinte e cinco de maio, quarta-feira, às quatorze horas,
no Plenário 6 com pauta já divulgada. E, para constar,
eu, Ricardo Menezes Perpétuo–, Secretário, lavrei a
presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo
Presidente, Deputado Mendonça Prado –, e pelo Deputado José Augusto Maia –, e publicada no Diário da
Câmara dos Deputados. O inteiro teor foi gravado, podendo ser reproduzido mediante solicitação.
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 15ª Reunião, realizada em 25 de maio
de 2011.
Às quatorze horas e cinquenta e sete minutos do
dia vinte e cinco de maio de dois mil e onze, reuniu-se
ordinariamente a Comissão de Segurança Pública e
Combate ao Crime Organizado, no Plenário 6, Anexo
II da Câmara dos Deputados, sob a presidência do Deputado Mendonça Prado. A lista de presença registrou
o comparecimento dos Deputados Mendonça Prado
– Presidente; Fernando Francischini e Enio Bacci –
Vice-Presidentes; Alberto Filho, Alessandro Molon, Dr.
Carlos Alberto, Keiko Ota, Lourival Mendes, Romero
Rodrigues e Stepan Nercessian – Titulares; Arnaldo
Faria de Sá, Delegado Waldir, Edio Lopes, Gonzaga
Patriota, Hugo Leal, Otoniel Lima, Pastor Eurico, Pinto
Itamaraty, Ronaldo Fonseca e William Dib – Suplentes.
Registraram presença também os Deputados Osmar
Serraglio e Sibá Machado, como não-membros. Deixaram de registrar presença os Deputados Arthur Lira,
Domingos Dutra, Jair Bolsonaro, João Campos, José
Augusto Maia, Marllos Sampaio, Nelson Pellegrino e
Perpétua Almeida. ABERTURA: Havendo número regimental, o Presidente declarou abertos os trabalhos
e submeteu à apreciação as Atas das 12ª, 13ª e 14ª
Reuniões. Embora o Deputado Fernando Francischini
houvesse solicitado a dispensa da leitura, o Deputado
Alessandro Molon discordou do pedido, requerendo
que as Atas fossem lidas. Antes, porém, o Deputado
Fernando Francischini anunciou que havia apresentado
requerimento de preferência para o Requerimento nº
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40/11, que, submetido a votação, foi aprovado. ORDEM
DO DIA: REQUERIMENTO Nº 40/11 – do Sr. Fernando
Francischini – que “solicita realização de audiência pública, na Comissão de Segurança Pública e Combate
ao Crime Organizado, para discutir medidas eficazes
de combate à corrupção e, mais especialmente, ao
crime de “lavagem de dinheiro”, disciplinado pela Lei
nº 9.613, de 1998, sendo convidados os Srs. Fausto
Martin de Sanctis, Desembargador Federal do TRF da
3ª Região, e Sérgio Fernando Moro, Juiz Federal da
Seção Judiciária do Paraná”. Com a palavra, o autor
defendeu o requerimento, ressaltando a importância
de se debater o assunto nesta Comissão. Em seguida, o Deputado Delegado Waldir manifestou apoio à
proposta, sugerindo, contudo, a inclusão do Ministro-Chefe da Casa Civil, Antonio Palocci, como convidado
para participar da audiência. O Deputado Alessandro
Molon, por sua vez, declarou-se contrário à matéria,
ao afirmar que tanto a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle como o Plenário da Câmara dos
Deputados já haviam rejeitado requerimentos de convite ao Ministro, de forma que a apreciação daquele
item estaria prejudicada, nos termos no art. 164, II, do
Regimento Interno desta Casa. O Deputado Hugo Leal
considerou inoportuna a indicação do Ministro Antonio
Palocci, pois os convidados sugeridos originalmente
pelo requerimento bastariam para a discussão do tema.
Salientou ainda que as diversas tentativas de convite
ao Ministro, para tratar de possíveis irregularidades
envolvendo seu nome, caracterizam uma disputa meramente política, sugerindo, por fim, a apreciação do
requerimento sem a alteração sugerida pelo Deputado
Delegado Waldir. O Deputado Sibá Machado, Vice-Líder do Partido dos Trabalhadores, concordou com
o posicionamento do Deputado Hugo Leal, afirmando
também que o Ministro já havia se pronunciado sobre
o assunto. Ato contínuo, o Presidente submeteu a votação o requerimento, com a proposta de inclusão do
Ministro Antonio Palocci, o qual foi aprovado, por maioria
de votos. Logo após, o Deputado Hugo Leal, Vice-Líder
do Governo, solicitou verificação de votação. Procedida
a chamada nominal, votaram a favor do requerimento
os Deputados Fernando Francischini, Romero Rodrigues, Mendonça Prado, Stepan Nercessian e William
Dib. Votou contra o Deputado Hugo Leal. Constatada,
portanto, a insuficiência de quórum naquele momento,
o requerimento deixou de ser deliberado, assim como
os demais itens existentes na pauta. Na sequência, o
Deputado Stepan Nercessian solicitou fosse incluído na
pauta da reunião seguinte o Requerimento nº 45/2011,
de sua autoria, que “Requer a realização de Audiência Pública com o Sr. Antônio Palocci Filho, Ministro
da Casa Civil, para prestar esclarecimentos acerca da
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implantação dos Centros Regionais de Referência em
Crack e Outras Drogas, anunciada em 17 de fevereiro
do corrente ano na chamada luta sem quartel contra
a droga”. O Deputado Fernando Francischini manifestou sua insatisfação com os membros deste Colegiado
que haviam se ausentado no momento da votação do
Requerimento nº 40/11, tendo ainda declarado que
iria conceder entrevista coletiva naquela tarde com
a finalidade de divulgar novas denúncias envolvendo
o Ministro Antonio Palocci. Com a palavra, o Deputado Hugo Leal destacou a relevância da audiência
pública que seria realizada no dia seguinte. O Deputado Delegado Waldir reafirmou a necessidade de se
obter esclarecimentos sobre as acusações dirigidas
ao Ministro-Chefe da Casa Civil. Por fim, o Deputado
Mendonça Prado negou o pedido de declaração de
prejudicialidade do Deputado Alessandro Molon e enfatizou que a Comissão está disposta a receber e ouvir
o Ministro, acreditando que este poderá até mesmo
comparecer espontaneamente para falar sobre a situação. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar,
o Presidente encerrou os trabalhos às quinze horas e
vinte e sete minutos. Antes, porém, convocou reunião
de audiência pública para o dia seguinte, às 9 horas,
no Plenário 6, para debater os temas “liberalidades
da legislação penal, confissão premiada, livramento
condicional e progressão de regime”. E, para constar,
eu, Ricardo Menezes Perpétuo –, Secretário, lavrei a
presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo
Presidente, Deputado Mendonça Prado –, e publicada
no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 16ª Reunião, realizada em 26 de maio
de 2011.
Às nove horas e cinquenta minutos do dia vinte
e seis de maio de dois mil e onze, reuniu-se ordinariamente a Comissão de Segurança Pública e Combate
ao Crime Organizado, no Plenário 6, Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a presidência do Deputado
Hugo Leal. A lista de presença registrou o comparecimento dos Deputados Mendonça Prado – Presidente;
Fernando Francischini – Vice-Presidente; Alessandro
Molon, Arthur Lira, Dr. Carlos Alberto, Keiko Ota, Romero Rodrigues e Stepan Nercessian – Titulares; Delegado Protógenes, Hugo Leal, Pastor Eurico e Ronaldo
Fonseca – Suplentes. Deixaram de registrar presença
os Deputados Alberto Filho, Domingos Dutra, Enio
Bacci, Jair Bolsonaro, João Campos, José Augusto
Maia, Lourival Mendes, Marllos Sampaio, Nelson Pel-
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legrino e Perpétua Almeida. ABERTURA: O Deputado
Hugo Leal declarou abertos os trabalhos e anunciou
a ORDEM DO DIA: audiência pública para debater
“liberalidades na legislação penal, confissão premiada, livramento condicional e progressão de regime”,
atendendo ao requerimento nº 31/11, de autoria dos
Deputados Hugo Leal (PSC/RJ) e Fernando Francischini (PSDB/PR). Em seguida convidou para compor
a mesa a senhora Ana Paula Abreu Filgueiras, Juíza
Auxiliar da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro; o Senhor Maurício Kuehne, Professor de Direito
Penal da Faculdade de Direito de Curitiba; e o Senhor
Carlos Augusto Borges, Juiz Auxiliar da Presidência do
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Depois informou
que estava sendo aguardada a presença do Senhor
Luiz Flávio Gomes, Jurista e Cientista Criminal, que
havia informado à mesa da impossibilidade de chegar
no horário previsto para o início da reunião, em razão
de atrasos no transporte aéreo. Comunicou, ainda, que
também havia sido convidado o senhor Rubem César
Fernandes, Diretor-Executivo da ONG Viva Rio, mas
que este não compareceria devido a compromissos
anteriormente assumidos para a mesma data. Em seguida, o Deputado Hugo Leal concedeu a palavra à
Senhora Ana Paula Abreu Filgueiras, que primeiramente
fez um relato pormenorizado das circunstâncias legais
a que os juízes de execução penal estavam submetidos quando da aplicação da pena aos condenados,
especialmente no que dizia respeito às concessões
de direitos dos presos, como livramento condicional.
Em seguida, argumentando a favor de mudanças na
legislação, apontou algumas lacunas na lei de execução penal, cujo preenchimento, em sua opinião, daria
aos juízes mais autonomia no momento da aplicação
das penas, uma vez que, em se tratando de direito penal, a aplicação de analogia raramente é possível na
hora de se interpretar a lei. Em seguida falou o Senhor
Maurício Kuehne, que deu ênfase às precárias condicionais do sistema penitenciário nacional. Lembrou
a todos de sua experiência à frente do Departamento
Penitenciário Nacional, durante a qual pode constatar
a degradação das penitenciárias brasileiras, situação
que tornava praticamente impossível que o objetivo
de reabilitação dos condenados fosse atingido. Por fim
lamentou que o Departamento Penitenciário não recebesse do Governo Federal a atenção devida, tendo
sido alvo, inclusive, de uma drástica redução de verbas
nos últimos orçamentos federais. Usou da palavra na
sequencia o Senhor Carlos Augusto Borges, que deu
destaque à incômoda situação vivida pelos juízes de
execução penal, que não raro eram tratados pela imprensa como culpados pela impunidade, quando, na
verdade, qualquer juiz age apenas em cumprimento da
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lei. Passou, em seguida, às mãos do Deputado Hugo
Legal um relatório em que fazia uma série de sugestões para o aprimoramento da lei de execução penal.
Ato contínuo, o Deputado Hugo Leal convidou para
compor a mesa o Senhor Luiz Flávio Gomes, que, no
uso da palavra, criticou duramente o poder judiciário
e o sistema penitenciário brasileiros, ambos, segundo ele, instituições falidas, incapazes de cumprir com
suas obrigações e objetivos. As causas de tal falência,
em sua opinião, eram, principalmente, a morosidade
e o sobrecarregamento de ambos. Como solução, o
jurista defendeu que a prisão fosse utilizada apenas
como último recurso, sendo premente que a legislação previsse uma maior aplicação de penas alternativas e de prisões domiciliares. Assumiu a presidência
o Deputado Dr. Carlos Alberto. Debatendo a matéria
falaram os Deputados Keiko Ota, Stepan Nercessian,
Ronaldo Fonseca, Pastor Eurico, Dr. Carlos Alberto
e Alessandro Molon. Reassumindo a presidência, o
Deputado Hugo Leal agradeceu aos convidados pelas
exposições. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo
a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos às doze
horas e dezessete e minutos, tendo antes, porém, convocado reunião de audiência pública para o dia trinta e
um de maio de dois mil e onze, às treze horas, no Auditório Nereu Ramos da Câmara dos Deputados, para
debates sobre “as PECs nºs 300/08, 534/02, 308/04 e
549/06, e sobre a valorização do profissional de segurança pública”. E, para constar, eu, Ricardo Menezes
Perpétuo _–, Secretário, lavrei a presente Ata, que, lida
e aprovada, será assinada pelo Deputado Hugo Leal
– e pelo Deputado Dr. Carlos Alberto –, e publicada
no Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro teor foi
gravado, podendo ser reproduzido mediante solicitação.
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 17ª Reunião, realizada em 31 de maio
de 2011.
Às treze horas e trinta e seis minutos do dia trinta e um de maio de dois mil e onze, reuniu-se ordinariamente a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, no Auditório Nereu Ramos
da Câmara dos Deputados, sob a presidência do Deputado Mendonça Prado. A lista de presença registrou
o comparecimento dos Deputados Mendonça Prado
– Presidente; Fernando Francischini e José Augusto
Maia – Vice-Presidentes; Domingos Dutra, Dr. Carlos
Alberto, João Campos, Keiko Ota, Lourival Mendes,
Marllos Sampaio, Perpétua Almeida e Romero Rodrigues – Titulares; Arnaldo Faria de Sá, Dalva Figueire-
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do, Delegado Protógenes, Delegado Waldir, Otoniel
Lima, Pastor Eurico, Pinto Itamaraty, Ronaldo Fonseca
e William Dib – Suplentes. Registraram presença também os Deputados Adrian, Aguinaldo Ribeiro, Andreia
Zito, Anthony Garotinho, Antonio Carlos Magalhães
Neto, Biffi, Carlos Brandão, Dr. Francisco Araújo, Fátima Bezerra, Francisco Escórcio, Gean Loureiro, Geraldo Resende, Guilherme Campos, Júlio Cesar, Junji Abe, Lincoln Portela, Manato, Marcon, Onyx Lorenzoni, Oziel Oliveira, Paulo Freire, Raimundo Gomes de
Matos, Ricardo Izar, Ricardo Quirino, Roberto de Lucena, Valtenir Pereira e Weliton Prado, como não-membros. Deixaram de registrar presença os Deputados Alberto Filho, Arthur Lira, Enio Bacci, Jair Bolsonaro, Nelson Pellegrino e Stepan Nercessian. O
Deputado Alessandro Molon justificou a ausência.
ABERTURA: O Deputado Mendonça Prado declarou
abertos os trabalhos e anunciou a ORDEM DO DIA:
audiência pública para debater “as PECs 300/08,
534/02, 308/04 e 549/06 e a valorização do profissional de segurança pública”, atendendo aos requerimentos nº 26/11, de autoria dos Deputados Perpétua Almeida (PCDOB/AC), Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP),
Delegado Protógenes (PCDOB/SP), Delegado Waldir
(PSDB/GO), Fernando Francischini (PSDB/PR), José
Augusto Maia (PTB/PE) e Otoniel Lima (PRB/SP); e
nº 33/01 do Deputado Mendonça Prado (DEM/SE). Em
seguida convidou para compor a mesa o Senhor Coronel Paes de Lira, ex-Deputado, 1º Vice-Presidente
da Comissão Especial da PEC nº 300/08; Senhor Major Fábio, ex-Deputado, relator da PEC nº 300/08, na
Comissão Especial da PEC nº 300/08; Senhor Capitão
Assumção, ex-Deputado, líder do movimento pela
aprovação da PEC nº 300/08; Deputado Estadual Sargento Aragão, Presidente em exercício da Associação
Nacional de Entidades Representativas de Praças Militares Estaduais (ANASPRA); Sargento Edgard Menezes Silva Filho, Gestor da Associação Beneficente
dos Servidores Militares de Sergipe; e Sargento Jorge
Vieira da Cruz, Gestor da Associação Beneficente dos
Servidores Militares de Sergipe. Antes, porém, informou aos presentes os nomes dos parlamentares que
integram a Comissão, enfatizando que todos estão
empenhados na defesa das citadas PECs. Em seguida, foi dada a palavra ao ex-Deputado Paes de Lira,
que ressaltou a situação dos policias no Estado de
Sergipe, onde já ocorreu o ajuste salarial, e lembrou
a importante liderança do Deputado Mendonça Prado
para as conquistas naquele Estado. Defendeu também
a imediata inclusão da PEC 300/08 na ordem do dia
do Plenário da Câmara dos Deputados, para votação
em segundo turno. Na sequência, o Presidente convidou para compor a Mesa o Deputado Otoniel Lima,
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que naquela data passaria a ser o coordenador da
Frente Parlamentar de apoio à PEC 330/08. Logo após,
fez uso da palavra o Sargento Edgard Menezes Silva
Filho, lembrando que os policiais exercem uma atividade de risco e salientando a necessidade de se colocar a segurança pública no mesmo patamar de direitos como saúde e educação. Por fim, considerou
incabível o argumento utilizado por alguns Governadores de que o orçamento não é suficiente para atender o pleito salarial das corporações. Com a palavra,
o Deputado Estadual Sargento Aragão destacou a
mobilização no Estado do Tocantins em defesa da PEC
300 e propôs a criação de uma Frente Parlamentar
suprapartidária, composta por Deputados Estaduais.
Recomendou ainda uma paralisação nacional, pelo
período de uma hora, em data a ser definida, e mencionou a anistia conferida a policiais de seu Estado
que haviam sido expulsos de suas corporações após
participarem de protestos. Dando continuidade aos
trabalhos, o Sargento Jorge Vieira da Cruz afirmou que
os baixos salários afetam não apenas o policial, mas
também sua família. Concordou que é necessária maior
mobilização para que a PEC 300/08 seja aprovada e
fez críticas aos Governadores que exaltam a segurança pública como tema de campanha e, depois de eleitos, não dispensam a devida atenção aos profissionais
da área. Com a palavra, o ex-Deputado Capitão Assumção mencionou a atuação de alguns parlamentares
no apoio à PEC 300/08, com destaque para o envolvimento do Deputado Arnaldo Faria de Sá, autor da
proposição. Registrou ainda a existência de diversos
blogs e sites na Internet, criados como ferramenta de
divulgação do pleito, citando como exemplo o www.
pec300.com. Ato contínuo, o ex-Deputado Major Fábio
lembrou a todos a disparidade entre os vencimentos
de um Deputado Federal e um Policial Militar e lamentou o não cumprimento da promessa de que a PEC
300/08 seria votada, em segundo turno, ainda na legislatura passada. Por outro lado, declarou-se contrário à criação de nova Comissão Especial para examinar as PECs em debate, pois a análise da matéria já
estava concluída. Ao final, ponderou que não havia
mais necessidade de se discutir valores, uma vez que
o parecer final apresentado à PEC 300/08 defende
apenas a criação de um Fundo Nacional como meio
de se obter recursos para a valorização salarial das
categorias em questão. Na sequência, o Presidente
concedeu a palavra ao Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, Líder do Democratas, que se comprometeu a defender a matéria na reunião de líderes desta Casa que ocorreria naquela tarde. O parlamentear
rechaçou também a ideia de se criar nova Comissão
Especial para tratar do assunto e destacou sua atua-
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ção e empenho na aprovação do novo Código Florestal, lembrando que se tratava de matéria igualmente
polêmica. Logo após, o Deputado Lincoln Portela, Líder
do Partido da República-PR, confirmou sua posição
de apoio às PECs em debate. Em seguida, o Presidente informou que ambos os líderes já haviam assinado requerimento para inclusão da matéria na ordem
do dia do Plenário da Câmara dos Deputados. Durante a reunião, o Deputado Mendonça Prado registrou a
presença dos Deputados Estaduais Cabo Almi (PT-MS), Major Olímpio (PDT-SP), Soldado Sampaio
(PCdoB-RR), Capitão Tadeu (PSB-BA), e Capitão Samuel (PSL-SE), mencionando ainda as seguintes presenças: Senhor Edmundo Dias, Presidente do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia; Elcio Inocente,
Presidente da Associação dos Policiais Militares portadores de Deficiência do Estado de São Paulo; Senhor
Rômulo Fabrício Leite, Coordenador-Geral de Recursos Humanos, representando a Senhora Maria Alice
Nascimento Souza, Diretora-Geral da Polícia Rodoviária Federal; Soldado Leonel Lucas, Presidente da
Associação Nacional dos Cabos e Soldados; Senhor
Gilberto de Lima, Presidente da Associação dos Cabos
e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militares do
Estado de Goiás; e do Grupo de esposas dos Policiais
Militares do Estado do Acre. Às quinze horas e vinte
minutos o Presidente desfez a composição da mesa
e suspendeu a reunião de audiência pública, para que
ocorresse o lançamento da Frente Parlamentar de
apoio à PEC 300, sob a coordenação do Deputado
Otoniel Lima. Às dezessete horas e treze minutos os
trabalhos foram reabertos, tendo o Deputado Mendonça Prado convidado para compor nova mesa o Senhor
Janio Bosco Gandra, Presidente da Confederação
Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis; Senhora
Graciete Paiva, representante do Grupo de esposas
dos Policiais Militares do Estado do Acre; Senhor Daniel Grandolfo, Diretor de Comunicação do Sindicato
dos Agentes Penitenciários do Estado de São Paulo;
Senhor Antônio Morais, representante da Polícia Civil;
Senhor Coronel Miler, representante da Federação
Nacional das Entidades dos Oficiais Militares Estaduais – FENEME e da Associação Nacional dos Oficiais
Militares Estaduais – AMEBRASIL; e Senhor Elcio
Inocente, Presidente da Associação dos Policias Militares Portadores de Deficiência do Estado de São
Paulo. O Presidente comunicou ainda que o Senhor
Coronel Álvaro Batista Camilo, Presidente do Conselho
Nacional dos Comandantes Gerais das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, e o Senhor
Amon Jessen, Presidente do Sindicato dos Policiais
Civis do Maranhão, apesar de convidados, não puderam comparecer à reunião. Com a palavra, o Senhor
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Daniel Grandolfo teceu alguns esclarecimentos sobre
o conteúdo da PEC 308/04 e fez duras críticas ao sistema penitenciário brasileiro. O Senhor Elcio Inocente,
por sua vez, ressaltou as dificuldades enfrentadas pelos policiais portadores de deficiência. Em seguida, o
Coronel Miler mencionou a competência e campo de
atuação de cada uma das categorias, defendendo,
porém, que todas deveriam estar unidas para garantir
maior mobilização no apoio às PECs. A Senhora Graciete Paiva ressaltou as condições e necessidades por
que passam as famílias dos policiais, não apenas no
Acre, seu Estado de origem. Já o Senhor Antônio Morais elogiou a iniciativa de criação da Frente Parlamentar em defesa da PEC 300/08, lembrando que as carreiras em questão constituem carreiras de Estado,
conforme previsto na Constituição de 1988. Na sequência, o Senhor Janio Bosco Gandra lembrou a trajetória percorrida pela PEC 300/08 nesta Casa, ressaltando as emendas apresentadas. Para debater a matéria, manifestaram-se os Deputados Delegado Waldir,
Keiko Ota, Domingos Dutra, e Delegado Protógenes,
que ressaltou o lançamento da Frente Parlamentar de
Combate à Corrupção, sob sua coordenação, naquele mesmo dia, no Plenário 14. Falaram ainda os Deputados Raimundo Gomes de Matos, Adrian, Carlos
Brandão e o Deputado Estadual Cabo Almi (PT-MS),
sendo todos favoráveis à aprovação das PECs em debate. Logo após, o Presidente incentivou a mobilização
dos profissionais pela aprovação da PEC 300/08, destacando que o principal objetivo da proposição é a
criação de um Fundo Nacional que proverá aos Estados recursos necessários para arcar com os reajustes
salarias. Propôs, ainda, a elaboração de um estudo,
que será levado ao Presidente da Câmara dos Deputados, para demonstrar a viabilidade de financiamento do Fundo. Por fim, comprometeu-se a marcar nova
reunião de audiência pública com representantes das
categorias presentes, a fim de informar o posicionamento da Presidência desta Casa, após a apresentação do referido estudo. Sugeriu, então, que o encontro
fosse marcado para o dia 5 de julho de 2011. Em seguida, o Deputado Mendonça Prado concedeu a palavra, tendo a anuência do Plenário, aos seguintes
participantes: Subtenente Maxuêlo Braz de Paula,
Presidente da Associação dos Subtenentes e Sargentos de Goiás – ASSEGO; Cabo Bezerra, do Estado de
Sergipe; Subtenente Marcílio Braz, Presidente da Associação dos Subtenentes e Sargentos da Paraíba;
Sargento Eliabe Marques, Presidente da Associação
dos Subtenentes e Sargentos do Rio Grande do Norte; Soldado Eduardo Santos Silva, representante do
Corpo de Bombeiros do Acre; Tenente Ferlik Ferreira,
representante da Polícia Militar de São Paulo; Subte-
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nente Clovis de Oliveira, representante da Associação
dos Policiais Civis, Militares e Funcionários Públicos
do Brasil – ASBRA; Sargento Wagner, também representante da Polícia Militar de São Paulo; e Soldado
Laudenir Dotta, Diretor da Associação dos Policiais,
Cabos e Soldados do Paraná. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os
trabalhos às dezenove horas e quarenta e um minutos,
antes, porém, convocando reunião ordinária para o dia
seguinte, às 14 horas, no plenário 6, para deliberação
de proposições constantes em pauta já divulgada. E,
para constar, eu, Ricardo Menezes Perpétuo –, Secretário, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, será
assinada pelo Presidente, Deputado Mendonça Prado
–, e publicada no Diário da Câmara dos Deputados. O
inteiro teor foi gravado, podendo ser reproduzido mediante solicitação.
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 18ª Reunião, realizada em 8 de junho
de 2011.
Às quatorze horas e cinquenta e três minutos do
dia oito de junho dois mil e onze, reuniu-se ordinariamente a Comissão de Segurança Pública e Combate
ao Crime Organizado, no Plenário 6, Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a presidência do Deputado
Fernando Francischini. A lista de presença registrou o
comparecimento dos Deputados Fernando Francischini, Enio Bacci e José Augusto Maia – Vice-Presidentes;
Alberto Filho, Alessandro Molon, Arthur Lira, Dr. Carlos
Alberto, Lourival Mendes, Keiko Ota, Marllos Sampaio,
Perpétua Almeida e Romero Rodrigues – Titulares;
Arnaldo Faria de Sá, Dalva Figueiredo, Delegado Protógenes, Delegado Waldir, Edio Lopes, Hugo Leal,
Mauro Lopes, Otoniel Lima – Suplentes. Compareceram, ainda, os Deputado Sandes Júnior e Antonia Lúcia, como não membros. Deixaram de registrar presença os Deputados Domingos Dutra, Jair Bolsonaro,
João Campos, Mendonça Prado, Nelson Pellegrino e
Stepan Nercessian. ABERTURA: Havendo número
regimental, o Deputado Fernando Francischini declarou abertos os trabalhos e submeteu à apreciação as
Atas das 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª e 17ª Reuniões, cuja
leitura foi dispensada por solicitação do Deputado Delegado Protógenes. Em votação, as atas foram aprovadas. EXPEDIENTE: O Deputado Fernando Francischini comunicou o recebimento das seguintes correspondências: ofício da Presidência da Casa, encaminhando, para conhecimento, propostas legislativas
elaboradas no âmbito do estudo denominado “Plano
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de Gestão para o Funcionamento de Varas Criminais
e de Execução Penal”, de responsabilidade do Conselho Nacional de Justiça; ofício da Deputada Keiko
Ota, justificando ausência na reunião do dia 19 de
maio; ofício da Presidência da Câmara dos Deputados,
comunicando que o Deputado Alessandro Molon encontrava-se em Missão Oficial no período de 29 de
maio a 1º de junho; ofício do Deputado Enio Bacci,
justificando ausência nas reuniões do dia 4, 5, 10, 19,
24 e 26 de maio; ofício da Liderança do PSC, comunicando que o Deputado Hugo Leal encontrava-se em
missão oficial no período de 27 de maio a 5 de junho;
ofício do Deputado Stepan Nercessian, justificando
ausência nas reuniões de 31 de maio e 1º de junho.
Em seguida, informou que a Presidência havia realizado, no dia 20 de maio, as seguintes designações de
relatoria: ao Deputado Arnaldo Faria de Sá, o Projeto
de Lei nº 1.078/11 e ao Deputado Dr. Carlos Alberto o
Projeto de Lei nº 1.011/11. Comunicou, por fim, que o
Deputado Mendonça Prado havia determinado o arquivamento de requerimentos pelas seguintes razões:
Requerimento nº 17/11, do Deputado Delegado Waldir,
que pretendia convocar o Ministro da Justiça a comparecer a essa Comissão: o autor considerou que o
pleito já havia sido atendido. Requerimento nº 22/2011,
do Deputado Lourival Mendes, que solicitava o envio
de indicação à Presidência da República para criação
do Ministério da Segurança Pública: a indicação já havia sido encaminhada; Requerimento nº 42/11 e 44/11,
de autoria dos Deputados Mendonça Prado e Otoniel
Lima, respectivamente, que pretendiam incluir convidados na audiência pública do dia 24 de maio: por
perda de oportunidade; Requerimentos nºs 35/11 e
43/11, respectivamente dos Deputados Lourival Mendes e Delegado Waldir, que pretendiam incluir convidados na audiência pública ocorrida no dia 31 de maio:
por perda de oportunidade. Por fim, o Deputado Fernando Francischini informou que em 7 de junho haviam
sido apresentados três requerimentos com o intuito de
permitir o deslocamento de membros da Comissão à
cidade do Rio de Janeiro para acompanhar a situação
dos bombeiros militares do Estado, cujos autores eram:
1º) Deputada Perpétua Almeida; 2º) Deputado Delegado Protógenes; 3º) Deputados Lincoln Portela, Líliam
Sá e Ronaldo Fonseca. Comunicou ainda que, tendo
em vista a urgência e a gravidade dos fatos, o Deputado Mendonça Prado havia se deslocado ao Rio de
Janeiro na manhã de 7 de junho para acompanhar as
ações do Estado e dialogar com as autoridades locais
sobre o ocorrido, mas que, assim que havia tomado
conhecimento da apresentação dos requerimentos, o
Presidente solicitou que o Deputado Fernando Francischini, Primeiro Vice-Presidente, designasse, ad re-
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ferendum do Plenário da Comissão, uma comitiva
composta pelos proponentes dos requerimentos para
também se deslocarem ao Rio de Janeiro a fim de auxiliar na mediação das negociações com as autoridades locais. O Presidente esclareceu que essa designação não impediria que outros parlamentares participassem dos encontros e ressaltou que as despesas
com transporte e hospedagem ficariam a cargo de
cada parlamentar. O Deputado Lourival Mendes solicitou que seu nome fosse incluído na comitiva que iria
ao Rio de Janeiro. A Deputada Perpétua Almeida ponderou que talvez fosse melhor que os requerimentos
tivessem sido incluídos na pauta da reunião extraordinária, independentemente da decisão do Presidente
da Comissão. Aproveitou para comunicar que não poderia se deslocar para o Rio de Janeiro, não obstante
a importância do tema. O Deputado Fernando Francischini assegurou que conversaria com o Deputado
Mendonça Prado sobre as ponderações da Deputada.
O Deputado Dr. Carlos Alberto informou que gostaria
de participar da comitiva, uma vez que se tratava do
seu Estado de origem. Aproveitou para expor sua opinião, segundo a qual a questão de fundo para o problema, não só do Rio de Janeiro, mas também de outros Estados, era a constante postergação da votação
da PEC 300. O Deputado Delegado Waldir pediu a
palavra para protestar contra a prisão dos policiais
bombeiros militares no Rio de Janeiro, uma decisão
do Governador do Estado considerada por ele uma
vergonha, algo que apenas em um regime ditatorial
ele havia visto acontecer. Aproveitou para parabenizar
o Deputado Fernando Francischini, que havia impetrado habeas corpus em favor dos bombeiros presos. O
Deputado Marllos Sampaio também deixou seu repúdio à decisão do Governador Sérgio Cabral Filho, que
aviltou uma categoria como a dos bombeiros militares,
uma das mais respeitadas pela população, não apenas
carioca como de todo o Brasil. Sugeriu dessa forma
que o Congresso Nacional emitisse nota de repúdio
contra a decisão autoritária e inaceitável do Governador. O Deputado Otoniel Lima também lamentou os
fatos ocorridos no Rio de Janeiro que, segundo ele,
seriam acontecimentos que poderiam se tornar parte
da rotina dos quartéis e unidades policiais de todas as
unidades da federação, dada a péssima situação de
trabalho e os baixos salários dos profissionais da segurança pública. Também opinou favoravelmente à
aprovação da PEC 300, único modo de resolver os
problemas salariais dos policias brasileiros. O Deputado Fernando Francischini registrou a presença da
senhora Leilane Ribeiro de Oliveira, presidente do
Sindicato Nacional dos Servidores do Plano Especial
de Cargos da Polícia Federal. Falando como vice-líder
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do Partido Progressista, o Deputado Sandes Júnior
comunicou que havia apresentado requerimento para
a criação da Frente Parlamentar para Valorização da
Polícia Federal. Falou ainda contra o que ele considerava ser uma terceirização dos serviços da Polícia
Federal, como ocorria frequentemente, por exemplo,
nos aeroportos brasileiros. Disse ainda que já havia
solicitado audiência para tratar desses e de outros assuntos. Solicitou ainda que o Deputado Fernando Francischini solicitasse vistas de projeto de lei 207/11, que
constava da pauta da reunião seguinte. Por fim parabenizou a Comissão de Segurança Pública pelos trabalhos em prol da segurança pública brasileira. Com
a palavra o Deputado Dr. Carlos Alberto testemunhou,
como ex-integrante da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, a importância do Corpo de
Bombeiros Militares nas ações de segurança pública.
Ponderou, no entanto, que o Estado não poderia aceitar sublevações dos militares, sob pena de perda do
comando sobre as polícias. Reiterou sua vontade de
participar da comissão que iria ao Rio de Janeiro. O
Deputado Lourival Mendes também repudiou as prisões dos policiais bombeiros militares, lembrando que
era antiga a escassez de recursos para a segurança
pública, que jamais foi prioridade para nenhum governo, a não ser nos momentos de campanha eleitoral, o
que resulta em uma polícia despreparada, desmotivada e mal remunerada. Também a Deputada Dalva Figueiredo, além de condenar as prisões dos bombeiros
militares, apontou a necessidade de um percentual
mínimo de investimento na segurança pública, a exemplo do que ocorre na área da educação. ORDEM DO
DIA: SUGESTÕES DE EMENDAS À LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. O Presidente esclareceu
que a Comissão poderia apresentar apenas emendas
de texto, uma vez que o Projeto da Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2012 não previa o anexo de metas
e prioridades. Em seguida, comunicou que haviam sido
apresentadas treze sugestões de emendas, as quais
passou a ler: SUGESTÃO DE EMENDA À LDO Nº
1/11 – do Sr. José Augusto Maia e outros – que “Requer alteração da redação do art. 4º”; SUGESTÃO DE
EMENDA À LDO Nº 2/11 – do Sr. José Augusto Maia
e outros – que “Requer inclusão de inciso no § 1º do
art. 67, para excluir da limitação de empenho e movimentação financeira as despesas relativas ao PRONASCI”; SUGESTÃO DE EMENDA À LDO Nº 3/11 –
do Sr. José Augusto Maia e outros – que “Requer inclusão de inciso no § 1º do art. 67, para excluir da limitação de empenho e movimentação financeira as
despesas relativas ao FUPEN”; SUGESTÃO DE EMENDA À LDO Nº 4/11 – do Sr. José Augusto Maia e outros
– que “Requer inclusão de inciso no § 1º do art. 67,
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para excluir da limitação de empenho e movimentação
financeira as despesas relativas ao combate às drogas”; SUGESTÃO DE EMENDA À LDO Nº 5/11 – do
Sr. José Augusto Maia e outros – que “Requer inclusão
de inciso no § 1º do art. 67, para excluir da limitação
de empenho e movimentação financeira as despesas
relativas ao FNSP”; SUGESTÃO DE EMENDA À LDO
Nº 6/11 – do Sr. José Augusto Maia e outros – que
“Requer inclusão de inciso no art. 68, para excluir da
limitação de empenho e movimentação financeira as
despesas relativas ao PRONASCI”; SUGESTÃO DE
EMENDA À LDO Nº 7/11 – do Sr. José Augusto Maia
e outros – que “Requer inclusão de inciso no art. 68,
para excluir da limitação de empenho e movimentação
financeira as despesas relativas ao FUNPEN”. SUGESTÃO DE EMENDA À LDO Nº 8/11 – do Sr. José
Augusto Maia e outros – que “Requer inclusão de inciso no art. 68, para excluir da limitação de empenho
e movimentação financeira as despesas relativas ao
combate às drogas”; SUGESTÃO DE EMENDA À LDO
Nº 9/11 – do Sr. José Augusto Maia e outros – que
“Requer inclusão de inciso no art. 68, para excluir da
limitação de empenho e movimentação financeira as
despesas relativas ao FNSP”; SUGESTÃO DE EMENDA À LDO Nº 10/11 – do Sr. José Augusto Maia e outros – que “Requer inclusão de item no anexo IV, para
excluir da limitação de empenho as despesas relativas
ao PRONASCI”; SUGESTÃO DE EMENDA À LDO Nº
11/11 – do Sr. José Augusto Maia e outros – que “Requer inclusão de item no anexo IV, para excluir da limitação de empenho as despesas relativas ao
FUNPEN”; SUGESTÃO DE EMENDA À LDO Nº 12/11
– do Sr. José Augusto Maia e outros – que “Requer
inclusão de item no anexo IV, para excluir da limitação
de empenho as despesas relativas ao combate às
drogas”; SUGESTÃO DE EMENDA À LDO Nº 13/11
– do Sr. José Augusto Maia e outros – que “Requer
inclusão de item no anexo IV, para excluir da limitação
de empenho as despesas relativas ao FNSP”. Em discussão, defendeu a aprovação das emendas o Deputado Delegado Protógenes. Submetidas a votação,
uma a uma, as sugestões foram aprovadas. O Deputado Fernando Francischini informou que subscreveria
todas as emendas, como forma de apoio. Da mesma
forma os Deputados Delegado Waldir e Dr. Carlos Alberto manifestaram a intenção de subscrever as emendas. O Deputado Alessandro Molon pediu a palavra
para registrar sua intenção de participar da comitiva
que iria ao Rio de Janeiro verificar a situação dos bombeiros militares. Aproveitou para informar que havia
apresentado o projeto de lei nº 1.524/11, que previa a
anistia dos bombeiros envolvidos no caso da cidade
do Rio de Janeiro. ENCERRAMENTO: Para atender
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o disposto no art. 44, I, da Resolução nº 1/06-CN, o
Presidente suspendeu os trabalhos por cinco minutos
para que fosse por mim, Ricardo Menezes Perpétuo
–, Secretário, redigida a presente Ata. Reabertos os
trabalhos, a leitura da Ata foi dispensada a pedido do
Deputado Arnaldo Faria de Sá. Submetida a votação,
a Ata foi aprovada e será assinada pelo Deputado Fernando Francischini – e publicada no Diário da Câmara
dos Deputados. O Deputado Fernando Francischini
encerrou os trabalhos às dezesseis horas, tendo antes,
porém, convocado reunião extraordinária para aquela
mesma data, naquele mesmo plenário, para as dezesseis horas e cinco minutos, para deliberação de proposições constantes de pauta anteriormente divulgada.
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 19ª Reunião Ordinária Audiência Pública realizada em 31 de maio de 2011.
Às quatorze horas e quarenta e oito minutos do
dia trinta e um de maio de dois mil e onze, reuniu-se a
Comissão de Seguridade Social e Família, no Anexo II,
Plenário 07 da Câmara dos Deputados, com a presença
dos Senhores Deputados Saraiva Felipe – Presidente;
Dr. Paulo César – Vice-Presidente; Amauri Teixeira,
Antonio Brito, Benedita da Silva, Celia Rocha, Chico
D’Angelo, Darcísio Perondi, Dr. Jorge Silva, Eleuses
Paiva, João Ananias, Mandetta, Nilda Gondim, Raimundo Gomes de Matos e Rosinha da Adefal – Titulares;
Antonio Bulhões, Arnaldo Faria de Sá, Danilo Forte, Dr.
Aluizio, Dr. Rosinha, Flávia Morais, Jô Moraes, Pastor
Eurico, Pastor Marco Feliciano, Raimundão e Salvador
Zimbaldi – Suplentes. Compareceu também o Deputado
Newton Lima, como não-membro. Deixaram de comparecer os Deputados Alexandre Roso, Aline Corrêa,
André Zacharow, Eduardo Barbosa, Elcione Barbalho,
Givaldo Carimbão, Henrique Afonso, Jandira Feghali,
Jhonatan de Jesus, José Linhares, Lael Varella, Marcus
Pestana, Osmar Terra, Padre João, Professora Marcivania, Rogério Carvalho, Sueli Vidigal e Teresa Surita.
ABERTURA: Havendo número regimental, o Senhor
Deputado Dr. Paulo César, no exercício da Presidência,
declarou abertos os trabalhos e comunicou que esta
reunião fora convocada nos termos do Requerimento
nº 06, de 2011, de autoria dos Senhores Deputado Dr.
Rosinha e Amauri Teixeira, aprovado por esta Comissão, para “Discutir parecer Advocacia-Geral da União
– AGU sobre as patentes de medicamentos”, tendo
como convidados os Senhores Antonio Carlos Soares
Martinas, Procurador Federal da Advocacia-Geral da
União; Dirceu Barbano, Diretor Presidente da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; Odnir Fi-
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notti, Presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos – Pró-Genéricos; e
Renata Reis, Coordenadora do Gurpo de Trabalho de
Propriedade Intelectual da Rede Brasileira pela Integração dos Povos – REBRIP. Dando andamento aos
trabalhos, o Senhor Deputado Dr. Rosinha, no exercício
da Presidência, solicitou aos convidados que tomassem assento à Mesa e comunicou aos membros da
Comissão que cada convidado teria o prazo de quinze minutos para fazer sua exposição prorrogáveis a
juízo da Presidência, não podendo ser aparteados e
que os Deputados inscritos para interpelar os convidados poderiam fazê-lo estritamente sobre o assunto
da exposição facultadas as réplicas e as tréplicas, pelo
mesmo prazo, não sendo permitido ao orador interpelar
quaisquer presentes. Em seguida, passou a palavra aos
convidados para que fizessem as suas exposições. Ato
contínuo, pela ordem de inscrição, manifestaram-se os
Senhores Deputados Newton Lima, Coordenador da
Comissão de propriedade intelectual de patentes no
Conselho de Altos Estudos da Comissão de Ciência,
Tecnologia e Informática – CCTCI; Arnaldo Faria de Sá;
a Farmacêutica Gabriela Costa Chaves, Representante
da Associação Remédios sem fronteiras; e o Doutor
Antônio Vieira Barbosa, aposentado. Na Sequência,
após os esclarecimentos solicitados, os convidados
fizeram as suas considerações finais. ENCERRAMENTO: Às dezessete horas e quatro minutos, o Senhor
Deputado Dr. Rosinha, no exercício da Presidência,
declarou encerrada a presente reunião antes convocando os membros da Comissão para Reunião Ordinária
a realizar-se na próxima quarta-feira, dia primeiro de
junho, às nove horas e trinta minutos, neste mesmo
Plenário, para discutir os itens da pauta. O inteiro teor
desta reunião foi gravado passando o arquivo de áudio a integrar o respectivo acervo documental, para
degravação mediante solicitação. E, para constar, eu
–, Lin Israel Costa dos Santos, lavrei a presente Ata,
que por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo
Presidente, Deputado Saraiva Felipe –, e publicada no
Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 20ª Reunião Ordinária realizada em 1
de junho de 2011.
Às dez horas e vinte e um minutos do dia um de
junho de dois mil e onze, reuniu-se a Comissão de
Seguridade Social e Família, no Anexo II, Plenário 07
da Câmara dos Deputados, com a presença dos Senhores Deputados Saraiva Felipe – Presidente; Padre
João, Dr. Paulo César e Professora Marcivania – Vice-
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-Presidentes; Alexandre Roso, Aline Corrêa, Amauri
Teixeira, André Zacharow, Antonio Brito, Benedita da
Silva, Celia Rocha, Chico D’Angelo, Darcísio Perondi,
Dr. Jorge Silva, Eduardo Barbosa, Elcione Barbalho,
Eleuses Paiva, Jhonatan de Jesus, João Ananias, José
Linhares, Lael Varella, Mandetta, Marcus Pestana, Nilda Gondim, Osmar Terra, Raimundo Gomes de Matos,
Rogério Carvalho e Sueli Vidigal – Titulares; Alexandre
Leite, Antonio Bulhões, Arnaldo Faria de Sá, Cesar
Colnago, Danilo Forte, Dr. Aluizio, Dr. Rosinha, Erika
Kokay, Eros Biondini, Flávia Morais, Geraldo Resende,
Jô Moraes, Pastor Eurico, Pastor Marco Feliciano, Raimundão, Roberto de Lucena, Ságuas Moraes e Salvador Zimbaldi – Suplentes. Compareceu também o
Deputado Delegado Waldir, como não-membro. Deixaram de comparecer os Deputados Givaldo Carimbão,
Henrique Afonso, Jandira Feghali, Rosinha da Adefal
e Teresa Surita. Justificou a ausência a Deputada Cida
Borghetti em missão oficial. ABERTURA: Havendo
número regimental, o senhor Presidente Deputado
Saraiva Felipe declarou abertos os trabalhos e colocou
à apreciação a Ata da 18ª Reunião Deliberativa Ordinária, realizada no dia vinte e cinco de maio de dois
mil e onze. Em votação, a Ata foi aprovada. EXPEDIENTE: O Senhor Presidente Deputado Saraiva Felipe lembrou aos Senhores Parlamentares que deverão
entregar suas sugestões à Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO até a próxima terça-feira, dia sete de maio
e que estas emendas serão analisadas na próxima
Reunião Ordinária desta Comissão, na quarta-feira,
dia oito de maio deste. Em discussão ficou acertado
pelos senhores deputados que serão destinadas duas
emendas da LDO à Saúde, duas à Assistência Social
e uma à Previdência Social. As emendas deverão ser
formuladas em caráter geral conforme orientação do
relator da LDO. O Presidente colocou a disposição a
Assessoria Técnica da Comissão para o trabalho de
redação das emendas. O Presidente informou que esta
Presidência recebeu o Acórdão do TCU, acompanhado de Auditoria de Conformidade realizada nas Secretarias Municipais de Saúde de Fortaleza/CE, Aparecida de Goiânia/GO, Belém/PA e Campina Grande/PB,
bem como na Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, destinada a verificar a regularidade dos procedimentos ambulatoriais e hospitalares selecionados
no confronto de informações constantes em sistemas
informatizados oficiais, e pagos com recursos federais
repassados àqueles Entes Federativos. E recebeu o
Acórdão do TCU, acompanhado do relatório de auditoria de natureza operacional, que teve a finalidade de
avaliar aplicação dos recursos federais transferidos
pelo Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS,
aos Fundos Municipais de Assistência Social e avaliar
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a execução do Plano de Ação apresentado pela Secretaria Nacional de Assistência Social/MDS, com vistas ao cumprimento das determinações e recomendações exaradas pelo TCU. O Senhor Presidente pediu
aos membros das Subcomissões da Seguridade Social
e Família com temática na área da Saúde que analisem o material recebido do TCU. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Senhor Presidente passou à
apreciação dos Requerimentos sobre a Mesa: 1- REQUERIMENTO – do Sr. Eros Biondini – que “solicita a
preferência para apreciação do Projeto de Lei nº
6.719/09”. EM VOTAÇÃO, O REQUERIMENTO FOI
APROVADO POR UNANIMIDADE. 2- REQUERIMENTO – da Sr.ª Jô Moraes – que “solicita a preferência
para apreciação do Projeto de Lei nº 7.358/10”. EM
VOTAÇÃO, O REQUERIMENTO FOI APROVADO POR
UNANIMIDADE. 3- REQUERIMENTO – do Sr. José
Linhares – que “solicita a preferência para apreciação
do Projeto de Lei nº 6.685/09”. EM VOTAÇÃO, O REQUERIMENTO FOI APROVADO POR UNANIMIDADE.
4 – REQUERIMENTO Nº 48/11 – do Sr. Roberto de
Lucena – que “requer envio de uma Comissão de Deputados à Santa Casa da cidade de Suzano, no Estado de São Paulo, para averiguar a ocorrência do elevado número de mortes de bebês na UTI neonatal”
RELATOR: a designar PARECER: a proferir. Manifestaram-se os Senhores Deputados Roberto de Lucena,
Eleuses Paiva, Mandetta, Roberto de Lucena, Antonio
Brito, Osmar Terra, Marcus Pestana, Antonio Brito,
Saraiva Felipe e Arnaldo Faria de Sá. A Comissão será
composta pelos Senhores Deputados Eleuses Paiva,
Roberto de Lucena, Antonio Brito e o Deputado Estadual da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo Itamar Borges, Presidente da Frente Parlamentar
das Santas Casas, será convidado a participar. Os
Senhores Deputados João Ananias, Amauri Teixeira e Dr. Aluizio subscreveram o Requerimento. EM
VOTAÇÃO, O REQUERIMENTO FOI APROVADO POR
VINTE E QUATRO VOTOS FAVORÁVEIS, UM CONTRA E DUAS ABSTENÇÕES. 5 – REQUERIMENTO
Nº 45/11 – do Sr. Roberto de Lucena – que “requer a
realização de Audiência Pública, em conjunto com a
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
para debater a grave situação da contaminação por
chumbo na cidade de Santo Amaro da Purificação no
Estado da Bahia”. Manifestaram-se os Senhores Deputados Amauri Teixeira e Roberto de Lucena. Os senhores Deputados Amauri Teixeira, Dr. Aluizio, Benedita da Silva, João Ananias, José Linhares, Raimundão e Osmar Terra subscreveram o Requerimento. EM VOTAÇÃO, O REQUERIMENTO FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. 6 – REQUERIMENTO
Nº 46/11 – do Sr. João Ananias – que “requer realiza-
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ção de Mesa Redonda na Assembléia Legislativa no
Ceará da Subcomissão Especial de Desenvolvimento
do Complexo Industrial em Saúde, Produção de Fármacos, Equipamentos e Outros Insumos”. Manifestou-se o Senhor Deputado João Ananias. Os Senhores
Deputados Raimundão, Raimundo Gomes de Matos,
José Linhares e Dr. Paulo César subscreveram o
Requerimento. EM VOTAÇÃO, O REQUERIMENTO
FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. 7 – REQUERIMENTO Nº 47/11 – dos Srs. Dr. Paulo César e Anthony Garotinho – que “requer seja realizada reunião
de audiência pública com os convidados que especifica para debater o ressarcimento ao SUS, pelos planos
de saúde a situação e a eficácia das normas que o
regem”. Manifestaram-se os Senhores Deputados Paulo César, Mandetta, Amauri Teixeira, Marcus Pestana,
Arnaldo Faria de Sá, José Linhares, Rogério Carvalho,
Benedita da Silva, João Ananias e Dr. Aluízio. Ficou
acordado que a Audiência Pública será realizada
no âmbito das Subcomissões Especiais de Sistema de Saúde Complementar e do Sistema Único
de Saúde e que o convidado deverá ser um especialista da área de Direito Constitucional. EM VOTAÇÃO, O REQUERIMENTO FOI APROVADO POR
UNANIMIDADE COM ALTERAÇÕES. 8 – PROJETO
DE LEI Nº 1.032/07 – do Sr. Valdir Colatto – que “dá
nova redação ao § 3º do art. 25 da Lei nº 8.870, de 15
de abril de 1994, que “altera dispositivos das Leis nºs
8.112 e 8.213, de 24 de julho de 1991, e dá outras
providências””. (Apensados: PL 4384/2008 e PL
406/2011) RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES.
PARECER: pela rejeição deste, do PL 4384/2008, e
do PL 406/2011, apensados. VISTA AO SENHOR DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI. 9 – PROJETO DE
LEI Nº 6.719/09 – do Senado Federal – CPI da Pedofilia – (PLS 234/2009) – que “altera o Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), com
a finalidade de modificar as regras relativas à prescrição dos crimes praticados contra crianças e adolescentes”. RELATOR: Deputado EROS BIONDINI. PARECER: pela aprovação. VISTA AO SENHOR DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ. 10 – PROJETO DE
LEI Nº 3.796/04 – da Sra. Laura Carneiro – que “dispõe
sobre a Política Nacional de Conscientização e Orientação sobre o LES – Lupus Eritematoso Sistêmico, e
dá providências correlatas”. RELATOR: Deputado OSMAR TERRA. PARECER: pela aprovação do substitutivo do Senado Federal ao PL 3796-C/2004, com exceção dos Incisos II e III do § 2º do art. 1º. Discutiu a
matéria o Senhor Deputado Mandetta. EM VOTAÇÃO,
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 11
– PROJETO DE LEI Nº 7.663/10 – do Sr. Osmar Terra
– que “acrescenta e altera dispositivos à Lei nº 11.343,
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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”. (Apensado: PL 7665/2010 (Apensado: PL
888/2011 (Apensado: PL 1144/2011))) RELATORA:
Deputada ELCIONE BARBALHO. PARECER: pela
aprovação deste, e pela rejeição do PL 7665/2010, do
PL 888/2011, e do PL 1144/2011, apensados. Vista ao
Deputado Cesar Colnago, em 27/04/2011. O Deputado Cesar Colnago apresentou voto em separado em
30/05/2011. RETIRADO DE PAUTA A REQUERIMENTO DO SENHOR DEPUTADO ARNALDO FARIA DE
SÁ. 12 – PROJETO DE LEI Nº 6.685/09 – do Senado
Federal – Lúcia Vânia – (PLS 315/2007) – que “altera
a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para dispor sobre a proteção do trabalho do idoso”. RELATOR:
Deputado JOSÉ LINHARES. PARECER: pela aprovação, com emenda de redação. Discutiram a matéria os
Senhores Deputados José Linhares, Arnaldo Faria de
Sá, João Ananias, Darcísio Perondi, Amauri Teixeira,
Osmar Terra e Saraiva Felipe. PARECER COM COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO, DEP. JOSÉ LINHARES
(PP-CE), PELA APROVAÇÃO. EM VOTAÇÃO, APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER COM COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO. 13 – PROJETO DE LEI
Nº 6.799/02 – do Sr. Jair Bolsonaro – que “altera dispositivos da Lei nº 8.059, de 4 de julho de 1990, que
dispõe sobre a pensão especial devida aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial e a seus dependentes”. RELATOR: Deputado DARCÍSIO PERONDI.
PARECER: pela rejeição. Discutiram a matéria os Senhores Deputados Mandetta e João Ananias. EM VOTAÇÃO, APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 14 – PROJETO DE LEI Nº 7.437/06 – do Sr. Luiz
Carlos Hauly – que “cria o Programa Nacional para
aquisição de unidades de atendimento móvel de urgência médico-hospitalar e dá outras providências”.
(Apensado: PL 6655/2009) RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS. PARECER: pela aprovação deste, e do PL 6655/2009, apensado, com substitutivo, e pela rejeição da Emenda 1/2007 da CSSF.
Vista ao Deputado Raimundão, em 25/05/2011. RETIRADO DE PAUTA A REQUERIMENTO DO SENHOR
DEPUTADO RAIMUNDÃO. 15 – PROJETO DE LEI
Nº 2.677/07 – do Sr. Otavio Leite – que “dispõe sobre
o Programa de Educação Física Terapêutica aos hemofílicos e aos portadores de doenças neurodegenerativas e dá outras providências”. RELATOR: Deputado
RAIMUNDO GOMES DE MATOS. PARECER: pela
aprovação, com substitutivo. Vista conjunta aos Depu-
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tados André Zacharow e Cida Borghetti, em 25/05/2011.
RETIRADO DE PAUTA A REQUERIMENTO DO SENHOR DEPUTADO ANDRÉ ZACHAROW. 16 – PROJETO DE LEI Nº 4.698/09 – do Sr. Cleber Verde – que
“acrescenta o termo ‘’e inclusive, também, para a obtenção da aposentadoria por idade’’ ao final do art. 28
da Lei nº 9.711, de 20 de novembro de 1998”. (Apensado: PL 6098/2009) RELATOR: Deputado GERALDO
RESENDE. PARECER: pela aprovação deste, com
substitutivo, e pela aprovação parcial do PL 6098/2009,
apensado. RETIRADO DE PAUTA PELO RELATOR.
17 – PROJETO DE LEI Nº 7.358/10 – do Sr. Valtenir
Pereira – que “cria condições especiais de trabalho e
aposentadoria para os taquígrafos”. RELATORA: Deputada JÔ MORAES. PARECER: pela aprovação. Discutiram a matéria os Senhores Deputados Arnaldo
Faria de Sá, Jô Moraes, Amauri Teixeira, Eleuses Paiva, Erika Kokay e Saraiva Felipe. Vista ao Deputado
Darcísio Perondi, em 25/05/2011. O Senhor Deputado
Dr. Rosinha pediu a palavra e relatou que na Audiência
Pública de trinta e um de maio deste ficou acertado a
criação de um Grupo de Trabalho ou Subcomissão
para acompanhar a concessão de patentes pipeline
junto a Advocacia-Geral da União – AGU e os debates
junto a AGU, Agência Nacional de Vigilância Sanitária
- ANVISA e Instituto Nacional da Propriedade Intelectual – INPI sobre anuência prévia. O Deputado Dr. Rosinha propôs aos Deputados que estas questões fossem acompanhadas pela Subcomissão Especial de
Desenvolvimento do Complexo Industrial em Saúde,
Produção de Fármacos, Equipamentos e Outros Insumos, presidida pela Deputada Jandira Feghali, com
relatoria do Deputado Dr. Paulo César. A sugestão foi
acatada por unanimidade e o Deputado Dr. Rosinha
passará a integrar a Subcomissão Especial de Desenvolvimento do Complexo Industrial em Saúde, Produção de Fármacos, Equipamentos e Outros Insumos.
EM VOTAÇÃO, APROVADO POR UNANIMIDADE O
PARECER. 18 – PROJETO DE LEI Nº 7.732/10 – do
Sr. José Chaves – que “dispõe sobre a preferência no
atendimento dos serviços de saúde, órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS) aos motoristas e cobradores de transporte público de passageiros, e de outras providências”. RELATOR: Deputado
DR. PAULO CÉSAR. PARECER: pela rejeição. RETIRADO DE PAUTA A REQUERIMENTO DO SENHOR
DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ. ENCERRAMENTO: Às doze horas e cinquenta e oito minutos, o
Senhor Presidente Deputado Saraiva Felipe encerrou
os trabalhos da Comissão antes convocando os membros da Comissão para Reunião Ordinária de Audiência Pública a realizar-se na próxima terça-feira, dia sete
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de junho, às quatorze horas e trinta minutos, neste
mesmo Plenário, para ‘Discutir a situação crítica do
Serviço Social das Estradas de Ferro (SESEF), e o
Plano de Saúde dos Ferroviários (PLANSFER)”. O inteiro teor desta reunião foi gravado passando o arquivo de áudio a integrar o respectivo acervo documental,
para degravação mediante solicitação. E, para constar,
eu –, Lin Israel Costa dos Santos, lavrei a presente
Ata, que por ter sido lida e aprovada, será assinada
pelo Presidente, Deputado Saraiva Felipe –, e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 21ª reunião Ordinária Audiência Pública realizada em 7 de junho de 2011.
Às quatorze horas e cinquenta minutos do dia
sete de junho de dois mil e onze, reuniu-se a Comissão
de Seguridade Social e Família, no Anexo II, Plenário
07 da Câmara dos Deputados, com a presença dos
Senhores Deputados Saraiva Felipe – Presidente; Dr.
Paulo César e Professora Marcivania – Vice-Presidentes; Alexandre Roso, André Zacharow, Antonio Brito,
Celia Rocha, Eleuses Paiva, Jhonatan de Jesus, José
Linhares, Nilda Gondim, Raimundo Gomes de Matos
e Teresa Surita – Titulares; Arnaldo Faria de Sá, Cida
Borghetti, Danilo Forte, Dr. Aluizio, Jô Moraes, Pastor
Eurico, Pastor Marco Feliciano , Raimundão e Roberto de Lucena – Suplentes. Compareceu também o
Deputado Pedro Uczai, como não-membro. Deixaram
de comparecer os Deputados Aline Corrêa, Amauri
Teixeira, Benedita da Silva, Chico D’Angelo, Darcísio
Perondi, Dr. Jorge Silva, Eduardo Barbosa, Elcione
Barbalho, Givaldo Carimbão, Henrique Afonso, Jandira
Feghali, João Ananias, Lael Varella, Mandetta, Marcus
Pestana, Osmar Terra, Padre João, Rogério Carvalho,
Rosinha da Adefal e Sueli Vidigal. Justificou a ausência o Deputado Chico D’Angelo. ABERTURA: Havendo número regimental, o Senhor Deputado Dr. Paulo
César, no exercício da Presidência declarou abertos
os trabalhos e comunicou que esta reunião fora convocada nos termos do Requerimento nº 38, de 2011,
de autoria do Senhor Deputado Dr. Aluizio, aprovado
por esta Comissão, para “Discutir a situação crítica do
Serviço Social das Estadas de Ferro – SESEF e o Plano
de Saúde dos Ferroviários – PLANSFER”, tendo como
convidados os Senhores Jorge Moura, Diretor Executivo do Serviço Social das Estradas de Ferro – SESEF/
PLANSFER; João Edacir Calegari Morais, Diretor da
Federação Nacional dos Trabalhadores Ferroviários;
Jerônimo Miranda Neto, Presidente da Federação Nacional Independente dos Trabalhadores sobre Trilhos –
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FNITST/CUT; Raimundo Neves de Araújo, Presidente
da Associação Mútua Auxiliadora dos Empregados da
Estrada de Ferro Leopoldina. Dando andamento aos
trabalhos, o Senhor Deputado Dr. Aluizio, no exercício
da Presidência, solicitou aos convidados que tomassem assento à Mesa e comunicou aos membros da
Comissão que cada convidado teria o prazo de quinze minutos para fazer sua exposição prorrogáveis a
juízo da Presidência, não podendo ser aparteados e
que os Deputados inscritos para interpelar os convidados poderiam fazê-lo estritamente sobre o assunto
da exposição facultadas as réplicas e as tréplicas, pelo
mesmo prazo, não sendo permitido ao orador interpelar
quaisquer presentes. Em seguida, passou a palavra aos
convidados para que fizessem as suas exposições. Ato
contínuo, pela ordem de inscrição, manifestaram-se os
Deputados José Linhares, Dr. Paulo César, Alexandre
Roso e os Senhores Osmar Rodrigues, Representante da Associação dos Empregados do SESF; e Luís
Cláudio, Representante da Federação Nacional dos
Ferroviários Independentes/CUT. Na Sequência, após
os esclarecimentos solicitados, os convidados fizeram
as suas considerações finais. ENCERRAMENTO: Às
dezesseis horas e quarenta e cinco minutos, o Senhor
Deputado Dr. Aluizio, no exercício da Presidência, encerrou os trabalhos antes convocando os membros
da Comissão para Reunião Ordinária a realizar-se na
próxima quarta-feira, dia oito de junho, às nove horas
e trinta minutos, neste mesmo Plenário, para tratar dos
itens da pauta. O inteiro teor desta reunião foi gravado
passando o arquivo de áudio a integrar o respectivo
acervo documental, para degravação mediante solicitação. E, para constar, eu–, Lin Israel Costa dos Santos,
lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada,
será assinada pelo Presidente, Deputado Saraiva Felipe –, e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 17ª reunião Ordinária realizada em 31
de maio de 2011.
Às quatorze horas e quarenta minutos do dia
trinta e um de maio de dois mil e onze, reuniu-se a
Comissão de Turismo e Desporto, no Plenário cinco
do Anexo II, da Câmara dos Deputados, com a presença dos Senhores Deputados Jonas Donizette –
Presidente; Romário, Valadares Filho e Renan Filho
– Vice-Presidentes; Acelino Popó, André Figueiredo,
Benjamin Maranhão, Carlaile Pedrosa, Danrlei de
Deus Hinterholz, Domingos Neto, Fábio Faria, Jô
Moraes, José Airton, Luci Choinacki, Otavio Leite,
Renzo Braz e Rubens Bueno – Titulares; Andre Mou-
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ra, Chico D’Angelo, Delegado Protógenes, Edinho
Bez, Fábio Souto, Joaquim Beltrão, José Rocha,
Roberto Britto e Rui Palmeira – Suplentes. Deixaram
de comparecer os Deputados Afonso Hamm e Carlos
Eduardo Cadoca. ABERTURA: Havendo número regimental, o senhor Presidente Jonas Donizette declarou
abertos os trabalhos e colocou à apreciação as Atas
da 15ª Reunião Ordinária e da 16ª Reunião de Audiência Pública, realizadas no dia 24 de maio de 2011.
O Deputado André Figueiredo solicitou a dispensa da
leitura das Atas. Em votação, a dispensa foi aprovada.
Colocadas em votação, as Atas foram aprovadas. EXPEDIENTE: O presidente propôs ao Plenário a elaboração de uma moção de congratulação à Federação
Paulista de Futebol, por ocasião do seu brilhante campeonato. A proposta foi Aprovada. ORDEM DO DIA:
O presidente informou haver um requerimento de inclusão extra pauta de um requerimento de autoria do
Deputado Romário. Em votação nominal foi apreciada
a inclusão do requerimento. Votaram favoravelmente
os seguintes Deputados: André Figueiredo, Danrlei de
Deus Hinterholz, Edinho Bez, Jonas Donizette, Luci
Choinack, Renan Filho, Renzo Braz, Romário, Rubens
Bueno e Valadares Filho. A – Matéria sobre a Mesa:
Item 1 – REQUERIMENTO nº 61/11 – do Sr. Romário – que “requer que seja convidado o Presidente da
Confederação Brasileira de Futebol – CBF”. O deputado Romário defendeu seu requerimento. Não houve
discussão. Em votação, o Requerimento foi Aprovado.
B – Requerimentos: Item 2 – REQUERIMENTO Nº
59/11 – do Sr. Ruy Carneiro – que “requer a realização
de Audiência Pública com a participação do Ministro das
Relações Exteriores para debater sobre o atendimento
dispensado aos turistas brasileiros em situação regular que se destinam aos aeroportos dos EUA e países
da Europa, em especial Espanha”. O requerimento foi
Retirado de Pauta de Ofício, devido a ausência do
autor. Item 3 – REQUERIMENTO Nº 60/11 – do Sr.
Edinho Bez – que “requer a realização de Audiência
Pública, com as presenças do Presidente da ABREMAR – Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos,
Sr. Ricardo Amaral, o Presidente da Associação Brasileira de Resorts, Sr. Rubens Regis e o Sr. Ricardo
Moesch, Diretor do Departamento de Estruturação,
Articulação e Ordenamento Turístico DEAOT- Ministério do Turismo para discutir assuntos relacionados ao
mercado de cruzeiros marítimos e ao ramo hoteleiro e
de resorts no Brasil”. O deputado Edinho Bez defendeu
seu Requerimento. Em discussão fez uso da palavra
o senhor Otavio Leite. Em votação o Requerimento foi
Aprovado. C – Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva pelas Comissões: PRIORIDADE Item 4
– PROJETO DE LEI Nº 531/11 – do Senado Federal
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– Marisa Serrano – que “autoriza o Poder Executivo a
criar o Programa de Centros Olímpicos”. Relator: Deputado Romário. Parecer: pela aprovação, na forma
do substitutivo. O Deputado Romário defendeu seu
relatório. Não houve discussão. Em votação o parecer
foi Aprovado. O Presidente convidou a todos para a
Audiência Pública para “Debater sobre a organização
e os preparativos para os 5ºs Jogos Mundiais Militares, a serem realizados na Cidade do Rio de Janeiro,
entre os dias 16 e 24 de julho de 2011”, a realizar-se
naquele mesmo plenário em seguida ao término da
Reunião Ordinária. A reunião foi encerrada às quinze
horas e dezesseis minutos. E, para constar, eu –, James Lewis Gorman Júnior, lavrei a presente Ata, que
por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado Jonas Donizette –, e publicada no
Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 18ª reunião Ordinária de Audiência Pública realizada em 31 de maio de 2011.
Às quinze horas e vinte e um minutos do dia
trinta e um de maio de dois mil e onze, reuniu-se a
Comissão de Turismo e Desporto, do Plenário Cinco
do Anexo II, da Câmara dos Deputados, com a presença dos Senhores Deputados Jonas Donizette –
Presidente; Romário, Valadares Filho e Renan Filho
– Vice-Presidentes; Acelino Popó, André Figueiredo, Benjamin Maranhão, Carlaile Pedrosa, Danrlei
de Deus Hinterholz, Domingos Neto, Fábio Faria,
Jô Moraes, José Airton, Luci Choinacki, Otavio
Leite, Renzo Braz e Rubens Bueno – Titulares; Andre Moura, Chico D’Angelo, Delegado Protógenes,
Edinho Bez, Fábio Souto, Joaquim Beltrão, José
Rocha, Roberto Britto e Rui Palmeira – Suplentes.
ABERTURA: O senhor Presidente, Deputado Jonas
Donizette declarou abertos os trabalhos, certificou os
presentes acerca dos procedimentos regimentais, informou que a Audiência Pública destina-se a “Debater
sobre a organização e os preparativos para os 5º Jogos
Mundiais Militares, a ser realizado na Cidade do Rio de
Janeiro, entre os dias 16 e 24 de julho de 2011”, em
atendimento ao Requerimento nº 44/11 – do Senhor
Deputado Renan Filho. O Presidente compôs a mesa
com os seguintes convidados: Jamil Megid Junior –
General de Brigada, Coordenador Geral do Comitê
de Planejamento Operacional dos 5º Jogos Mundiais
Militares; e Bernardo José Pierantoni Gambôa –
Vice-Almirante, Presidente da Comissão Desportiva
Militar do Brasil (CDBM). Concluídas as apresentações, o Presidente Jonas Donizette passou a palavra
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aos convidados. Após as palestras e, em concordância
com o disposto no Regimento Interno, o Presidente
concedeu a palavra ao autor do Requerimento: Deputado Renan Filho. A presidência dos trabalhos foi
passada ao Deputado Renan Filho. Fizeram uso da
palavra, ainda, os senhores deputados Romário, Valadares Filho, Francisco Escórcio, Acelino Popó e Otavio
Leite. O Deputado Francisco Escórcio destacou a presença do ex-goleiro Paulo Víctor Barbosa de Carvalho
no plenário. A presidência dos trabalhos foi conduzida
ao Deputado Jonas Donizette. As questões colocadas
pelos parlamentares foram respondidas pelos convidados. A Reunião foi encerrada às dezessete horas e
vinte e quatro minutos. E, para constar, eu –, James
Lewis Gorman Júnior, lavrei a presente Ata, que por
ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado Jonas Donizette –, e publicada no Diário
da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 19ª reunião Ordinária de Audiência Pública realizada em 1 de junho de 2011.
Às quatorze horas e trinta e quatro minutos do
dia primeiro de junho de dois mil e onze, reuniu-se a
Comissão de Turismo e Desporto, no Plenário Um do
Anexo II, da Câmara dos Deputados, com a presença
dos Senhores Deputados Jonas Donizette – Presidente; Romário, Valadares Filho e Renan Filho –
Vice-Presidentes; Acelino Popó, André Figueiredo,
Benjamin Maranhão, Carlaile Pedrosa, Danrlei de
Deus Hinterholz, Fábio Faria, Jô Moraes, José Airton,
Luci Choinacki e Rubens Bueno – Titulares; Andre
Moura, Edinho Bez, Fábio Souto, José Rocha, Professora Dorinha Seabra Rezende , Roberto Britto,
Rui Palmeira, Vicente Candido e Walney Rocha –
Suplentes. Compareceram também os Deputados Augusto Coutinho, Carlinhos Almeida, Carlos Roberto,
César Halum, Chico Lopes, Deley, Dimas Ramalho,
Dr. Carlos Alberto, Edinho Araújo, Edson Ezequiel,
Eduardo Azeredo, Guilherme Campos, Jaime Martins, Jânio Natal, José Carlos Araújo, José Chaves,
Jose Stédile, Junji Abe, Lázaro Botelho, Moreira
Mendes, Reguffe, Ricardo Izar, Roberto Santiago,
Rosinha da Adefal, Vanderlei Macris, Vitor Penido,
Walter Ihoshi, Washington Reis, Weliton Prado,
William Dib, Zeca Dirceu e Zonta, como não-membros.
Deixaram de comparecer os Deputados Afonso Hamm,
Carlos Eduardo Cadoca, Domingos Neto, Otavio Leite
e Renzo Braz. Justificaram a ausência os Deputados
Ana Arraes e Carlos Eduardo Cadoca. ABERTURA: O
senhor Presidente, Deputado Jonas Donizette declarou
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abertos os trabalhos, certificou os presentes acerca dos
procedimentos regimentais, informou que a Audiência
Pública conjunta com a Comissão de Defesa do Consumidor, e com a Comissão de Viação e Transportes
e destina-se a ““Debater a situação atual e o planejamento dos Aeroportos Nacionais para a Copa 2014 e
os procedimentos aplicados pela fiscalização junto às
companhias aéreas e a política de concessões aeroportuárias para a inciativa privada.”, em atendimento
aos Requerimentos nºs 11 – do Senhor Deputado Valadares Filho; 23 – do Senhor Deputado Otavio Leite;
30 – do Senhor Deputado André Figueiredo; e 48 – dos
Senhores Deputados Afonso Hamm e José Rocha,
desta Comissão; nºs 24 – do Senhor Deputado Rodrigo
Garcia; 33 – do Senhor Hugo Leal; 34 – dos Senhores
Deputados Arnaldo Jardim e Afonso Hamm; e 35 – do
Senhor Deputado Eduardo Sciarra, da Comissão de
Viação e Transportes; e nº 12 – do Senhor Deputado
Dimas Ramalho; 19 – do Senhor Deputado César Halum; 20 – do Senhor Deputado Roberto Santiago; e 21
– do Senhor Deputado Chico Lopes, da Comissão de
Defesa do Consumidor. Fizeram uso da palavra aos
Senhores Deputados Roberto Santiago, Presidente da
Comissão de Defesa do Consumidor e Edson Ezequiel,
Presidente da Comissão de Viação e Transportes. O
Presidente compôs a mesa com os seguintes convidados: Wagner Bittencourt de Oliveira – Ministro da
Secretaria de Aviação Civil; Carlos Eduardo Pellegrino – Diretor-Presidente Interino da ANAC; Antônio
Gustavo Matos do Vale – Presidente da Infraero; e
Tenente Brigadeiro do Ar Ramon Borges Cardoso
– Diretor Geral do Departamento do Espaço Aéreo –
DECEA. Concluídas as apresentações, o Presidente
Jonas Donizette passou a palavra aos convidados.
Após as palestras e, em concordância com o disposto
no Regimento Interno, o Presidente concedeu a palavra
aos autores dos Requerimentos: Deputados Valadares
Filho, Otavio Leite, Dimas Ramalho, César Halum, Eduardo Sciarra. A presidência dos trabalhos foi passada
ao Deputado Edson Ezequiel. Fizeram uso da palavra,
ainda, os senhores Jaime Parreira – Diretor de Engenharia da Infraero, e João Márcio Jordão – Diretor de
Operações da Infraero; e os senhores deputados Rui
Palmeira, Moreira Mendes, Jânio Natal, Paes Landim,
Carlos Roberto, Vicente Cândido, Renan Filho, Fábio
Faria, José Stédile, Romário, Rosinha da Adefal, Vanderley Macris, Guilherme Campos, Eduardo Azeredo,
Chico Lopes, José Carlos Araújo. A presidência dos
trabalhos foi conduzida ao Deputado Jonas Donizette.
As questões colocadas pelos parlamentares foram respondidas pelos convidados. A Reunião foi encerrada às
dezenove horas e quinze minutos. E, para constar, eu
–, James Lewis Gorman Júnior, lavrei a presente Ata,
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que por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo
Presidente, Deputado Jonas Donizette –, e publicada
no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa
Ata da décima primeira reunião Ordinária Realizada em 1 de junho de 2011
Às dez horas e trinta e três minutos do dia um de
junho de dois mil e onze, reuniu-se a Comissão de
Viação e Transportes, no Anexo II, Plenário 11 da Câmara dos Deputados, com a presença dos Senhores
Deputados Edson Ezequiel – Presidente; Washington
Reis e Lázaro Botelho – Vice-Presidentes; Alberto
Mourão, Carlos Roberto, Devanir Ribeiro, Edinho Araújo, Eduardo Sciarra, Geraldo Simões, Giroto, José
Chaves, Jose Stédile, Leonardo Quintão, Lúcio Vale,
Luiz Argôlo, Vanderlei Macris e Wellington Fagundes
– Titulares; Camilo Cola, Carlos Alberto Leréia, Francisco Escórcio, Francisco Floriano, José Airton, Lael
Varella, Liliam Sá, Marinha Raupp, Mauro Mariani,
Ricardo Izar, Ronaldo Benedet, Vitor Penido, William
Dib, Zé Silva, Zoinho e Zonta – Suplentes. Compareceu também o Deputado Sibá Machado, como não-membro. Deixaram de comparecer os Deputados
Abelardo Camarinha, Anderson Ferreira, Aracely de
Paula, Diego Andrade, Hugo Leal, Jaime Martins, Jânio Natal, João Bittar, Lourival Mendes, Mauro Lopes,
Milton Monti, Newton Cardoso e Zeca Dirceu. Justificaram a ausência os Deputados Diego Andrade, Hugo
Leal e Jânio Natal. Havendo número regimental, o
Presidente declarou abertos os trabalhos e colocou à
apreciação as atas da 7ª reunião ordinária e 8ª, 9ª e
10ª reuniões de audiência pública, realizadas, respectivamente, nos dias 4, 11, 19 e 25 de maio de 2011. O
Deputado Washington Reis solicitou a dispensa de
leitura das atas. Em votação, as atas foram aprovadas,
unanimemente. EXPEDIENTE: – Correspondência
Recebida – a) Ofício da Embaixada da República do
Quênia solicitando audiência a esta Comissão de Viação e Transportes, para receber comitiva de parlamentares de seu país, constituída por membros da Comissão de Transportes, Obras Públicas e Habitação da
mencionada República. O Presidente esclareceu que,
em virtude da similaridade e correspondência entre a
missão deste Colegiado e a área temática do interesse da delegação visitante, gostaria de contar com a
presença dos membros deste órgão no referido encontro, agendado para o dia 7 de junho de 2011, às
onze horas, na Sala da Presidência da Comissão de
Viação e Transportes. b) Ofício da empresa Azul Linhas
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Aéreas Brasileiras informando que não manteve qualquer espécie de contrato com a empresa Projeto Consultoria, Planejamento e Eventos LTDA., de propriedade do Sr. Antônio Palocci, nem com o referido sócio.
– Comunicação das Matérias Distribuídas aos Relatores – O Presidente informou aos membros que foram
realizadas as designações de números 10, 11, 12, e
13, respectivamente nos dias 10, 11, 12 e 25 de maio
de 2011. ORDEM DO DIA: A – Requerimentos. O Deputado Vanderlei Macris informou ao Presidente que
apresentara à Mesa um requerimento para inversão
da pauta, objetivando que o item 12 – requerimento
de número 49/2011 – fosse apreciado primeiramente.
O Presidente informou ao Deputado que, antes de iniciar a apreciação dos itens da pauta, iria fazer a leitura dos requerimentos que não seriam apreciados na
presente reunião, por solicitação dos autores. O Presidente informou a retirada dos itens 3, 4 e 11 da pauta e, em seguida, declarou prejudicado o item 12 –
REQUERIMENTO Nº 49/2011 – do Sr. Vanderlei Macris
– que “requer sejam convidados representantes das
empresas GOL Linhas Aéreas Inteligentes e da AZUL
Linhas Aéreas Brasileiras S/A, para comparecerem a
esta Comissão e prestar esclarecimentos sobre eventuais contratos de consultoria realizados com a empresa Projeto Consultoria, Planejamento e Eventos
Ltda., de propriedade do Sr. Antonio Palocci, no período de 2006 a 2011”. O Presidente justificou sua decisão de prejudicar o requerimento em virtude do ofício
recebido da empresa Azul Linhas Aéreas Brasileiras,
declarando não haver firmado nenhuma espécie de
contrato com a Projeto Consultoria, Planejamento e
Eventos Ltda. – fato que permitia reconhecer que a
proposição em análise já estaria parcialmente atendida e que, caso permanecesse o interesse do autor em
convidar a outra empresa, um novo requerimento deveria ser apresentado à Comissão. O Deputado Vanderlei Macris declarou que discordava da interpretação
e consequente decisão do Presidente e que, por esta
razão, apresentaria recurso à Mesa da Câmara dos
Deputados. A seguir, o Deputado Vanderlei Macris
apresentou requerimento para retirada do item da pauta. O Presidente esclareceu que, uma vez prejudicada
a matéria, não caberia mais a sua retirada. O Deputado Vanderlei Macris reafirmou sua intenção de apresentar recurso à Mesa. O Presidente informou ao Plenário que a Companhia GOL Linhas Aéreas também
já havia se manifestado, comunicando verbalmente
que não havia firmado contratos com a referida empresa de consultoria e que estava aguardando a chegada do correspondente comunicado, por escrito, já
encaminhado a esta Comissão. Discutiram a matéria
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os senhores deputados Sibá Machado, Devanir Ribeiro, Zeca Dirceu e Francisco Scórcio. Antes de passar
ao item seguinte, o Presidente recebeu, em primeira
mão, o documento encaminhado pela Companhia GOL
Linhas Aéreas e, imediatamente, comunicou o fato ao
microfone e o repassou ao Deputado Vanderlei Macris.
O Presidente reiterou que havia prejudicado o requerimento e passou à apreciação da sequência da pauta. 1 – REQUERIMENTO Nº 38/11 – do Sr. Washington
Reis – que “requer a realização de audiência pública
desta Comissão para discutir a destinação das áreas
“H” e “I” pertencentes ao sítio patrimonial do Aeroporto de Macapá – AP”. O Presidente esclareceu que este
requerimento visava atender à solicitação da Justiça
Federal do Primeiro Grau do Amapá e que, da mesma
forma, o item 14 da pauta – requerimento número nº
51/2011 – atendia à solicitação da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. O Deputado Devanir
Ribeiro manifestou que esta Comissão deveria aprovar
ambos os pleitos. O Deputado Washington Reis encaminhou a matéria. Não houve discussão. O requerimento foi aprovado unanimemente. 2 – REQUERIMENTO Nº 39/11 – do Sr. Edinho Araújo – que “solicita a
realização de Audiência Pública com técnicos da Agência Nacional do Petróleo – ANP para esclarecer sobre
os abusos cometidos nos preços da gasolina”. O Deputado Edinho Araújo encaminhou a matéria. O Deputado Giroto apoiou a iniciativa. Aprovado unanimemente o requerimento. 3 – REQUERIMENTO Nº 40/11 – do
Sr. Jânio Natal – que “requer a realização de Audiência
Pública para debater questões relativas à aviação civil
brasileira”. Retirado de pauta pelo Autor. 4 – REQUERIMENTO Nº 41/11 – do Sr. Jose Stédile – que “requer
que a Comissão de Viação e Transportes convide as
empresas aéreas para discutir a prestação de serviços
nos aeroportos brasileiros”. Retirado de pauta pelo
Autor. 5 – REQUERIMENTO Nº 42/11 – do Sr. Jose
Stédile – que “requer a participação de membros da
Subcomissão Permanente para Discutir os Investimentos nos Aeroportos Brasileiros em fóruns regionais
destinados a debater as adequações dos aeroportos
nacionais objetivando acomodar a crescente demanda
de passageiros, agravada pela proximidade da Copa
do Mundo 2014”. O Deputado José Stédile encaminhou
a matéria. Não houve discussão. Aprovado unanimemente o requerimento. 6 – REQUERIMENTO Nº 43/11
– do Sr. Mauro Mariani – que “requer audiência pública na Comissão de Viação e Transportes para debater
soluções para evitar o aumento de acidentes com múltiplas vítimas envolvendo ônibus e vans abalroados
por caminhões”. Retirado de pauta, de ofício. 7 – REQUERIMENTO Nº 44/11 – do Sr. Arnaldo Jardim – que
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“requer a realização de audiência pública para discutir
o crescente aumento de vítimas por acidente de trânsito”. Retirado de pauta, de ofício. 8 – REQUERIMENTO Nº 45/11 – do Sr. Alberto Mourão – que “requer a
realização de audiências públicas para debater os
problemas que afligem o sistema portuário nacional”.
O Deputado Alberto Mourão encaminhou a proposição.
Discutiu a matéria o Deputado Devanir Ribeiro. Aprovado unanimemente o requerimento. 9 – REQUERIMENTO Nº 46/11 – do Sr. Alberto Mourão – que “requer
a realização de Fóruns em alguns dos principais Portos do Brasil”. O Deputado Alberto Mourão encaminhou
a proposição. Não houve discussão. Aprovado unanimemente o requerimento. 10 – REQUERIMENTO Nº
47/11 – do Sr. Alberto Mourão – que “requer a presença de representante da Secretaria Especial dos Portos
nas audiências públicas que vão debater os problemas
do sistema portuário nacional”. O Deputado Alberto
Mourão encaminhou a proposição. Discutiu a matéria
o Deputado José Stédile, que sugeriu que fosse chamado também um represente do Ministério dos Transportes, para que a discussão pudesse incluir a situação
dos portos fluviais. Aprovado unanimemente o requerimento, com a inclusão de um representante do Ministério dos Transportes na área de portos fluviais. 11
– REQUERIMENTO Nº 48/11 – do Sr. Jânio Natal – que
“requer a realização de mesa redonda para tratar de
questões relativas aos modelos de transporte público
de passageiros a serem adotados em Salvador e sua
região metropolitana, no Estado da Bahia, se BRT, VLT,
trem ou metrô”. Retirado de pauta pelo Autor. 13 – REQUERIMENTO Nº 50/11 – do Sr. Jaime Martins – que
“requer o encaminhamento, pela Comissão de Viação
e Transportes, de requerimento ao Presidente da Câmara dos Deputados, para o envio de Indicação ao
Poder Executivo, em defesa da manutenção do Plano
de Saúde dos Ferroviários – PLANSFER”. Retirado de
pauta, de ofício. 14 – REQUERIMENTO Nº 51/11 – do
Sr. Washington Reis – que “requer o envio de requerimento de informação ao Ministério dos Transportes e
ao DNIT referente ao cronograma completo de todos
os lotes da obra de duplicação da BR – 381”. O Deputado Leonardo Quintão solicitou ao Presidente subscrever o requerimento. A matéria foi encaminhada pelo
Deputado Washington Reis. Não houve discussão. O
Requerimento foi aprovado unanimemente, com a
subscrição do Deputado Leonardo Quintão. B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 15 – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 2.825/10 – do Sr. Carlos Zarattini –
que “susta a aplicação da Resolução nº 350 do CONTRAN, de 14 de junho de 2010”. Relator: Deputado
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Hugo Leal. Parecer: pela rejeição. Retirado de pauta
pelo Relator. C – Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva pelas Comissões: PRIORIDADE 16 – PROJETO DE LEI Nº 6.543/09 – do Senado Federal – Sibá
Machado – (PLS 15/2008) – que “altera a Lei nº 8.723,
de 28 de outubro de 1993, que dispõe sobre a redução
de emissão de poluentes por veículos automotores e
dá outras providências, para tornar obrigatória a divulgação da composição e da quantidade de poluentes
emitidos pelos veículos comercializados no País”.
(Apensado: PL 3533/2008 (Apensados: PL 5063/2009
e PL 5890/2009)) Relatora: Deputada Liliam Sá. Parecer: pela aprovação deste, e pela rejeição do PL
5063/2009, do PL 5890/2009, e do PL 3533/2008,
apensados. Retirado de pauta, de ofício. TRAMITAÇÃO
ORDINÁRIA 17 – PROJETO DE LEI Nº 2.799/08 – do
Sr. Silas Câmara – que “torna obrigatória a afixação
do texto da Lei nº 8.899, de 29 de junho de 1994, nos
guichês para atendimento ao público das empresas
de transporte interestadual”. Relator: Deputado Mauro
Lopes. Parecer: pela rejeição. O Deputado Hugo Leal
apresentou voto em separado em 07/04/2010. Retirado de pauta a requerimento do Deputado Lázaro Botelho. 18 – PROJETO DE LEI Nº 2.868/08 – do Sr.
Ratinho Junior – que “acrescenta inciso ao art. 105 da
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui
o Código de Trânsito Brasileiro, para incluir dispositivo
registrador de dados de deslocamento e de acionamento dos comandos como equipamento obrigatório
dos veículos automotores”. Relator: Deputado Hugo
Leal. Parecer: pela rejeição. Retirado de pauta pelo
Relator. 19 – PROJETO DE LEI Nº 5.130/09 – do Sr.
Ricardo Quirino – que “acrescenta parágrafo e enumera o parágrafo único ao art. 294 da Lei nº 9.503, de 23
de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro”. Relator: Deputado Camilo Cola. Parecer:
pela aprovação. Retirado de pauta pelo Relator. 20 –
PROJETO DE LEI Nº 6.159/09 – do Sr. Jurandy Loureiro – que “altera a Lei nº 9.537, de 11 de dezembro
de 1997, para tornar obrigatória a proteção das hélices
das embarcações”. (Apensado: PL 6620/2009 (Apensado: PL 421/2011)) Relator: Deputado Vander Loubet.
Parecer: pela rejeição deste e dos PLs 6.620/09 e
421/11, apensados. Retirado de pauta, de ofício. 21
– PROJETO DE LEI Nº 7.400/10 – do Sr. Paulo Pimenta – que “altera a Lei nº 10.233 de 5 de junho de 2001,
dispondo sobre a vistoria de rodovias federais”. Relator: Deputado Newton Cardoso. Parecer: pela aprovação. Retirado de pauta pelo Relator. 22 – PROJETO
DE LEI Nº 7.770/10 – da Sra. Sueli Vidigal – que “acrescenta ao art. 1º da Lei nº 10.866, de 04 de maio de
2004, o repasse da arrecadação do Imposto de Con-
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tribuição de Intervenção de Domínio Econômico (CIDE)
para atender a renovação da frota de transporte público ferroviário, aquaviário e rodoviário”. Relator: Deputado Mauro Mariani. Parecer: pela aprovação. Retirado
de pauta, de ofício. 23 – PROJETO DE LEI Nº 7.837/10
– do Sr. Maurício Quintella Lessa – que “denomina “
Viaduto Antonio Lins de Souza” o viaduto construído
no km 82,1 da BR-104, no município de Rio Largo,
Estado de Alagoas” Relator: Deputado Lázaro Botelho.
Parecer: pela aprovação. O Deputado Lázaro Botelho
procedeu a leitura de seu relatório e voto. Não houve
discussão. Aprovado por unanimidade o parecer. 24
– PROJETO DE LEI Nº 7.944/10 – do Sr. Rodrigo Maia
– que “estabelece condições necessárias para a garantia e preservação da profissão de aeronauta e dá
outras providências”. Relator: Deputado Vanderlei Macris. Parecer: pela aprovação. Retirado de pauta pelo
Relator. 25 – PROJETO DE LEI Nº 7.960/10 – do Sr.
Gilmar Machado – que “denomina “Passarela Antônio
Luís Carrijo” a passarela para pedestres sobre a rodovia BR-050, na cidade de Uberlândia, Estado de Minas
Gerais”. Relator: Deputado Leonardo Quintão. Parecer:
pela aprovação. Retirado de pauta pelo Relator. 26 –
PROJETO DE LEI Nº 7.981/10 – do Sr. Ribamar Alves
– que “altera a Lei nº 5.917, de 10 de setembro de
1973, que aprova o Plano Nacional de Viação de modo
a incluir na Relação Descritiva dos Portos Marítimos,
Fluviais e Lacustres, Porto Humberto de Campos, no
Estado do Maranhão”. Relator: Deputado Jaime Martins. Parecer: pela aprovação. Retirado de pauta, de
ofício. 27 – PROJETO DE LEI Nº 7.983/10 – do Sr.
Bonifácio de Andrada – que “determina a comunicação
ao usuário de transporte sobre impedimentos em seu
deslocamento”. Relator: Deputado Lázaro Botelho. Parecer: pela rejeição. O Deputado Lázaro Botelho procedeu a leitura do seu relatório e voto. Não houve discussão. Aprovado por unanimidade o parecer. 28 –
PROJETO DE LEI Nº 77/11 – do Sr. Bernardo Santana de Vasconcellos – que “altera os arts. 1º, 2º e 3º do
Decreto-lei nº 1.305, de 8 de janeiro de 1974, que
dispõe sobre as contribuições de que tratam o art. 1º,
do Decreto-lei nº 6.246, de 5 de fevereiro de 1944, e
o art. 24, da Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 1966,
alterada pelo Decreto-lei nº 20, de 14 de setembro de
1966, para destiná-las ao Serviço Social do Transporte – SEST e ao Serviço Nacional de Aprendizagem do
Transporte – SENAT”. Relator: Deputado Giroto. Parecer: pela aprovação. O Deputado Giroto procedeu a
leitura de seu relatório e voto. O Deputado Devanir
Ribeiro solicitou vista ao projeto. O Presidente concedeu, nos termos regimentais, pelo prazo de duas sessões. 29 – PROJETO DE LEI Nº 97/11 – do Sr. Walter
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Tosta – que “institui o programa de Acessibilidade e
Mobilidade Urbana, através da adoção de uma linguagem universal no transporte público”. Relator: Deputado William Dib. Parecer: pela rejeição. Retirado de
pauta pelo Relator. 30 – PROJETO DE LEI Nº 284/11
– do Sr. Wellington Fagundes – que “denomina “Rodovia Onéscimo Prati” o trecho urbano da rodovia BR070, na cidade de Campo Verde, Estado de Mato
Grosso”. Relator: Deputado Giroto. Parecer: pela aprovação. O Deputado Giroto procedeu a leitura de seu
relatório e voto. Não houve discussão. Aprovado por
unanimidade o parecer. O Deputado Washington Reis
registrou a presença em plenário do Vice-Prefeito de
Santo Antônio de Pádua – RJ, Senhor Ralph Kezen
Leite. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrados os trabalhos às doze horas e um minuto, antes convocando reunião de audiência pública,
conjunta com a Comissão de Turismo e Desporto e
com a Comissão de Defesa do Consumidor, objetivando “debater a situação atual e o planejamento dos
Aeroportos Nacionais para a Copa 2014 e os procedimentos aplicados pela fiscalização junto às companhias aéreas e a política de concessões aeroportuárias
para a inciativa privada”, agendada para este mesmo
dia, 1 de junho de 2011, às 14 horas, no plenário de
número 1 e para reunião ordinária desta Comissão a
realizar-se no dia 8 de junho de 2011, às 10 horas, no
plenário de número 11. E, para constar, eu –, Admar
Pires dos Santos, lavrei a presente Ata que, por ter
sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente,
Deputado Edson Ezequiel –, e publicada no Diário da
Câmara dos Deputados.
SEÇÃO II
ATOS DO PRESIDENTE
O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo
1º, item I, alínea “a”, do Ato da Mesa n.º 205, de 28 de
junho de 1990, resolve:
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, BENILDES MARIA RODRIGUES SANTOS, ponto n.º
114.335, do cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-09, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do
Líder do Partido dos Trabalhadores.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, DANIELLE PAITER PACHECO DE OLIVEIRA, ponto n.º
120.317, do cargo em comissão de Assessor Técnico,
CNE-07, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De-
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putados, que exerce no Gabinete do Líder do Partido
dos Trabalhadores.
EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, LUANA
FRANCO D’ALMEIDA, ponto n.º 118.970, do cargo em
comissão de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto
D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do Partido
do Movimento Democrático Brasileiro.
O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 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:
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, BENILDES MARIA RODRIGUES
SANTOS para exercer, na Comissão de Finanças e
Tributação, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, o cargo em
comissão de Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, DANIELLE PAITER PACHECO
DE OLIVEIRA para exercer, no Gabinete do Líder do
Partido dos Trabalhadores, o cargo em comissão de
Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da
Lei n.º 8.112, de 1990, EDMO LUIZ DA CUNHA PEREIRA para exercer, no Gabinete do Líder do Partido
dos Trabalhadores, o cargo em comissão de Assessor
Técnico, CNE-07, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, LEANDRO BRITO LEMOS para
exercer, no Gabinete do Líder do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro, o cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, LUANA FRANCO D’ALMEIDA
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido da Social Democracia Brasileira, o cargo em comissão de
Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei
n.º 8.112, de 1990, TARCIANO RICARTO DE LIMA
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido dos
Trabalhadores, o cargo em comissão de Assistente
Técnico de Gabinete, CNE-09, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados.
CÂMARA DOS DEPUTADOS, 8 de junho de
2011.– Marco Maia, Presidente.
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Daniel Almeida - PCdoB

Arthur Lira - PP

Edson Pimenta - PCdoB

Celia Rocha - PTB

Emiliano José - PT

Givaldo Carimbão - PSB

Erivelton Santana - PSC

João Lyra - PTB

Fábio Souto - DEM

Joaquim Beltrão - PMDB

Félix Mendonça Júnior - PDT

Maurício Quintella Lessa - PR

Fernando Torres - DEM

Renan Filho - PMDB

Geraldo Simões - PT

Rosinha da Adefal - PTdoB

Jânio Natal - PRP

Rui Palmeira - PSDB

João Carlos Bacelar - PR
Sergipe

José Carlos Araújo - PDT

Almeida Lima - PMDB

José Nunes - DEM

Andre Moura - PSC

José Rocha - PR

Heleno Silva - PRB

Joseph Bandeira - PT

Laercio Oliveira - PR

Josias Gomes - PT

Márcio Macêdo - PT

Jutahy Junior - PSDB

Mendonça Prado - DEM

Lucio Vieira Lima - PMDB

Rogério Carvalho - PT

Luiz Alberto - PT

Valadares Filho - PSB

Luiz Argôlo - PP
Bahia

Acelino Popó - PRB

Márcio Marinho - PRB
Marcos Medrado - PDT

Maurício Trindade - PR

George Hilton - PRB

Nelson Pellegrino - PT

Geraldo Thadeu - PPS

Oziel Oliveira - PDT

Gilmar Machado - PT

Paulo Magalhães - DEM

Jaime Martins - PR

Roberto Britto - PP

Jairo Ataíde - DEM

Rui Costa - PT

Jô Moraes - PCdoB

Sérgio Barradas Carneiro - PT

João Bittar - DEM

Sérgio Brito - PSC

João Magalhães - PMDB

Valmir Assunção - PT

José Humberto - PHS

Waldenor Pereira - PT

Júlio Delgado - PSB
Minas Gerais

Lael Varella - DEM

Ademir Camilo - PDT

Leonardo Monteiro - PT

Aelton Freitas - PR

Leonardo Quintão - PMDB

Antônio Andrade - PMDB

Lincoln Portela - PR

Antônio Roberto - PV

Luis Tibé - PTdoB

Aracely de Paula - PR

Luiz Fernando Faria - PP

Bernardo Santana de Vasconcellos - PR

Márcio Reinaldo Moreira - PP

Bonifácio de Andrada - PSDB

Marcos Montes - DEM

Carlaile Pedrosa - PSDB

Marcus Pestana - PSDB

Diego Andrade - PR

Mauro Lopes - PMDB

Dimas Fabiano - PP

Miguel Corrêa - PT

Domingos Sávio - PSDB

Newton Cardoso - PMDB

Dr. Grilo - PSL

Odair Cunha - PT

Eduardo Azeredo - PSDB

Padre João - PT

Eduardo Barbosa - PSDB

Paulo Abi-ackel - PSDB

Eros Biondini - PTB

Paulo Piau - PMDB

Fábio Ramalho - PV

Reginaldo Lopes - PT

Gabriel Guimarães - PT

Renzo Braz - PP

Rodrigo de Castro - PSDB

Benedita da Silva - PT

Saraiva Felipe - PMDB

Brizola Neto - PDT

Stefano Aguiar - PSC

Chico Alencar - PSOL

Toninho Pinheiro - PP

Chico D'angelo - PT

Vitor Penido - DEM

Cristiano - PTdoB

Walter Tosta - PMN

Deley - PSC

Weliton Prado - PT

Dr. Adilson Soares - PR

Zé Silva - PDT

Dr. Aluizio - PV
Espírito Santo

Dr. Carlos Alberto - PMN

Audifax - PSB

Dr. Paulo César - PR

Camilo Cola - PMDB

Edson Ezequiel - PMDB

Cesar Colnago - PSDB

Edson Santos - PT

Dr. Jorge Silva - PDT

Eduardo Cunha - PMDB

Lauriete - PSC

Eliane Rolim - PT

Lelo Coimbra - PMDB

Felipe Bornier - PHS

Manato - PDT

Fernando Jordão - PMDB

Paulo Foletto - PSB

Filipe Pereira - PSC

Rose de Freitas - PMDB

Francisco Floriano - PR

Sueli Vidigal - PDT

Glauber Braga - PSB
Rio de Janeiro

Hugo Leal - PSC

Adrian - PMDB

Jair Bolsonaro - PP

Alessandro Molon - PT

Jandira Feghali - PCdoB

Alexandre Santos - PMDB

Jean Wyllys - PSOL

Alfredo Sirkis - PV

Liliam Sá - PR

Andreia Zito - PSDB

Marcelo Matos - PDT

Anthony Garotinho - PR

Miro Teixeira - PDT

Arolde de Oliveira - DEM

Neilton Mulim - PR

Aureo - PRTB

Nelson Bornier - PMDB

Otavio Leite - PSDB

Delegado Protógenes - PCdoB

Rodrigo Maia - DEM

Devanir Ribeiro - PT

Romário - PSB

Dimas Ramalho - PPS

Simão Sessim - PP

Dr. Ubiali - PSB

Solange Almeida - PMDB

Duarte Nogueira - PSDB

Stepan Nercessian - PPS

Edinho Araújo - PMDB

Vitor Paulo - PRB

Eleuses Paiva - DEM

Walney Rocha - PTB

Eli Correa Filho - DEM

Washington Reis - PMDB

Gabriel Chalita - PMDB

Zoinho - PR

Guilherme Campos - DEM
São Paulo

Guilherme Mussi - PV

Abelardo Camarinha - PSB

Ivan Valente - PSOL

Alberto Mourão - PSDB

Janete Rocha Pietá - PT

Aldo Rebelo - PCdoB

Jefferson Campos - PSB

Alexandre Leite - DEM

Jilmar Tatto - PT

Aline Corrêa - PP

João Dado - PDT

Antonio Bulhões - PRB

João Paulo Cunha - PT

Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB

Jonas Donizette - PSB

Arlindo Chinaglia - PT

Jorge Tadeu Mudalen - DEM

Arnaldo Faria de Sá - PTB

José de Filippi - PT

Arnaldo Jardim - PPS

José Mentor - PT

Beto Mansur - PP

Junji Abe - DEM

Bruna Furlan - PSDB

Keiko Ota - PSB

Cândido Vaccarezza - PT

Luiz Fernando Machado - PSDB

Carlinhos Almeida - PT

Luiza Erundina - PSB

Carlos Roberto - PSDB

Mara Gabrilli - PSDB

Carlos Sampaio - PSDB

Marcelo Aguiar - PSC

Carlos Zarattini - PT

Milton Monti - PR

Missionário José Olimpio - PP

Júlio Campos - DEM

Nelson Marquezelli - PTB

Neri Geller - PP

Newton Lima - PT

Roberto Dorner - PP

Otoniel Lima - PRB

Ságuas Moraes - PT

Pastor Marco Feliciano - PSC

Valtenir Pereira - PSB

Paulo Freire - PR

Wellington Fagundes - PR
Distrito Federal

Paulo Maluf - PP
Paulo Pereira da Silva - PDT

Augusto Carvalho - PPS

Paulo Teixeira - PT

Erika Kokay - PT

Penna - PV

Izalci - PR

Ricardo Berzoini - PT

Jaqueline Roriz - PMN

Ricardo Izar - PV

Policarpo - PT

Ricardo Tripoli - PSDB

Reguffe - PDT

Roberto de Lucena - PV

Ricardo Quirino - PRB

Roberto Freire - PPS

Ronaldo Fonseca - PR
Goiás

Roberto Santiago - PV
Salvador Zimbaldi - PDT

Carlos Alberto Leréia - PSDB

Tiririca - PR

Delegado Waldir - PSDB

Valdemar Costa Neto - PR

Flávia Morais - PDT

Vanderlei Macris - PSDB

Heuler Cruvinel - DEM

Vaz de Lima - PSDB

Íris de Araújo - PMDB

Vicente Candido - PT

João Campos - PSDB

Vicentinho - PT

Jorge Pinheiro - PRB

Walter Ihoshi - DEM

Jovair Arantes - PTB

William Dib - PSDB

Leandro Vilela - PMDB
Mato Grosso

Marina Santanna - PT

Carlos Bezerra - PMDB

Pedro Chaves - PMDB

Homero Pereira - PR

Roberto Balestra - PP

Ronaldo Caiado - DEM

Giacobo - PR

Rubens Otoni - PT

Hermes Parcianello - PMDB

Sandes Júnior - PP

João Arruda - PMDB

Sandro Mabel - PR

Leopoldo Meyer - PSB

Valdivino de Oliveira - PSDB

Luiz Carlos Setim - DEM

Mato Grosso do Sul

Luiz Nishimori - PSDB

Biffi - PT

Moacir Micheletto - PMDB

Fabio Trad - PMDB

Nelson Meurer - PP

Geraldo Resende - PMDB

Nelson Padovani - PSC

Giroto - PR

Osmar Serraglio - PMDB

Mandetta - DEM

Ratinho Junior - PSC

Marçal Filho - PMDB

Reinhold Stephanes - PMDB

Reinaldo Azambuja - PSDB

Rosane Ferreira - PV

Vander Loubet - PT

Rubens Bueno - PPS
Paraná

Sandro Alex - PPS

Abelardo Lupion - DEM

Takayama - PSC

Alex Canziani - PTB

Zeca Dirceu - PT
Santa Catarina

Alfredo Kaefer - PSDB
Andre Vargas - PT

Carmen Zanotto - PPS

André Zacharow - PMDB

Celso Maldaner - PMDB

Angelo Vanhoni - PT

Décio Lima - PT

Assis do Couto - PT

Edinho Bez - PMDB

Cida Borghetti - PP

Esperidião Amin - PP

Dilceu Sperafico - PP

Gean Loureiro - PMDB

Dr. Rosinha - PT

Jorge Boeira - PT

Edmar Arruda - PSC

Jorginho Mello - PSDB

Eduardo Sciarra - DEM

Luci Choinacki - PT

Fernando Francischini - PSDB

Mauro Mariani - PMDB

Onofre Santo Agostini - DEM

Onyx Lorenzoni - DEM

Pedro Uczai - PT

Osmar Terra - PMDB

Rogério Peninha Mendonça - PMDB

Paulo Pimenta - PT

Ronaldo Benedet - PMDB

Pepe Vargas - PT

Valdir Colatto - PMDB

Renato Molling - PP

Zonta - PP

Ronaldo Nogueira - PTB
Rio Grande do Sul

Ronaldo Zulke - PT

Afonso Hamm - PP

Sérgio Moraes - PTB

Alceu Moreira - PMDB

Vieira da Cunha - PDT

Alexandre Roso - PSB

Vilson Covatti - PP

Assis Melo - PCdoB
Bohn Gass - PT
Danrlei de Deus Hinterholz - PTB
Darcísio Perondi - PMDB
Enio Bacci - PDT
Fernando Marroni - PT
Giovani Cherini - PDT
Henrique Fontana - PT
Jerônimo Goergen - PP
José Otávio Germano - PP
Jose Stédile - PSB
Luis Carlos Heinze - PP
Luiz Noé - PSB
Manuela D'ávila - PCdoB
Marco Maia - PT
Marcon - PT
Mendes Ribeiro Filho - PMDB
Nelson Marchezan Junior - PSDB

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
Presidente: Lira Maia (DEM)

Domingos
Sávio

Alfredo Kaefer

Hélio Santos

Duarte Nogueira
Raimundo
Gomes de
Matos

Luiz Nishimori

1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Celso Maldaner (PMDB)

Wandenkolk
Gonçalves

(Dep. do DEM
ocupa a vaga)

3º Vice-Presidente: José Nunes (DEM)
Titulares

Reinaldo
Azambuja

Suplentes
PT

(Dep. do PP
ocupa a vaga)
PP

Arthur Lira vaga

Afonso Hamm

do PR

vaga do PSDB

Assis do Couto Geraldo Simões
Beto Faro

Luci Choinacki

Bohn Gass

Miriquinho
Batista

Jesus
Rodrigues

Padre Ton

Josias Gomes

Valmir
Assunção

Marcon

Waldenor
Pereira

Vander Loubet

1 vaga

Carlos Magno

Lázaro Botelho

vaga do PSB

vaga do PR

Dilceu
Sperafico

Neri Geller

Luis Carlos
Heinze

Roberto Dorner
(Dep. do PTB
ocupa a vaga)

Zonta

DEM
Abelardo
Lupion vaga do

Heuler Cruvinel
vaga do Bloco PV, PPS

Bloco PV, PPS

PMDB
Alceu Moreira

Alberto Filho

Celso
Maldaner

Antônio
Andrade

Leandro Vilela

Jairo Ataíde vaga

Luiz Carlos
Setim

do PSB

José Nunes

Marcos Montes
vaga do PSB

Edinho Araújo

Onofre Santo
Agostini

Lira Maia
Moacir
Micheletto

Lelo Coimbra

Paulo Piau

Lucio Vieira
Lima vaga do PR

Pedro Chaves
vaga do PDT

Valdir Colatto

Paulo Cesar
Onyx Lorenzoni
Quartiero vaga do
vaga do PSB

PSB

Ronaldo
Caiado

1 vaga

Vitor Penido

Reinhold
Stephanes

1 vaga
PSDB

vaga do PSDB

PR

Davi Alves
Silva Júnior

Edson Pimenta

Aelton Freitas

João Ananias

PRB
Homero
Pereira

Diego Andrade
vaga do PRB

(Dep. do PR
ocupa a vaga)

Heleno Silva

(Dep. do PP
ocupa a vaga)

(Dep. do PP
ocupa a vaga)

PMN

(Dep. do PMDB
ocupa a vaga)

(Dep. do PSL
ocupa a vaga)

Jaqueline Roriz

PSB
(Dep. do PP
ocupa a vaga)

Fernando
Coelho Filho

(Dep. do DEM
ocupa a vaga)

(Dep. do DEM
ocupa a vaga)

(Dep. do DEM
ocupa a vaga)

(Dep. do DEM
ocupa a vaga)

Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 32
Telefones: 3216-6403/6404/6406
FAX: 3216-6415

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PDT
Giovanni
Queiroz

Zé Silva

Presidente: Gladson Cameli (PP)
1º Vice-Presidente: Carlos Souza (PP)

(Dep. do
PMDB ocupa a
vaga)

Oziel Oliveira
2º Vice-Presidente: Raul Lima (PP)

Bloco PV, PPS
Moreira
Mendes

3º Vice-Presidente: Zequinha Marinho (PSC)

César Halum

(Dep. do DEM
ocupa a vaga)

Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha

(Dep. do DEM
ocupa a vaga)

PTB
Josué
Bengtson

Celia Rocha

Nilton
Capixaba

Nelson
Marquezelli

Titulares
PT
Miriquinho
Batista

Francisco
Praciano

Padre Ton

Professora
Marcivania

Taumaturgo
Lima

Zé Geraldo
PMDB

Sérgio Moraes
vaga do PP

PSC
Nelson
Padovani

Suplentes

Marinha Raupp

Átila Lins

(Dep. do PP
ocupa a vaga)
Antônia Lúcia

1 vaga

PCdoB

José Priante
Luciano Moreira

PSDB
Dudimar

Hélio Santos vaga

do PP

Paxiuba

PTB

Luiz Carlos vaga

Marcio Bittar

Ronaldo
Nogueira

1 vaga

do PR

PSC

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

Zequinha
Marinho

Antônia Lúcia

1 vaga
PCdoB
PP
Perpétua
Almeida

Luis Carlos
Heinze

Carlos Souza
Gladson
Cameli

(Dep. do PSDB
ocupa a vaga)

1 vaga

Secretário(a): Iara Araújo Alencar Aires
Local: Anexo II - Sala T- 59

Neri Geller vaga
do PMDB

Telefones: 3216-6432
Raul Lima

vaga

FAX: 3216-6440

do Bloco PV, PPS

DEM
(Dep. do PSB
ocupa a vaga)

Paulo Cesar
Quartiero

1 vaga

1 vaga
PR

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA
Presidente: Bruno Araújo (PSDB)
1º Vice-Presidente: Antonio Imbassahy (PSDB)
2º Vice-Presidente: Silas Câmara (PSC)

2 vagas

Lúcio Vale
3º Vice-Presidente: Ruy Carneiro (PSDB)
(Dep. do PSDB
ocupa a vaga)

Titulares

PSB
Laurez Moreira

Suplentes
PT

Glauber Braga

Carlinhos
Almeida

Beto Faro

Valtenir Pereira
vaga do DEM

Emiliano José
PDT

Giovanni
Queiroz

Gilmar
Machado

Ademir Camilo

Biffi
Dalva
Figueiredo

Newton Lima

Fernando
Marroni

Sibá Machado

Joseph
Bandeira

(Dep. do PSC
ocupa a vaga)

Josias Gomes

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

Arnaldo Jordy
vaga do PSDB

Lindomar
Garçon

(Dep. do PRTB

(Dep. do PR

ocupa a vaga)

ocupa a vaga)

Marcos Montes

PMDB

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

Benjamin
Maranhão vaga do

Hermes
Parcianello

PMN

Hugo Motta

Júnior Coimbra

Marllos
Sampaio

Manoel Junior

Rogério
Peninha
Mendonça

Wilson Filho

Walter Ihoshi

PR
Dr. Adilson
Soares

Davi Alves Silva
Júnior vaga do PT

Francisco
Floriano

Gorete Pereira
vaga do PMDB

José Rocha

Izalci
Milton Monti

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

Wellington
Roberto

(Dep. do PR
ocupa a vaga)

PSB
Ariosto Holanda Domingos Neto

(Dep. do PSC
ocupa a vaga)
PSDB

Luiza Erundina

Edson Silva

Pastor Eurico

Luiz Noé

vaga do PTB

Antonio
Imbassahy

Eduardo
Azeredo

Paulo Foletto
vaga do PCdoB

Bruno Araújo

Paulo Abi-ackel
Ribamar Alves

Manoel
Salviano

Rodrigo de
Castro
Romero
Rodrigues

Ruy Carneiro

Miro Teixeira

Brizola Neto

Salvador
Zimbaldi

PP
Beto Mansur

Carlos Souza

Missionário
José Olimpio

Renzo Braz
Waldir
Maranhão

Sandes Júnior

PDT

DEM

Félix Mendonça
Júnior

Bloco PV, PPS
Lindomar
Garçon

Fábio Ramalho
vaga do DEM

Sandro Alex vaga
do PTB

Arolde de
Oliveira
Júlio Campos

Eli Correa Filho
Rodrigo Maia
vaga do PTB

Stepan
Nercessian

Paulo Wagner

(Dep. do PSC
ocupa a vaga)

PTB
(Dep. do PSB
ocupa a vaga)

Arnon Bezerra

(Dep. do Bloco

(Dep. do DEM

PV, PPS ocupa
a vaga)

ocupa a vaga)

2º Vice-Presidente: Vicente Candido (PT)
3º Vice-Presidente: Cesar Colnago (PSDB)

PSC
Antônia Lúcia

Stefano Aguiar

vaga do PT

vaga do Bloco PV, PPS

Marcelo Aguiar Takayama vaga do
PMDB

vaga do PMDB

Zequinha
Marinho

Ratinho Junior
Silas Câmara
vaga do PMN

PCdoB
Luciana Santos

Evandro
Milhomen

vaga do PMDB

Titulares

Suplentes
PT

Alessandro
Molon

Assis Carvalho

Jilmar Tatto

Décio Lima

João Paulo
Cunha

Fátima Bezerra

João Paulo
Lima

Gabriel
Guimarães

José Mentor

Márcio Macêdo

Luiz Couto

(Dep. do PSB
ocupa a vaga)

Nelson
Pellegrino

PRB
Jhonatan de
Jesus

Cleber Verde

Marina Santanna

Márcio Marinho

Nazareno
Fonteles

Odair Cunha

Pedro Eugênio

Ricardo
Berzoini

Pedro Uczai

vaga do PTdoB

Rubens Otoni
PMN
(Dep. do PSC
ocupa a vaga)

(Dep. do PMDB
ocupa a vaga)

Vicente
Candido

(Dep. do PSL
ocupa a vaga)

Sibá Machado
PMDB

PTdoB
(Dep. do PRB
ocupa a vaga)

Sérgio Barradas
Carneiro

Almeida Lima
Arthur Oliveira
Maia

Francisco
Escórcio
Gean Loureiro

Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira
Carlos Bezerra
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 49

vaga do PMN

Telefones: 3216-6452 A 6458

Danilo Forte

FAX: 3216-6465

Eduardo
Cunha

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

Fabio Trad vaga
do Bloco PV, PPS

Presidente: João Paulo Cunha (PT)
1º Vice-Presidente: Arthur Oliveira Maia (PMDB)

Gabriel Chalita

João Magalhães
Leandro Vilela
Mauro Lopes vaga
do PSB

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

vaga do PSB

DEM

ocupa a vaga)

Marçal Filho

3 vagas

vaga do PSC

Mauro
Benevides
Mendes
Ribeiro Filho
Osmar
Serraglio
Solange
Almeida

Efraim Filho

Alexandre Leite

Felipe Maia

Arolde de
Oliveira

Mendonça
Filho

José Nunes

Mendonça
Prado

Pauderney
Avelino

Onyx
Lorenzoni

(Dep. do PSDB
ocupa a vaga)
PR

Wilson Filho
PSDB
André Dias

Bruna Furlan

Bonifácio de
Andrada

Bruno Araújo

Cesar Colnago
vaga do PTB

Carlos Sampaio
Fernando
Francischini

João Campos

Luiz Fernando
Machado vaga do

Jorginho Mello

Anthony
Garotinho

Gorete Pereira

Henrique
Oliveira

Jaime Martins

Maurício
Quintella
Lessa

Maurício
Trindade

Ronaldo
Fonseca

Sandro Mabel

Vicente Arruda

(Dep. do PRB
ocupa a vaga)

DEM

Nelson
Marchezan
Junior

Jutahy Junior

Luiz Carlos

Sandra
Rosado

Cida Borghetti

(Dep. do
PMDB ocupa a Valtenir Pereira
vaga)

Esperidião
Amin

Dilceu Sperafico

Paulo Maluf

Márcio Reinaldo
Moreira

Roberto
Teixeira

Gonzaga
Patriota

Edson Silva

Ricardo Tripoli
PP

Dimas Fabiano

PSB

Rebecca Garcia

Laurez Moreira

(Dep. do PDT
ocupa a vaga)

(Dep. do PMDB
ocupa a vaga)

PDT
Brizola Neto

José Carlos
Araújo

vaga do PTB

Vilson Covatti Roberto Balestra

Félix
Mendonça
Júnior

Wolney Queiroz

Sandes Júnior
Marcos

(Dep. do PMN

Medrado

(Dep. do
Fábio Faria vaga do
PMDB ocupa a
PDT
vaga)

ocupa a vaga)

Vieira da
Cunha vaga do
PSB

Walter Tosta
PTdoB

Bloco PV, PPS
Fábio
Ramalho

(Dep. do PSL
Lourival Mendes
ocupa a vaga)

Alfredo Sirkis

Roberto Freire

Moreira Mendes
vaga do PMDB

(Dep. do
PMDB ocupa a
vaga)

Sandro Alex

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

Sarney Filho

FAX: 3216-6499

PTB
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Arnaldo Faria
de Sá

João Lyra

Paes Landim

Nilton Capixaba

Presidente: Roberto Santiago (PV)

(Dep. do
PSDB ocupa a
vaga)

(Dep. do PP
ocupa a vaga)

1º Vice-Presidente: César Halum (PPS)
2º Vice-Presidente: Ricardo Izar (PV)
3º Vice-Presidente: Wolney Queiroz (PDT)

PSC
Titulares

Pastor Marco
Feliciano

(Dep. do
Sérgio Brito vaga
PMDB ocupa a
do PMDB
vaga)
Silas Câmara
PCdoB
Delegado
Protógenes
Evandro
Milhomen

PT
Joseph
Bandeira

Chico Lopes

(Dep. do PMDB
ocupa a vaga)

1 vaga

Cláudio Puty

Weliton Prado

Gean Loureiro
vaga do PT

Cleber Verde vaga
do PR

Vitor Paulo

João Paulo
Cunha

PMDB

Daniel Almeida

PMN

Carlinhos
Almeida

(Dep. do PDT
ocupa a vaga)

PRB
Antonio
Bulhões

Suplentes

Hugo Leal

Fabio Trad

Raimundão

Nilda Gondim

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

(Dep. do PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do PSC

do PSDB

ocupa a vaga)

Ramalho vaga do
PR

PSDB
Roberto
Santiago

Rogério
Marinho

Carlos Sampaio

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

(Dep. do DEM
ocupa a vaga)

Nelson
Marquezelli

Silvio Costa

PP

PSC

Iracema Portella

Aline Corrêa

Carlos
Eduardo
Cadoca

Deley
João Leão
(Licenciado)

(Dep. do PSL
ocupa a vaga)
Lauriete vaga do
PMDB

DEM

PCdoB

Augusto
Coutinho vaga do

Eli Correa Filho

PSDB

Chico Lopes
Walter Ihoshi

(Dep. do PRTB
ocupa a vaga)

Felipe Maia
Hugo
Napoleão

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 152

PR
(Dep. do PRB
ocupa a vaga)

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

(Dep. do PDT
ocupa a vaga)

(Dep. do PRB
ocupa a vaga)

PSB

Telefones: 3216-6920 A 6922
FAX: 3216-6925

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Presidente: João Maia (PR)

Valadares
Filho

Ana Arraes

1º Vice-Presidente: Felipe Bornier (PHS)
2º Vice-Presidente: Natan Donadon (PMDB)

PDT
José Carlos
Araújo

Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos

Marcos
Medrado

3º Vice-Presidente: Romero Rodrigues (PSDB)
Titulares

Suplentes

Reguffe vaga do PT
PT
Wolney Queiroz
vaga do PR

Francisco
Praciano

Jesus
Rodrigues

Bloco PV, PPS
César Halum vaga
do PMDB

Ricardo Izar vaga

Antônio
Roberto
Dimas

Miguel Corrêa

Jorge Boeira

Ronaldo Zulke

Luiz Alberto

PTB

PMDB
Camilo Cola

Fátima Pelaes

Natan Donadon

Jorge Corte
Real

João Lyra

Osmar Terra

(Dep. do PHS
ocupa a vaga)

José Augusto
Maia vaga do Bloco

(Dep. do PP
ocupa a vaga)

PV, PPS

PSC

PSDB
Romero
Rodrigues

Andre Moura

Carlos Roberto

Edmar Arruda

vaga do DEM

PHS
Valdivino de
Oliveira

Mara Gabrilli

Felipe Bornier

(Dep. do PR
ocupa a vaga)

vaga do PMDB

Otavio Leite
(Dep. do PTdoB
ocupa a vaga)

PP
Renato Molling

Simão Sessim
Secretário(a): Anamélia Lima Rocha Fernandes
Vilson Covatti
vaga do PMDB

DEM
Fernando
Torres

Telefones: 3216-6601 A 6609

(Dep. do PSDB
ocupa a vaga)
PR

FAX: 3216-6610

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Giacobo

João Maia

Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala T33

vaga do
PHS

Wellington
Fagundes

Presidente: Manoel Junior (PMDB)
1º Vice-Presidente: Roberto Britto (PP)
2º Vice-Presidente: José de Filippi (PT)

PSB
3º Vice-Presidente: Leopoldo Meyer (PSB)
Antonio
Balhmann

Dr. Ubiali

(Dep. do PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do
PCdoB ocupa a
vaga)

PDT
Ângelo Agnolin

Titulares
PT
Eliane Rolim

Artur Bruno

Fernando
Marroni
Damião
Feliciano

Guilherme
Mussi

João Paulo Lima

José de Filippi José Guimarães

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

Suplentes

PMDB
Francisco
Escórcio vaga do
PTB

Adrian vaga do PRP

Genecias
Noronha vaga do

PRTB

Edinho Araújo
vaga do PSL

PSL

(Dep. do PRB
ocupa a vaga)

João Arruda

(Dep. do PR
ocupa a vaga)

Flaviano Melo
PRP

Manoel Junior

Hugo Motta

Mauro Mariani

Teresa Surita

(Dep. do PTC
ocupa a vaga)

PSDB
Bruna Furlan

PSL

Alberto Mourão

(Dep. do
(Dep. do PMDB
PMDB ocupa a
ocupa a vaga)
vaga)

(Dep. do PP
ocupa a vaga)

William Dib
PP

Secretário(a): Iracema Marques

Arthur Lira vaga do

Roberto Britto

PSDB

Roberto Dorner
vaga do PDT

(Dep. do PMDB
ocupa a vaga)

Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 3216-6551/ 6554

Roberto Teixeira
FAX: 3216-6560

DEM
Heuler Cruvinel

(Dep. do PCdoB
ocupa a vaga)

PR

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
Presidente: Manuela D'ávila (PCdoB)
1º Vice-Presidente: Domingos Dutra (PT)

João Carlos
Bacelar vaga do

Zoinho

2º Vice-Presidente: Arnaldo Jordy (PPS)

PRTB

3º Vice-Presidente: Liliam Sá (PR)
Paulo Freire
Titulares

Suplentes

PSB
PT
Leopoldo
Meyer

Audifax
PDT

(Dep. do PP
ocupa a vaga)

Marcelo Matos

Vicentinho

Janete Rocha
Pietá vaga do PTB
PMDB
3 vagas

PTB

Marcon

Erika Kokay

Arnaldo Jardim

(Dep. do
PMDB ocupa a
vaga)

Luiz Couto

Edson Santos

Bloco PV, PPS
Rosane
Ferreira

Domingos Dutra

Fabio Trad
Íris de Araújo

José Chaves

(Dep. do PSB
ocupa a vaga)

PTC

PSDB
Marco Tebaldi
(Licenciado)

Rogério
Marinho

(Dep. do
PTdoB ocupa
a vaga)

(Dep. do PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do PRB
ocupa a vaga)

1 vaga

Secretário(a): Márcio Marques de Araújo

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

Telefones: 3216-6571
FAX: 3216-6580

DEM
Paulo
Magalhães

1 vaga

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 185

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Presidente: Fátima Bezerra (PT)

PR
Anderson
Ferreira

Liliam Sá

1º Vice-Presidente: Lelo Coimbra (PMDB)
2º Vice-Presidente: Artur Bruno (PT)

PSB
3º Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB)
(Dep. do PCdoB
ocupa a vaga)

Keiko Ota

Titulares

Suplentes

Luiza
Erundina vaga do

PT

PMDB

Alessandro
Molon

Artur Bruno
PDT
Manato

Flávia Morais
Bloco PV, PPS
Henrique
Afonso

Arnaldo Jordy
Geraldo Thadeu

Angelo
Vanhoni

Biffi
Fátima Bezerra
Nazareno
Fonteles

Emiliano José

Paulo Pimenta

vaga do PP

PTB

Pedro Uczai vaga
do PDT

(Dep. do PT
ocupa a vaga)

Josué
Bengtson

Eliane Rolim

Reginaldo Lopes

José de Filippi
vaga do PMDB

Newton Lima
Rui Costa vaga
do PRB

vaga do PRB

PSOL
Ságuas Moraes
Chico Alencar

Jean Wyllys
PRP

(Dep. do PRB
ocupa a vaga)

(Dep. do PMN
ocupa a vaga)

vaga do PSC

Waldenor
Pereira vaga do PP
PMDB

Gabriel Chalita

Gastão Vieira

Nice Lobão

João Bittar

vaga do PSB

Joaquim Beltrão

Mauro
Benevides vaga

Professora
Dorinha Seabra
Rezende

1 vaga

do PR

PR
Osmar
Serraglio

Lelo Coimbra
Professor
Setimo

(Dep. do PSB
ocupa a vaga)

Izalci

Pedro Chaves
vaga do PDT

(Dep. do
PMDB ocupa a
vaga)

Paulo Freire
Raul Henry vaga do

Renan Filho

PP

Rogério
Peninha
Mendonça

Thiago Peixoto
(Licenciado)

(Dep. do PSB
ocupa a vaga)

Tiririca

PSB

(Dep. do
PSOL ocupa a
vaga)

Dr. Ubiali

(Dep. do PT
ocupa a vaga)

Luiz Noé

Ariosto
Holanda vaga do
PR

Romário vaga do
PR

PSDB

(Dep. do
PMDB ocupa a
vaga)

Bonifácio de
Andrada

Mara Gabrilli

1 vaga
Eduardo
Barbosa

Pinto Itamaraty

Rogério Marinho

Jorginho Mello
vaga do PP

Nelson
Marchezan
Junior
PP

Paulo Rubem
Santiago

Oziel Oliveira

(Dep. do PT
ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB ocupa a
vaga)

Bloco PV, PPS
Esperidião
Amin

Waldir Maranhão
(Dep. do PMDB
ocupa a vaga)

PDT

José Linhares

Antônio Roberto
Stepan
Nercessian

Penna
Rosane
Ferreira

PTB
(Dep. do PT
ocupa a vaga)

(Dep. do
PSDB ocupa a
vaga)

Danrlei de
Deus
Hinterholz

Alex Canziani

DEM
PSC
Luiz Carlos
Setim

Eleuses Paiva

(Dep. do PT
ocupa a vaga)

Pastor Marco
Feliciano

PCdoB

Arthur Oliveira
Maia

José Priante
Jandira
Feghali

Alice Portugal

Júnior Coimbra

Celso Maldaner
vaga do PR

PRB
Luciano Moreira Eduardo Cunha
(Dep. do PT
ocupa a vaga)

(Dep. do PT
ocupa a vaga)

Lucio Vieira
Lima

Genecias
Noronha

(Dep. do PT
ocupa a vaga)

Secretário(a): Jairo Luís Brod

Lelo Coimbra
vaga do Bloco PV, PPS

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 170

Reinhold
Stephanes

Telefones: 3216-6625/6626/6627/6628

Solange
Almeida

FAX: 3216-6635
PSDB

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Antonio Carlos
Mendes Thame

Alfredo Kaefer

Presidente: Cláudio Puty (PT)
1º Vice-Presidente: Luciano Moreira (PMDB)

Rui Palmeira

Marcus
Pestana

Vaz de Lima

Valdivino de
Oliveira

2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
PT
Andre Vargas

Amauri Teixeira

Assis Carvalho

José Mentor

Cláudio Puty

Odair Cunha

José Guimarães

Reginaldo
Lopes
Ricardo
Berzoini

Pepe Vargas
vaga do

Aguinaldo
Ribeiro

José Otávio
Germano

Jerônimo
Goergen

Paulo Maluf

Márcio Reinaldo
Moreira

Policarpo

Pedro Eugênio

Rui Costa

PP

Suplentes

Zeca Dirceu

PDT

vaga

do PDT

Valmir
Assunção vaga do

DEM
Alexandre Leite
Júlio Cesar

Jairo Ataíde
João Bittar

Pauderney
Avelino vaga do

Lira Maia

Bloco PV, PPS

1 vaga
PR

PMDB

PMDB

1 vaga

Aelton Freitas

João Maia

Maurício
Trindade

Luciano Castro

Telefones: 3216-6654/6655/6652
FAX: 3216-6660

(Dep. do PHS
ocupa a vaga)

Maurício
Quintella Lessa
vaga do PTB

(Dep. do PMDB
ocupa a vaga)

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Sérgio Brito (PSC)
1º Vice-Presidente: Carlos Brandão (PSDB)

PSB
Audifax

Jose Stédile

Fernando
Coelho Filho

Mauro Nazif

2º Vice-Presidente: Jorge Boeira (PT)
3º Vice-Presidente:
Titulares

Suplentes

PDT

PT
André
Figueiredo

João Dado
(Dep. do PT
ocupa a vaga)

(Dep. do PT
ocupa a vaga)

Bloco PV, PPS

Angelo Vanhoni Devanir Ribeiro
Jorge Boeira

Edson Santos

Sérgio Barradas
Carneiro

Eudes Xavier

PMDB

Carmen Zanotto Arnaldo Jardim
(Dep. do DEM
ocupa a vaga)

(Dep. do PMDB
ocupa a vaga)

PTB
Jorge Corte
Real

(Dep. do PR
ocupa a vaga)
PSC

Edmar Arruda

Marcelo Aguiar

PCdoB
1 vaga

Alexandre
Santos
Edio Lopes vaga
do PP

(Dep. do PSOL Ricardo Quirino
vaga do PCdoB
ocupa a vaga)
(Dep. do PRTB
ocupa a vaga)

Eduardo Cunha
(Dep. do PDT
ocupa a vaga)

João Magalhães
Marcelo Castro
vaga do PSC

Nelson Bornier
PSDB

(Dep. do PRB
ocupa a vaga)
PRB

Edinho Bez

Carlos Brandão

Carlaile
Pedrosa

Delegado Waldir

Manoel
Salviano

Fernando
Francischini vaga
do PTB

Vanderlei
Macris vaga do PSC
Vaz de Lima

Secretário(a): Marcelle R. Campello Cavalcanti
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136

vaga do PTB

PP

(Dep. do PMDB
ocupa a vaga)

ocupa a vaga)

Carlos Magno

PCdoB
(Dep. do PSC
ocupa a vaga)

Sandes Júnior

(Dep. do PSC
ocupa a vaga)

Osmar Júnior

DEM
Antonio Carlos
Magalhães Neto

Davi
Alcolumbre
Mendonça
Filho

Rodrigo Maia
PR

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 3216-6671 A 6675
FAX: 3216-6676

Anthony
Garotinho vaga do

Wellington
Roberto

Secretário(a): Regina Pereira Games

PSB

(Dep. do PTdoB
ocupa a vaga)

Dr. Paulo
César

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Vitor Paulo (PRB)
1º Vice-Presidente: Edivaldo Holanda Junior (PTC)

(Dep. do PRTB
ocupa a vaga)
PSB
Glauber Braga

2º Vice-Presidente: Dr. Grilo (PSL)
3º Vice-Presidente: Jânio Natal (PRP)

(Dep. do PR
ocupa a vaga)

Titulares

Suplentes
PT

PDT
Ademir Camilo

João Dado
Marcos
Medrado vaga do
PMDB

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

Moreira
Mendes

Fernando Ferro

Fátima Bezerra
vaga do PR

Fernando
Marroni

Leonardo
Monteiro

Paulo Pimenta

Marina
Santanna
Miriquinho
Batista

Ságuas Moraes
vaga do PR

PTB

Pedro Uczai
vaga do PMDB

(Dep. do PSDB (Dep. do PSDB
ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
PSC
Filipe Pereira

PCdoB

vaga do PP

Sérgio Brito

Deley

vaga do

vaga

do Bloco PV, PPS

(Dep. do PMDB

(Dep. do PSDB
ocupa a vaga)

PMDB
(Dep. do PSB
ocupa a vaga)

(Dep. do PT
ocupa a vaga)

(Dep. do PRB
ocupa a vaga)

2 vagas

1 vaga
PSDB

Luiz Fernando
Machado

2 vagas

Telefones: 3216-6692 / 6693
FAX: 3216-6700

1 vaga
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

PP
Roberto Britto

2 vagas
Presidente: Giovani Cherini (PDT)

Waldir
Maranhão

1º Vice-Presidente: Oziel Oliveira (PDT)
DEM

2º Vice-Presidente: Claudio Cajado (DEM)

Paulo
Magalhães

1 vaga

Titulares

PR
(Dep. do PT
ocupa a vaga)

3º Vice-Presidente: Penna (PV)

(Dep. do PT
ocupa a vaga)

PSB
Glauber Braga

Jose Stédile

vaga do PMDB

Luiza Erundina
PDT

Suplentes
PT

Leonardo
Monteiro

Assis do Couto

Márcio
Macêdo

Domingos Dutra

Marina
Santanna

Fernando Ferro
Taumaturgo
Lima vaga do PP

Zé Geraldo
vaga do PSOL

Sebastião Bala
Rocha

Paulo Rubem
Santiago

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

Valdir Colatto Fernando Jordão

Arnaldo Jordy

PTB
(Dep. do PRP
ocupa a vaga)

PMDB

(Dep. do PDT
ocupa a vaga)

(Dep. do PP
Paulo Piau vaga do
PTB
ocupa a vaga)
Antonio Brito
(Dep. do PCdoB
ocupa a vaga)

PSC
Silas Câmara

Erivelton
Santana

PCdoB
(Dep. do PTC
ocupa a vaga)

Moacir
Micheletto

1 vaga

PSDB
Nelson
Marchezan
Junior

Antonio Carlos
Mendes Thame

Ricardo Tripoli

Marcio Bittar
PP

Secretário(a): Sônia Hypolito
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122

Rebecca
Garcia vaga do
PMDB

(Dep. do PT
ocupa a vaga)

PRTB

Toninho
Pinheiro

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

DEM
Claudio
Cajado vaga do

(Dep. do PR
ocupa a vaga)

Marcos Montes

PSB

Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida

Irajá Abreu

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 142
PR

Telefones: 3216-6521 A 6526

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

FAX: 3216-6535

do PRTB

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Homero Pereira
PSB

Presidente: Luiz Fernando Faria (PP)
1º Vice-Presidente: Wladimir Costa (PMDB)

(Dep. do DEM
ocupa a vaga)

Givaldo
Carimbão

PDT

2º Vice-Presidente: Davi Alcolumbre (DEM)
3º Vice-Presidente: Simão Sessim (PP)

Giovani
Cherini

Miro Teixeira

Titulares

Suplentes
PT

Oziel Oliveira
vaga do PMDB

Bloco PV, PPS
Augusto
Carvalho vaga do

1 vaga

PTB

Penna vaga do

Carlos Zarattini

Andre Vargas

Fernando Ferro

Gilmar
Machado

Gabriel
Guimarães

Padre João
Ronaldo
Zulke

Luiz Alberto

PRTB

Sarney Filho

Weliton Prado
PTB

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

(Dep. do PP
ocupa a vaga)

PMDB

Adrian

Alexandre
Santos vaga do
PCdoB

PSC
Stefano Aguiar

Lauriete

PSOL
(Dep. do PT
ocupa a vaga)

Chico Alencar

Aníbal Gomes

Edio Lopes

Antônio Andrade

João Arruda

Edinho Bez vaga do

Leonardo
Quintão

PSB

Professor
Setimo

Fernando Jordão

João Carlos
Bacelar

Luiz Otavio vaga do (Dep. do PSB
ocupa a vaga)

Laercio
Oliveira
PSB

PCdoB

Antonio
Balhmann vaga

(Dep. do PMDB
ocupa a vaga)

Ronaldo Benedet
vaga do PTB

Wladimir Costa

do PMDB

(Dep. do PSDB
ocupa a vaga)

Ribamar
Alves

PSDB
Berinho Bantim
Luiz Fernando
Machado vaga do
PSB

(Dep. do PRB
ocupa a vaga)

André Dias

PDT

Carlos
Brandão

Ângelo
Agnolin

Marcelo Matos
Paulo Abi-ackel

Domingos
Sávio

Sergio Guerra vaga

Bloco PV, PPS
Arnaldo Jardim

Arnaldo Jordy

Dr. Aluizio

Paulo Wagner

do PSC

Wandenkolk
Gonçalves

Guilherme Mussi
vaga do DEM

PP
PTB
José Otávio
Germano

Aguinaldo
Ribeiro

Luiz Fernando
Faria

Carlos Souza

Sabino
Castelo
Branco

(Dep. do PMDB
ocupa a vaga)

vaga do PT

PSC
Dimas
Fabiano

Simão Sessim

(Dep. do PSDB
ocupa a vaga)

Nelson
Padovani

Luiz Argôlo
PCdoB
DEM
Davi Alcolumbre

Abelardo
Lupion

Onofre Santo
Agostini

Fernando
Torres

(Dep. do Bloco
PV, PPS ocupa a Júlio Campos
vaga)
PR
Bernardo
Santana de
Vasconcellos

Aracely de
Paula

(Dep. do PMDB
ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB ocupa
a vaga)

PRB
(Dep. do PRTB
ocupa a vaga)

George Hilton
vaga do PSB

(Dep. do
PTdoB ocupa
a vaga)

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 56

Telefones: 3216-6711 / 6713

Antonio Carlos
Berinho Bantim
Mendes Thame

FAX: 3216-6720
Carlos Alberto
Leréia
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Luiz Nishimori

Eduardo
Azeredo

Reinaldo
Azambuja

Presidente: Carlos Alberto Leréia (PSDB)
PP
1º Vice-Presidente: Fábio Souto (DEM)
Cida Borghetti

Beto Mansur

Jair Bolsonaro

Missionário
José Olimpio

2º Vice-Presidente: Eduardo Azeredo (PSDB)
3º Vice-Presidente: Vitor Paulo (PRB)
Titulares

Suplentes

(Dep. do PMDB
Renato Molling
ocupa a vaga)

PT

DEM

Arlindo
Chinaglia

Benedita da
Silva

Fábio Souto

Claudio Cajado

Hugo Napoleão

Dalva
Figueiredo

Carlos Zarattini

Décio Lima

Janete Rocha
Pietá

Dr. Rosinha

Jilmar Tatto

Mandetta

PR

Henrique
Fontana

Leonardo
Monteiro

(Dep. do PSOL
ocupa a vaga)

Paulo Pimenta

PMDB
Átila Lins

Almeida Lima

Flaviano Melo

André Zacharow

Geraldo
Resende vaga do

Marcelo Castro

José Rocha

(Dep. do PRB
ocupa a vaga)

Vicente Arruda

PSB
Gonzaga
Patriota

Abelardo
Camarinha

Jefferson
Campos

(Dep. do PMDB
ocupa a vaga)
PDT

Damião
Feliciano

Salvador
Zimbaldi

vaga do PSB

PP

Íris de Araújo

(Dep. do PRB
ocupa a vaga)

Raul Henry

vaga

Sebastião Bala
Vieira da Cunha
Rocha

do PMN

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

Alfredo Sirkis

PSC

Dimas
Geraldo Thadeu
Ramalho vaga do
vaga do PMDB

PMDB

PSDB

Augusto
Carvalho vaga do

Roberto de
Lucena vaga do

Roberto Freire

Alessandro
Molon

Benedita da
Silva

Domingos
Dutra

Dalva
Figueiredo

Nelson
Pellegrino

Emiliano José

PTdoB

PTB
Arnon Bezerra

Antonio Brito
Paes Landim
vaga do PMDB

PSC

Alberto Filho

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

Takayama

PMDB

Marllos
Sampaio

Fernando
Francischini

PMN
(Dep. do PMDB
ocupa a vaga)

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

Mauro Lopes

PSDB

Perpétua
Almeida

Jaqueline Roriz

Fátima Pelaes

(Dep. do PMN
ocupa a vaga)

PCdoB
Aldo Rebelo

Edio Lopes

Carlos Sampaio

João Campos

Delegado
Waldir

vaga do PSC

Romero
Rodrigues

Pinto Itamaraty
vaga do Bloco PV, PPS

(Dep. do PRB
ocupa a vaga)

William Dib vaga
do PP

PP
Secretário(a): Ana Cristina Oliveira
(Dep. do PRB
ocupa a vaga)

Arthur Lira
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 3216-6739 / 6738 / 6737

(Dep. do PSDB
ocupa a vaga)

Jair Bolsonaro

FAX: 3216-6745

DEM

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO

Mendonça
Prado
PR

Presidente: Mendonça Prado (DEM)
1º Vice-Presidente: Fernando Francischini (PSDB)

(Dep. do PTdoB
ocupa a vaga)

2º Vice-Presidente: Enio Bacci (PDT)

Ronaldo
Fonseca

PSB

3º Vice-Presidente: José Augusto Maia (PTB)
Titulares

(Dep. do PSB
ocupa a vaga)

Keiko Ota

Gonzaga
Patriota

Suplentes
Pastor Eurico
PT

vaga do DEM

PDT
Sergio Zveiter
(Licenciado)

Enio Bacci

Padre João

Henrique
Fontana

Professora
Marcivania

Pepe Vargas

Bloco PV, PPS
Stepan
Nercessian

(Dep. do PSDB
ocupa a vaga)

Rogério
Carvalho

Ságuas Moraes
PMDB

PTB
José Augusto
Maia

Arnaldo Faria
de Sá
PSC

(Dep. do PSDB
ocupa a vaga)

Hugo Leal

Danilo Forte

Darcísio
Perondi

Geraldo
Resende

Elcione
Barbalho

Marllos
Sampaio

Nilda Gondim

PCdoB
Perpétua
Almeida

André
Zacharow

Delegado
Protógenes

Raimundão
(Dep. do PMN
ocupa a vaga)

Osmar Terra
vaga do Bloco PV, PPS

Saraiva Felipe
Secretário(a): Ricardo Menezes Perpétuo

Teresa Surita
vaga do PSC

Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 166-C
PSDB

Telefones: 3216-6761 / 6762
Eduardo
Barbosa

FAX: 3216-6770

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

Andreia Zito

Marcus Pestana Cesar Colnago
Raimundo
Gomes de
Matos

Presidente: Saraiva Felipe (PMDB)

João Campos

1º Vice-Presidente: Padre João (PT)
PP
2º Vice-Presidente: Dr. Paulo César (PR)
3º Vice-Presidente: Professora Marcivania (PT)
Titulares

Suplentes
PT

Amauri Teixeira

Arlindo
Chinaglia

Benedita da
Silva

Dr. Rosinha

Chico D'angelo

Erika Kokay

Cida Borghetti

Aline Corrêa

vaga do PR

José Linhares

Iracema
Portella

(Dep. do PTB
ocupa a vaga)

Toninho
Pinheiro
(Dep. do PRB
ocupa a vaga)

DEM
Eleuses Paiva

Alexandre Leite

Lael Varella

PRB

Ronaldo Caiado
Jhonatan de
Jesus

(Dep. do PTB
ocupa a vaga)

Mandetta

Acelino Popó
vaga do PP

PR
Dr. Paulo César

Antonio
Bulhões

Davi Alves Silva
Júnior
Secretário(a): Lin Israel Costa dos Santos

(Dep. do
PCdoB ocupa a
vaga)

(Dep. do PP
ocupa a vaga)

(Dep. do PTdoB
ocupa a vaga)

(Dep. do PRP
ocupa a vaga)

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 145
Telefones: 3216-6787 / 6781 A 6786
FAX: 3216-6790

PSB
Alexandre Roso

Pastor Eurico

Givaldo
Carimbão

Paulo Foletto

Presidente: Silvio Costa (PTB)
1º Vice-Presidente: Eros Biondini (PTB)

PDT
Dr. Jorge Silva

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO

Flávia Morais
Salvador
Zimbaldi

Sueli Vidigal

2º Vice-Presidente: Sabino Castelo Branco (PTB)
3º Vice-Presidente: Augusto Coutinho (DEM)
Titulares

Suplentes

Bloco PV, PPS
PT
Henrique
Afonso

Dr. Aluizio

(Dep. do PMDB
ocupa a vaga)

Roberto de
Lucena

PTB
Antonio Brito

Arnaldo Faria
de Sá

Celia Rocha vaga

Eros Biondini

do PP

Eudes Xavier
Policarpo

Nelson
Pellegrino

Vicentinho

Rogério
Carvalho

(Dep. do PTB
ocupa a vaga)

vaga do DEM

PSC
(Dep. do PMDB
ocupa a vaga)

(Dep. do PMDB
ocupa a vaga)

PMDB
Fátima Pelaes

Pastor Marco
Feliciano

Bohn Gass

Darcísio
Perondi

(Dep. do PR
ocupa a vaga)

Edinho Bez vaga

(Dep. do PTB
ocupa a vaga)

Elcione
Barbalho

1 vaga

Leonardo
Quintão

do PT

PCdoB
Jandira Feghali
João Ananias
vaga do PR

Jô Moraes

Bloco PV, PPS

(Dep. do
PCdoB ocupa a
vaga)

(Dep. do PTB
ocupa a vaga)

Roberto
Santiago

PSDB
PTB
Andreia Zito

João Campos
Alex Canziani

Eros Biondini
vaga do PSDB

(Dep. do PTB
ocupa a vaga)

Jutahy Junior

(Dep. do PTB
ocupa a vaga)

(Dep. do PTB
ocupa a vaga)

vaga do PSDB

Ronaldo
Nogueira vaga do

Jovair Arantes

PSDB

PP

Sabino Castelo
Branco vaga do

Roberto
Balestra

Luiz Fernando
Faria

PMDB

(Dep. do PDT
ocupa a vaga)

(Dep. do PDT
ocupa a vaga)

vaga do PT

Sérgio Moraes

Silvio Costa
DEM
Walney Rocha
vaga do Bloco PV, PPS

Augusto
Coutinho

Efraim Filho
PSC

1 vaga

Irajá Abreu
Erivelton
Santana

PR
Gorete Pereira

PCdoB

Henrique
Oliveira

vaga do PMDB

Filipe Pereira

Assis Melo
Laercio Oliveira

(Dep. do PMN
ocupa a vaga)

Alice Portugal

Daniel Almeida Manuela D'ávila
vaga do PSB

vaga do PMDB

Luciano Castro
PRB
Sandro Mabel
vaga do PRB

(Dep. do PR
ocupa a vaga)

Heleno Silva

PSB
Mauro Nazif

Alexandre Roso

(Dep. do
PCdoB ocupa a Sandra Rosado
vaga)
PDT
Flávia Morais
vaga do PP

Paulo Pereira
da Silva

Secretário(a): Ruy Omar Prudêncio da Silva
Local: Anexo II, Sala T 50
Telefones: 3216-6805 / 6806 / 6807
FAX: 3216-6815

André
Figueiredo vaga
do PP

Sebastião Bala
Rocha

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Presidente: Jonas Donizette (PSB)
1º Vice-Presidente: Romário (PSB)

2º Vice-Presidente: Valadares Filho (PSB)

Domingos
Neto vaga do DEM

Jefferson
Campos

3º Vice-Presidente: Renan Filho (PMDB)
Titulares

Jonas
Donizette

Suplentes

Romário vaga do

PT
José Airton

DEM

Chico D'angelo

Valadares
Filho vaga do PT

Luci Choinacki Vicente Candido
(Dep. do PSB
ocupa a vaga)

PDT

(Dep. do PDT
ocupa a vaga)

André
Figueiredo

PMDB

Dr. Jorge Silva
Manato vaga do PT

Benjamin
Maranhão

Edinho Bez

Renan Filho

Hermes
Parcianello

Bloco PV, PPS

(Dep. do PMN
ocupa a vaga)

Rubens Bueno

Joaquim Beltrão

PTB
Danrlei de
Deus
Hinterholz

PSDB
Carlaile
Pedrosa

Rui Palmeira

Otavio Leite

Ruy Carneiro

(Dep. do PR
ocupa a vaga)

Arnon Bezerra
vaga do PP

Walney Rocha
PSC

PP
Afonso Hamm

Roberto Britto

Renzo Braz

(Dep. do PTB
ocupa a vaga)

Carlos
Eduardo
Cadoca

Andre Moura

PCdoB

DEM

Jô Moraes

(Dep. do PSB
ocupa a vaga)

Fábio Souto

(Dep. do PSB
ocupa a vaga)

Professora
Dorinha Seabra
Rezende

Delegado
Protógenes

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

(Dep. do PRB
ocupa a vaga)

Giroto
José Rocha vaga
do Bloco PV, PPS

PSB

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Edson Ezequiel (PMDB)
1º Vice-Presidente: Washington Reis (PMDB)

2º Vice-Presidente: Lázaro Botelho (PP)

Jerônimo
Goergen

Lázaro Botelho

3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC)
Luiz Argôlo
Titulares

Suplentes
PT

Devanir Ribeiro

(Dep. do PR
ocupa a vaga)

Rubens Otoni

Zeca Dirceu

Vander Loubet

(Dep. do PR
ocupa a vaga)

(Dep. do PMDB
ocupa a vaga)

(Dep. do PR
ocupa a vaga)

1 vaga

PMDB
Edinho Araújo

Camilo Cola
Francisco
Escórcio vaga do

Edson Ezequiel

PTB

Zonta

DEM

José Airton

Geraldo
Simões

Raul Lima

Eduardo
Sciarra

Lael Varella

João Bittar

Vitor Penido

(Dep. do Bloco
(Dep. do PSDB
PV, PPS ocupa
ocupa a vaga)
a vaga)
PR
Anderson
Ferreira vaga do PP

Francisco
Floriano

Aracely de
Paula vaga do PDT

Liliam Sá

Diego Andrade
vaga do PT

Leonardo
Quintão vaga do

Marinha Raupp

Zoinho vaga do PHS

Giroto

PCdoB

Jaime Martins
vaga do PT

Mauro Lopes

Mauro Mariani

vaga do PSDB

Lúcio Vale vaga
Newton
Cardoso

Ronaldo
Benedet vaga do PT

Washington
Reis

(Dep. do PDT
ocupa a vaga)

Carlos Roberto
vaga do DEM

Milton Monti
Wellington
Fagundes vaga do
PHS

PSDB
Alberto Mourão

do PSOL

Carlos Alberto
Leréia
Mara Gabrilli

PSB
Abelardo
Camarinha

Gonzaga
Patriota

Jose Stédile
Vanderlei
Macris

William Dib

(Dep. do PMDB
ocupa a vaga)
PP

Leopoldo Meyer
PDT

(Dep. do PR
ocupa a vaga)

Giovani Cherini
Zé Silva vaga do
PMDB

1º Vice-Presidente: Edinho Araújo (PMDB)

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

Arnaldo Jardim

2º Vice-Presidente: William Dib (PSDB)

vaga do PCdoB

3º Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (DEM)
Fábio Ramalho
Ricardo Izar vaga

Relator: Henrique Fontana (PT)

do DEM

Titulares

Suplentes

PTB

PT

(Dep. do PMDB
ocupa a vaga)

José Chaves

Sérgio Brito
PCdoB

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

(Dep. do PTC
ocupa a vaga)

(Dep. do PR
ocupa a vaga)

Fernando Ferro

João Paulo
Lima

Luci Choinacki

José
Guimarães

Luiz Alberto

Ricardo
Berzoini

Sibá Machado

(Dep. do PR
ocupa a vaga)

Vicente Candido
PMDB

1 vaga

PHS

Alceu Moreira

Danilo Forte

Almeida Lima

Eduardo Cunha

Edinho Araújo
Secretário(a): Admar Pires dos Santos

Taumaturgo
Lima

Rubens Otoni
Waldenor
Pereira

PSOL

(Dep. do PR
ocupa a vaga)

Bohn Gass

Henrique
Fontana

PSC
Hugo Leal

Erika Kokay

Gabriel Chalita
vaga do PSB

Mauro
Benevides

Íris de Araújo

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 3216-6853 A 6856

Newton
Cardoso

Marcelo Castro

(Dep. do PSOL
ocupa a vaga)

FAX: 3216-6860

Professor
Setimo
Raul Henry

COMISSÕES TEMPORÁRIAS
PSDB
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO E
APRESENTAR PROPOSTAS EM RELAÇÃO À REFORMA
POLÍTICA.
Presidente: Almeida Lima (PMDB)

Antonio Carlos
Mendes Thame
Eduardo

Alfredo Kaefer
Bonifácio de

Azeredo

Andrada

Marcus
Pestana

Marcio Bittar

Reguffe

Sueli Vidigal
Bloco PV, PPS

Romero
Rodrigues

William Dib

Félix Mendonça
Júnior

Miro Teixeira

Alfredo Sirkis

Penna

PP
Sandro Alex
Esperidião
Amin

Aguinaldo
Ribeiro

José Otávio
Germano

Arthur Lira

Paulo Maluf

Márcio Reinaldo
Moreira

Rosane Ferreira
PTB

Arnaldo Faria
de Sá

Eros Biondini

Jovair Arantes

Paes Landim

PSC
Roberto
Balestra

Simão Sessim

Carlos Eduardo
Cadoca

Edmar Arruda

DEM
PCdoB
Augusto
Coutinho

Eleuses Paiva

Delegado
Protógenes

Daniel Almeida

Efraim Filho

Irajá Abreu
PRB

Pauderney
Avelino

Onofre Santo
Agostini

Ronaldo
Caiado

Vitor Paulo

Rodrigo Garcia
(Licenciado)

Valdemar
Costa Neto

Maurício
Quintella Lessa
(Dep. do PHS
ocupa a vaga)

Vicente Arruda

PMN
Fábio Faria

PR
Luciano Castro

George Hilton

(Dep. do PTdoB
ocupa a vaga)

Dr. Carlos
Alberto

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

PSB
Luiza Erundina

Jefferson
Campos

Ribamar Alves

Valadares Filho

Valtenir Pereira

(Dep. do PMDB
ocupa a vaga)

PDT

COMISSÃO ESPECIAL PARA EFETUAR ESTUDO SOBRE AS
CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DO CONSUMO ABUSIVO DE
ÁLCOOL ENTRE CIDADÃOS BRASILEIROS E,
ESPECIALMENTE, AS RAZÕES QUE DETERMINAM O
AUMENTO EXPONENCIAL DO CONSUMO DESSA
SUBSTÂNCIA NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS.
Presidente: Geraldo Resende (PMDB)
1º Vice-Presidente: Jesus Rodrigues (PT)
2º Vice-Presidente: Mandetta (DEM)

3º Vice-Presidente: Aline Corrêa (PP)

Ronaldo
Fonseca

Relator: Vanderlei Macris (PSDB)
PSB
Titulares

Suplentes
PT
Domingos
Dutra

Jesus Rodrigues
Paulo Pimenta

Emiliano José

Givaldo
Carimbão

Domingos
Neto

Pastor Eurico

Keiko Ota
PDT

Sueli Vidigal

Henrique
Fontana

Reginaldo Lopes
1 vaga

1 vaga

1 vaga

Bloco PV, PPS
Dr. Aluizio

1 vaga
PTB

PMDB
Geraldo
Resende

Alberto Filho

Leandro Vilela

Darcísio
Perondi

Marllos Sampaio

Solange
Almeida

José Augusto
Maia

1 vaga
PSC

Marcelo Aguiar

PMDB

Pastor Marco
Feliciano

(Dep. do PSC
ocupa a vaga)

Nilda Gondim

PCdoB

PSDB
Fernando
Francischini

Erivelton
Santana vaga do

Bruno Araújo

João Ananias

Chico Lopes

PRTB
Vanderlei Macris João Campos
Vaz de Lima

1 vaga

Aureo

Vinicius
Gurgel

PP
Secretário(a): Heloísa Maria Diniz
Aline Corrêa

Afonso Hamm
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A

Toninho Pinheiro José Linhares
Telefones: (61) 3216-6201

DEM
Mandetta

2 vagas

Professora
Dorinha Seabra
Rezende

FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO E
APRESENTAR PROPOSTAS EM RELAÇÃO ÀS MEDIDAS
PREVENTIVAS E SANEADORAS DIANTE DE CATÁSTROFES
CLIMÁTICAS.

PR
Presidente: Perpétua Almeida (PCdoB)
Paulo Freire

2 vagas
1º Vice-Presidente: Onofre Santo Agostini (DEM)

2º Vice-Presidente: Jorginho Mello (PSDB)

Garotinho

ocupa a vaga)

3º Vice-Presidente: Dr. Paulo César (PR)

Dr. Paulo
César

(Dep. do PTC
ocupa a vaga)

Relator: Glauber Braga (PSB)
PSB
Titulares

Suplentes
PT

Audifax
Glauber Braga

Décio Lima

Chico D'angelo

José Airton

Fernando Ferro

Leonardo
Monteiro

Pedro Eugênio

Marcelo Matos

Stepan
Nercessian

Walney Rocha

Eros Biondini

PSC

João Magalhães
Hugo Leal

Andre Moura

(Dep. do PSC
ocupa a vaga)

Edinho Araújo
Mauro Lopes

Silas Câmara
vaga do PMDB

1 vaga
PSDB

Andreia Zito

3 vagas

PCdoB
Perpétua
Almeida

Jandira Feghali
PRB

Jorginho Mello
Vitor Paulo

Otavio Leite

Márcio
Reinaldo
Moreira

Arthur Lira

Simão Sessim Esperidião Amin
DEM
Heuler
Cruvinel

Antonio Bulhões
PTdoB

PP
Cristiano

Rosinha da
Adefal

Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A

Arolde de
Oliveira

Telefones: (61) 3216-6205
FAX: (61) 3216-6225

Onofre Santo
Agostini

Vitor Penido
PR

Anthony

Dr. Aluizio
PTB

Fernando
Jordão

Celso
Maldaner

Ademir Camilo

Bloco PV, PPS

PMDB
Adrian

1 vaga

PDT

Jorge Boeira

Luci Choinacki

Paulo Foletto

(Dep. do PRTB

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:

Marcus
Pestana

Marcio Bittar
Romero
Rodrigues

William Dib

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

Suplentes

Esperidião
Amin

Aguinaldo
Ribeiro

José Otávio
Germano

Arthur Lira

Paulo Maluf

Márcio Reinaldo
Moreira

PT
Erika Kokay

Bohn Gass

Henrique
Fontana

Fernando Ferro

DEM

João Paulo
Lima

Luci Choinacki
Augusto
Coutinho

José
Guimarães

Felipe Maia

Luiz Alberto
Efraim Filho

Ricardo
Berzoini

Sibá Machado
Taumaturgo
Lima

Rubens Otoni
Waldenor
Pereira

Mandetta

Pauderney
Avelino

Mendonça Filho

Ronaldo
Caiado

Onyx Lorenzoni

Vicente
Candido
PMDB

Alceu Moreira

PR
Jaime Martins

Maurício
Quintella Lessa

Luciano Castro

(Dep. do PHS
ocupa a vaga)

Vicente Arruda

1 vaga

Danilo Forte

Almeida Lima

Eduardo Cunha

Edinho Araújo

Íris de Araújo

PSB

Mauro
Benevides

Marcelo Castro

Newton
Cardoso

Professor
Setimo

1 vaga

Raul Henry

Luiza Erundina

Jefferson
Campos

Ribamar Alves

Valadares Filho

Valtenir Pereira

PSDB
Antonio Carlos
Mendes Thame
Eduardo
Azeredo

Roberto
Balestra

Simão Sessim

1 vaga

PDT

Alfredo Kaefer
Bonifácio de
Andrada

Miro Teixeira
Reguffe

Félix Mendonça
Júnior
Sueli Vidigal

Bloco PV, PPS
Alfredo Sirkis

Alessandro
Molon

Domingos Dutra

Roberto Freire
Josias Gomes

Sandro Alex

Erika Kokay

Rosane Ferreira
PTB

Antonio Brito

Arnaldo Faria
de Sá

Walney Rocha

Paes Landim

Padre Ton

Miriquinho
Batista

Ságuas Moraes

Vicentinho

PMDB
Benjamin
Maranhão

PSC
Carlos Eduardo
Cadoca

Edmar Arruda

PCdoB
Daniel Almeida

Delegado
Protógenes

André
Zacharow

Geraldo Resende

Leandro
Vilela

Osmar Terra

2 vagas

Pedro Chaves
PSDB

PRB
João Campos
George Hilton

Andreia Zito

Vitor Paulo
Raimundo Gomes
de Matos

PTdoB
Lourival
Mendes

1 vaga

2 vagas

Romero
Rodrigues
PP

Secretário(a): -

Aline Corrêa

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)

José Linhares
Toninho
Pinheiro

Roberto Britto
DEM
Efraim Filho

Mandetta

Mendonça Prado

1 vaga

PR
Presidente:
Dr. Paulo César

2 vagas

1º Vice-Presidente:
(Dep. do PHS
ocupa a vaga)

2º Vice-Presidente:

PSB

3º Vice-Presidente:
Titulares

Suplentes
PT

Mauro Nazif
Valtenir Pereira

Ribamar
Alves
1 vaga

PDT

Molon
Dr. Jorge
Silva

Flávia Morais

Emiliano José

Artur Bruno

Fátima Bezerra

Biffi

Bloco PV, PPS
Rosane
Ferreira

Carmen Zanotto

Dr. Rosinha vaga

Newton Lima

do PRB

Gilmar
Machado

PTB
Ronaldo Nogueira

PMDB

1 vaga

PSC

Gabriel Chalita

Joaquim
Beltrão

vaga do PSB

Carlos Eduardo
Cadoca

Andre Moura

Luciano
Moreira vaga do

Gastão Vieira

PMN

PCdoB
Jô Moraes

1 vaga

Lelo Coimbra

Osmar
Serraglio

vaga do PMN

PRB
Raul Henry
Jorge Pinheiro

Pedro Chaves

1 vaga
Professor
Setimo

Renan Filho

PRP
Jânio Natal

1 vaga

Teresa Surita
PSDB

Secretário(a): Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A

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

Eduardo
Barbosa

Jorginho Mello

Nelson
Marchezan
Junior

Mara Gabrilli

Raimundo
Gomes de
Matos

Rogério Marinho

Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
PP
1º Vice-Presidente: Teresa Surita (PMDB)
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