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SEÇÃO I

Ata da 5ª Sessão, em 9 de fevereiro de 2011
Presidência dos Srs. Marco Maia, Presidente, Rose de Freitas,  

1ª Vice-Presidente, Inocêncio Oliveira, 3º Secretário

Às 14 horas comparecem à Casa os srs.:

Marco Maia
Rose de Freitas
Jorge Tadeu Mudalen
Inocêncio Oliveira
Júlio Delgado 
Geraldo Resende
Manato
Carlos Eduardo Cadoca
Partido Bloco

RORAIMA

Berinho Bantim PSDB 
Chico das Verduras PRP PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Edio Lopes PMDB PtPmdbPpPscPmn
Jhonatan de Jesus PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Raul Lima PP PtPmdbPpPscPmn
Teresa Surita PMDB PtPmdbPpPscPmn
Total de Roraima 6

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM 
Professora Marcivania PT PtPmdbPpPscPmn
Total de Amapá 2

PARÁ

Beto Faro PT PtPmdbPpPscPmn
Cláudio Puty PT PtPmdbPpPscPmn
Dudimar Paxiúba PSDB 
Giovanni Queiroz PDT 
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luiz Otávio PMDB PtPmdbPpPscPmn
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Zé Geraldo PT PtPmdbPpPscPmn
Zequinha Marinho PSC PtPmdbPpPscPmn
Total de Pará 10

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PtPmdbPpPscPmn
Henrique Oliveira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Pauderney Avelino DEM 
Rebecca Garcia PP PtPmdbPpPscPmn
Sabino Castelo Branco PTB PsbPtbPcdob
Silas Câmara PSC PtPmdbPpPscPmn
Total de Amazonas 6

RONDÔNIA

Lindomar Garçon PV PvPps
Mauro Nazif PSB PsbPtbPcdob
Moreira Mendes PPS PvPps
Nilton Capixaba PTB PsbPtbPcdob
Padre Ton PT PtPmdbPpPscPmn
Total de Rondônia 5

ACRE

Henrique Afonso PV PvPps
Marcio Bittar PSDB 
Siba Machado PT PtPmdbPpPscPmn
Taumaturgo Lima PT PtPmdbPpPscPmn
Total de Acre 4

TOCANTINS

Agnolin PDT 
César Halum PPS PvPps
Júnior Coimbra PMDB PtPmdbPpPscPmn
Laurez Moreira PSB PsbPtbPcdob
Lázaro Botelho PP PtPmdbPpPscPmn
Total de Tocantins 5

MARANHÃO

Alberto Filho PMDB PtPmdbPpPscPmn
Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Domingos Dutra PT PtPmdbPpPscPmn
Edivaldo Holanda Junior PTC PrPrbPtdobPrtbPrpPhsP-
tcPsl
Gastão Vieira PMDB PtPmdbPpPscPmn
Hélio Santos PSDB 
Lourival Mendes PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luciano Moreira PMDB PtPmdbPpPscPmn
Pedro Fernandes PTB PsbPtbPcdob
Pinto Itamaraty PSDB 
Ribamar Alves PSB PsbPtbPcdob
Sarney Filho PV PvPps
Total de Maranhão 13

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Aníbal Gomes PMDB PtPmdbPpPscPmn
Antonio Balhmann PSB PsbPtbPcdob
Ariosto Holanda PSB PsbPtbPcdob
Arnon Bezerra PTB PsbPtbPcdob
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Artur Bruno PT PtPmdbPpPscPmn
Chico Lopes PCdoB PsbPtbPcdob
Domingos Neto PSB PsbPtbPcdob
Edson Silva PSB PsbPtbPcdob
Eudes Xavier PT PtPmdbPpPscPmn
Gorete Pereira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Joao Ananias PCdoB PsbPtbPcdob
Manoel Salviano PSDB 
Mauro Benevides PMDB PtPmdbPpPscPmn
Raimundão PMDB PtPmdbPpPscPmn
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Total de Ceará 16

PIAUÍ

Assis Carvalho PT PtPmdbPpPscPmn
Hugo Napoleão DEM 
Júlio Cesar DEM 
Marcelo Castro PMDB PtPmdbPpPscPmn
Marllos Sampaio PMDB PtPmdbPpPscPmn
Nazareno Fonteles PT PtPmdbPpPscPmn
Osmar Júnior PCdoB PsbPtbPcdob
Paes Landim PTB PsbPtbPcdob
Total de Piauí 8

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT PtPmdbPpPscPmn
Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB PtPmdbPpPscPmn
Sandra Rosado PSB PsbPtbPcdob
Total de Rio Grande do Norte 4

PARAÍBA

Aguinaldo Ribeiro PP PtPmdbPpPscPmn
Damião Feliciano PDT 
Hugo Motta PMDB PtPmdbPpPscPmn
Luiz Couto PT PtPmdbPpPscPmn
Manoel Junior PMDB PtPmdbPpPscPmn
Wellington Roberto PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Paraíba 6

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPtbPcdob
Augusto Coutinho DEM 
Bruno Araújo PSDB 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPtbPcdob
Fernando Ferro PT PtPmdbPpPscPmn
Gonzaga Patriota PSB PsbPtbPcdob
Jorge Corte Real PT PtPmdbPpPscPmn
José Chaves PTB PsbPtbPcdob
Mendonça Filho DEM 
Pastor Eurico PSB PsbPtbPcdob
Pedro Eugênio PT PtPmdbPpPscPmn
Sergio Guerra PSDB 
Silvio Costa PTB PsbPtbPcdob
Wolney Queiroz PDT 

Total de Pernambuco 14

ALAGOAS

Celia Rocha PTB PsbPtbPcdob
Givaldo Carimbão PSB PsbPtbPcdob
João Lyra PTB PsbPtbPcdob
Joaquim Beltrão PMDB PtPmdbPpPscPmn
Maurício Quintella Lessa PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsP-
tcPsl
Renan Filho PMDB PtPmdbPpPscPmn
Rosinha da Adefal PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Rui Palmeira PSDB 
Total de Alagoas 8

SERGIPE

Andre Moura PSC PtPmdbPpPscPmn
Laercio Oliveira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Sergipe 2

BAHIA

Acelino Popó PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Alice Portugal PCdoB PsbPtbPcdob
Amauri Teixeira PT PtPmdbPpPscPmn
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Antonio Imbassahy PSDB 
Arthur Oliveira Maia PMDB PtPmdbPpPscPmn
Daniel Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Fábio Souto DEM 
Felix Júnior PDT 
Geraldo Simões PT PtPmdbPpPscPmn
João Carlos Bacelar PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
João Leão PP PtPmdbPpPscPmn
José Carlos Araújo PDT 
José Rocha PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Josias Gomes PT PtPmdbPpPscPmn
Jutahy Junior PSDB 
Lucio Vieira Lima PMDB PtPmdbPpPscPmn
Luiz Alberto PT PtPmdbPpPscPmn
Márcio Marinho PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Marcos Medrado PDT 
Nelson Pellegrino PT PtPmdbPpPscPmn
Paulo Magalhães DEM 
Rui Costa PT PtPmdbPpPscPmn
Sérgio Barradas Carneiro PT PtPmdbPpPscPmn
Waldenor Pereira PT PtPmdbPpPscPmn
Total de Bahia 25

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Antônio Andrade PMDB PtPmdbPpPscPmn
Antônio Roberto PV PvPps
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPrbPtdob-
PrtbPrpPhsPtcPsl
Carlaile Pedrosa PSDB 
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Diego Andrade PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Dimas Fabiano PP PtPmdbPpPscPmn
Domingos Sávio PSDB 
Dr. Grilo PSL PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Eduardo Azeredo PSDB 
Eduardo Barbosa PSDB 
Eros Biondini PTB PsbPtbPcdob
Fábio Ramalho PV PvPps
Gabriel Guimarães PT PtPmdbPpPscPmn
George Hilton PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Geraldo Thadeu PPS PvPps
Gilmar Machado PT PtPmdbPpPscPmn
Jaime Martins PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPtbPcdob
João Bittar DEM 
Jose Humberto PHS PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT PtPmdbPpPscPmn
Leonardo Quintão PMDB PtPmdbPpPscPmn
Lincoln Portela PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luiz Fernando Faria PP PtPmdbPpPscPmn
Márcio Reinaldo Moreira PP PtPmdbPpPscPmn
Marcos Montes DEM 
Odair Cunha PT PtPmdbPpPscPmn
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB PtPmdbPpPscPmn
Reginaldo Lopes PT PtPmdbPpPscPmn
Renzo Braz PP PtPmdbPpPscPmn
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB PtPmdbPpPscPmn
Toninho Pinheiro PP PtPmdbPpPscPmn
Vitor Penido DEM 
Weliton Prado PT PtPmdbPpPscPmn
Zé Silva PDT 
Total de Minas Gerais 40

ESPÍRITO SANTO

Lelo Coimbra PMDB PtPmdbPpPscPmn
Paulo Foletto PSB PsbPtbPcdob
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo 3

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PtPmdbPpPscPmn
Andreia Zito PSDB 
Anthony Garotinho PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Arolde de Oliveira DEM 
Aureo PRTB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Benedita da Silva PT PtPmdbPpPscPmn
Chico Alencar PSOL 
Cristiano PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Dr. Adilson Soares PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Dr. Aluizio PV PvPps

Dr. Carlos Alberto PMN PtPmdbPpPscPmn
Dr. Paulo César PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Eduardo Cunha PMDB PtPmdbPpPscPmn
Eliane Rolim PT PtPmdbPpPscPmn
Jair Bolsonaro PP PtPmdbPpPscPmn
Jandira Feghali PCdoB PsbPtbPcdob
Jean Wyllys PSOL 
Marcelo Matos PDT 
Miro Teixeira PDT 
Rodrigo Maia DEM 
Simão Sessim PP PtPmdbPpPscPmn
Stepan Nercessian PPS PvPps
Walney Rocha PTB PsbPtbPcdob
Total de Rio de Janeiro 23

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPtbPcdob
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arlindo Chinaglia PT PtPmdbPpPscPmn
Arnaldo Faria de Sá PTB PsbPtbPcdob
Arnaldo Jardim PPS PvPps
Cândido Vaccarezza PT PtPmdbPpPscPmn
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zarattini PT PtPmdbPpPscPmn
Delegado Protógenes PCdoB PsbPtbPcdob
Devanir Ribeiro PT PtPmdbPpPscPmn
Dimas Ramalho PPS PvPps
Dr. Ubiali PSB PsbPtbPcdob
Duarte Nogueira PSDB 
Edinho Araújo PMDB PtPmdbPpPscPmn
Eleuses Paiva DEM 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT PtPmdbPpPscPmn
João Dado PDT 
João Paulo Cunha PT PtPmdbPpPscPmn
Jonas Donizette PSB PsbPtbPcdob
José De Filippi Júnior PT PtPmdbPpPscPmn
Junji Abe DEM 
Luiz Fernando Machado PSDB 
Marcelo Aguiar PSC PtPmdbPpPscPmn
Milton Monti PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Missionário José Olimpio PP PtPmdbPpPscPmn
Nelson Marquezelli PTB PsbPtbPcdob
Otoniel Lima PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Pastor Marco Feliciano PSC PtPmdbPpPscPmn
Paulo Freire PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Teixeira PT PtPmdbPpPscPmn
Ricardo Izar PV PvPps
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto de Lucena PV PvPps
Roberto Freire PPS PvPps
Roberto Santiago PV PvPps
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Tiririca PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Vicente Candido PT PtPmdbPpPscPmn
Total de São Paulo 39

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB PtPmdbPpPscPmn
Homero Pereira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Júlio Campos DEM 
Neri Geller PP PtPmdbPpPscPmn
Roberto Dorner PP PtPmdbPpPscPmn
Total de Mato Grosso 5

DISTRITO FEDERAL

Luiz Pitiman PMDB PtPmdbPpPscPmn
Policarpo PT PtPmdbPpPscPmn
Total de Distrito Federal 2

GOIÁS

Armando Vergílio PMN PtPmdbPpPscPmn
Heuler Cruvinel DEM 
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB PsbPtbPcdob
Leandro Vilela PMDB PtPmdbPpPscPmn
Pedro Chaves PMDB PtPmdbPpPscPmn
Roberto Balestra PP PtPmdbPpPscPmn
Ronaldo Caiado DEM 
Sandes Júnior PP PtPmdbPpPscPmn
Thiago Peixoto PMDB PtPmdbPpPscPmn
Total de Goiás 10

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT PtPmdbPpPscPmn
Fabio Trad PMDB PtPmdbPpPscPmn
Giroto PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Marçal Filho PMDB PtPmdbPpPscPmn
Total de Mato Grosso do Sul 4

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alex Canziani PTB PsbPtbPcdob
Assis do Couto PT PtPmdbPpPscPmn
Cida Borghetti PP PtPmdbPpPscPmn
Dilceu Sperafico PP PtPmdbPpPscPmn
Edmar Arruda PSC PtPmdbPpPscPmn
Eduardo Sciarra DEM 
João Arruda PMDB PtPmdbPpPscPmn
Luiz Carlos Setim DEM 
Moacir Micheletto PMDB PtPmdbPpPscPmn
Nelson Meurer PP PtPmdbPpPscPmn
Osmar Serraglio PMDB PtPmdbPpPscPmn
Rosane Ferreira PV PvPps
Rubens Bueno PPS PvPps
Takayama PSC PtPmdbPpPscPmn
Total de Paraná 15

SANTA CATARINA

Celso Maldaner PMDB PtPmdbPpPscPmn
Edinho Bez PMDB PtPmdbPpPscPmn
Esperidião Amin PP PtPmdbPpPscPmn
João Rodrigues DEM 
Mauro Mariani PMDB PtPmdbPpPscPmn
Onofre Santo Agostini DEM 
Pedro Uczai PT PtPmdbPpPscPmn
Ronaldo Benedet PMDB PtPmdbPpPscPmn
Zonta PP PtPmdbPpPscPmn
Total de Santa Catarina 9

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP PtPmdbPpPscPmn
Alceu Moreira PMDB PtPmdbPpPscPmn
Alexandre Roso PSB PsbPtbPcdob
Darcísio Perondi PMDB PtPmdbPpPscPmn
Fernando Marroni PT PtPmdbPpPscPmn
Giovani Cherini PDT 
Henrique Fontana PT PtPmdbPpPscPmn
José Otávio Germano PP PtPmdbPpPscPmn
Jose Stédile PSB PsbPtbPcdob
Luis Carlos Heinze PP PtPmdbPpPscPmn
Luiz Noé PSB PsbPtbPcdob
Maurício Dziedricki PTB PsbPtbPcdob
Mendes Ribeiro Filho PMDB PtPmdbPpPscPmn
Nelson Marchezan Junior PSDB 
Osmar Terra PMDB PtPmdbPpPscPmn
Pepe Vargas PT PtPmdbPpPscPmn
Ronaldo Zulke PT PtPmdbPpPscPmn
Vieira da Cunha PDT 
Total de Rio Grande do Sul 18

I – ABERTURA DA SESSÃO
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – A lista 

de presença registra na Casa o comparecimento de 
310 Sras. Deputadas e Srs. 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. MARÇAL FILHO, servindo como 2° Secre-

tário, procede à leitura da ata da sessão antecedente, 
a qual é, sem observações, aprovada.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Passa-
-se à leitura do expediente.

O SR. MARÇAL FILHO, servindo como 1° Se-
cretário, procede à leitura do seguinte

III – EXPEDIENTE
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INDICAÇÃO Nº 19, DE 2011 
(Da Comissão de Educação e Cultura)

Sugere ao Ministro de Estado da Edu-
cação a criação de um campus no Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Paraná, no Município de Rio Negro, no 
Estado do Paraná.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Educação, Fernando Haddad,

Foi submetido à apreciação desta Comissão de 
Educação e Cultura o Projeto de Lei nº 5.742, de 2009, 
oriunda do Senado Federal, com autoria do Ilustre 
Senador Flávio Arns, que autoriza o Poder Executivo 
a criar um campus no Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Paraná, no Município de Rio 
Negro, no Estado do Paraná. Em sua justificação, cujo 
teor reproduzimos em parte a seguir, o nobre Sena-
dor apresenta importantes razões que fundamentam 
a iniciativa: 

“No que tange à educação, Rio Negro 
conta com 34 estabelecimentos de ensino, 
sendo 25 localizados na sede do município 
e 9 na zona rural. No nosso sentir, falta ao 
Município de Rio Negro um estabelecimento 
do porte de uma escola técnica, que propi-
cie aos seus jovens pleno desenvolvimento 
intelectual, o que certamente levará melhor 
qualidade de vida a todos da região. Em nosso 
ponto de vista, as características geográficas, 
ambientais e socioeconômicas do município, 
configuram seu enquadramento perfeito nas 
diretrizes que norteiam a criação desse tipo 
de instituição.”

O relator do projeto nesta Comissão, Deputa-
do José Linhares, apóia a proposição nos seguintes 
termos: 

“Concordamos e apoiamos a iniciativa 
de se criar um campus do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná, no 
Município de Rio Negro, nesse mesmo Esta-
do, meritória na medida em que aumentará 
as oportunidades de qualificação profissional 
para os jovens da região e se coaduna com 
o atual plano de expansão e interiorização da 
rede federal de educação profissional.”

Apesar de reconhecer o mérito da proposição, 
esta Comissão de Educação e Cultura não pôde apro-
vá-la, em virtude do disposto no art. 61, § 1º, inciso II, 
alínea e, da Constituição Federal.

Assim, por meio desta Indicação, esta Comissão 
manifesta seu apoio à iniciativa do nobre Senador, 
sugerindo a Vossa Excelência a criação da referida 
instituição.

Sala das Sessões, 8 defevereiro de 2011. – De-
putado Angelo Vanhoni, Presidente.

INDICAÇÃO Nº 20, DE 2011 
(Da Comissão de Educação e Cultura)

Sugere ao Ministro de Estado da Edu-
cação a criação de um campus do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Pará no Município de Redenção.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Educação, Fernando Haddad:

Na reunião ordinária de 01 de dezembro de 2010 
foi submetido à apreciação desta Comissão de Educa-
ção e Cultura o Projeto de Lei nº 7.034, de 2010, oriun-
do do Senado Federal, de autoria do ilustre Senador 
Flexa Ribeiro, que visa autorizar o Poder Executivo a 
criar um campus do Instituto Federal de Educação, Ci-
ência e Tecnologia do Pará no Município de Redenção. 

Em sua justificação, cujo teor reproduzimos a se-
guir, o nobre Senador apresenta importantes razões 
que fundamentam a iniciativa: 

A educação profissional e tecnológica merece 
maior atenção das autoridades e governantes brasi-
leiros, por uma série de razões. Em primeiro lugar, 
destaca-se o objetivo de uma maior distribuição de 
oportunidades educacionais, que redundam em maior 
probabilidade de inserção social. Depois, a modali-
dade, quando profícua em formação de qualidade, 
pode converter-se em significativo diferencial para 
a atração de investimentos de empresas intensivas 
em tecnologia.

Pode-se dizer, assim, que a expansão dessas 
oportunidades tem incidência sobre o desenvolvi-
mento pleno do País, ao tempo em que conjuga 
crescimento econômico e desenvolvimento social 
do povo, consoante defendia Celso Furtado, já na 
década de sessenta do século XX. Com efeito, todos 
os esforços de ampliação do acesso à qualificação 
dos trabalhadores brasileiros devem ser fomentados 
em simultaneidade.

Quanto mais descentralizadas forem tais oportu-
nidades, de modo a se atender às peculiaridades re-
gionais, provavelmente melhores serão os resultados. 
A par disso, e por conta das demandas locais, em um 
ponto de entroncamento de três unidades federativas, 
a região de Redenção, no Sudoeste do Estado do Pará 
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se apresenta com potencial para sediar uma instituição 
de ensino capaz de suprir as necessidades de mão de 
obra especializada da região.

A despeito de seu pouco tempo de existência, 
o Município de Redenção, com três décadas de im-
plantação, já desponta como um dos mais dinâmi-
cos do Estado do Pará, configurando-se como o de 
maior peso econômico na região. O desenvolvimento 
de todo o seu potencial, em bases sustentáveis, de-
manda, urgentemente, a presença de uma escola do 
porte de um Instituto Federal, que concilie formação 
na área tecnológica e o desenvolvimento da pesquisa 
de interesse local.

Infelizmente, porém, as entidades federativas 
subnacionais não dispõem de recursos próprios para 
custear a modalidade em suas respectivas áreas. As-
sim, a dificuldade orçamentária dos Estados e Muni-
cípios (e, notadamente do Município de Redenção e 
do Estado Pará), e a relevância estratégica da educa-
ção profissional e tecnológica para o Brasil instam a 
União a participar, de maneira ativa, na oferta dessa 
modalidade. Ademais, no presente caso, o Município 
de Redenção dispõe de infra-estrutura e instalações 
que viabilizam o pronto funcionamento da escola pro-
posta, a um custo, certamente, inferior àquele comum 
aos empreendimentos da espécie.

Tendo em conta a importância do projeto para o 
Estado do Pará e para a educação brasileira como um 
todo, conclamo o apoio de meus Pares congressistas 
à sua aprovação.

Apesar de reconhecer o mérito da proposição, não 
pôde esta Comissão de Educação e Cultura aprová-la, 
em virtude do disposto no art. 61, § 1º, inciso II, alínea 
e, da Constituição Federal.

Assim, por meio desta Indicação, manifesta esta 
Comissão seu apoio à iniciativa do nobre Senador, 
sugerindo a Vossa Excelência a criação da referida 
instituição.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – De-
putado Angelo Vanhoni, Presidente.

INDICAÇÃO Nº 21, DE 2011 
(Da Comissão de Educação e Cultura)

Sugere ao Ministério da Educação a 
criação da Universidade Federal do Alto So-
limões, com sede em Benjamin Constant, 
Estado do Amazonas

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Educação.

A Comissão de Educação e Cultura da Câmara 
dos Deputados, em reunião ordinária ocorrida em 01 
de dezembro de 2010, ao apreciar o Projeto de Lei 

nº 6.830-A, de 2010, de autoria do Deputado Fede-
ral Átila Lins que “autoriza o Poder Executivo a criar 
a Universidade Federal do Alto Solimões, com sede 
em Benjamin Constant, no Estado do Amazonas”, 
decidiu por sua rejeição. Teve em vista o que é pre-
ceituado por sua Súmula nº 1, de 2001, de Reco-
mendações aos Senhores Relatores, a saber, que 
os projetos de lei de natureza autorizativa, versando 
sobre matéria de iniciativa do Poder Executivo, sejam 
rejeitados. Se reconhecido o mérito dos conteúdos 
que encerram, sejam encaminhados aos órgãos 
competentes na área governamental, por meio de 
“Indicação ao Executivo”.

Senhor Ministro, vimos respeitosamente trazer-
-lhe, nesta oportunidade, o pleito da adoção de provi-
dências, no âmbito do MEC, que possam encaminhar 
a criação da Universidade Federal do Alto Solimões, 
com sede em Benjamin Constant, Estado do Amazonas.

Na justificação de seu Projeto de Lei, o Deputa-
do Federal Átila Lins argumenta que sua proposição 
acompanha a tendência da valorização da educação 
de ensino superior, conforme as políticas públicas defi-
nidas para a expansão e interiorização das instituições 
de ensino superior, mediante a iniciativa de indicar ao 
Poder Executivo uma localidade que possui todas as 
condições necessárias para sediar uma nova institui-
ção federal de ensino superior.

Tendo em vista, as justificativas apresentadas 
pelo autor que indicam que esta proposição está em 
sintonia com o processo de interiorização do ensino 
superior colocado em prática pelo Governo Federal, 
via política de expansão, havendo o atendimento ao 
anseio da população daquela região que abriga um 
enorme patrimônio ambiental e humano, com uma 
grande potencialidade na sua biodiversidade a ser 
explorada, numa área fortemente marcada pela diver-
sidade ambiental, cultural, étnica e de convivência de 
três nacionalidades (brasileira, peruana e colombiana). 
A escolha da cidade Benjamin Constant, por conta da 
sua localização privilegiada, das várias alternativas 
econômicas oferecidas, disponibilidade de instalações 
físicas para abrigar as atividades iniciais da Univer-
sidade e a ampliação do intercâmbio das atividades 
de extensão e pesquisas científicas em toda aquela 
região da Floresta Amazônica, que aqui estão discor-
ridas, solicitamos o empenho de Vossa Excelência e 
de toda a equipe técnica do MEC para a criação da 
Universidade Federal do Alto Solimões, com sede em 
Benjamin Constant, no Estado do Amazonas.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – De-
putado Angelo Vanhoni, Presidente.
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INDICAÇÃO Nº 22, DE 2011 
(Da Comissão de Educação e Cultura)

Sugere a criação de campus do Institu-
to Federal de Educação, Ciência e Tecnolo-
gia da Paraíba, no município de Piancó-PB.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Educação:

O Senado Federal encaminhou a esta Casa pro-
posta de lavra do nobre Senador Cícero Lucena, com 
o objetivo de criar campus do Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia da Paraíba , no município 
de Piancó. A proposta coaduna-se com a política de 
expansão da educação profissional perseguida pelo 
governo federal e com a concretização das metas do 
Plano Nacional de Educação-PNE .

A Comissão de Educação e Cultura reconheceu o 
mérito da proposta, mas viu-se impedida de aprová-la 
devido ao disposto na alínea “e”, do inciso II, do § 1º, do 
art. 61 da Constituição Federal e em razão da Súmula 
de Recomendações nº 1 da Comissão de Educação 
e Cultura (CEC), além da Súmula nº 1 da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania( CCJC), que 
têm orientado nossos trabalhos.

Resolveu, contudo, manifestar seu apoio à pro-
posta, por intermédio da presente Indicação.

Relevantes argumentos foram arrolados na justi-
ficação do Projeto de Lei nº 6.534, de 2009, de autoria 
do Senador Lucena. O parlamentar recebeu solicitação 
conjunta de 20 prefeitos da região do vale do Piancó 
em que reivindicam que a cidade de Piancó, alto ser-
tão da Paraíba, distante 400 km da capital do Estado 
receba campus da instituição, “por ser esta, a única 
Região da Paraíba totalmente desprovida de qualquer 
instituição que garanta acesso à educação continuada, 
profissionalizante, ou de curso superior, aos usuários 
do serviço público de educação”.

Diante do exposto, Senhor Ministro, justifica-se 
plenamente a criação de campus da instituição nos 
termos propostos, o que sugerimos a Vossa Excelên-
cia em nome da Comissão de Educação e Cultura da 
Câmara dos Deputados.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – De-
putado Angelo Vanhoni, Presidente 

INDICAÇÃO Nº 23, DE 2011 
(Da Comissão de Educação e Cultura)

Sugere a criação do Programa Nacio-
nal de Prevenção à Violência contra Edu-
cadores (PNAVE).

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Educação,

A Comissão de Educação e Cultura da Câmara 
dos Deputados, ao apreciar Projeto de Lei do ilustre 
Deputado Rodrigo Rollemberg, optou por encami-
nhar a V. Exa. a presente indicação com a sugestão 
de criação do Programa Nacional de Prevenção à 
Violência contra Educadores (PNAVE), no âmbito do 
Poder Executivo.

A temática a que se refere o PNAVE é por demais 
relevante, pois é crescente a violência nas escolas bra-
sileiras, principalmente a que se tem registrado contra 
professores e educadores.

Dados e estatísticas, como as do Programme for 
International Student Assessment (PISA), obtidas junto 
a alunos brasileiros, demonstram os prejuízos para o 
desempenho escolar decorrentes dos problemas de 
disciplina em sala de aula. 

Segundo os dados do Pisa, 36% dos alunos bra-
sileiros afirmaram que o professor precisa esperar um 
longo tempo para que os alunos permitam que ele inicie 
a sua aula. Cerca de 28% dos alunos responderam que 
têm dificuldade de ouvir o professor, 40% responde-
ram que há barulho e desordem em sala de aula, 50% 
afirmaram que, no início das aulas, os alunos perdem 
mais de cinco minutos sem fazer nada e 24% disseram 
que sentem dificuldades para assistir às aulas. 

Da mesma forma, pesquisa da UNESCO sobre o 
“Cotidiano das Escolas: entre violências”, realizada em 
2003 e 2004, indica que 11% dos alunos considera o 
relacionamento com os professores péssimo ou ruim 
e, ao mesmo tempo, que 11% dos membros do corpo 
técnico das escolas de ensino fundamental e médio 
afirma já ter sofrido agressão na escola. 

Em pesquisa realizada em 2006 pelo Departa-
mento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeco-
nômicos (DIEESE) e pelo Sindicato dos Professores 
do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (APEOSP), 
dentre os 684 professores entrevistados, 82,2% afir-
maram ter sofrido alguma forma de violência física e/
ou psicológica no exercício do magistério. Na relação 
professor-aluno, quando questionados sobre práticas 
vistas como violentas mais frequentes, a queixa mais 
comum dos professores foram agressões verbais.

Segundo o Deputado Rodrigo Rollemberg, as 
medidas por ele apresentadas de combate à violên-
cia contra os educadores inspiram-se em iniciativa 
semelhante do governo regional de Madri, Espanha, 
onde a violência na escola também tornou-se proble-
ma noticiado na imprensa. O jornal El País, de 17 de 
setembro de 2009, publicou a informação de que 12% 
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dos professores do ensino médio já foram agredidos 
por estudantes ou seus pais.

Ao apreciar a proposição legislativa de autoria do 
nobre Parlamentar, foi entendimento desta Comissão 
que o Programa Nacional de Prevenção à Violência 
contra Educadores (PNAVE) pode e deve ser urgente-
mente criado por meio de iniciativa do Poder Executivo 
Federal, em articulação com os Poderes Executivos 
Estaduais, Distrital e Municipais. 

Com esse intuito, o Programa Nacional de Pre-
venção à Violência contra Educadores (PNAVE) pode 
ser implementado com as seguintes características 
previstas na proposição original: 

I – objetivo de estimular a reflexão sobre a vio-
lência física e/ou moral cometida contra educadores, 
no exercício de suas atividades acadêmicas e educa-
cionais nas escolas e comunidades; 

II – atividades voltadas à reflexão e combate à vio-
lência contra os educadores organizadas conjuntamente 
pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Educação 
e Segurança Pública, por entidades representativas dos 
profissionais da educação, conselhos deliberativos da 
comunidade escolar, entidades representativas de es-
tudantes, sob orientação dos Ministérios da Educação 
e da Justiça, e deverão ser direcionadas a educadores, 
alunos, famílias e à comunidade em geral; 

III – implantação de campanhas educativas com 
objetivo de prevenção e combate à violência física/
moral e o constrangimento contra educadores.

No que se refere às medidas cautelares e pu-
nitivas previstas no PNAVE, tal como proposto no 
projeto de lei oferecido à apreciação da Câmara dos 
Deputados (a saber, afastamento temporário ou de-
finitivo da escola de aluno ou funcionário infrator; 
transferência do aluno para outra escola; licença tem-
porária do educador que esteja em situação de risco 
de suas atividades profissionais, enquanto perdurar 
a potencial ameaça, sem perda dos seus vencimen-
tos; detenção de 3 a 9 meses ou multa nos casos de 
agressão moral ao educador para infrator maior e, 
aos menores, as punições do Estatuto da Criança e 
do Adolescente; detenção de 12 meses a 4 anos, no 
caso de ato de desacato mediante agressão física 
ao educador, para infrator maior e, aos menores, as 
punições do Estatuto da Criança e do Adolescente), 
assim como a equiparação do educador a agente 
público para efeito das punições para àqueles que 
os agridem e o acréscimo de artigo no Código Penal 
prevendo desacato a educador, considerando que 
implicam questão federativa na medida em que os 
Estados, Distrito Federal e Municípios são os res-

ponsáveis pela oferta da educação básica, as medi-
das de combate à violência e à indisciplina precisam 
revestir-se fundamentalmente de caráter educativo, 
pois não são ações punitivas que resolverão o pro-
blema e irão criar o ambiente cooperativo e a cultu-
ra de paz necessária à boa convivência no espaço 
escolar para que a aprendizagem possa realizar-se 
e para que se possam formar cidadãos conscientes 
capazes de conviver com a diversidade e formados 
para a tolerância e o diálogo necessários à construção 
democrática, sugerimos ao Ministério da Educação 
o encaminhamento à Câmara de Educação Básica 
do Conselho Nacional de Educação de solicitação de 
elaboração de diretrizes nacionais para a construção 
dos regimentos escolares das escolas de educação 
básica no País, com orientações simples e concre-
tas de como abordar as normas de convivência, aí 
inclusive previstas as consequências para todos os 
integrantes da comunidade escolar, inclusive alunos 
e pais, que não observarem tais regras de compor-
tamento no ambiente escolar. 

Por meio de suas Secretarias e do Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da Educação, sugerimos, pois, 
que o MEC tome as medidas e iniciativas necessárias 
no sentido da criação urgente do Programa Nacional 
de Prevenção à Violência contra Educadores (PNA-
VE) e da solicitação à Câmara de Educação Básica 
do Conselho Nacional de Educação de ato normativo 
com orientações sobre normas de convivência nos 
regimentos escolares das escolas de educação bá-
sica no País.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – De-
putado Angelo Vanhoni, Presidente.

INDICAÇÃO Nº 24, DE 2011 
(Da Comissão de Educação e Cultura)

Sugere ao Ministro de Estado da Edu-
cação a criação de Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia na Zona Oeste 
do Município de Natal, no Estado do Rio 
Grande do Norte.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Educação, Fernando Haddad:

Em reunião ordinária de 01 de dezembro de 2010 
foi submetido à apreciação desta Comissão de Edu-
cação e Cultura o Projeto de Lei nº 6.130, de 2009, de 
autoria do Ilustre Deputado Felipe Maia, que autoriza 
o Poder Executivo a criar Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia na Zona Oeste do Município 
de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte. Em sua 
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justificação, cujo teor reproduzimos em parte a seguir, 
o nobre Deputado apresenta importantes razões que 
fundamentam a iniciativa: 

“A Zona Oeste de Natal é a que apre-
senta o maior índice de analfabetismo na ca-
pital, com mais de 21% dos moradores sem 
saber ler ou escrever. Além do analfabetismo, 
que atinge parte considerável da população, 
os jovens da região sofrem com a falta de es-
colaridade e de qualificação profissional, que 
os força a cair no mercado informal de traba-
lho. Hoje, subempregos e o comércio informal 
constituem a realidade de boa parte dos mo-
radores da área.”

O relator do projeto nesta Comissão, Deputado 
Marcelo Almeida, apóia a proposição nos seguintes 
termos: 

“Concordamos e apoiamos a iniciativa de 
se criar um Instituto Federal de Educação, Ci-
ência e Tecnologia na Zona Oeste da cidade de 
Natal, meritória na medida em que aumentará 
as oportunidades de qualificação profissional 
para os jovens da região e se coaduna com 
o atual plano de expansão e interiorização da 
rede federal de educação profissional.”

Apesar de reconhecer o mérito da proposição, 
esta Comissão de Educação e Cultura não pôde apro-
vá-la, em virtude do disposto no art. 61, § 1º, inciso II, 
alínea e, da Constituição Federal.

Assim, por meio desta Indicação, esta Comissão 
manifesta seu apoio à iniciativa do nobre Deputado, 
sugerindo a Vossa Excelência a criação da referida 
instituição.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – De-
putado Angelo Vanhoni , Presidente.

INDICAÇÃO Nº 25, DE 2011 
(Da Comissão de Educação e Cultura)

Sugere ao Ministério da Educação a 
criação da Universidade Federal do Litoral 
Paulista, com sede na cidade de Santos, 
SP, por desmembramento do Campus Bai-
xada Santista da Universidade Federal de 
São Paulo. 

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação:
A Comissão de Educação e Cultura (CEC), da 

Câmara dos Deputados, em sua reunião ordinária de 
01 de dezembro de 2010 analisou o Projeto de Lei 
5766/2009, oriundo do Senado Federal, e originalmente 

apresentado pelo nobre Aloísio Mercadante, que ‘Auto-
riza o Poder Executivo a criar a Universidade Federal do 
Litoral Paulista, com sede na cidade de Santos, SP, por 
meio do desmembramento do Campus Baixada San-
tista da Universidade Federal de São Paulo”. A apre-
ciação resultou em sua rejeição, considerando o que 
aconselha a Súmula CEC nº 1 de Recomendações aos 
Senhores Relatores. Elaborada em 2001 e reafirmada 
em 2005 e 2007 pelo conjunto de membros da Comis-
são, este Documento recomenda que os projetos de lei 
de natureza autorizativa, que versem sobre matéria de 
iniciativa do Poder Executivo, sejam rejeitados. E caso 
haja mérito em seus conteúdos, recomenda ainda se-
jam endereçados à área governamental responsável, 
por meio de ‘Indicação ao Executivo’.

Vimos respeitosamente submeter à consideração 
de Vossa Excelência uma proposta desta natureza, 
que visa à criação da Universidade Federal do Litoral 
Paulista, com sede na cidade de Santos, SP, por des-
membramento do Campus Baixada Santista da Uni-
versidade Federal de São Paulo. 

Creia, Senhor Ministro, que a instalação de Uni-
versidade Federal no litoral do Estado de São Paulo 
proporcionará atendimento a uma demanda urgente 
e crescente por formação de recursos humanos qua-
lificados dos cidadãos que vivem não só da cidade de 
Santos mas em municípios de toda a região da baixa-
da santista e até de outros estados brasileiros. Trará 
benefícios sobretudo para os jovens de famílias mais 
necessitadas, que enfrentam dificuldades para assegu-
rar qualificação educacional e profissional de qualidade 
a seus filhos em cidades maiores e distantes de suas 
residências. Iniciativas educacionais como a preconi-
zada têm também a vantagem de dinamizar a região 
em que se estabelecem, atraindo empreendimentos 
industriais, comerciais e de serviços, principalmente 
culturais, interessados na oferta de mão de obra bem 
preparada, tornando tais instituições federais vetores 
de desenvolvimento local e regional. 

Senhor Ministro: acreditamos que a oferta de 
formação educacional e profissional de excelente ní-
vel constitui estratégia crucial e insubstituível para o 
desenvolvimento sustentável de um País, contribuin-
do sobremaneira com a melhoria de suas condições 
socioeconômicas. 

O nobre Senador Aloísio Mercadante, proponente 
da boa idéia, assim explicita sua justificativa:

“Inseridos que estamos, mundialmente, 
na nova sociedade do conhecimento, é desne-
cessário elencar os elementos que justificam a 
fundação e desenvolvimento de universidades 
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em nosso País. Não teremos um país sobe-
rano sem o desenvolvimento da ciência, da 
tecnologia, das artes e da cultura, extensivo 
à maioria de sua população, como proposta 
educativa das novas gerações”. 

A Universidade Federal do Litoral Paulista se ins-
creve nesta lógica. Mais ainda: é um ato de justiça da 
União para com o Estado de São Paulo. Com efeito, 
talvez pelo fato de o governo estadual paulista ter-se 
adiantado ao da União, desde 1932, na implantação 
do ensino universitário no Estado de São Paulo, ou, 
ainda, pelo fato de este ter-se destacado dentre os 
demais por seu desenvolvimento industrial e conse-
qüente potencial de receita pública, o Ministério da 
Educação nunca considerou as imensas demandas de 
sua população jovem como um desafio para a oferta 
da educação superior com verbas federais. 

Enquanto Estados como Minas Gerais e Rio 
Grande do Sul, com menor demanda demográfica, 
recebiam a fundação de numerosas universidades ge-
ridas e financiadas pela União, São Paulo foi agraciado 
somente com a Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar) no interior e com uma Escola de Medicina, 
embora de excelência, na capital – que, recentemente, 
se transformou na Universidade Federal de São Paulo 
(UNIFESP). Estudo da Consultoria do Senado provou 
que, entre os Estados do Brasil, São Paulo é, de lon-
ge, o de menor investimento per capita da União em 
educação superior, apesar de ser o Estado mais rico 
da Federação. 

O movimento de ampliação da oferta de educa-
ção superior federal, empreendido pelo atual governo 
federal, beneficiou o Estado de São Paulo, com a cria-
ção de novos campi da UFSCar e da UNIFESP. Mas 
ainda está longe o atendimento, com educação pública 
e gratuita, dos milhões de jovens e adultos que procu-
ram o ensino universitário. Entre as regiões do estado, 
a de seu litoral, que engloba a Baixada Santista, com 
1.606.863 habitantes, em 2007, o Litoral Norte, com 
281.532 habitantes e o Litoral Sul, com 269.549 habi-
tantes, é, sem dúvida alguma, a que merece com mais 
urgência o atendimento de uma universidade pública. 
De seus estudantes em cursos de graduação, mais 
de noventa por cento são obrigados a freqüentar ins-
tituições privadas. 

Note-se que o Estado de São Paulo tem feito 
um esforço importante de ampliação da oferta de en-
sino superior, comprometendo 10% de sua arrecada-
ção de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) na sustentação financeira de três 
grandes universidades: a Universidade de São Paulo 
(USP), a Universidade de Campinas (UNICAMP) e a 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 

(UNESP). Os cursos de graduação e, principalmente, 
os de mestrado e de doutorado dessas universidades 
têm beneficiado milhares de estudantes de todos os 
estados do Brasil. 

Não estamos também propondo, para o litoral pau-
lista, uma universidade qualquer. A UNIFESP já está 
presente em Santos, maior porto do Brasil e principal 
cidade da região, atuando na área da saúde, com dois 
prédios, um na Ponta da Praia e outro na Vila Mathias. 
O que se pretende é responder à vocação histórica da 
Baixada Santista e às demandas da economia e so-
ciedade regionais, inicialmente com três institutos: de 
Ciências da Saúde, de Ciências do Mar e de Ciências 
Sociais Aplicadas ao Comércio Exterior. Entretanto, os 
desafios do Litoral Norte, especialmente do turismo e 
do petróleo, bem como as carências e potencialida-
des do Litoral Sul – região ao mesmo tempo do me-
nor Índice de Desenvolvimento Humano do estado e 
das riquezas da biodiversidade da Mata Atlântica e 
dos biomas flúvio-marinhos –, precisam ser objeto de 
ação da universidade. “

E o autor assim completa sua argumentação:

“Entendemos, pois, que o Senado marca-
rá a história do Litoral Paulista com a aprovação 
deste projeto autorizativo ao Poder Executivo, 
imprimindo força política e argumentação cien-
tífica para a realização do sonho dos cidadãos 
no exato local onde por primeiro se iniciou a 
obra definitiva da educação escolar no Estado 
de São Paulo.”

Senhor Ministro: Por concordarmos inteiramente 
com os argumentos do nobre senador Mercadante, vi-
mos solicitar respeitosamente de Vossa Excelência o 
apoio para a consecução deste pleito. Encarecemos 
que as providências cabíveis, junto aos setores téc-
nicos competentes do Ministério da Educação e dos 
demais órgãos do governo, sejam tomadas para que 
o mais breve possível possa ser inaugurada uma nova 
universidade federal em Santos, por desmembramento 
da excelente UNIFESP, que já atua na região, iniciativa 
que muito dinamizará o Estado de São Paulo e, em es-
pecial, a Baixada Santista, abrindo oportunidades para 
uma vida mais digna para muitos jovens brasileiros.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – De-
putado Angelo Vanhoni, Presidente.

INDICAÇÃO Nº 26, DE 2011 
(Da Comissão de Educação e Cultura)

Sugere criar campus, no Município 
de Ibaiti, no Estado do Paraná, do Instituto 
Federal de Educação Ciência e Tecnologia 
(Instituto Federal) do Paraná.
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Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Educação,

Foi submetido à apreciação desta Comissão de 
Educação e Cultura o Projeto de Lei Nº 5.653-A de 
2009, oriundo do Senado Federal, de autoria do Ilustre 
Senador Flávio Arns, que visa autorizar o Poder Exe-
cutivo a criar campus, no Município de Ibaiti, no Estado 
do Paraná, do Instituto Federal de Educação Ciência 
e tecnologia (Instituto Federal) do Paraná.

Em sua justificação, cujo teor reproduzimos a 
seguir o nobre Senador apresenta importantes razões 
que fundamentam a iniciativa:

“Com efeito, o presente projeto valoriza 
e corrobora a recuperação da importância da 
educação profissional técnica de nível médio. 
Trata-se, em verdade, de uma colaboração com 
o Poder Executivo, antecipando de maneira 
proativa a atuação deste, mediante a indica-
ção de boa-fé de uma localidade, no caso o 
município paranaense de Ibaiti, que, a nosso 
juízo, apresenta as condições necessárias para 
receber uma nova escola federal.

Ibaiti, localizado na mesorregião Norte 
Pioneiro do estado do Paraná, mais precisa-
mente, na microrregião que leva seu nome, 
tem população atualmente estimada de 29 
mil habitantes. A despeito de constituir im-
portante pólo regional, com intenso comércio, 
indústria madeireira baseada em refloresta-
mento, agricultura bem desenvolvida (café 
e fruticultura) e grande potencial turístico, o 
município apresenta um dos menores Índices 
de Desenvolvimento Humano (IDH) do Estado 
do Paraná (0,687)”. 

Vale ainda ressaltar que a implantação de cursos 
de educação profissional técnica de nível médio e de 
formação inicial e continuada em regiões estratégicas 
do país resulta, via de regra, em uma imprescindível 
sinergia entre a mão-de-obra com maior capacitação 
técnica e as demandas geradas pela relevante preo-
cupação de agregar valor à biodiversidade local, arti-
culada aos avanços da atividade produtiva.

Considerar a relação observada, entre neces-
sidades regionais de pessoal especializado e a re-
querida oferta de formação escolar especializada é 
contribuir para o desenvolvimento econômico e social 
local e do País.

Apesar de reconhecer o mérito da proposição, 
esta Comissão de Educação e Cultura não pôde apro-
vá-la, em virtude do disposto no art. 61, § 1º, inciso II, 
alínea e, da Constituição Federal.

Assim, por meio desta Indicação, esta Comis-
são manifesta seu apoio à iniciativa do nobre Senador, 
sugerindo a Vossa Excelência a criação da referida 
instituição.

Sala das Sessões,    de    de 2011. – Deputado 
Angelo Vanhoni, Presidente.

INDICAÇÃO Nº 27, DE 2011 
(Da Comissão de Educação e Cultura)

Sugere ao Ministro de Estado da Edu-
cação a criação de um campus do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
de Mato Grosso no Município de Sinop.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Educação, Fernando Haddad,

Foi submetido à apreciação desta Comissão de 
Educação e Cultura, o Projeto de Lei nº 5.644, de 2009, 
oriundo do Senado Federal, de autoria da nobre Sena-
dora Serys Slhessarenko, que visa autorizar o Poder 
Executivo a criar um campus do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso no 
Município de Sinop, MT. 

Em sua justificação, cujo teor reproduzimos a 
seguir, a Senadora apresenta importantes razões que 
fundamentam a iniciativa: 

A criação do CEFET de Sinop é uma reivindica-
ção antiga da região, por ser um pólo importante do 
agronegócio e necessitar em larga escala de mão-de-
-obra qualificada, que por vezes é preciso trazer de 
outras regiões por não encontrar a oferta adequada.

Vamos ampliar as opções de ensino para a po-
pulação da região norte do Estado de Mato Grosso, 
levando desenvolvimento e qualificação profissional 
de qualidade para a população, especialmente jovens.

Um dos grandes gargalos para o desenvolvimen-
to das cadeias produtivas é a qualificação profissional. 
O turismo é uma das áreas que mais se ressente por 
não possuir adequados recursos humanos para seu 
desenvolvimento, carecendo de profissionais qualifi-
cados para atuação na área.

Desta forma, acreditamos que {ao} autorizar o 
Executivo a criar o CEFET de Sinop, estaremos inves-
tindo no futuro de nosso Estado, de nossa população e 
de nossos jovens. Viabilizar o acesso ao ensino público 
federal é {assegurar} garantias reais de qualificação e 
empregabilidade no mercado de trabalho, além de sig-
nificar incremento na qualidade da produção da região.

A vocação agroindustrial do Estado deve ser 
respeitada com a criação de cursos que atendam à 
demanda crescente por mão-de-obra, assim como no 
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desenvolvimento de técnicas mais adequadas para o 
correto manejo ambiental.

Por tudo isto acreditamos ser de grande interesse 
regional e nacional a criação deste CEFET.

Apesar de reconhecer o mérito da proposição, não 
pôde esta Comissão de Educação e Cultura aprová-la, 
em virtude do disposto no art. 61, § 1º, inciso II, alínea 
e, da Constituição Federal.

Assim, por meio desta Indicação, manifesta esta 
Comissão seu apoio à iniciativa da nobre Senadora, suge-
rindo a Vossa Excelência a criação da referida instituição.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – De-
putado Angelo Vanhoni , Presidente.

INDICAÇÃO Nº 28, DE 2011 
(Da Comissão de Educação e Cultura)

Sugere a criação de Escola Técnica de 
Dourados, vinculada à Universidade Fede-
ral da Grande Dourados(UFGD). 

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Educação:

O nobre Deputado Geraldo Resende, acompa-
nhado por outros parlamentares de Mato Grosso do 
Sul, de diferentes partidos, apresentou como primeiro 
signatário o Projeto de Lei com objetivo de criar Es-
cola Técnica de Dourados, vinculada à Universidade 
Federal da Grande Dourados.

A proposta coaduna-se com a política de expan-
são da educação profissional perseguida pelo gover-
no federal e com a concretização das metas do Plano 
Nacional de Educação-PNE .

A Comissão de Educação e Cultura reconheceu o 
mérito da proposta, mas, em sua reunião ordinária do dia 
01 de dezembro de 2010, viu-se impedida de aprová-la 
devido ao disposto na alínea “e”, do inciso II, do § 1º, do 
art. 61 da Constituição Federal e em razão da Súmula 
de Recomendações nº 1 da CEC, além da Súmula nº 1 
da CCJC, que têm orientado nossos trabalhos. Ademais, 
a criação de escola técnica na estrutura administrativa 
de universidade há de ser defina por esta instituição no 
âmbito de sua autonomia, assegurada pela Carta Magna.

Resolveu, contudo, manifestar seu apoio à pro-
posta, por intermédio da presente Indicação.

Relevantes argumentos foram arrolados na justi-
ficação do Projeto de Lei nº 5.075, de 2009, de autoria 
do Deputado Geraldo Resende e outros parlamentares 
de seu estado :

“ Dourados localiza-se em importante 
pólo econômico do Estado de Mato Grosso 
do Sul, numa área que compreende 38 Muni-
cípios e envolve uma população estimada em 
800 mil pessoas.

[...] Ademais, há investimentos concretos 
no setor sucroalcooleiro em Mato Grosso do 
Sul, incluindo Dourados. Dados revelam que 
esse ramo de atividade poderá crescer 73,8% 
nos próximos anos em relação ao número de 
indústrias instaladas, o que representará in-
vestimentos na ordem de R$ 8,9 bilhões com 
a geração de 66.863 empregos nos 25 muni-
cípios envolvidos nos empreendimentos”

Diante do exposto, Senhor Ministro, justifica-
-se plenamente a criação de instituição nos termos 
propostos. Assim, sugerimos que Vossa Excelência 
encaminhe o preito à Universidade Federal da Gran-
de Dourados em nome da Comissão de Educação e 
Cultura da Câmara dos Deputados.

Sala das Sessões,    de fevereiro de 2011. – De-
putado Angelo Vanhoni, Presidente.

INDICAÇÃO Nº 29, DE 2011 
(Da Comissão de Educação e Cultura)

Sugere ao Ministério da Educação en-
caminhar as providências necessárias à 
criação de um CEFET em Nova Lima, MG.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
O nobre Deputado Vítor Penido apresentou à Câ-

mara dos Deputados o Projeto de Lei nº 4.541/2008, 
que Autoriza a criação de Centro Federal de Educação 
Tecnológica – CEFET – no município de Nova Lima no 
Estado de Minas Gerais.

Ao apreciar a matéria em reunião ordinária ocor-
rida em 01 de dezembro de 2010, a Comissão de 
Educação e Cultura reconheceu o mérito da proposta, 
mas se viu impedida de aprová-la devido ao disposto 
na alínea “e”, do inciso II, do § 1º, do art. 61 da Cons-
tituição Federal. Resolveu, portanto, a Comissão mani-
festar seu apoio ao projeto por intermédio da presente 
Indicação. Importantes argumentos foram explicitados 
pelo autor em favor de sua Proposição, os quais serão 
transcritos a seguir.

“A presente proposta tem o objetivo de 
oferecer àquele município, do Estado de Mi-
nas Gerais, a implantação de uma instituição 
de educação profissional e tecnológica, que 
atenderá de forma ágil e eficaz a demanda 
crescente por formação de recursos humanos. 
A instalação de uma escola técnica benefi-
ciaria especialmente os jovens provenientes 
de famílias humildes, que enfrentam dificul-
dades na busca de qualificação profissional 
e na aprimoração de seus conhecimentos 
em grandes centros urbanos. Note-se que a 
presença de um CEFET irá favorecer toda a 
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localidade adjacente, pois atenderia um gran-
de número de jovens estudantes que residem 
no município, como também de outros municí-
pios limítrofes. Cabe ressaltar que os Centros 
Federais de Educação Tecnológica – CEFETs 
têm se revelado fundamentais para a difusão 
de conhecimentos científicos e tecnológicos, 
e têm, como um dos objetivos, levar educa-
ção profissional e tecnológica de qualidade 
para o interior do pais e áreas da periferia de 
grandes centros urbanos. As escolas técni-
cas vem atuando na formação de profissio-
nais altamente capacitados para o mercado 
de trabalho, e com a vantagem de que seus 
cursos são realizados num período de tempo 
bem inferior aos de formação universitária. Na 
verdade, os cursos técnicos tem se revelado 
mais eficientes na preparação do profissional 
para o mercado de trabalho do que a própria 
universidade. Ademais, as escolas técnicas 
conseguem adaptar as demandas reais da 
economia, com uma 95% dos estudantes, 
em média, saírem formados com emprego 
garantido. Sendo assim, a implantação de um 
centro tecnológico no município indicado será 
de suma importância para o desenvolvimento 
da região e contribuiráconsideravelmente para 
incrementar as atividades econômicas e forta-
lecer as instituições educacionais.”

Senhor Ministro: temos acompanhado com atenção 
e interesse o desevolver-se do Plano de Expansão da 
Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, 
desde 2005 levado adiante pelo Governo Federal, por 
meio do MEC. Esta disposição do governo de expan-
dir sua rede de ensino técnico e tecnológico é de fato 
muito oportuna. No mundo contemporâneo, em que os 
mercados estão cada vez mais globalizados e compe-
titivos, a qualificação profissional é elemento crucial na 
hora de definir a ocupação de uma vaga de trabalho. 

Só para se ter uma idéia das dimensões envol-
vidas no âmbito da educação profissional brasileira e 
no que ainda falta fazer nesta área, em maio de 2009 
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
divulgou Levantamento sobre a educação de jovens e 
adultos no país, realizado com base nas informações 
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 
de 2007. Segundo o estudo, 72,4% da população eco-
nomicamente ativa afirmaram nunca ter frequentado 
uma sala de aula da modalidade educação profissional. 
Em números absolutos, havia, em 2007, 71,5 milhões 
de pessoas nesta condição. Entre os desempregados, 
eram 5,3 milhões de pessoas que nunca haviam fre-
quentado um curso de educação profissional (66,4%).

Das 4,9 milhões de pessoas que frequentavam 
cursos de qualificação profissional no país em 2007, 
45,5% optaram pelo curso de informática. As áreas de 
comércio e gestão também se destacaram no segmen-
to de qualificação, registrando 11,5% da procura. Os 
números mostravam ainda que o Poder Público tinha 
a menor parcela de contribuição nesta modalidade: 
apenas 22,4% do total de alunos de educação profis-
sional estavam matriculados em instituições públicas. 
Instituições consideradas na amostra de ensino parti-
cular (ONGs, escolas privadas, sindicatos, etc) ficaram 
com 53,1%. As vinculadas ao Sistema S registravam 
20,6%. “Isso mostra que a tecnologia está atraindo 
cada vez mais pessoas, que querem conseguir entrar 
no mercado de trabalho”, afirmou à época o economis-
ta do IBGE William Kratochwill, que assim completou: 
“a análise do estudo comprova que a educação tem 
importante impacto na ascensão social e na melhoria 
da qualidade de vida da população.”

Do total de pessoas que frequentava algum curso 
de educação profissional na ocasião, 80,9% estavam 
no segmento da qualificação profissional e 17,6%, 
do curso técnico de nível médio. Em todo o país, os 
dados apontam para uma maior participação das ins-
tituições públicas e privadas que oferecem cursos de 
qualificação profissional, em comparação com os ofer-
tados pelas instituições do Sistema “S”.1 O levantamento 
apontava também que as mulheres eram maioria entre 
os alunos dos cursos de qualificação, representando 
55,7% dos estudantes. Mais de 69% das pessoas que 
frequentam as aulas optavam pelos cursos diurnos e 
aqueles que não exigiam, em 2007, nenhuma escolari-
dade foram os mais procurados (45,1% dos alunos). Do 
total de pessoas que frequentavam o curso durante o 
dia, 47,7% concentravam-se em cursos sem exigência 
de escolaridade e, no caso dos cursos noturnos, 39,2% 
(comportamento esse que foi mais nítido no Nordeste, 
com 56,1% dos alunos diurnos e de 47,7%, dos notur-
nos). No Brasil, verificou-se ainda que cerca de 28,9% 
dos que frequentavam cursos de qualificação profissional 
pertenciam à faixa de rendimento mensal domiciliar per 
capita de mais de meio a um salário mínimo.

1 As instituições do chamado Sistema “S” são o Serviço Na-
cional de Aprendizagem Industrial (Senai), o Serviço Social 
da Indústria (Sesi), o Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Comércio (Senac), o Serviço Social do Comércio (Sesc), o 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae), o Fundo Aeroviário – Fundo Vinculado ao Ministério 
da Aeronáutica, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
(Senar), Serviço Social de Transporte (Sest), o Serviço Na-
cional de Aprendizagem do Transporte (Senat), e o Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop).
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A Nota Técnica do IPEA, O Efeito-Diploma no 
Brasil, de Anna Crespo e Maurício C. Reis, também 
evidenciara, em outubro de 2006, que a cada vez que 
alguém adquire um grau a mais na escolaridade, seus 
rendimentos tendem a crescer. O fundamental completo 
incrementava em 15% os rendimentos; o nível médio 
e o superior, 18% e 23%, respectivamente. 

Não é, portanto, casualmente que os jovens brasilei-
ros estão buscando cada vez mais a alternativa do curso 
técnico ou tecnológico para se qualificarem. De curta dura-
ção, de boa qualidade, direcionados ao mundo do trabalho 
e, sobretudo, com razoável garantia de empregabilidade, 
os cursos técnicos são uma boa opção para quem não 
pode pagar ou não quer fazer um curso superior conven-
cional de 4 ou 5 anos. E é justamente esta oportunidade 
que queremos assegurar, para a juventude que quer tra-
balhar em empregos mais qualificados. 

Senhor Ministro: Nova Lima não quer e não pode 
mais ficar à margem de todo este movimento virtuoso 
capitaneado pelo governo federal, que volta a expandir 
e a investir na sua rede de estabelecimentos de edu-
cação técnica e tecnológica, seja para construir novas 
unidades, seja para reestruturar seu projeto acadêmico 
e de formação, seu corpo docente e técnico, para res-
taurar e reequipar as escolas técnicas em decadência 
ou para expandir as atividades das escolas que já es-
tão em pleno funcionamento.

Vejam-se o mapa e tabela a seguir, divulgados 
pelo MEC no ano de 2007, nos quais estão destaca-
dos os municípios mineiros que já contam ou conta-
rão com unidades desta vasta rede federal de ensino 
e pesquisa de qualidade, na área técnica, profissional 
e tecnológica.
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Fonte: Site do MEC na Internet – publicado em 
abril/2007.

CEFET: Centro Federal de Educação Tecnológica;
UNED:Unidade de Ensino Descentralizada; EAF: 

Escola Agrotécnica Federal.
É sabido que em 2008 este Plano original de 

Expansão da Rede Federal de Educação Técnica e 
Tecnológica recebeu aprimoramentos, sobretudo o 
que veio a se centralizar nos hoje chamados IFETs – 
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 
Um novo mapa foi então produzido com a nova con-
figuração da Rede. Entretanto, Senhor Ministro, mais 
uma vez, nada está previsto para a nossa Nova Lima!

À luz do que acabamos de expor, solicitamos, en-
tão, que Vossa Excelência autorize não só a liberação 
de recursos para custear a infra-estrutura necessária à 
criação desta nova unidade educacional, como também 
a destinação de vagas suficientes para contratação, 
por meio de concursos públicos, de professores, técni-
cos e servidores. Dessa forma poderá o novo CEFET 
estabelecer-se no município de Nova Lima e começar 
a funcionar, o mais rápido possível, em resposta aos 
justos anseios do setor público, do empresariado local 
e principalmente, dos milhares de jovens e adultos de 
nossa cidade, que querem adquirir boa formação para 
o trabalho ou melhorar sua qualificação profissional. 

Na confiança de sermos atendidos em nossa so-
licitação, vimos portanto respeitosamente encarecer de 
Vossa Excelência que o encaminhamento das provi-
dências pertinentes para que a criação do CEFET em 
Nova Lima, MG, seja desde logo autorizado e iniciado.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – De-
putado Angelo Vanhoni, Presidente.

INDICAÇÃO Nº 30, DE 2011 
(Da Comissão de Educação e Cultura)

Sugere ao Ministério da Educação en-
caminhar as providências necessárias à 
criação de programa de bolsas de estudos 
para alunos de graduação da área das ciên-
cias agrárias, pelas razões especificadas.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
O nobre Deputado Valdir Colatto apresentou na 

Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 3.725/2008, 
que Institui bolsa de estudo para estudantes de Educa-
ção Superior que integram os campos Agropecuário, 
Florestal e Médico-Veterinário. 

Ao apreciar a matéria, a Comissão de Educação 
e Cultura reconheceu o mérito da proposta, mas se viu 
impedida de aprová-la devido ao disposto na alínea “e”, 
do inciso II, do § 1º, do art. 61 da Constituição Federal. 
Resolveu, portanto, a Comissão manifestar seu apoio 
à proposta por intermédio da presente Indicação. Rele-

vantes argumentos foram arrolados pelo autor em favor 
de sua Proposição, os quais transcrevemos a seguir.

“O Projeto de Lei tem por objetivo prin-
cipal despertar o interesse dos jovens pe-
los estudos técnico-científicos no âmbito dos 
campos da Agronomia, da Pecuária, da En-
genharia Florestal, da Medicina Veterinária e 
áreas correlatas. Pretende-se (..) viabilizar a 
formação de profissionais do setor rural, in-
dispensáveis ao desenvolvimento social, eco-
nômico, cultural e técnico-científico do País.“ 
Além disso, afirma o ilustre autor, “a presente 
iniciativa legislativa busca promover a justiça 
social, na medida em que facilita o ingres-
so e a permanência nos estudos de ciências 
agropecuárias, florestais e médico veteriná-
rias de inúmeros jovens, de famílias da zona 
rural, que por razões econômico-financeiras 
acabam sendo prejudicados no alcance dos 
seus ideais em atividades técnico-científicas 
que tanta importância têm para a Nação.” Es-
clarece ainda que “A idéia encetada por esta 
proposição está fundada em iniciativas legis-
lativas por mim apresentadas, em 1989 e em 
1997, que acabaram prejudicadas em função 
de prazos regimentais da Casa. No decorrer 
desse tempo, tornou-se cada vez mais clara 
a necessidade e até a premência de se criar 
incentivos como o que é aqui proposto, com 
vistas a contribuir para o desenvolvimento in-
tegral do Brasil, justamente num momento de 
fomento mundial aos campos de estudo con-
templados pela presente proposta.” E assim 
completa sua justificação: ”(..) para que isso 
se torne realidade, temos que investir maci-
çamente em recursos humanos dos setores 
agropecuário, florestal e médico veterinário, 
o que, seguramente, terá a contrapartida de 
uma melhor radicação do homem ao campo, 
com mais competência, competitividade e ren-
tabilidade. Os dividendos, obviamente, serão 
compartilhados por todos, tanto na zona rural 
como na urbana, além de posicionar o Brasil 
nas modernas frentes internacionais de de-
senvolvimento sustentável.”

Senhor ministro: não temos dúvida de que a te-
mática tratada no projeto de lei em questão é, além 
de importante, oportuna. Veja-se, por exemplo, o que 
diz a recente publicação Projeções do Agronegócio 
Brasil 2009/10 a 2019/20, preparada pela Assessoria 
de Gestão Estratégica do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA): 
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“O agronegócio brasileiro tem grande po-
tencial de crescimento. O mercado interno é 
expressivo para todos os produtos analisados, 
e o mercado internacional tem apresentado 
acentuado crescimento do consumo. Países 
superpopulosos terão dificuldades de aten-
der às demandas devido ao esgotamento de 
suas áreas agricultáveis. As dificuldades de 
reposição de estoques mundiais; o acentuado 
aumento do consumo especialmente de grãos 
como milho, soja e trigo; o processo de urba-
nização em curso no mundo criam condições 
favoráveis aos países como o Brasil, que têm 
imenso potencial de produção e tecnologia dis-
ponível. A disponibilidade de recursos naturais 
no Brasil é fator de competitividade.”

Corroboram tais afirmações várias tabelas de-
monstrativas da produção agropecuária nacional e 
das projeções para o próximo decênio, e que permitem 
apontar que os produtos mais dinâmicos do agronegócio 
brasileiro deverão ser a soja, carne de frango, açúcar, 
etanol, algodão, óleo de soja e celulose, produtos es-
tes que indicam elevado potencial de crescimento da 
produção e das exportações para os próximos anos. 
Entre as tabelas, destacamos duas, a seguir transcritas:

Tabela 1 – Brasil: Projeções 2008/09 a 
2019/20 – Resultados de Produção

Produto Unidade 2008/09 2019/20 Va-
riação(%)

Milho milhões de toneladas 50,97 70,12 
37,57

Soja milhões de toneladas 57,09 81,95 
43,55

Trigo milhões de toneladas 5,67 7,07 
24,7

Laranja milhões de toneladas 18,54 
21,06 13,55

Carne de Frango milhões t. eqiv.carcaça 
11,13 16,63 49,44

Carne Bovina milhões t. eqiv.carcaça 
7,83 9,92 26,76

Carne Suína milhões t. eqiv.carcaça 3,19 
3,95 23,91

Cana-de-Açúcar milhões de toneladas 
696,44 893,00 28,22

Açúcar milhões de toneladas 31,50 46,70 
48,24

Etanol bilhões litros 27,67 62,91 127,33
Algodão milhões de toneladas 1,19 2,01 

68,19
Arroz milhões de toneladas 12,63 14,12 

11,72

Feijão milhões de toneladas 3,48 4,27 
22,61

Leite bilhões de litros 30,34 37,75 24,45
Farelo de Soja milhões de toneladas 

22,48 28,17 25,27
Óleo de Soja milhões de toneladas 5,69 

7,92 39,08
Batata Inglesa milhões de toneladas 

3,39 4,17 23,03
Mandioca milhões de toneladas 26,42 

30,19 14,26
Fumo milhões de toneladas 0,83 1,08 

29,78
Papel milhões de toneladas 9,41 12,24 

30,04
Celulose milhões de toneladas 12,70 

18,10 42,56
Fonte: AGE/MAPA, 2010
Tabela 2 – Principais tendências da 

produção
Grãos 2008/09 2019/20 Carnes 2008/09 

2019/20 Aumento
Milho 50,97 70,12 Frango 11,13 16,63 5,5
Soja 57,09 81,95 Bovina 7,83 9,92 2,09
Trigo 5,67 7,07 Suína 3,19 3,95 0,76
Arroz 12,63 14,12 Total 22,14 30,5 8,36
Feijão 3,48 4,27 Mais 8,4 milhões to-

neladas
Total 129,84 177,52 37,75%
Mais 47,7 milhões toneladas 
36,75%
Outros
Açúcar Mais 15,2 milhões toneladas
Etanol Mais 35,2 bilhões de litros
Leite Mais 7,4 bilhões de litros
Fonte: AGE/MAPA, 2010

Do ponto de vista dos valores envolvidos, é sufi-
ciente, para os nossos propósitos atuais, lembrar que 
o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA), no final do ano passado, previa, para 2010, 
um Valor Bruto da Produção (VBP) 2,3% maior que 
a prevista para 2009 (cerca de R$ 160 bilhões, valor 
este fortemente apoiado na soja, com maior participa-
ção entre os grãos). Mesmo com a retração do setor 
produtivo, explicável pela grande crise dos mercados 
internacionais do biênio 2008/2009, as cifras estimadas 
eram formidáveis: a soja exportada em 2009 deveria, 
segundo o MAPA, render US$ 17,8 bilhões (praticamen-
te o mesmo valor de 2008); o complexo “carne” deveria 
alcançar US$ 11,4 bilhões, com queda de 21%. Já o 
complexo sucroalcooleiro deveria embolsar US$ 9,8 
bilhões, 25% a mais que no anterior. Considerando o 
PIB agrícola e pecuário, a retração prevista pela Con-
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federação Nacional da Agricultura (CNA) para 2009, 
devido à crise, era maior, da ordem de 7% ( cerca de 
R$ 710 bilhões). Tinha, entretanto, previsões otimistas, 
acreditando que o VBP agropecuário cresceria 5% em 
2010, chegando a R$ 245,1 bilhões (dois terços agri-
cultura e um terço pecuária).

Ora, Senhor Ministro, se tal crescimento da pro-
dução agropecuária nacional na certa basear-se-á no 
forte crescimento da produtividade total dos fatores em 
jogo, é fundamental considerar a absoluta importância 
dos profissionais que hoje estão se formando em nos-
sas instituições públicas e privadas superiores, para 
alavancar o sucesso dessas expectativas. Portanto, 
favorecer os alunos dos cursos de graduação da área 
das ciências agrárias – entre eles, os de Agronomia, 
Ciências Agrárias, Medicina Veterinária, Zootecnia, 
Engenharias Florestal, Agrícola e de Pesca, fitotec-
nia, só para citar alguns – oferecidos nas instituições 
públicas e particulares do país, com apoio acadêmico 
apropriado, mediante a concessão de bolsas de es-
tudo, como propõe o ilustre Deputado Valdir Colatto, 
demonstra descortino e visão estratégica, de resto já 
evidente, na justificação apresentada pelo autor em 
favor do projeto. 

Não é difícil, portanto, constatar que a propos-
ta educacional aqui focalizada é original, necessária 
e, se implantada, terá consequências econômica e 
socialmente significativas. Por isso encarecemos de 
Vossa Excelência encaminhar internamente no MEC 
e nas demais instâncias governamentais pertinen-
tes – sobretudo nos fóruns dos dirigentes (reitores e 
pró-reitores )das instituições públicas e privadas que 
fazem parte do sistema federal de ensino superior, e 
também na CAPES, no CNPQ e até nos Ministérios 
da área da Agricultura, Pecuária e Pesca -, o nosso 
pleito de criação do mencionado programa de bolsas 
de estudo, com as devidas justificativas. 

Além dos previsíveis resultados, em termos de 
aprimoramento tecnológico e aumento da produção 
para o mercado interno e externo, importantes para a 
economia nacional, os milhares de jovens estudantes 
que, em todas as unidades federativas, estão matri-
culados nos diversos cursos das chamadas ciências 
agrárias, que desejam dispor de formação de excelên-
cia, com o necessário amparo acadêmico, muito gratos 
ficarão, tanto quanto suas famílias, que desejam ver 
seus filhos e netos bem preparados para trabalharem 
pelo desenvolvimento sustentado do País. E podemos 
também afirmar, por fim, que não só a nossa popula-
ção mais carente, que hoje se beneficia dos projetos e 
ações ligados ao Programa governamental Fome Zero, 
mas também as populações de muitos países do mun-
do, que conosco mantêm relações comerciais focadas 

nos itens agropecuários, estarão entre os destinatários 
finais mais importantes da iniciativa aqui preconizada, 
o que evidencia, outrossim, o alto valor humanitário 
que a proposta aqui trazida envolve.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Deputado Angelo Vanhoni, Presidente.

INDICAÇÃO Nº 31, DE 2011 
(Da Comissão de Educação e Cultura)

Sugere ao Ministro de Estado da Edu-
cação a criação da Escola Técnica Federal 
de Cacoal, no Estado de Rondônia

Excelentíssimo Sr. Ministro da Educação,
A Comissão de Educação e Cultura (CEC), da 

Câmara dos Deputados, ao apreciar o Projeto de Lei 
nº 3.130, de 2008, de autoria do ilustre Senador Valdir 
Raupp, que “Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola 
Técnica Federal de Cacoal, no Estado de Rondônia” 
decidiu-se por sua rejeição, em vista do que aconse-
lha a Súmula nº 1 de Recomendações aos Senhores 
Relatores. Elaborada em 2001 e reafirmada em 2005 
e 2007 pelo conjunto de membros da CEC, este Docu-
mento recomenda que os projetos de lei de natureza 
autorizativa, que versem sobre matéria de iniciativa do 
Poder Executivo, sejam rejeitados e, caso haja mérito 
em seu conteúdo, recomenda ainda que seja endere-
çada a quem de direito, na área governamental, por 
meio de “Indicação ao Poder Executivo”.

Relevantes argumentos foram arrolados na jus-
tificação do Projeto de Lei nº 3.130, de 2008, de auto-
ria do Senador Valdir Raupp: O objetivo é oferecer à 
população local condições de uma maior participação 
na vida produtiva daquele Estado e do País, mediante 
a formação de pessoal técnico especializado, o que 
propiciará à região um desenvolvimento auto-susten-
tável, ecologicamente adaptado às suas necessidades 
e a melhoria das condições de vida de todos os seus 
habitantes.

Diante do exposto, Senhor Ministro, justifica-
-se plenamente a criação de instituição nos termos 
propostos, o que sugerimos a Vossa Excelência em 
nome da Comissão de Educação e Cultura da Câma-
ra dos Deputados. Mesmo sendo irrefutável o mérito 
da proposição, esta Comissão de Educação e Cultura 
rejeitou a proposta por ser iniciativa do Poder Executi-
vo a criação de órgãos públicos, por implicar também 
na criação de cargos, funções e empregos, além de 
acarretar aumento de despesa.

Assim, por meio desta Indicação, manifesta esta 
Comissão seu apoio à iniciativa do nobre Senador Valdir 
Raupp e do relator da referida proposição nesta Co-
missão, o nobre Deputado Mauro Nazif, sugerindo a 
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Vossa Excelência a criação da Escola Técnica Federal 
de Cacoal, no Estado de Rondônia 

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – De-
putado Angelo Vanhoni, Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Antes 
de dar prosseguimento à sessão, esta Mesa dá conhe-
cimento ao Plenário do seguinte:

Ato da Presidência

Nos termos da alínea m do inciso I do art. 17, 
combinado com o inciso II do art. 22, todos do Regi-
mento Interno, esta Presidência decide criar Comis-
são Especial destinada a efetuar estudo e apresentar 
propostas em relação à Reforma Política.

A Comissão será composta de 40 (quarenta) 
membros titulares e de igual número de suplentes, mais 
um titular e um suplente, atendendo ao rodízio entre 
as bancadas não contempladas, designados de acor-
do com os §§ 1º e 2º do art. 33 do Regimento Interno.

Brasília, 9 de fevereiro de 2011. – Marco Maia, 
Presidente da Câmara dos Deputados.

Ato da Presidência

Nos termos da alínea m do inciso I do art. 17, 
combinado com o inciso II do art. 22, todos do Regi-
mento Interno, esta Presidência decide criar Comis-
são Especial destinada a efetuar estudo e apresentar 
propostas em relação às medidas preventivas e sane-
adoras diante de catástrofes climáticas.

A Comissão será composta de 25 (vinte e cinco) 
membros titulares e de igual número de suplentes, mais 
um titular e um suplente, atendendo ao rodízio entre 
as bancadas não contempladas, designados de acor-
do com os §§ 1º e 2º do art. 33 do Regimento Interno.

Brasília, 9 de fevereiro de 2011. – Marco Maia, 
Presidente da Câmara dos Deputados.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pas-
sa-se ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Mauro Be-

nevides, do PMDB do Ceará.
O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB – CE. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, no próximo dia 12, em meio a expres-
sivos eventos, será comemorado o sesquicentenário da 
Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza, tradicional 
instituição que há patrocinado os mais valiosos ser-
viços à população de nossa metrópole, notadamente 
os segmentos mais necessitados.

À frente da Provedoria encontra-se o engenheiro 
Luiz Gonzaga Nogueira Marques, ex-Deputado Federal, 
que neste plenário teve destacada atuação, trazendo a 

debate questões relevantes e buscando providências 
por parte do Governo da União.

Engenheiro dos mais competentes, tendo ocupa-
do a Prefeitura de nossa Capital e, ali, empreendido 
administração proficiente, dedicou-se, já há quase 2 
anos, à tarefa de equilibrar as finanças daquela con-
ceituada entidade, ao lado de promover um aprimora-
mento em atividades essenciais, com o apoio estimu-
lante de todos os membros da Mesa Administrativa, 
da qual fazem parte figuras importantes de nossa Uni-
dade Federada, integradas ao esforço ininterrupto de 
contribuir para que o funcionamento da Misericórdia 
revista-se de aprimoradas diretrizes, tendo como foco 
a prestação de assistência aos que demandam os di-
versificados setores de uma estrutura de acolhimento 
que privilegia os carentes e desafortunados de todo o 
Estado do Ceará.

Recordo, com satisfação pessoal, que uma das 
árduas incumbências que cumpri ao curso de minha 
existência foi a de Mordomo da Irmandade responsável, 
na época da Provedoria do Desembargador Feliciano 
Augusto de Athayde, pela gestão do Hospital Psiquiá-
trico São Vicente de Paulo, que integra, de par com o 
Cemitério de São João Batista, o conglomerado assis-
tencial do qual é matriz a Santa Casa de nossa urbe.

Conta o hospital, presentemente, com 410 leitos 
de internação, uma UTI adulta com 7 unidades, área 
especifica de hemodiálise, quimioterapia, laboratório 
de analises clínicas, serviços de imagem, além de um 
posto emergencial funcionando durante 24 horas, num 
universo complexo, o que permite avaliar-se a amplitude 
dos incomparáveis amparos oferecidos à nossa gente.

Para que se possa ajuizar, corretamente, a elas-
ticidade de consultas e operações, resta ressaltar que, 
em seu centro cirúrgico, no ano de 2010, foram efe-
tuados mais de 10 mil procedimentos, o que atesta a 
extensão de um trabalho imensurável, levando-se em 
conta as parcas disponibilidades existentes, grande 
parte decorrente de campanhas permanentes para an-
gariação de fontes financeiras, sempre aquém das reais 
necessidades de um atendimento que bem se aproxi-
ma dos padrões de qualidade de órgãos congêneres.

O sesquicentenário, portanto, da Irmandade Be-
neficente da Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza 
não poderia deixar de merecer o compulsório realce 
de que ora me incumbo, em nome da nossa bancada, 
com assento do Congresso Nacional.

Com isso, testemunhamos ao dinâmico Prove-
dor Luiz Marques, a todos os abnegados Mordomos, 
ao corpo clínico e ao funcional, bem assim a todas as 
categorias de colaboradores, o reconhecimento indis-
pensável pelo inestimável concurso colocado ao dispor 
do Ceará e de sua gente.
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A Santa Casa, em seu beneditino afã, ao longo 
de 150 anos de exemplar devotamento, não poderia 
deixar de recolher o sentimento de profunda gratidão de 
todos quantos, no Parlamento e fora dele, obrigam-me 
a expressar, no embalo de pura emoção e impregnado 
dos anseios de cidadania, o irrepreensível desempe-
nho médico-social de real magnitude.

O SR. LAEL VARELLA (DEM – MG. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ao pronunciar o primeiro discurso do ano, 
quero apresentar uma homenagem toda especial aos 
nossos trabalhadores rurais, co-responsáveis pelo 
sucesso crescente da agropecuária brasileira. Na ver-
dade, são eles os grandes esquecidos da imprensa 
e – por que não dizer – desta Casa. Quanto espaço 
consagrado pela mídia noticiando o criminoso “janeiro 
vermelho” do MST – aliás, fracassado! 

Até quando os nossos trabalhadores rurais ho-
nestos e dedicados seguirão esquecidos? Até quan-
do continuarão eles sem voz e sem vez? Será que no 
Brasil não há mais lugar para a honradez? Ou seria 
pelo fato de eles tomarem sempre o partido dos pro-
prietários e contrário aos invasores do MST?

Sra. Presidente, todos sabemos que de Norte a 
Sul do Brasil os invasores de terras vêm de fora, com 
palavras de ordem, de maneira muito bem organizada, 
são sempre pessoas estranhas no local. O trabalhador 
rural autêntico e que trabalha a terra para ganhar o seu 
sustento, para viver bem com sua família, esses verda-
deiros heróis ficam sistematicamente ao lado do patrão. 

A harmonia reinante entre patrões e empregados 
no campo faz uma silenciosa, mas genuína contrarre-
volução agrária, da qual não se fala ou não se pode 
falar. Ela representa o dique, a bem dizer, favorecida 
por Deus, para contrarrestar todo o esforço internacio-
nal da revolução agrária que nos conduziria à miséria 
e à desolação que hoje grassa em Cuba, por exemplo.

Conforme previsão e análise acertada do sau-
doso e combativo Prof. Plinio Corrêa de Oliveira: “Os 
trabalhadores rurais não se solidarizam com os inva-
sores: nada os une, tudo os separa” – dos invasores. 
“Ao contrário do que se procura inculcar, as invasões, 
em lugar de testemunharem o poder revolucionário 
sobre as massas trabalhadoras rurais, atestaram – e 
continuam a atestar – precisamente o contrário. 

Isto é, que elas não têm nenhum espírito de revolta 
contra os proprietários, reconhecem-lhe placidamente 
a influência, e lhes acatam os direitos patrimoniais. É 
tão geral este ponto, que pode ser tido quase como 
um plebiscito.

Em termos mais precisos, os boias-frias e assa-
lariados do Brasil inteiro – ou como que tanto – deve-
riam estar a esta hora efervescendo de indignação e 

de revolta, vendo de longe, de perto... – e em muito 
casos quão de perto! – chegar finalmente para eles o 
momento da libertação. 

Pelo contrário, sua atitude diante das hordas li-
bertárias que se aproximam não é a de cúmplices, nem 
sequer a de colegas. Exatamente como os patrões, 
olham silenciosos, perplexos e abandonados pelas 
autoridades, essa prodigiosa capitulação do Poder Pú-
blico ante as forças do caos. O que tudo significa que, 
em face dos invasores, nada os une e tudo os separa. 
Em face dos patrões, tudo os une e nada os separa.”

Sra. Presidente, além de prestar esta merecida 
homenagem aos trabalhadores rurais do Brasil, quero 
fazer um ato de reparação ao tributo – de triste lem-
brança – concedido ao MST, no final do ano passado, 
pela Câmara dos Deputados. Com efeito, entre aplau-
sos e protestos, esta Casa pretendeu homenagear 
João Pedro Stédile, esse agitador profissional do MST.

Qual a justificativa para tributar honras ao líder 
de um movimento sem personalidade jurídica e que 
ao mesmo tempo se esbalda em invadir propriedades 
privadas e destruir o trabalho sacrificado, mas neces-
sário no campo? Atitude como essa, Sra. Presidente, 
só desmerece o nosso País – e aconteceu aqui –, e 
ficamos mesmo com cara de republiqueta.

Guardo comigo notícia da Folha de S.Paulo “Entre 
aplausos e protestos, João Pedro Stédile, fundador do 
MST, foi homenageado pela Câmara dos Deputados. 
Junto com outras 31 pessoas, ele recebeu a Medalha 
de Mérito Legislativo por seus serviços prestados para 
a sociedade. Ao ser anunciado no microfone como 
economista e fundador do MST, algumas pessoas, que 
não quiseram se identificar, o vaiaram. Outras gritaram 
palavras de apoio ao movimento.”

Sem dúvida, Sra. Presidente, atitudes como essas 
contribuem enormemente para que a classe política 
perca credibilidade junto à opinião pública. Estamos 
entre os últimos colocados na pesquisa de confiabilida-
de, com apenas 8% de aprovação, enquanto as Forças 
Armadas se encontram em primeiro lugar.

Sra. Presidente, saiba que o MST é repudiado pela 
opinião pública nacional exatamente por não respeitar 
o direito de propriedade e não representar os autên-
ticos trabalhadores rurais. Esta Casa só readquirirá a 
confiança do público quando defender os valores bá-
sicos de nossa civilização cristã, e, ao mesmo tempo, 
condenar essas hordas revolucionárias que visam re-
alizar o sonho de Marx: eliminar a propriedade privada.

Tenho dito.
O SR. SIMÃO SESSIM (Bloco/PP – RJ. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, é com muita alegria no coração que 
reassumo pela nona vez consecutiva, agora para a 
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54ª Legislatura, as minhas atividades nesta Casa, 
com a honrosa delegação que me foi conferida pelo 
meu querido, amado e respeitado povo do Estado do 
Rio de Janeiro.

Não medirei esforços para atender às expecta-
tivas dos 78.800 amigos eleitores que me reconduzi-
ram a esta Casa para o nono mandato consecutivo, 
tornando-me, desta forma, com muita honra, o terceiro 
parlamentar mais antigo nesta Casa, ao lado de figu-
ras tão ilustres, tão ilibadas e conceituadas no cená-
rio nacional como Henrique Eduardo Alves, Inocêncio 
Oliveira e Miro Teixeira.

Reiniciamos nossos trabalhos com uma renova-
ção nesta Casa de 44%. São 226 novos Deputados 
compromissados com o propósito de defender o inte-
resse maior do povo brasileiro.

Aproveito a oportunidade para manifestar meu 
sentimento de carinho e apreço a todos os colegas 
com quem convivi e muito aprendi nesta Casa até a 
Legislatura passada, mas que, infelizmente, a partir 
de agora não mais estarão conosco. Alguns deles vão 
continuar a nobre missão da vida pública na Casa ao 
lado, o Senado Federal, e dar sua contribuição para o 
fortalecimento do Congresso Nacional.

Estendo minhas esperanças ao sucesso do Go-
verno da Excelentíssima Senhora Presidenta da Re-
pública, Dilma Rousseff, que assumiu o cargo maior 
da vida pública deste País sob forte clima de confian-
ça da sociedade brasileira de que fará um governo 
melhor ou igual ao do ex-Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, conforme revelou pesquisa Datafolha de de-
zembro passado.

Tive o prazer de ler notícia recente dando conta de 
que as previsões mais modestas do Governo Federal 
de crescimento para 2011, em relação ao desempenho 
da economia nacional em 2010, não desanimam os 
empresários brasileiros. Ao contrário, pesquisa realiza-
da em outubro pela Câmara Americana de Comércio, 
em parceria com o IBOPE, revelou que, em 2010, 80% 
dos empresários apostavam no aumento de vendas, 
ao passo que para 2011 o otimismo é ainda maior e 
a expectativa bate 87% do universo de 500 empresas 
consultadas.

Outra boa notícia, publicada na edição especial 
O mundo em 2011, da revista semanal inglesa The 
Economist, projeta que o Brasil tornar-se-á a sétima 
maior economia do planeta neste ano, com Produto 
Interno Bruto (PIB) superior a 2 trilhões de dólares, 
superando a economia italiana, que nunca antes fora 
menor do que a brasileira. 

Certamente a Presidente Dilma Rousseff também 
terá nesta Casa uma base ampla para tocar medidas 
importantes que ficaram pelo caminho, tais como a 

reforma política e a reforma tributária, de forma que o 
sistema seja de fato simplificado, racionalizado e mo-
dernizado, como deseja a sociedade brasileira.

Esse talvez seja o maior desafio da Presidenta 
Dilma Rousseff, visto que há na sociedade brasileira 
consenso sobre sua necessidade e urgência.

E esta Casa, Sra. Presidente, nobres Deputados, 
com certeza vai pautar sua conduta no discurso mais 
voltado para o confronto das ideias e o aperfeiçoamen-
to das políticas públicas.

Estamos, portanto, torcendo para que a Presi-
denta Dilma Rousseff consiga garantir o crescimento 
econômico sustentável, melhorar a qualidade do gasto 
público e erradicar a miséria extrema do povo brasileiro.

Como S.Exa. deixou claro, para ser verdadeira-
mente democrático, o Brasil precisa criar oportunida-
des para todos.

Muito obrigado, Sra. Presidente. 
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Jonas 
Donizette.

O SR. JONAS DONIZETTE (Bloco/PSB – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, na semana passada me 
reuni com o Prefeito Hamilton Bernardes, Presidente 
do Conselho da Região Metropolitana de Campinas, 
ocasião em que S.Sa. trouxe à tona assunto que com 
certeza vai ganhar a atenção dos membros desta Casa. 

Os Prefeitos estão muito preocupados. No último 
dia do ano passado, o Presidente baixou o Decreto nº 
7.418, que diz respeito a restos a pagar. Segundo esse 
decreto, os restos a pagar não processados até abril 
serão cancelados. Por que o alarme, a preocupação 
dos Prefeitos? Porque muitas obras estão em anda-
mento, o processo burocrático é lento, demorado, os 
municípios fazem tudo para atender ao cronograma, 
mas, muitas vezes, por intempéries da natureza ou 
pelos entraves da burocracia, não conseguem.

Protocolamos esse ofício na Secretaria da Casa 
Civil pedindo esclarecimentos sobre o referido decre-
to, para saber até que ponto atingirá as obras em an-
damento, para dar tranquilidade aos Prefeitos e aos 
cidadãos, porque a obra que custa mais caro para a 
população é a obra parada, inconclusa.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – A 
Mesa parabeniza V.Exa. por suas explanações, extre-
mamente oportunas.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Celso Maldaner.

O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, 
convido meus colegas Parlamentares a prestigiar o 
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lançamento do livro Milagre Real, do ex-Senador ca-
tarinense Neuto Fausto de Conto. 

Atendendo a apelos de lideranças dos países do 
MERCOSUL e diante da recorrência da inflação em 
diversos países da América do Sul, Neuto escreveu o 
livro Milagre Real, que aborda a trajetória da inflação 
brasileira desde a Independência e destaca o Plano 
Real, as razões pelas quais deu certo e os ganhos que 
o Brasil conquistou. 

O lançamento do livro será na quarta-feira, às 
18 horas, na biblioteca do Senado Federal. Neuto de 
Conto é protagonista de uma das mais belas e bem-
-sucedidas trajetórias políticas de Santa Catarina e do 
País, tendo contribuído com sua integridade, inteligên-
cia, sensibilidade e sua característica agregadora na 
história do Parlamento brasileiro. 

Aos 72 anos, Neuto concluiu, na última sema-
na, o seu nono mandato eletivo como senador pelo 
PMDB de Santa Catarina. Natural de Encantado, no 
Rio Grande do Sul, foi um dos desbravadores de São 
Miguel do Oeste nos anos de 1950, onde atuou como 
contador e empresário. 

Fundou a primeira indústria de óleos do Estado 
e um frigorífico. Na política, foi três vezes Vereador na 
sua cidade, Deputado Estadual, Deputado Federal e 
Senador. Também foi Secretário de Estado da Fazen-
da e da Agricultura.

O livro Milagre Real teve origem na relatoria do 
plano de estabilização da economia, em 1994, quando 
Neuto foi procurado pelo Presidente do PMD, o hoje 
Senador Luiz Henrique da Silveira, para ser o relator. 

Como relembra o próprio Neuto, o negociador do 
Governo era o economista Edmar Bacha, que entregou 
a proposta dizendo que era inalterável. Neuto ouviu 
todas as entidades representativas durante quase um 
mês e introduziu 53 alterações na proposta. 

Em 1994 o PIB do Brasil era de 341,3 bilhões de 
reais. O ano de 2010 encerrou-se com o PIB de 3,2 
trilhões de reais, com crescimento de 9 vezes em 15 
anos. O salário mínimo, que equivalia a 94 dólares, 
hoje está em torno de 300 dólares. O Brasil, que era 
o País do Futuro, hoje é o País do Presente. 

Estamos caminhando para ser, ainda nesta dé-
cada, a quinta economia do mundo. Não é só pelo Pla-
no Real, ele foi a base do processo, ao garantir uma 
moeda estável. Concluído o projeto de conversão, foi 
aprovado na Comissão Mista do Congresso, depois 
no plenário e em seguida foi adotado o plano que o 
relator chama de “Milagre Real”. Ele criou a URV, que 
convertia todos os preços da economia, mas no bojo 
trazia a nova moeda, o real. 

O Brasil tinha passado, nos últimos 10 anos, por 
cinco planos fracassados e a inflação chegou a 80% 

ao mês, 2,5% ao dia. No dia 18 de maio o plano foi 
aprovado no Congresso e no dia 21 foi sancionado pelo 
Presidente Itamar Franco. Em 1º de julho o Brasil ado-
tou o real como moeda, resultado de projeto elaborado 
por uma equipe de economistas, coordenada pelo en-
tão Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. 

Convido todos, portanto, a prestigiar o relator 
do plano de estabilização da economia e presto aqui 
minha homenagem ao amigo Neuto de Conto enalte-
cendo sua rica contribuição pública ao País.

Muito obrigado.
O SR. JERÔNIMO GOERGEN (Bloco/PP – RS. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, quero fazer 
um apelo a esta Casa. Está sendo feito um novo acor-
do nos municípios de fronteira do País com o Uruguai 
e a Argentina.

O Uruguai já assinou o acordo e a Argentina 
também deve fazê-lo. No entanto, Parlamentares da 
Casa pretendem criar Comissão Especial para tratar 
do tema, o que pode emperrar ou atrasar a assinatu-
ra do acordo.

Quero registrar o trabalho iniciado pela Senadora 
Ana Amélia Lemos, que está pedindo a todos os Par-
lamentares que se envolvam com esse tema para que 
ele ganhe agilidade e se evite a criação da Comissão 
Especial, porque o acordo evoluiu bem, inclusive com 
a Argentina.

Muito obrigado, Sra. Presidente.
O SR. PAULO TEIXEIRA (Bloco/PT – SP. Sem 

revisão do orador.) – Sra. Presidente, é uma perda ir-
reparável! Morre, aos 45 anos, meu amigo advogado, 
historiador e jornalista Cássio Schubsky.

Colegas Deputados da Câmara, é com pesar que 
ocupo esta tribuna para comunicar o falecimento de um 
grande advogado e estudioso do Direito. Trata-se do 
advogado, historiador e jornalista Cássio Schubsky, de 
45 anos, que morreu na tarde de ontem, terça-feira, 8 
de fevereiro, em São Paulo, de enfarto. O enterro será 
nesta quarta-feira, no Cemitério Israelita do Embu. 
Cássio deixa mulher, Eliane, e uma filha, Gal.

Cássio Schubsky colocou suas aptidões profissio-
nais a serviço do Direito e da Justiça. Era o editor da 
Lettera.doc, editora especializada em livros jurídicos, 
especialmente sobre história jurídica. Como historia-
dor, ele escreveu na Consultor Jurídico, entre 2008 e 
2009, a coluna Justiça na História.

Um dos seus livros mais importantes foi Estado 
de Direito Já – Os trinta anos da Carta aos Brasilei-
ros, obra sobre o documento que iniciou o processo 
de transição para a democracia após o regime militar, 
em 1979. Para organizar o livro, Cássio entrevistou o 
idealizador da Carta aos Brasileiros e um dos ícones 
do Direito brasileiro, Goffredo da Silva TelIes.



05414 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2011

Depois vieram outras obras, que ele escreveu ou 
publicou e que também são fundamentais para enten-
der a história do Direito no Brasil, como Clóvis Bevilá-
qua, um Senhor Brasileiro e Luiz Gama, o Advogado 
dos Escravos. Ultimamente trabalhava na produção 
do livro comemorativo dos 75 anos da CAASP, a caixa 
beneficente da OAB-SP.

O advogado da União e professor universitá-
rio Otávio Luiz Rodrigues Junior, que trabalhou com 
Schubsky em alguns de seus projetos, lamentou a mor-
te prematura do amigo: “Era, antes de mais nada, um 
artesão da história. Produzia textos de alta qualidade, 
com intensa pesquisa de campo e com meios aquém do 
que os necessários, emprestando uma nova roupagem 
a grandes vultos da história jurídica brasileira. Deixa 
uma marca na historiografia jurídica que merece ser 
seguida e admirada. Sua obra sobre Clóvis Beviláqua 
é um exemplo de seus grandes méritos”.

Querido Cássio, descansa em paz, mas saiba 
que o teu legado é imortal! Aos familiares, minha so-
lidariedade.

Muito obrigado, Sra. Presidente.
O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT – AP. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, Deputada 
Rose de Freitas, saúdo V.Exa. e o Plenário, na pessoa 
da Governadora, Senadora e Deputada Federal Be-
nedita da Silva, que foi minha colega no Senado. Seja 
bem-vinda à Casa novamente, Deputada Benedita.

Aproveito este tempo, Presidenta Rose, para 
informar a Casa a respeito de um projeto de lei que 
apresentei para garantir a assistência, o atendimen-
to nas creches, portanto, atendimento a crianças de 
zero a 3 anos, durante as férias, durante os meses de 
julho e janeiro.

Estamos propondo alteração da LDB, para que, 
no caso das creches, o período de atendimento não 
seja de apenas 200 dias, mas, sim, de 240 dias. E no 
período de férias o atendimento pode ser feito pelos 
cuidadores, pelas cuidadoras, a fim de que as crian-
ças tenham atendimento permanente, e as mulheres 
possam trabalhar tranquilamente.

O SR. FERNANDO MARRONI (Bloco/PT – RS. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, senhoras e senhores que 
nos assistem pela TV Câmara, a Companhia Nacio-
nal de Abastecimento – CONAB divulgou hoje o seu 
quinto levantamento da safra de grãos referente ao 
ciclo 2010-2011. E o resultado é animador. Segundo 
os dados, a previsão é de que teremos um recorde na 
produção, com 153 milhões de toneladas.

Essa pesquisa – e principalmente o resultado 
projetado pela CONAB – é importante devido principal-
mente a uma preocupação que todos nós temos nestes 

últimos anos com relação às mudanças climáticas e os 
efeitos que elas têm causado no clima da maioria das 
regiões do País. Locais que sempre tiveram caracte-
rísticas climáticas bem definidas agora vêm sofrendo 
ciclicamente com excessos de chuvas ou estiagens 
prolongadas, dependendo da região.

Pois nesta safra, mesmo com esses efeitos cli-
máticos, as produções de feijão, soja, arroz e algodão, 
por exemplo, cresceram bastante. De acordo com a 
CONAB, a colheita deve apresentar um aumento de 
3,8 toneladas em relação ao apresentado na safra pas-
sada, com uma ampliação da área plantada de 3,1%.

Com isso, fica mais uma vez provado algo que 
tenho falado aqui nesta Casa há bastante tempo: o 
Brasil tem uma capacidade agrícola fantástica e pode 
ampliar muito sua produção. E esse crescimento, con-
forme a EMBRAPA tem atestado frequentemente, pode 
ser muito maior. Segundo os técnicos da empresa, 
nosso País pode dobrar seu potencial de produzir ali-
mentos sem que haja a necessidade de se derrubar 1 
hectare sequer das nossas matas e florestas. Ou seja, 
há no Brasil excelentes agricultores, que podem ser 
amparados pelos técnicos capacitados da EMBRAPA 
e seus estudos.

Sendo assim, quero ligar esses dados à neces-
sidade de que venhamos a discutir com responsabi-
lidade o novo Código Florestal que está em pauta no 
Congresso Nacional. Temos que levar em consideração 
todo esse potencial de produção que o Brasil possui 
sem a necessidade de destruição de nossas florestas, 
matas ciliares e mananciais hídricos. Não podemos 
deixar que ações imediatistas e argumentos ampa-
rados em interesses dos ruralistas contaminem uma 
discussão tão importante para o futuro.

Ontem o Partido dos Trabalhadores criou uma 
comissão para discutir o novo Código Florestal e mu-
danças que possam ser feitas na proposta, a fim de 
orientar sua bancada para as votações. Faço par-
te desse grupo de trabalho e estou empenhado em 
apontar um bom caminho a ser seguido. Creio que é 
fundamental que se analise muito profundamente tudo 
o que envolve o Código, para que, dentro de alguns 
anos, não soframos consequências.

Tenho plena certeza de que, com a excelência e 
o potencial agropecuário que tem o Brasil, não é ne-
cessário destruir mais do que já foi feito. A prova está 
aí, nos dados apresentados pela CONAB. Se, mesmo 
com tantas adversidades climáticas, nossos agriculto-
res conseguem ampliar sua produção ano após ano, 
penso que o essencial é pensar em maneiras respon-
sáveis de usarmos os recursos naturais, substituindo 
a motosserra pelo conhecimento científico aplicado 
no campo.
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Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo 
ainda esta tribuna para falar sobre aquele que, para 
mim, é um dos temas de maior importância nesta Casa. 
Trata-se da reforma política.

Há muito tempo se ouve falar em reforma políti-
ca, porém, na prática, ela nunca acontece. Este ano, 
no entanto, vai acontecer. O meu partido, o Partido 
dos Trabalhadores, partido do atual Presidente desta 
Casa, meu companheiro Deputado Marco Maia, está 
empenhado em levar a votação uma nova reforma po-
lítica. Por esse motivo realizamos, entre segunda-feira 
e ontem, um seminário interno, no qual definimos as 
posições do PT em relação ao tema. Vamos defender 
o voto em lista, o financiamento público de campanha, 
o fortalecimento dos programas partidários e maior 
participação feminina no Parlamento. Esses serão os 
pontos principais, que, junto com outras mudanças, 
serão defendidos pelo Partido dos Trabalhadores.

Na verdade o que o PT defende é maior partici-
pação e controle por parte da população na política. 
O eleitor, que é quem nos coloca nesta Casa e em 
qualquer outro cargo eletivo, deve ser protagonista da 
política no Brasil.

Por isso criamos um grupo de trabalho interno 
para estudar e elaborar as nossas ideias em relação à 
reforma política. Como disse o nosso Líder, Deputado 
Paulo Teixeira, “é preciso fortalecer o sistema político 
brasileiro para evitar as distorções que comprometem 
a representatividade no Congresso Nacional”. Com 
certeza, o Brasil sairá ganhando.

Muito obrigado, Sra. Presidente.
O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB – SC. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, retomo hoje desta tribuna o debate 
acerca do Projeto de Lei nº 4.987/2009, de minha au-
toria, que altera o § 2º do art. 23 da Lei nº 9.394 – Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para fixar 
a data de início do calendário escolar.

A meu ver, o calendário escolar deve ter início 
no primeiro dia útil após o Carnaval, admitindo-se sua 
adequação às peculiaridades locais, inclusive climá-
ticas e econômicas, a critério do respectivo sistema 
de ensino, sem com isso reduzir o número de horas 
letivas previsto.

Atualmente, a Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional não define datas fixas para o calen-
dário escolar; estipula apenas a carga horária mínima 
anual de 800 horas e um mínimo de 200 dias de efe-
tivo trabalho.

A volta às aulas no ensino público estadual no 
início de fevereiro traz prejuízos à economia de Santa 
Catarina e à da maioria dos Estados, por exemplo, es-
pecialmente aos setores turístico e produtivo.

As escolas públicas deveriam voltar às ativida-
des depois do Carnaval, uma vez que muitas famílias 
deixam de aproveitar as férias e retornam às suas res-
pectivas cidades, encurtando a já limitada temporada 
de verão no Estado. 

O calendário deste ano, em especial, é mais 
grave. Mal começamos fevereiro e muitos Municípios 
perderão turistas, o que aumenta o problema da sazo-
nalidade e fragmenta as férias das famílias brasileiras. 
A temporada acaba tendo pouco mais de um mês, o 
que inviabiliza o investimento mais forte no turismo.

A regra é que as aulas tenham início após o Car-
naval, mas a legislação é flexível para atender àque-
les gestores que julgam ser conveniente planejar uma 
data diferente em face das necessidades próprias do 
seu sistema de ensino. Esse é um tema já bastante 
discutido pelo trade turístico do País.

Na condição de membro da Comissão de Turismo 
e Desporto desta Casa, julgo que a decisão de iniciar 
as aulas durante a temporada é um retrocesso para o 
desenvolvimento econômico do Estado.

Coloco em debate esse tema para que os nobres 
pares tenham dele conhecimento, na medida em que 
esse projeto de lei atende a uma demanda recorrente 
dos principais destinos de turismo e lazer do País – e 
os setores envolvidos nessas atividades geram riquezas 
importantes para o desenvolvimento de suas comuni-
dades –, sem, contudo, desrespeitar a flexibilidade e 
a autonomia que a Lei de Diretrizes Básicas decidiu 
imprimir à gestão da educação pública brasileira.

Encerro dizendo que levarei a reivindicação ao 
conhecimento do Secretário de Educação de Santa 
Catarina, Marco Antônio Tebaldi, objetivando dialo-
garmos sobre o tema.

Sra. Presidente, gostaria que V.Exa. determinas-
se que fosse dada ampla divulgação a este pronuncia-
mento nos meios de comunicação da Casa.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB – MS. Sem 

revisão do orador.) – Sra. Presidenta Rose de Freitas, 
Sras. e Srs. Deputados, gostaria de falar do trabalho 
do ex-Ministro das Relações Institucionais, hoje no 
Ministério da Saúde, Alexandre Padilha, que nos dá 
a segurança, a certeza de um bom trabalho à frente 
dessa Pasta tão difícil que é a da Saúde. 

Nós, Parlamentares Federais, aos finais de se-
mana sentimos em nossos Municípios as dificuldades 
das pessoas nas mais diversas áreas, seja na hora da 
realização de um exame, seja no momento da consulta, 
seja no caso de uma cirurgia de emergência. Acredito 
que todos esses problemas serão equacionados por 
um Ministro que tem uma proximidade muito grande 
com a Presidenta da República, que faz um trabalho 
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político há algum tempo com os Srs. Parlamentares e 
que vai ter – tenho certeza – desta Câmara dos De-
putados um grande apoio, visto que seu trabalho foi 
profícuo à frente da Secretaria de Relações Institucio-
nais do Governo.

Estivemos hoje com S.Exa., a quem encaminha-
mos todos os nossos projetos que dizem respeito ao 
nosso Mato Grosso do Sul, especialmente da nossa 
cidade de Dourados. Os problemas são diversos. Espe-
ramos que S.Exa. lá esteja presente para ver de perto 
a situação em que nos encontramos. 

Muito obrigado.
O SR. LÚCIO VALE (Bloco/PR – PA. Sem revisão 

do orador.) – Sra. Presidente, aproveito este momento 
para cumprimentar o Prefeito Eslon Martins, de Capa-
nema, no meu Estado, o Pará, que, no último dia 26 
de janeiro, fez uma grande festa para anunciar o iní-
cio dos trabalhos de pavimentação da Avenida Jarbas 
Passarinho, obra de quase 5 milhões de reais, grande 
sonho do povo capanemense.

Naquela oportunidade, entregou ao Reitor da Uni-
versidade Federal Rural da Amazônia o terreno para a 
construção de um campus naquele Município, dando 
oportunidade aos jovens filhos de pobres de também 
terem acesso a ensino superior de qualidade.

Parabéns ao Prefeito Eslon Martins e ao povo de 
Capanema e região.

Obrigado, Sra. Presidente.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Sem revisão 

do orador.) – Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, 
venho a esta tribuna denunciar mais um dos descasos 
do Governo Municipal de São Paulo. A Capital paulis-
tana, que se tem notabilizado pelos índices absurdos 
de congestionamento em suas ruas, agora bate um 
novo recorde, o do preço da passagem dos ônibus.

Quem mais sofre com essa situação é justamen-
te a população mais pobre, aquela que mora mais 
distante do centro e precisa usar várias conduções 
para chegar até o seu local de trabalho. Além do preço 
alto, há filas intermináveis, terminais sucateados, e 
os próprios ônibus não são fiscalizados. Mas mesmo 
com todos esses problemas, o Prefeito autorizou em 
janeiro o aumento da passagem em 11,11%, passan-
do de R$2,70 para R$3,00. Detalhe: um reajuste aci-
ma da inflação, que em 2010 na cidade foi de 5,83%, 
segundo a FIPE.

Esse aumento é uma afronta à população pau-
listana, um descaso com o povo mais carente. Não 
por acaso, causou muita indignação popular. Essa re-
ação fez com que a população saísse às ruas, numa 
sequência de passeatas no centro de São Paulo, com 
destaque para a juventude, que tem sido a vanguarda 
dessa luta, com manifestações que chegaram, inclusi-

ve, a enfrentar a repressão da Polícia Militar, mas que 
têm conseguido abrir espaços e ampliar o apoio da 
população. Prova disso, é que no próximo sábado, às 
10 horas da manhã, haverá uma audiência pública na 
Câmara de Vereadores para debater o tema.

A forma como a gestão Kassab trata o transpor-
te público mostra uma verdadeira inversão de valo-
res. No lugar de privilegiar o transporte coletivo, que 
além de poluir menos democratiza o deslocamento, 
o Prefeito anuncia uma série de obras que têm o 
transporte individual como foco. Em vez de investir 
em corredores de ônibus, capazes de ajudar a de-
safogar o caótico trânsito de São Paulo, a aposta é 
insistir no mesmo modelo já ultrapassado de incen-
tivar o uso de automóveis. Uma dessas obras será 
a construção do túnel da Rua Sena Madureira, por 
onde só passarão carros.

Para piorar o quadro, agora anuncia-se um au-
mento do preço do metrô de São Paulo, previsto já 
para o dia 13 de fevereiro. Ou seja, a situação que já 
estava complicada vai ficar pior. Esse descaso com 
a população de São Paulo precisa acabar. É neces-
sário tratar o transporte público como prioridade de 
fato, melhorar sua qualidade e atendimento, fazer 
com que o transporte coletivo seja realmente o foco 
das atenções das administrações, e não o transpor-
te individual.

Desta tribuna, saudamos a população de São 
Paulo, em especial a sua juventude, que está nas 
ruas e mobilizada para barrar esses aumentos e para 
defender um transporte público de qualidade e aces-
sível a todos.

O SR. LUIZ COUTO (Bloco/PT – PB. Sem revi-
são do orador.) – Sra. Presidente, o Padre Djacy Bra-
sileiro, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em 
Santa Cruz, no Alto Sertão da Paraíba, faz um apelo, 
um clamor por socorro para a luta contra a dengue. 
Eu gostaria de registrar nos Anais da Casa esse ape-
lo que o padre faz.

Ele também levantou como tema a insegurança 
reinante naquela região. Consideramos, Sra. Presiden-
te, que a reforma do sistema de segurança pública do 
nosso Brasil é urgente. Não é possível continuar desse 
jeito. O sistema penitenciário brasileiro está apodreci-
do, corrompido.

Temos de trabalhar para realizar uma profunda 
reforma no sistema de segurança pública, oferecendo 
condições para se fazer segurança preventiva, usando 
os instrumentos de inteligência, para que possamos 
combater a criminalidade.

Muito obrigado, Sra. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
ORADOR
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O SR. WASHINGTON REIS (Bloco/PMDB – RJ. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, colegas 
Deputados, é com muita alegria que registro nos Anais 
da Casa audiência que teremos amanhã, no Ministé-
rio das Cidades, quando apresentaremos o projeto da 
favela digital, de grande relevância.

Ele será implementado em Duque de Caxias, no 
Morro da Mangueirinha, no Centenário, onde moram 
mais de 50 mil pessoas, uma região que precisa muito 
de creches e saneamento básico. Criamos esse pro-
jeto com muito carinho, quando tive o privilégio de ser 
Prefeito daquela gloriosa cidade.

Também gostaria de registrar nosso encontro 
amanhã na Agência Nacional de Transportes Terrestres. 
Na ocasião buscaremos o prêmio maior em uma luta 
de mais de 15 anos: a transferência da Praça do Pe-
dágio, na BR-040, no trecho que liga os Municípios do 
Rio de Janeiro e Juiz de Fora, cidade de Minas Gerais.

Isso tem trazido um esvaziamento econômico 
muito grande para aquela região.

Deputada Rose de Freitas, parabenizo V.Exa., 
do nosso querido PMDB – pela condição de primeira 
mulher Vice-Presidente desta Casa.

Obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Mui-

to obrigada.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-

cedo a palavra ao Sr. Deputado Chico Alencar.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, Sras. e 

Srs. Deputados, todas e todos os que assistem a esta 
sessão ou nela trabalham, por coincidência, neste 
mês em que o PT comemora 31 anos de existência, a 
revista Caros Amigos nº 166, nas bancas, traz longa 
entrevista comigo, eu que durante 19 anos fiz parte 
daquela agremiação política, inclusive como membro 
de sua direção nacional. 

Quero registrar nos Anais desta Casa os trechos 
que considero mais relevantes da entrevista, destacan-
do o que representou o PT para tantos de nós hoje do 
PSOL – e as razões de nossa saída. Aliás, estes ver-
sos da música Meia Noite, composição de Edu Lobo e 
Chico Buarque, sintetizam esse momento político tão 
difícil quanto necessário para nós: 

“Meu navio carregado de ideais
que foram escorrendo feito grãos
as estrelas que não voltam nunca mais
e o oceano pra lavar as mãos...”

São estes os trechos que desejo registrar:

“Dei os primeiros passos e... cadeia! Mi-
nha estreia no movimento estudantil, aos 16 
anos, em uma passeata contra a ditadura, 
acabou em prisão. Dormi no quartel da Polí-
cia Militar, em uma estrebaria, com mais cem 
colegas... e os cavalos. (....)

Minha formação foi cristã, minha fé rebel-
de. Naquela época, fim dos anos 60, estavam 
em ascensão o questionamento da burocracia 
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socialista soviética e movimentos que, não ne-
gando o socialismo, buscavam uma renovação.

Eu sou cristão, de formação católica, 
socialista, marxista, apostólico – porque sou 
um pregador –, carioca... não sou romano! 
Católico, apostólico. Romano, não. E come-
cei na JEC, a Juventude Estudantil Católica, 
depois nas comunidades eclesiais de base. 
No Rio de Janeiro, onde o Cardeal era muito 
conservador, ao contrário daqui, com D. Pau-
lo Evaristo Arns, elas não se desenvolveram 
muito; cresceram mais no entorno, na Baixada, 
com D. Adriano Hipólito, de Nova Iguaçu, que 
até foi sequestrado pelo CCC, o Comando de 
Caça aos Comunistas, e depois com D. Mauro 
Morelli, de Caxias e São João de Meriti. (...)

Para lecionar, precisávamos de ‘atestado 
ideológico’. Na segunda metade dos anos 70 
passei no concurso para professor de História, 
mas não pude tomar posse, porque eu preci-
sava do ‘atestado ideológico’. Fiquei no DOPS 
esperando uma hora e meia Mário Borges, 
inspetor. Era aquele protótipo mesmo de tira, 
gordão, forte, mal humorado. Um jovem profes-
sor, concursado, aprovado, fica na antessala 
daquele prédio sombrio para ser sabatinado 
por um policial, truculento, torturador, muito 
mal afamado nos meios juvenis. Eles tinham 
minha ficha completa desde a prisão em 1966 
até a passagem pelo grêmio do Colégio de 
Aplicação. (...)

O PT foi uma experiência singular. Duran-
te um tempo importante da história inicial do 
PT – não sem contradições, isto foi praticado: 
mandatos populares, gabinetes de rua, pres-
tação de contas públicas, audiências abertas, 
idas aos bairros, presenças nos movimentos, 
apoiando as lutas. O Parlamento podia ser um 
instrumento para ajudar esses movimentos, 
para não ser um Parlamento estritamente bur-
guês, ou da reprodução do sistema dominante. 
Hoje a aliança do PT com o PTB – com o PL, 
com o PR ou o PP é corriqueira, está dada. (...)

Naquela época, em 1996, havia comí-
cio com militância. Por 1,5% a gente não foi 
para o segundo turno na disputa da Prefeitura 
do Rio. Foi muito bonita a campanha, só que 
perdemos. (...)

A ruptura foi dolorosa. Nossa saída do 
PT foi o momento mais doloroso depois do 
enfrentamento da ditadura: foi um golpe, uma 
frustração. Já na crise, propus ao tesourei-
ro, que era Delúbio, em 2004, que a gente 

desse um exemplo: transparência total; cada 
centavo que entre para a campanha a gente 
publicar on-line. E ele: ‘transparência demais 
é burrice’! (...)

A gente fez plenárias com 300, 400 pes-
soas, para discutir: sai ou não sai, fica ou não 
fica. E houve uma maioria, digamos que de 65 
para 35, 60 para 40, pela saída do PT. Foi difí-
cil, foi dolorosa. E vieram convites para entrar: 
PSB – PPS. PV – PDT – PCdoB. Esses parti-
dos considerados mais progressistas queriam 
nossos quadros políticos mais conhecidos, 
mas nós dissemos: ‘Não, então é melhor ficar 
no PT do que trocar seis por meia dúzia’. E aí 
ingressamos no PSOL – que já tinha os seus 
fundadores ali, mas ainda sem ter disputado 
nenhuma eleição.

Nós saímos do PT para continuar pra-
ticando os valores políticos que aprendemos 
no próprio PT – e que no PT de hoje não são 
viáveis de se praticar. Você tem que fazer um 
nível de concessão que lhe ofende, agride, 
choca. Não dá, ficou insustentável. (...)

Cooptação dos movimentos – desde 
aquela época achava que a autonomia dos 
movimentos populares e sociais era muito im-
portante, e continuo achando. Tudo que per-
manece ‘chapa branca’ perde a pujança, perde 
a função. É o problema do socialismo quando 
estatiza a própria dialética da sociedade e aí 
isso tudo perde o viço.

O espaço da cooptação, da política do 
atrelamento, abre um patamar de disputa maior 
do que o da repressão. Na repressão você 
fica encolhido, sufocado, não tem espaço de 
movimentação. A cooptação coloca na cena 
pública concepção de movimento, sua relação 
questiona os próprios movimentos, a gente 
tem como estar lá, fazendo esse embate. (...)

Ninguém tinha a ilusão de que Lula ia 
decretar o socialismo, a gente não era mais 
ingênuo, mas achava que ia ser um Governo 
de mudanças. Essa comunicação com a popu-
lação faz com que o cidadão comum, inclusive 
despolitizado, identifique-se: ‘Lula sou eu. Eu 
sou um Silva, também. A diferença é que ele 
é um ex-pobre, mas que continua sabendo o 
que é a vida da pobreza. Eu continuo pobre, 
aqui, mas deu uma melhoradinha, comprei até 
uma geladeira nova’.

Lula, de qualquer maneira, pela sua bio-
grafia, pela sua história, tinha de dar satisfa-
ções a um nível de demanda popular maior, 
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tanto que não houve uma repressão aberta 
aos movimentos populares. (...)

Sobre as eleições 2011 e o PSOL – eu 
entendo essa última eleição minha, com es-
ses 240.724 votos, como uma espécie de cul-
minância de uma trajetória de vida política. 
O PSOL – que tem só cinco anos de vida, é 
um partido que ainda não se consolidou, um 
partido pequeno com vocação de grandeza. 
Há também quem diga que partido político 
no Brasil que não tiver uma figura fortemen-
te carismática não se afirma nacionalmente. 
É uma meia verdade, a realidade mostra um 
pouco isso. Lula é muito maior que o PT e He-
loísa Helena é uma figura que tem também 
esse carisma, essa capacidade de se inserir 
no imaginário popular.

Em 2006 o PSOL sobreviveu. O PSOL 
no imaginário da parcela da população que 
identifica a legenda tem uma boa figura, que 
agora com essa eleição de 2010 se confirmou. 
Heloísa fez em torno de 6 milhões de votos. 
Plínio fez 900 mil. Entretanto, a votação na 
legenda e nas eleições proporcionais para 
o PSOL manteve-se a mesma. Lá no Rio de 
Janeiro Plínio arrastou multidões de jovens, 
quando fez um circuito universitário, fez uma 
bela figura, questionando, contestando. Plínio 
era um provocador, no sentido de resgatar a 
dimensão do debate político. Ele colocava 
questões que incomodavam Dilma e a própria 
Marina. (...)

As esquerdas têm de construir em 2011 
uma plataforma comum, que envolva política 
econômica, assumir a dívida pública como 
uma questão central para a formulação de 
uma política econômica, que reduza a força 
do capital financeiro, da ciranda, e que tenha 
no seu âmago, evidentemente, a questão do 
controle ambiental, a questão ecológica e da 
chamada sustentabilidade. (...)

Despolitização da política – o aumento 
dos Parlamentares foi abusivo, sem a menor 
sensibilidade em relação à sociedade, mas o 
que isso expressa? A autonomização da vida 
política em relação à sociedade. No Brasil, 
mais que em outros lugares, a atividade política 
passa a ser quase que uma loja de departa-
mentos, que são os partidos com interesses 
próprios e muito vinculados a sugar a máquina, 
a promover fidelidades de acordo com o que 
puderem mamar nas tetas do Estado. Mandato 
virou uma profissão, e não mais um serviço.

O PSOL é um dos poucos partidos que 
ainda mantém a mística da política como ins-
trumento de mudança. A grande maioria está 
inteiramente inserida nisso que eu estou cha-
mando de profissionalização da política. Es-
tamos em uma ‘democracia direta do capital’, 
como diz o Prof. Carlos Walter. Por isso o papel 
decisivo da instância política, daquela ideia 
de divisão de poderes que é da antiguidade 
clássica greco-romana, em algum aspecto, e 
depois recebeu a formulação de Rousseau, 
de Montesquieu, de Locke. Nem isso mais a 
gente está tendo, a representação, a chamada 
soberania popular. Mas a ideia de felicidade 
está na luta. (...)

‘Eficiência’ como valor absoluto – o dis-
curso hegemônico é o da ‘eficácia’, da ‘compe-
tência’, do desenvolvimento a qualquer preço; 
é o Brasil avançando nos marcos do capita-
lismo: ‘nós já não somos dependentes dos 
Estados Unidos, nós já estamos afirmando-
-nos como potência mundial’. É um discurso 
muito enganoso, que não resiste ao olharmos 
para a nossa realidade e vermos como anda 
a educação pública, como anda a gestão das 
cidades, como anda a economia, que real-
mente permitiu esse crescimento, mas que 
tem enormes fragilidades. (...)

Educação – nosso papel, do PSOL – é 
jogar para a sociedade a discussão: qual é 
a concepção central do Plano Nacional de 
Educação? Que apostas ele fazem, para nós 
estratégica, por uma educação radicalmente 
pública e democrática? O que é a parceria 
público-privada na educação, que o PROUNI 
estabelece?

O programa do PMDB – que também é 
Governo, tem forças poderosas, dentro dessa 
visão de um modelo de desenvolvimento onde 
o privado é o êmulo, é o único possível, com 
a crítica, que procede, pela má gestão da má-
quina mastodôntica do Estado, a burocracia, a 
lentidão, a corrupção, propõe um PROUNI para 
o ensino básico! Na concepção atual, parece 
que é uma grande parceria público-privada em 
todas as áreas, inclusive na área política. E a 
instância pública vai encolhendo-se.

A ausência do Estado em áreas pobres foi 
dirigida e intencional. O Poder Público encolhe-
-se, mas a política de clientela, o centro social, 
está lá sempre, essa área não é esquecida, 
porque está lá o eleitorado. Aí, é claro, surge 
o tráfico armado de drogas, e o negócio da 
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arma é mais letal e perigoso para esse tipo de 
domínio, que tem como alternativa as milícias, 
igualmente criminosas. O domínio armado do 
tráfico cria uma situação de despotismo nas 
comunidades pobres; quem não têm conivên-
cia com isso, têm convivência. (...)

A ‘guerra’ no Rio é uma falácia. É uma 
falácia dizer que é uma guerra, ‘o Rio está 
em guerra’. Guerra supõe projetos de poder e 
concepção de Estado, de nação, em confronto. 
Não há nada disso. Há um negócio, que tem o 
seu baronato, que de fato não está no morro. 
Ali é o varejo armado da droga. São meninos, 
como disse muito bem Marcelo Freixo, ‘pé de 
chinelo, a arma de alta letalidade no braço e... 
cabeça vazia’.

As autoridades políticas que apoiaram a 
formação das milícias como autodefesa comu-
nitária são as mesmas que agora falam de um 
novo paradigma de combate a essa criminali-
dade. Para a autoridade da Segurança Pública 
no Rio de Janeiro há distinções: ‘há a facção 
do crime que vai para o confronto; é essa que 
nós estamos combatendo agora. Há a que 
está mais de olho no negócio, corrompe. Os 
milicianos não são bonzinhos, são igualmente 
cruéis, uma coisa violentíssima. Mas eles não 
mandam bala contra nós, a Polícia pode entrar 
em áreas controladas por milícias, que eles se 
encolhem, ficam discretos, alguns procuram 
nem ser reconhecidos, porque podem ser co-
legas de batalhão. Tem de haver prioridade, 
não damos conta de tudo’.

No Morro da Providência houve aquela 
tragédia dos soldados do Exército entregarem 
os meninos para um grupo rival de traficantes. 
Isso é terrível e mostra que Exército não é para 
fazer policiamento. Os generais do Comando 
Militar do Leste disseram-me: ‘Não, mas é para 
a gente fazer um apoio logístico’.

A população ali está gostando dessa pre-
sença das UPPs, porque são soldados com 
formação nova, não é o PM de formação tru-
culenta e corrupta. Mas sem ação social forte, 
continuada, não vamos avançar. (...)

Direito à memória – a concepção vigen-
te na cúpula das Forças Armadas é de que o 
passado não pode ser revisitado, de que esse 
livro da História tem de ter as suas páginas 
puladas e se possível arrancadas. Qualquer 
movimento de abertura de arquivos e identi-
ficação de torturadores eles carimbam como 

revanchismo, como se nós outros quiséssemos 
torturar os torturadores.

Nesse aspecto, o Brasil, além de ser 
condenado internacionalmente, continua mais 
atrasado que os nossos vizinhos. Era para ser 
Comissão da Verdade e da Justiça, virou só 
Comissão da Verdade. A gente tem de avançar 
por uma questão civilizatória, e saber quem, 
em nome da autoridade pública, com recur-
so público, sendo servidor público, cometeu 
crimes. A gente tem o direito de saber quem, 
usando inclusive estabelecimentos públicos, 
montou centros de tortura. Como, por quê, 
quem financiou? 

É um aforisma antigo: quem não se re-
corda do passado, corre o risco de revivê-lo.”

Ficam o registro e a nossa disposição de construir 
a grande política no Brasil, que é uma necessidade da 
sociedade e de um futuro digno para todos nós.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB – PE. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta Rose de 
Freitas – que representa o Espírito Santo e também as 
mulheres no poder –, Sras. e Srs. Deputados, antes de 
abordar o assunto que me traz à tribuna, com pesar, 
quero anunciar o falecimento de dois ex-Deputados 
Estaduais do meu Pernambuco: na semana passada, 
Inácio Valadares Filho; ontem, Argemiro Pereira, a Ba-
raúna do Sertão.

Fui colega de Argemiro e, antes, de Inácio. Fo-
ram eles dois grandes sertanejos, que desbravaram 
o sertão, promovendo a integração entre o interior, a 
Capital e o resto do País.

Desta tribuna, então, em nome do povo pernam-
bucano, envio aos familiares de Argemiro e de Inácio 
minha solidariedade.

Feito o registro, Sra. Presidenta, Sras. e Srs. 
Deputados, passo ao tema do meu pronunciamento.

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço – FGTS aprovou na última semana, 
os novos limites operacionais para o programa habita-
cional Minha Casa, Minha Vida, de acordo com a pro-
posta feita em conjunto pela Confederação Nacional 
da Indústria – CNI, Câmara Brasileira da Indústria da 
Construção – CBIC, Confederação Nacional do Co-
mércio – CNC e o SECOVI-SP.

Pela proposta, o novo teto para financiamento 
será de 170 mil reais para as Regiões Metropolitanas 
de São Paulo e Rio de Janeiro e para a área central 
de Brasília. O teto atual é de 130 mil reais.

Para as demais Capitais e cidades com mais de 
1 milhão de habitantes, o teto ficará em 150 mil reais. 
Já para os Municípios com população entre 250 mil e 
1 milhão de habitantes, o limite será de 130 mil reais. 
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Cidades com população entre 50 mil e 250 mil habi-
tantes, 100 mil reais, e 80 mil reais para as de até 50 
mil habitantes.

Ressalto a minha alegria em constatar esse au-
mento dos tetos do Programa Minha Casa Minha Vida. 
Considero que a decisão foi tomada no momento cer-
to, pois os valores estavam congelados há mais de 
três anos e, afinal de contas, a inflação e os insumos 
tiveram uma pequena movimentação, o que justifica 
plenamente a mudança.

Com relação à nova etapa do Minha Casa, Minha 
Vida, que pretende construir 2 milhões de moradias até 
2014, os desafios são grandes, e muito ainda precisa 
ser aperfeiçoado.

Era o que tinha a dizer, Sra. Presidenta.
O SR. AUDIFAX (Bloco/PSB – ES. Sem revisão 

do orador.) – Minha Presidenta, nesta primeira vez 
em que falo neste plenário, quero agradecer a Deus 
e à população do meu Estado por estar nesta Casa.

Quero fazer dois registros. O primeiro diz respeito 
a V.Exa., nossa Deputada do Espírito Santo. É motivo 
de muito orgulho e alegria ter V.Exa. na condição de 
1ª Vice-Presidente da Casa. Nosso Estado está feliz 
com esse fato histórico. Sou membro da bancada e 
quero registrar nossa felicidade e orgulho de ter V.Exa. 
participando desta Mesa Diretora.

O segundo registro diz respeito ao nosso Gover-
nador Renato Casagrande, que em menos de um mês 
vem mostrando muito trabalho, inaugurando obras, as-
sinando ordens de serviço, mas sem perder de vista 
o equilíbrio fiscal.

Nesta semana o auge inaugural no Espírito San-
to se inicia na Escola Sérgio Egídio, no Bairro José de 
Anchieta, no nosso Município de Serra. Com muita 
alegria. Que Deus nos abençoe.

Parabéns, mais uma vez, a nossa Vice-Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Mui-

to obrigada.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-

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

revisão do orador.) – Sra. Presidente Rose de Freitas, 
Sras. e Srs. Deputados, estou estreando no microfo-
ne da Casa.

Infelizmente o Deputado Audifax se adiantou, 
mas também quero registrar o orgulho que a bancada 
capixaba tem por V.Exa. ocupar posição de destaque 
nesta Mesa Diretora, o maior cargo que a representa-
ção do Espírito Santo já teve na Câmara Federal: 1ª 
Vice-Presidente.

Quero dizer da alegria que tenho de fazer parte 
de uma bancada que vai trabalhar unida para recu-
perar investimentos em infraestrutura. Hoje fizemos a 

primeira reunião, e os sinais são muito positivos. Va-
mos reverter qualquer indício na imprensa de que não 
há união e de que a bancada não está voltada para o 
interesse da população capixaba.

De novo, estamos num momento maravilhoso da 
história capixaba: V.Exa., 1ª Vice-Presidente da Casa, 
e a Deputada Iriny Lopes, Ministra Especial de Políticas 
para as Mulheres no Governo Dilma Rousseff.

É uma enorme satisfação estar aqui com V.Exa. 
nessa posição.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Mui-
to obrigada.

Nós saudamos a eleição de dois grandes líderes 
políticos do nosso Estado, Secretários brilhantes: De-
putados Audifax e Paulo Foletto, que é médico. Sejam 
bem-vindos e contem com a colaboração e o apoio 
desta Mesa.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Eudes Xavier, do PT do 
Ceará.

O SR. EUDES XAVIER (Bloco/PT – CE. Sem re-
visão do orador.) – Sra. Presidenta, nobres colegas, 
quero saudar V.Exa. também por essa tarefa tão glo-
riosa e importante para o Brasil.

Comunico aos nobres colegas que nós já distri-
buímos aos gabinetes o ato de adesão à Frente Par-
lamentar em Defesa da Economia Popular Solidária, o 
qual tive a alegria de coordenar no mandato passado. 
Renovamos, portanto, aos colegas que têm interesse 
pelo tema da economia solidária o pedido de que tam-
bém assine o termo de adesão. Brevemente convidare-
mos o nosso querido Paul Singer, Secretário Nacional 
de Economia Solidária, para novamente relançarmos 
a pauta da economia solidária nesta Casa. 

Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Frente 
Nacional em Defesa da Economia Solidária, criada em 
maio de 2007, é parte do reconhecimento dado pelo 
Parlamento às estratégias utilizadas pelo movimento 
de economia solidária no Brasil. A defesa desse novo 
modo de viver, incorporado pela prática da economia 
solidária, reflete os esforços realizados desde os anos 
1980 para resgatar a cidadania de milhares de trabalha-
doras e trabalhadores alijados do mundo do trabalho. 
Com o passar do tempo o movimento consolidou-se 
socialmente, rompendo as barreiras da exclusão social 
para ecoar no Congresso Nacional.

Não fosse a valentia e insistência dos sujeitos 
sociais históricos, numa busca dedicada e obstinada 
por alternativas de trabalho e renda, pelo resgate da 
cidadania dos sujeitos marginalizados economica-
mente, é bem provável que a Frente Parlamentar em 
Defesa da Economia Solidária não existisse. Trata-se, 
portanto, de reconhecer um acúmulo social histórico, 
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conquistado palmo a palmo por meio de um trabalho 
cansativo, mas recompensador, que, ao mesmo tempo 
em que busca amenizar as dificuldades de homens e 
mulheres, mães e pais de família em dificuldade, tem 
o objetivo de conter o avanço do capitalismo em sua 
face mais desumana: o desemprego e a barbárie social. 

Antes de focalizar a matéria propriamente em 
questão, é preciso relembrar os primeiros projetos 
organizados pela Cáritas Brasileira no início da dé-
cada de 1980. É necessário fazer justiça ao movi-
mento sindical, lembrando a retomada das primeiras 
fábricas desativadas sob um novo prisma, o de que 
os trabalhadores tiveram resgatados os seus direitos 
humanos, passando a ser mais que simples força de 
trabalho assalariado. É preciso rememorar as primei-
ras incubadoras de cooperativas, incentivadas pelas 
universidades, e resgatar de forma justa as experiên-
cias das gestões do Partido dos Trabalhadores, o PT 
– que contribuíram decisivamente para a consolidação 
de políticas públicas de economia solidária, como foi 
o caso da cidade de Porto Alegre (1989-1992), ou o 
surgimento dos primeiros bancos de crédito popular, 
na Prefeitura de Belém, na década de 1990. Falemos 
do Governo do Rio Grande do Sul (1999–2002), onde 
se fortaleceu a ideia do desenvolvimento de cadeias 
produtivas territoriais.

A partir do surgimento da Rede de Gestores Pú-
blicos, em 2002, bem como do Fórum Social Mundial 
– FSM, do Fórum Brasileiro de Economia Solidária – 
FBES e da Secretaria Nacional de Economia Solidária 
– SENAES, além do Conselho Nacional de Economia 
Solidária – CNES, em 2003, o movimento foi criando 
corpo. Esses foram momentos importantes para a 
consolidação da economia solidária no Brasil, etapas 
de um acúmulo de forças, que se constituiu antes nas 
ruas, a partir das trabalhadoras e trabalhadores que 
buscavam saídas criativas para sobreviver. A Frente 
Parlamentar da Câmara dos Deputados nada mais é 
do que uma caixa de ressonância desse momento his-
tórico e social, que transcende as iniciativas exclusivas 
dos ativistas da economia solidária, buscando o apoio 
de outros setores comprometidos com a justiça social. 

Para criar a Frente Parlamentar na Câmara dos 
Deputados, coletaram-se mais de 184 assinaturas dos 
Parlamentares eleitos para representar o povo e os 
Estados brasileiros. 

Também é o caso do marco legal, que pode ser 
compreendido como a legislação que regulamenta as 
atividades de produção, distribuição e consumo no es-
pectro da economia solidária. Portanto, faz-se neces-
sário articular as ações do movimento concreto, nas 
ruas, nos projetos e nos empreendimentos solidários, 
com a necessidade premente de ampliar o apoio no 

Parlamento, principalmente porque queremos entender 
a economia solidária num contexto amplo, abrangen-
te, que tem o objetivo de contribuir para a segurança 
alimentar, a agricultura familiar, a reforma agrária, a 
regulamentação fundiária, o desenvolvimento susten-
tável, a preservação da identidade étnica e cultural, o 
recorte de gênero e a democratização da informação 
e tecnologias de produção. Trata-se de um enorme de-
safio: estabelecer a justiça social e econômica, criando 
condições para inverter a lógica perversa que pretende 
tratar o trabalho como mercadoria. 

No âmbito das políticas públicas federais experi-
menta-se um momento sem precedentes na História 
brasileira. São vários programas que compõem a lógi-
ca de integração e transversalidade empreendida pelo 
Governo Federal. Destacam-se os programas levados 
a cabo pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, 
pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome – MDS, e pelo Ministério do Desenvolvimento 
Agrário – MDA. 

Em maior ou menor grau, todos os Ministérios 
do Governo Lula participam de algum tipo de ação. No 
caso do MDA, por intermédio da Secretaria de Desen-
volvimento Territorial – SDT, é aplicado o conceito de 
territórios da cidadania, que são espaços geográficos 
naturalmente integrados por sua dinâmica social, políti-
ca e econômica. Por meio da SDT, em conjunto com a 
SENAES, o Programa Territórios da Cidadania identifica 
os empreendimentos familiares rurais e econômicos 
solidários, incentivando o associativismo democrático 
e integrando diversos programas sociais do Governo 
Federal, com foco no desenvolvimento regional. O ob-
jetivo é organizar cadeias produtivas via redes de apoio 
mútuo, estruturando até mesmo uma Base de Serviço 
de Comercialização – BSC para garantir a distribuição 
da produção. O programa também prevê a formação 
de Sistemas Estaduais de Apoio à Agricultura Familiar, 
os SECAFEs. Há linhas de financiamento para a in-
fraestrutura de produção e tecnologia, suporte técnico 
e capacitação profissional e de gestores. Trata-se de 
um processo complexo, que leva em conta a demanda 
existente e orienta a produção para supri-la. 

Outros programas também contribuem para a am-
pliação dessas políticas. Um exemplo é o Fome Zero, 
sob responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome. O programa mantém ações 
importantes de inclusão produtiva e segurança alimen-
tar, e é reconhecido como referência mundial entre os 
programas de inclusão social e combate à fome. 

No âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, 
a SENAES oferece o Programa Economia Solidária em 
Desenvolvimento, cujos eixos de atuação preveem o 
apoio a cadeias produtivas, à geração de trabalho e 
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renda, a bancos comunitários e fundos rotativos, cen-
tros de formação, qualificação e alfabetização, feiras 
de comercialização etc. 

Também está em processo de elaboração o Sis-
tema Nacional de Comércio Solidário – SNCS, e em 
andamento um mapeamento nacional dos empreen-
dimentos de economia solidária, por intermédio do 
Sistema Nacional de Informações da Economia So-
lidária – SIES. 

Além desses, muitos Estados e municípios criaram 
órgãos responsáveis pela implementação de políticas 
públicas de economia solidária. É o caso da Prefeitu-
ra de Fortaleza, que mantém uma Coordenadoria de 
Economia Solidária ligada à sua Secretaria do Desen-
volvimento Econômico, onde são desenvolvidos progra-
mas como o Credjovem Solidário, que oferece crédito 
para jovens oriundos da rede municipal de ensino. O 
programa já financiou 77 empreendimentos solidários, 
dos quais 60 conseguiram adquirir sustentabilidade. 

O problema é que toda essa política pública, 
construída ao longo dos anos, ainda depende do re-
sultado das urnas para garantir sua continuidade. A 
democracia representativa, que tem como principal 
característica o revezamento do Poder instituído pelo 
voto, não garante a continuidade desse processo. As-
sim, as políticas públicas precisam institucionalizar-se 
para serem de fato incorporadas como direitos civis.

Compreende-se a institucionalização como um 
processo de incorporação de direitos, por meio do 
qual o trabalhador e a trabalhadora possam ter asse-
gurada a satisfação de suas necessidades básicas. E 
isso só pode ocorrer com a ajuda do Parlamento. É 
do Parlamento o dever de legislar. É do Parlamento o 
dever de instituir instrumentos de sustentação dos in-
vestimentos para a economia solidária, sem os quais 
ela não passa de um sonho bom. É do Parlamento o 
dever de instituir leis que regulamentem a atividade dos 
empreendimentos econômicos solidários, sejam eles 
pequenos empreendimentos de agricultura familiar, se-
jam bancos comunitários. Essa é uma preocupação de 
todos os sujeitos que constroem a economia solidária, 
inclusive dos órgãos de governo, que incluem o apoio 
à institucionalização da economia solidária como um 
eixo programático de sua atuação.

Hoje, duas proposições de lei estão tramitan-
do no Congresso Nacional. A primeira, de autoria do 
Deputado Pompeu de Matos, do Partido Democrático 
Trabalhista do Rio Grande do Sul, já aprovada na Câ-
mara dos Deputados, tramita agora no Senado e está 
sendo analisada na Comissão de Assuntos Sociais. O 
Projeto de Lei nº 131/2006 dispõe sobre a organiza-
ção e o funcionamento das cooperativas de trabalho e 
institui o Programa Nacional de Fomento às Coopera-

tivas de Trabalho – PRONACOOP, que disponibilizará 
linhas de crédito com recursos do Fundo de Amparo 
do Trabalhador – FAT e do Orçamento da União, além 
de outros recursos que venham a ser alocados pelo 
Poder Público. 

O conteúdo do projeto contempla a autonomia e 
a autogestão, a adesão voluntária e livre, a participa-
ção econômica dos membros cooperados, o aspecto 
comunitário e intercooperativo, assim como o processo 
formativo e educativo. É, portanto, um processo co-
mum aos princípios da economia solidária, e garante 
os requisitos mínimos aos quais todo trabalhador deve 
ter direito. Ademais, estão autorizados a operar os re-
cursos do PRONACOOP, além dos bancos oficiais, os 
bancos cooperativos e as cooperativas de crédito. Por 
isso a Frente Parlamentar de Defesa da Economia So-
lidária está dialogando com os Senadores no sentido 
de garantir a aprovação dessa lei, que atualmente está 
sendo analisada na Comissão de Assuntos Sociais do 
Senado Federal. 

Outro projeto que contribui para a institucionali-
zação da economia solidária é o Projeto de Lei Com-
plementar nº 93/2007, de autoria da Deputada Luiza 
Erundina, do Partido Socialista Brasileiro de São Paulo, 
que cria o Segmento Nacional de Finanças Populares 
e Solidárias. Seu conteúdo prevê a criação do Con-
selho Nacional de Finanças Populares e Solidárias, 
que terá como principal finalidade o assessoramento 
e apoio técnico-administrativo ao setor nas áreas de 
gestão financeira, tecnologias creditícias, sistemas de 
informática, formação de quadros técnicos, gestão ad-
ministrativa e demais atividades inerentes. Além disso, 
a proposição regulamenta o funcionamento dos bancos 
populares, que poderão captar depósito e poupança, 
operar títulos de capitalização e investimentos, rece-
ber pagamento e dar quitação, entre outras atividades. 

A proposição tramita atualmente na Câmara dos 
Deputados, na Comissão do Trabalho. Por se tratar 
de um tema de enorme relevância, está prevista uma 
audiência pública para aprofundar o debate sobre a 
matéria, de modo a dar maior visibilidade aos conte-
údos da futura lei. 

Outro debate ora em curso diz respeito ao marco 
legal propriamente dito. Há muito tempo o movimento 
debate o assunto. A SENAES, o CNES, o FBES e a 
Frente Parlamentar Nacional realizaram uma série de 
reuniões com o intuito de consolidar um anteprojeto 
de lei que pudesse ser posteriormente apresentado 
ao Congresso Nacional. No dia 2 de julho do ano pas-
sado, esse coletivo promoveu o Seminário Economia 
Solidária, Crise Econômica e Institucionalidade da Po-
lítica. No evento foi pautada a II Conferência Nacional 
de Economia Solidária, a democratização do Estado 
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e o marco regulatório para a parceria com entidades 
da sociedade civil, entre outros temas de igual relevo. 

Embora não haja unanimidade nas propostas, 
o sentimento comum indica pontos de convergência 
que levam a crer num caráter pedagógico e projetivo. 
É preciso que os diversos sujeitos envolvidos com a 
economia solidária possam compreender que partici-
pam de uma nova forma de relacionar-se com a eco-
nomia, com o trabalho e com a sociedade. Trata-se 
de uma inversão de valores que beneficia a ação co-
letiva e solidária. No universo da economia solidária, 
a apropriação do trabalho é antes social, por isso a 
produção está voltada para a autogestão, assim como 
a distribuição para a cooperação, e o consumo para 
o desenvolvimento comunitário. A economia solidária 
projeta, portanto, uma nova sociedade, com outros 
valores, próximos dos princípios socialistas.

Estamos conscientes de que a economia solidá-
ria não pode sozinha eliminar as desigualdades im-
postas pelo sistema de valores capitalista, mas pode 
e deve contribuir para a humanização dos processos 
relacionais entre capital e trabalho. Não para eliminar 
os conflitos inerentes dessas relações, mas, ao con-
trário, para mostrar as diferenças e explicitar as alter-
nativas existentes. Entende-se que isso pode tornar-se 
pedagógico e contribuir para aumentar a resistência 
aos processos vexatórios de exploração do trabalho. 

É preciso também levar em conta as demandas 
que já foram apontadas e amadurecidas durante as 
últimas décadas. Entre essas inclui-se a criação de 
um sistema nacional de economia solidária. Com esse 
sistema, será possível estabelecer instrumentos para 
implementar uma política nacional de formação e as-
sistência técnica, uma política nacional de comerciali-
zação, entre outras. Seu funcionamento deve priorizar 
a participação popular em todas as esferas da política, 
evitando a centralização burocrática e dando lugar à 
transversalidade entre os setores governamentais. Des-
ta forma, ampliar-se-iam os espaços de participação 
política, no aprendizado da gestão da coisa pública, 
no controle social. 

Não há dúvida de que a vigência de um sistema 
nacional de economia solidária pode significar uma 
verdadeira revolução democrática. Para isso, é preci-
so radicalizar a velha máxima da esquerda setentista, 
que, a partir do poeta Bertold Brecht, anunciou que 
“apenas quando somos instruídos pela realidade é 
que podemos mudá-la”.

Solicito, Sra. Presidenta, que este discurso seja 
divulgado pelos meios de comunicação da Casa.

É o que tenho a dizer. Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Isso 

será feito, Sr. Deputado.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 
a palavra o Deputado Amauri Teixeira, do PT da Bahia, 
que disporá de 1 minuto. 

O SR. AMAURI TEIXEIRA (Bloco/PT – BA. Sem 
revisão do orador.) – Obrigado, Presidenta. Boa tarde. 

Gostaria de comunicar a este Plenário que apre-
sentei uma moção de repúdio ao ditador do Egito, 
Hosni Mubarak, para que a Câmara dos Deputados 
se manifeste e repudie a agressão ao povo egípcio e 
especialmente à liberdade de imprensa materializada 
na prisão e ameaça de morte de dois jornalistas bra-
sileiros, Corban Costa e Gilvan Rocha.

Sra. Presidenta, também nos posicionamos fa-
voráveis ao pedido de prioridade para a votação do 
projeto de lei que regulamenta a Emenda nº 29. 

Concluo, Sra. Presidenta, agradecendo pela opor-
tunidade. Tenho outro comunicado a fazer, mas vou 
respeitar o tempo para que os outros colegas possam 
se manifestar.

Obrigado, Sra. Presidenta.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Setim, do DEM do Paraná.
O SR. SETIM (DEM – PR. Pronuncia o seguinte 

discurso.) – Sra. Presidenta, já com o amanhecer deste 
novo ano encaminhado, em que raios de sol comparti-
lham espaço com trovões, o nosso Brasil politicamente 
parece estar despertando. 

Um Presidente – pela primeira vez do sexo femi-
nino: a Presidenta Dilma – vem se revelando comedida, 
buscando compreender o contexto nacional atenuado 
por Deputados Federais e Estaduais, Senadores e Go-
vernadores que lideram, mais de perto, as questões 
ditas essenciais neste Brasil de tantas faces.

Ademais, segue a crescente necessidade de a 
sociedade acompanhar, passo a passo, a sequência de 
atos que poderão vir a fazer com que esta se desen-
volva com maior ou menor velocidade, competência e 
qualidade, isoladamente ou no contexto internacional.

Referindo-me ainda a este, preocupantes são os 
momentos por que países – a exemplo do Egito – pas-
sam, exatamente pelo fato de seus governantes não 
estarem mais intimamente ligados às reais necessida-
des de seus povos. Como conta e se repete na História 
Universal, ano a ano, década após década, e século, 
e milênio..., governos isolados em si mesmos estão, 
sempre, fadados à morte, impiedosa.

Uma vez mais, revela-se a falta de valores cons-
tituintes das sociedades em sofrimento. De novo, a au-
sência de ícones, necessários para a fundamentação 
e manutenção do status quo que deve permear toda 
e qualquer ação, atitude social. 

Num curto período, por exemplo, o Município de 
médio porte em que nasci no Paraná, São José dos 
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Pinhais, e que tive a satisfação pessoal, profissional e 
política de liderar, quando Prefeito por duas gestões, 
perdeu três grandes – e dos poucos restantes que eu 
conhecia – ícones. Um exemplo de ideal cultural, Er-
nani Zétola; outro, educacional, Leopoldo Scherner; 
e outro – que me gerou, minha mãe –, Elvira Setim – 
cuja religiosidade exemplar espantava até mesmo os 
líderes da igreja local.

Mas por que citá-los neste contexto? Penso que, 
a cada passo da grande caminhada da história de cada 
localidade, nação, planeta, enfim, da humanidade, lí-
deres sejam naturalmente necessários e sempre exis-
tiram e devem existir. São ícones que fundamentam o 
pensamento geral daquilo que representam, fazendo 
com que valores em nossas vidas sejam reconhecidos 
e, muitas vezes, seguidos.

Sem ter qualquer outra pretensão aqui, sequer a 
de conclamarmos a nós próprios representantes leais 
aos valores que, hoje, representamos, compartilho o 
desejo de poder ser – também como político – um líder 
importante para, no mínimo, aqueles que me elegeram. 
Espero que, ao seu lado, dia após dia, possa somar 
valores, construir objetivos e concretizar atitudes de 
verdadeira civilidade nacional.

Este País, a meu ver, vem conclamando a ne-
cessidade de líderes. Resta saber se há reciprocidade.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Ricardo Tripoli, do PSDB 
de São Paulo.

O SR. RICARDO TRIPOLI (PSDB – SP. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sra. Presidenta, Sras. e Srs. 
Deputados, volto à tribuna da Câmara para tratar da 
proposta que altera o Código Florestal Brasileiro e que 
deverá ser apreciada pelo Plenário ainda este semestre. 

O relatório aprovado no ano passado pela Co-
missão Especial que tratou do assunto causa arrepios 
na comunidade científica. Infelizmente, a reformulação 
desse projeto de lei, que tramita com prioridade, não 
foi feita sob a égide de sólida base científica. Pelo con-
trário, a comunidade científica sequer foi consultada a 
respeito, e a reformulação foi pautada em interesses 
unilaterais de determinados setores econômicos.

Ao tentar minimizar os problemas do agronegócio, 
a proposta põe em risco a biodiversidade e os serviços 
ambientais prestados pela floresta. Quando questiona-
do sobre o assunto, o Relator da proposta, Deputado 
Aldo Rebelo, por quem tenho o maior respeito, diz que 
ouviu, sim, pesquisadores, mas sem citar nomes ou 
publicações específicas.

De acordo com a legislação ambiental, deveria 
haver 103 milhões de hectares de Áreas de Proteção 
Permanente no País. No entanto, apenas 59 milhões 
de hectares estão protegidos. Já em Reserva Legal, 

o déficit é de 43 milhões de hectares, diante dos 254 
milhões previstos. São terras que, pela legislação vi-
gente, deveriam estar sendo recuperadas. O substi-
tutivo proposto pelo Deputado Aldo Rebelo, porém, 
exime dessa responsabilidade terrenos desmatados 
até 22 de julho de 2008, pois considerados áreas ru-
rais consolidadas.

Não há justificativa alguma para isso! O Código 
já havia sido modificado em 1989, quando se usou o 
avanço do conhecimento científico para aprimorar a 
versão original. Não há por que agora dizer que quem 
descumpriu a lei até 2008 está anistiado. A restaura-
ção tem de ser exigida! E o Brasil possui conhecimento 
técnico para que isso aconteça. Se o custo é grande, 
vamos pensar em maneiras de financiá-lo.

Segundo pesquisadores, a anistia concedida pode 
incentivar novos desmatamentos. E eles têm toda ra-
zão, afinal, é óbvio que vai ocorrer mais devastação. 
Além disso, que sentido há em respeitar as regras se, 
no intervalo de alguns anos, vem uma nova lei e per-
doa os passivos ambientais do passado?

Outro aspecto para o qual chamo a atenção de 
V.Exas. é relativo ao fato de que a modificação do Códi-
go pode levar a um aumento substancial das emissões 
de gás carbônico e à extinção de pelo menos 100 mil 
espécies – isso considerando a eventual perda de 70 
milhões de hectares na Amazônia em decorrência da 
diminuição da Reserva Legal. Logo, haverá acentuado 
decréscimo no que respeita à biodiversidade.

Em relação ao solo, o empobrecimento do am-
biente poderá ser sentido pelas erosões e pela menor 
capacidade de captação de água, o que pode trazer 
significativas consequências econômicas, como a des-
valorização do preço da terra. 

A mudança proposta tem relação direta com o 
funcionamento do ecossistema. A floresta não vai mais 
funcionar como deveria, não haverá mais dispersor de 
semente nem polinizador. Com isso, tudo o que ela 
provia, como a redução do assoreamento de rios e a 
diminuição da temperatura local, vai se perder.

Sras. e Srs. Deputados, com esse aumento das 
perdas de solo por erosão com conseqüente assore-
amento de corpos hídricos, haverá danos irreparáveis 
em serviços ambientais dos quais a própria agricultura 
depende. Também poderá essa mudança contribuir 
para o aumento dos desastres naturais ligados a des-
lizamentos em encostas, inundações e enchentes nas 
cidades e áreas rurais, como ocorrido recentemente 
na Região Sudeste.

Não podemos esquecer que a vegetação é parte 
do ciclo hidrológico. Sem ela, a água não consegue se 
infiltrar. E isso diminui a capacidade de produção do 
vapor d’água que depois vai trazer chuva. 
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Já disse neste Plenário e repito: não existe agri-
cultura sem água!

Outro fato para o qual chamo a atenção de V.Exas. 
é relacionado a custo. Quando há uma vegetação pro-
tegendo os mananciais, tem-se um custo de tratamen-
to de água menor. Por exemplo, em algumas áreas 
do interior de São Paulo, onde o manancial está bem 
protegido, calcula-se que o tratamento de mil metros 
cúbicos custa apenas 2 reais. Quando não há vegeta-
ção, esse valor pode subir para 300 reais.

Ainda quanto à falta de embasamento científico 
do relatório, reafirmou o Deputado Aldo Rebelo que 
ouviu engenheiros e especialistas para redigir a pro-
posta. Disse também S.Exa. que promoveu audiências 
no País inteiro e todos que quiseram se manifestar o 
fizeram. Mas, na prática, sabemos que não foi bem 
isso que ocorreu.

Será que é mesmo possível manter a necessária 
proteção às florestas e ainda atender às demandas 
de um setor que tem forte apelo para a economia, ao 
representar quase 30% do PIB nacional?

Essa dúvida foi espalhada pelo próprio setor ru-
ralista do Congresso, em 2009, quando ganhou desta-
que um estudo feito por Evaristo Eduardo de Miranda, 
então Chefe da EMBRAPA Monitoramento por Satélite, 
que sugeriu que faltaria terra para a expansão agrí-
cola no País se fosse cumprida à risca a legislação 
ambiental, fundiária e indigenista. Uma curiosidade: o 
trabalho acabou não sendo endossado nem mesmo 
pela própria EMBRAPA.

Em junho de 2010, a notória Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência – SBPC e a Academia 
Brasileira de Ciências, numa ação conjunta, enviaram 
ofício ao Relator da matéria. No documento, o Dr. Mar-
co Antonio Raupp, Presidente da SBPC, reconhece 
claramente a importância da agricultura na economia 
brasileira e mundial e ressalta que o Brasil já é uma 
potência agrícola. No entanto, o cientista ratifica que 
deve ser observado que o paradigma predominante em 
outras potências agrícolas do mundo desenvolvido é o 
do aumento da produtividade, não o da expansão das 
fronteiras agrícolas. Segundo o Presidente da SBPC, 
a competitividade se dá no terreno da maior inserção 
de ciência e tecnologia na produção e maior agregação 
de valor nas cadeias produtivas agrícolas e pecuárias.

O Brasil ainda preserva imensas áreas intactas 
que abrigam extensa gama de formas de vida e o ca-
racterizam como detentor de megabiodiversidade. O 
País tem a chance única na história de conciliar uma 
agricultura altamente desenvolvida com vastos ecos-
sistemas naturais preservados que produzem um leque 
de serviços ambientais dos quais a própria agricultura 
depende. Entre esses serviços, destacam-se a manu-

tenção da fertilidade dos solos e de suas propriedades 
físicas e a produção e sustentabilidade dos regimes 
hídricos dos ecossistemas.

Qualquer aperfeiçoamento do Código Florestal 
que esta Casa faça deve ser conduzido à luz da ciên-
cia e com a definição de parâmetros que conservem 
um modelo econômico que priorize a sustentabilida-
de. O Código Florestal é peça fundamental de uma 
legislação ambiental reconhecida como uma das mais 
modernas do mundo.

Sras. e Srs. Deputados, sabemos que é possível 
ganhar produtividade sem a incorporação de novas 
terras. E isso não significa, necessariamente, que va-
mos ter desmatamento zero. O que o País precisa, e 
ainda não dispõe, é de políticas de ordenamento do 
território que apontem claramente quais são as áreas a 
serem ocupadas para a produção agropecuária futura.

Era o que tinha a dizer, Sra. Presidenta.
O SR. ANDRÉ FIGUEIREDO (PDT – CE. Sem 

revisão do orador.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, com grande alegria e sentindo-me extrema-
mente honrado é que venho a esta tribuna da Câmara 
dos Deputados para agradecer a confiança do povo do 
meu Ceará ao eleger-me com 115.647 votos, o nono 
mais votado do Estado. 

Esta é a segunda vez que exerço mandato nesta 
Casa. A primeira vez foi em 2005, quando tomei posse 
para 2 anos de titularidade. Para os colegas Deputados 
e os cidadãos que nos assistem pela TV Câmara e que 
ainda pouco me conhecem, me apresento. 

Sou cearense de Fortaleza, formado em Econo-
mia e em Direito pela Universidade Federal do Ceará 
– UFC. Na faculdade fui presidente do Centro Acadê-
mico de Economia, diretor do Diretório Central dos Es-
tudantes da UFC e presidente da Executiva Nacional 
dos Estudantes de Economia. 

Em 1984, ainda com 17 anos, ingressei no Par-
tido Democrático Trabalhista (PDT) por acreditar nas 
bandeiras da educação, do esporte, da juventude e do 
trabalho. Minha identificação com os ideais de Getúlio, 
Brizola e Darci Ribeiro foram determinantes para que 
nunca cogitasse mudar de partido. 

Minha trajetória partidária já incluiu a presidência 
da Juventude Socialista no Ceará, membro da Executiva 
Regional, membro do Diretório Nacional, presidente do 
Instituto Alberto Pasqualini do Ceará, vice-presidente 
nacional da Fundação Leonel Brizola/Alberto Pasqualini 
e, atualmente, presidente do PDT do Ceará. 

Ainda na juventude, engajei-me no Movimento 
Semente de Libertação – grupo que utilizava a meto-
dologia de Paulo Freire para alfabetizar e formar cida-
dãos no bairro do Pirambu, em Fortaleza. 
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Já adulto e formado, presidi o Sindicato dos Eco-
nomistas do Ceará em 1991 e, 3 anos depois, em 1994, 
assumi a Subsecretaria de Desenvolvimento Urbano 
e Meio Ambiente do Ceará. 

Mas o primeiro grande desafio e do qual guardo 
grandes alegrias foi ter exercido o cargo de Secretário 
de Esporte e Juventude a partir de 2003. Como pri-
meiro gestor da Pasta, criamos todas as competições 
que compõem ainda hoje o calendário desportivo ce-
arense. Além disso, organizamos o esporte local, com 
medidas como a reativação do Conselho Estadual de 
Desporto, com uma série de programas de incentivo 
ao esporte, como o Bolsa Atleta – que antecedeu o 
Programa Bolsa Atleta do Governo Federal – e o Es-
porte Massa, que, ao oferecer atividades esportivas 
no contraturno escolar, foi precursor do projeto federal 
similar denominado Segundo Tempo. 

No campo juvenil, fui um dos criadores e o pri-
meiro presidente do Fórum Estadual de Gestores de 
Juventude de Fortaleza, em 2004.

Em 2005, quando assumi o cargo de Deputado 
Federal, fui Vice-Líder do PDT – além de ter sido o 
Primeiro Vice-Presidente da Comissão de Turismo e 
Desporto, Presidente da Subcomissão dos Jogos Pan-
-Americanos e membro das Comissões permanentes 
de Finanças e Tributação e de Desenvolvimento Eco-
nômico, Indústria e Comércio. E integrei, nesse perío-
do, 15 Comissões Especiais. 

Uma de minhas prioridades é a defesa de políti-
cas públicas de juventude e o fortalecimento de órgãos 
gestores de juventude. Tive o privilégio de ser o Rela-
tor da Medida Provisória nº 238, de 2005, que criou a 
Secretaria Nacional de Juventude, o Conselho Nacio-
nal de Juventude e o primeiro Programa Nacional de 
Inclusão de Jovens – PROJOVEM. 

Nesse sentido, quero fazer um apelo à Presidenta 
Dilma para que defina os rumos da nossa Secretaria Na-
cional de Juventude, que tem à sua frente o Secretário 
Beto Cury, que tem feito um grande trabalho. Esperamos 
que essa Secretaria, que tem a missão de garantir a 
intersetorialidade de todas as políticas de juventude, 
diluídas em vários Ministérios do nosso País, tenha, o 
mais rápido possível, a definição dos seus gestores e 
os rumos que vamos tomar neste Governo, que, tenho 
certeza, será extremamente profícuo para a juventu-
de brasileira, pela característica que tem a Presidenta 
Dilma e todos nós que compomos a sua base aliada.

Pelo trabalho realizado na Câmara dos Deputa-
dos, fui apontado pelo Departamento Intersindical de 
Assessoria Parlamentar (DIAP), na publicação Cabeças 
do Congresso, como um dos Parlamentares cearenses 
mais atuantes do Congresso Nacional.

Após a experiência de 2 anos nesta Casa, o des-
tino me reservou uma das mais ricas experiências da 
minha carreira política. Em 2007, fui convidado pelo 
Ministro do Trabalho e Emprego – MTE, Carlos Lupi, 
a assumir a coordenação do Programa Nacional de 
Microcrédito Produtivo Orientado e o Observatório do 
Mercado de Trabalho. No mesmo ano, fui empossado 
Secretário-Executivo do MTE, função que exerci até o 
ano de 2010. Nesses quase 3 anos, exerci a função de 
Ministro interino por mais de 80 dias não sequenciais.

Como Secretário-Executivo, pude auxiliar o Mi-
nistro na formulação de políticas públicas, na definição 
de diretrizes e programas, na promoção do primeiro 
emprego e inclusão digna dos jovens no mercado de 
trabalho – ações essas em muito concretizadas pelo 
PROJOVEM Trabalhador, pelos Consórcios Sociais da 
Juventude e pela promoção da Lei da Aprendizagem. 
Esta última, em especial, exigiu sério empenho na 
sensibilização dos empresários para o cumprimento 
das cotas estabelecidas. 

Consciente de que, além dos jovens, a popula-
ção adulta também necessita de oportunidades para 
qualificação profissional, defendi a oferta dos Planos 
Setoriais de Qualificação Profissional, inclusive, vi-
sando à emancipação produtiva dos beneficiários do 
Bolsa Família. 

Outra política que abracei junto com o Ministro 
Lupi foi a concessão de microcrédito produtivo orienta-
do para trabalhadores de baixa renda. Com o emprés-
timo em mãos, os trabalhadores recebem orientação 
de equipe especializada para abrir o próprio negócio 
e sair da informalidade.

Um dos grandes orgulhos que guardo da pas-
sagem pelo MTE foi ter contribuído para a criação da 
Estação Trabalho em cada um dos Estados, espaço 
esse dedicado ao atendimento rápido do trabalhador 
junto aos programas do Ministério, como inscrição em 
programas de qualificação e de concessão de micro-
crédito além da oportunidade de geração de empre-
gos no comércio.

Na realidade, a política trabalhista desenvolvida 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego tem sido reco-
nhecida internacionalmente, principalmente após a rá-
pida recuperação na geração de empregos alcançada 
pela Pasta após a crise econômica mundial. Basta ob-
servar o interesse do Ministro da Embaixada do Japão 
e da Vice-Ministra do Canadá em virem ao Brasil para 
aprenderem e compartilharem ações bem-sucedidas.

Dentro das diretrizes estabelecidas pelo MTE, 
atuei no estreitamento de relações com a Comunida-
de de Países de Língua Portuguesa – CPLP partici-
pando, como Ministro interino, da IX e da X Reunião 
dos Ministros do Trabalho e dos Assuntos Sociais da 
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CPLP, em Portugal e em Fortaleza, bem como tendo 
tornado possível a realização de acordos bilaterais de 
cooperação em nações como Timor-Leste, São Tomé 
e Príncipe e Guiné-Bissau. 

Como Ministro interino do Ministério do Trabalho 
e Emprego, também representei o Brasil em missões 
internacionais, a exemplo da Reunião de Alto Nível 
sobre Crise Econômica Mundial da Organização In-
ternacional do Trabalho – OIT, em Genebra, na Suíça; 
da XVI Conferência Interamericana de Ministros do 
Trabalho e da Organização dos Estados Americanos, 
em Buenos Aires, na Argentina; e das reuniões sobre 
Acordos de Cooperação acontecidas em Marrocos. 

Como a função de Secretário-Executivo também 
está voltada para a gestão administrativa do Ministério, 
busquei, com orientações do Ministro Lupi, a constante 
valorização dos servidores, mantendo com eles diálo-
go aberto e melhorando suas condições de trabalho, 
inclusive por meio de cursos, palestras e convênios. 
Desse modo, não só o servidor administrativo, mas 
também os auditores fiscais do trabalho foram bene-
ficiados com a ampliação dos quadros funcionais e 
maior investimento em recursos materiais. Avançamos 
ao ponto de apresentarmos ao Ministério do Planeja-
mento uma proposta de criação do Plano de Cargos e 
Salários do Ministério do Trabalho e Emprego.

Implementamos o processo de mudança das 
Delegacias Regionais do Trabalho para Superinten-
dências Regionais do Trabalho e Emprego – SRTEs, 
efetivando-as como braço da ação do Ministério em 
cada Estado e desmistificando sua atuação como mera-
mente fiscalizadora. Por meio da liberação de recursos 
para as SRTEs, incentivamos a reforma das unidades 
de apoio, bem como a criação de novas Agências do 
Trabalhador.

Tiramos da gaveta antiga revindicação do Minis-
tério, que era a realização de concurso público para 
o órgão, ação que não acontecia desde a década de 
80. Com isso, substituímos a mão de obra terceiriza-
da que se encontrava contratada irregularmente por 
servidores que passarão a se dedicar exclusivamente 
ao MTE. Tal ação resultará em maior continuidade das 
políticas públicas de geração de emprego e renda, o 
que beneficiará ainda mais o trabalhador brasileiro. 

Neste mandato que ora assumo nesta Casa, te-
rei como prioridade trabalhar pelo fomento de políticas 
públicas para a juventude, pela promoção do emprego 
decente com geração de renda, bem como pelo incen-
tivo do desporto nacional. Para tanto, estou sendo indi-
cado pela bancada do PDT para integrar a Comissão 
de Turismo e Desporto. Nesse caminho, defenderei a 
aprovação urgente dos projetos que criam o Plano Na-
cional da Juventude (Projeto de Lei nº 4.530, de 2004) 

e o Estatuto da Juventude (Projeto de Lei nº 4.529, de 
2004). Ambos são mecanismos indispensáveis para 
a valorização da juventude, com o incremento cada 
vez maior de políticas de integração no mercado de 
trabalho e de valorização do papel social do esporte.

Outras duas matérias de igual importância para o 
País e para quais estarei atento e dedicado são as tão 
esperadas reformas política e tributária. A primeira é 
um instrumento de democratização da disputa eleitoral 
que, infelizmente, tem ensejado a mercantilização do 
voto. Sou defensor convicto do voto distrital misto, do 
financiamento público de campanhas e do respeito à 
fidelidade partidária.

Sobre a reforma tributária, entendo que ela deva 
dar impulso à economia e à livre concorrência entre 
os empresários, sem, contudo, comprometer direitos 
já adquiridos pelos trabalhadores. 

Por último, manifesto aqui os meus agradecimen-
tos a todos os que contribuíram para que este man-
dato se tornasse realidade. Agradeço a cada um dos 
115.647 cidadãos cearenses que me escolheram, bem 
como a todos aqueles que de uma forma ou de outra 
estiveram ao meu lado nesta caminhada. Em especial, 
agradeço ao Ministro do Trabalho e Emprego, Carlos 
Lupi, por ter-me concedido a honra e a oportunidade 
de estar ao seu lado no Ministério ao longo de 3 anos. 
Certamente, esta experiência será de valiosa utilidade 
nas responsabilidades e desafios inerentes ao meu 
mandato parlamentar. 

Muito obrigado. 
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com a 

palavra o Deputado Laercio Oliveira, do PR de Sergipe.
O SR. LAERCIO OLIVEIRA (Bloco/PR – SE. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, ocupo a tribuna para homenagear 
o querido Município de Nossa Senhora do Socorro, 
localizado em Sergipe. Tive o privilégio e a honra de 
ser o Deputado Federal mais votado no Município de 
Nossa Senhora do Socorro. Trata-se da segunda maior 
cidade do Estado, com uma população de mais de 160 
mil habitantes. Estive na cidade, nesse final de semana, 
para participar da festa da Padroeira Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro, ao lado do Prefeito Fábio Hen-
rique e dos meus amigos socorrenses. 

Uma curiosidade de Socorro é que na sede do 
Município, a concentração populacional é pequena em 
comparação aos complexos habitacionais da Taiçoca, 
que abrangem conjuntos como Fernando Collor, Albano 
Franco, João Alves, Marcos Freire 1, 2 e 3.

Provavelmente, a ocupação de Nossa Senhora do 
Socorro tenha ocorrido por volta de 1575, período em 
que se iniciou a colonização das terras da capitania de 
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Sergipe Del Rey, época em que a Coroa Portuguesa 
determinou o avanço naquela região.

Por outro lado, registra-se que, no ano de 1829, 
época em que Nossa Senhora do Socorro já era fre-
guesia, ainda havia aldeias indígenas nessas mesmas 
localidades.

O espaço geográfico que hoje compreende a 
cidade de Nossa Senhora do Socorro, desde os pri-
mórdios de sua povoação, passou por mudanças de 
caráter religioso e jurídico similares às diversas cida-
des brasileiras. Nesse sentido, a elevação do Município 
às categorias de freguesia, vila e cidade obedeceu a 
interesses jurídicos e de ordem religiosa.

Esse núcleo foi elevado à categoria de freguesia 
em 25 de setembro de 1718. Com a criação da Vila 
de Laranjeiras em 1832, o território da Dreguesia de 
Nossa Senhora do Socorro da Cotinguiba passou a 
fazer parte da nova vila. Esae fato levou os socorren-
ses a protestarem e a lutar por sua autonomia político-
-administrativa.

O Dia da Padroeira do Município, Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro, é também um marco histórico. 
Isso porque a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro foi encontrada nas salinas, no povoado Ca-
lumbi, que passou a denominar o Município. 

Nesse mesmo local, foi construída uma capela, 
que até hoje tem a imagem da Santa. Como a cida-
de de Socorro foi crescendo para a região onde hoje 
fica a sede, foi construída a igreja Matriz, que levou o 
nome de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Dizem 
os estudiosos que foram os Jesuítas que construíram 
a igreja, que já tem quase 300 anos e é tombada pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

Nobres colegas, encerro o meu pronunciamento 
agradecendo a atenção dos nobres pares e de todos os 
cidadãos brasileiros que nos assistem pela TV Câmara.

Obrigado. 
O SR. SANDRO ALEX (Bloco/PPS – PR. Sem 

revisão do orador.) – Sra. Presidenta, quero, em nome 
da Casa, registar nossos sentimentos ao Deputado 
Estadual do Paraná, Reni Pereira, pelo falecimento 
do seu irmão, Irani Pereira, vítima da violência de um 
latrocínio no Paraná. 

Peço que a Casa envie ao Deputado Estadual 
Reni Pereira condolências pela passagem de seu irmão, 
o Vice-Presidente do PSB – do Paraná, Irani Pereira.

Quero registrar também, e denunciar perante o 
Governo, a violência que ocorre na região da tríplice 
fronteira, onde precisamos dedicar um cuidado maior, 
tendo em vista que, perante o País, os índices da vio-
lência em locais próximos a Foz do Iguaçu são muito 
elevados. 

Muito obrigado. 

O SR. GIOVANI CHERINI (PDT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, funcionárias e funcionários da Casa, se-
nhores e senhoras jornalistas, esta é a pela primeira 
vez que ocupo esta tribuna. E o primeiro registro que 
farei Casa é sobre um tema que considero mais do que 
gaúcho e brasileiro: o tema universal do cooperativismo.

Sou fruto desse movimento. Minha formação é 
cooperativista. Sou graduado e pós-graduado em co-
operativismo. Sou também agricultor, técnico agríco-
la, tecnólogo em cooperativismo, terapeuta holístico 
e professor universitário. Sou educador cooperativis-
ta por profissão e sócio das cooperativas COTRIJAL, 
COAGRISOL, COPREL, SICREDI e COOPLANTIO, 
COOPAC e COOPLIDER. 

Venho de quatro mandatos na Assembleia Legis-
lativa do Rio Grande do Sul. Na primeira eleição, fui 
eleito com 19 mil votos; na segunda, com 39 mil; na 
terceira, com 55 mil; e, na quarta, com 65 mil votos. 
Agora, para Deputado Federal, obtive 111.373 votos. 
Fui o mais votado da bancada do PDT no Estado e o 
décimo segundo dos 31 Parlamentares que compõem 
a bancada do Rio Grande do Sul tem nesta Casa.

Como Deputado Estadual no Rio Grande do Sul 
– cargo que exerci por quatro mandatos ininterruptos 
– fundei e liderei, por 16 anos, a Frente Parlamentar 
de Apoio ao Cooperativismo da Assembleia Legisla-
tiva, e, por meio dela, apresentei e aprovei a primeira 
lei cooperativista de âmbito estadual, sempre atuando 
em consonância com a n Organização das Coopera-
tivas do Estado do Rio Grande do Sul – OCERGS. 
Outra iniciativa que muito me orgulha é a Cooperativa 
Universidade de Líderes Juventude Sem Fronteiras, 
dirigida aos jovens para a formação de lideranças, 
projeto pioneiro no Brasil.

Como legislador, apresentei cerca de 680 proje-
tos de lei nas mais diversas áreas. Sou autor de 101 
leis, muitas das quais acabaram sendo aproveitadas 
por outros Estados, como a que cria a Política Estadual 
do Cooperativismo, entre tantas outras que beneficiam 
até hoje esse importante setor.

Na próxima terça-feira, apresentarei 20 projetos 
de lei nesta Casa. O grande trabalho do Parlamentar 
é legislar em um país cheio de leis, muitas delas ul-
trapassadas. E um dos projetos de lei que pretendo 
apresentar diz respeito à reformulação da Lei nº 5.764, 
sobre Política Nacional de Cooperativismo, que, na 
minha avaliação, precisa ser reordenada, reorganiza-
da, melhorada.

Na Presidência da Assembleia Legislativa do Es-
tado do Rio Grande do Sul, cargo que tive a honra de 
ocupar no ano passado, levantei a bandeira da coope-
ração. A cooperação está no DNA de cada gaúcho e 
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gaúcha. Somos cooperativos. Por isso, lancei um pro-
grama inovador chamado Cooperação: O Rio Grande 
Acima das Diferenças, partindo da premissa de que 
era preciso agir juntos, construir juntos, sentir juntos, 
ter algo em comum, livremente, aparando as arestas, 
aplicando recursos vários, e não se isolando ou iso-
lando o no Estado por causa de diferenças.

Disseminei a importância da cooperação.
Precisamos praticar a cooperação, buscar inte-

gração e harmonia, respeitada a independência juris-
dicional, entre os agentes responsáveis pela gestão 
do Estado, no Legislativo, no Executivo e no Judiciário, 
assim como junto a outras instâncias de defesa do Es-
tado Democrático de Direito. E conseguimos.

O Rio Grande compreendeu melhor o que é coo-
perar. Formamos uma grande corrente, representadas 
simbolicamente por esses elos. Por intermédio deles, 
mostramos a importância de as pessoas se irmanarem 
em torno de objetivos comuns e, consequentemente, 
de cooperarem umas com as outras.

Também mostramos a importância da intercoo-
peração, um dos princípios básicos do cooperativismo, 
ao finalizar o nosso programa de gestão, no dia 26 de 
janeiro, com a entrega do Prêmio Destaque Coopera-
tivismo a 42 cooperativas de todos os ramos do co-
operativismo estadual. Essa homenagem da Assem-
bleia Legislativa, juntamente com o Sistema OCERGS/
SESCOOP do Estado do Rio Grande do Sul, teve a 
participação de todos os Poderes constituídos.

Podemos dizer que esse programa ajudou a paci-
ficar politicamente o nosso Rio Grande, transformando-
-o no Estado da cooperação.

É de lá que venho, colegas Deputados e Depu-
tadas. Venho de um Estado que coopera. 

Os números não me deixam mentir. Nas 728 coo-
perativas registradas na Organização das Cooperativas 
do Estado do Rio Grande do Sul – OCERGS, tão bem 
presidida pelo Prof. Vergilio Perius, temos 1.924.000 
associados. O cooperativismo gera 49 mil empregos.

As cooperativas gaúchas representam 10,11% 
do PIB gaúcho e 60% do PIB agropecuário.

Para se ter ideia da grandeza das nossas coo-
perativas, cito o SICREDI, que ocupa o 52º lugar no 
ranking das 100 maiores empresas gaúchas. 

Venho da terra do padre jesuíta Theodor Amstad, 
que, em 1902, em Nova Petrópolis, com 19 agriculto-
res, criou a primeira cooperativa de crédito do Brasil. 
Essa foi uma das razões que tornou Nova Petrópolis, 
localizada na serra gaúcha, a Capital Nacional do Co-
operativismo, graças a lei de minha autoria – posterior-
mente, lei no mesmo sentido foi aprovada nesta Casa.

O Padre Amstad também teve o seu reconheci-
mento. Ele é considerado o Patrono do Cooperativis-
mo gaúcho, uma iniciativa da FRENCOOP Estadual.

Cooperação, Sra. Presidente. Cooperativismo, 
Sras. e Srs. Deputados 

Passo agora a falar sobre a maior organização 
de pessoas neste Brasil. São 8 milhões e 300 mil fa-
mílias – portanto, mais de 32 milhões de pessoas – 
vinculadas ao cooperativismo em seus 13 ramos de 
atividade, entre outros, crédito, agropecuário, trabalho, 
transporte, educação, de saúde, infraestrutura. 

O cooperativismo serve ao Brasil, e poderá servir 
muito mais. O cooperativismo faz bem. A cooperação 
faz bem. Por isso, conclamo esta Casa a olhar com 
bons olhos o cooperativismo.

Hoje, pela manhã, estive com o Dr. Márcio Lopes 
na Organização das Cooperativas Brasileiras, órgão 
máximo de representação das cooperativas no País. 
Na oportunidade, eu lhe disse da minha vontade de 
trabalhar pelo cooperativismo, de integrar a nossa 
FRENCOOP e de contribuir para a construção de um 
Brasil cooperativo.

Diante da fragmentação dos indivíduos e da socieda-
de, é evidente a responsabilidade de todos com a coope-
ração, criando e desenvolvendo atividades que promovam 
a melhoria das relações e das condições da sociedade.

Aliás, percebendo o papel das cooperativas no 
desenvolvimento social, a ONU instituiu 2012 como 
Ano Internacional das Cooperativas. Cabe agora a nós, 
Parlamentares, e ao Governo, até porque corresponde 
a apelo da OCB e da Aliança Cooperativa Internacio-
nal, encontramos formas de dar a devida importância 
ao Ano Internacional. 

De minha parte, desejo propor a esta Casa, por 
intermédio do Presidente Marco Maia, que convide a 
Sra. Elinor Ostrom, Prêmio Nobel de Economia por 
seu trabalho sobre cooperação, para visitar o Brasil 
em 2012 e nos fale um pouco mais sobre a importân-
cia econômica e social do cooperativismo no mundo.

Finalizando, Sra. Presidente, quero dizer que 
importante fortalecer os Parlamentos, sobretudo o 
Parlamento nacional. Para isso, devemos aprovar as 
reformas política e eleitoral. Sou a favor da lista parti-
dária e do financiamento público de campanha. Para 
mim, no entanto, o mais importante não é o mérito, 
mas, sim, a forma como o processo da reforma política 
e eleitoral será conduzido. Sem isso, não há reforma 
tributária, nem qualquer outra.

Agradecendo a oportunidade, coloco-me à dis-
posição para colaborar com esta Casa e com meus 
colegas para que o Brasil e o Rio Grande continuem 
avançando.

Muito obrigado.
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A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Sobre 
a mesa, encontra-se um pronunciamento do Deputado 
Miro Teixeira, que será publicado nos Anais da Casa e 
considerado como lido.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Maurício Dziedricki, do 
Bloco/PTB do Rio Grande do Sul. S.Exa. dispõe de 5 
minutos.

O SR. MAURÍCIO DZIEDRICKI (Bloco/PTB – RS. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente Rose de 
Freitas, gostaria de saudar V.Exa., a bancada gaúcha 
e a bancada de Deputados Federais deste País, que 
com muita galhardia e muita honra assumem o com-
promisso de traduzir a missão de bem representar o 
povo brasileiro.

Chego a esta Casa por uma circunstância que 
envolve o Partido Trabalhista Brasileiro do Rio Grande 
do Sul. Como o Deputado Luiz Carlos Busato acompa-
nha o Governador Tarso Genro, abre-se espaço para 
que este jovem possa recuperar alguns compromissos 
com a população gaúcha. 

Uma das questões prioritárias, talvez uma das 
mais importantes, no que diz respeito aos regimes 
especiais regidos por esta Casa no âmbito da tribu-
tação e à análise comportamental da economia, é a 
participação da pequena e da microempresa em quase 
20% do PIB brasileiro, em quase 62% de empregos 
formais, com registro na Carteira de Trabalho e gera-
ção de renda em todo o País, e em 98% das empresas 
estabelecidas, com critério e caráter, na prerrogativa 
de poderem adaptar-se ao sistema das pequenas e 
microempresas, por conta do faturamento.

Neste Plenário ainda reside em discussão o pro-
jeto do Super-SIMPLES Nacional, que com certeza 
traz avanços para a economia brasileira e que o Rio 
Grande do Sul clama com urgência, uma vez que nossa 
atuação e nossa participação na economia brasileira 
retratam muitas histórias de vencedores, que da origem 
do desemprego acabam por construir um símbolo, um 
significado empreendedor que faz com que o cidadão 
monte uma empresa pequena, ainda que com limita-
ções ou dificuldades, mas que ao longo do tempo se 
consolida, porque o círculo de crescimento econômico 
do País é virtuoso.

Considero nobre a missão dos nossos Parla-
mentares de traduzir essa realidade com o apoio e 
o reconhecimento, a começar, do hoje empossado 
Presidente Luiz Barreto, do SEBRAE, garantindo que 
esses investimentos cheguem de fato à qualificação, 
à geração de emprego e renda, fazendo com que as 
pequenas e as microempresas ocupem lugar de des-
taque no País, não somente pela virtude de sobrevi-
vência que têm, mas com o apoio de políticas públicas.

Quero compartilhar minha participação nesta 
Casa com os colegas Parlamentares – minha perma-
nência neste plenário é provisória, porque retornarei ao 
Rio Grande do Sul para acompanhar a Secretaria da 
Economia Solidária e Apoio à Micro e Pequena Empre-
sa, criada pelo Governador Tarso Genro, que trabalha 
dois vetores. Um deles é a economia solidária tradu-
zida pelos negócios sociais, um vetor mundial. Nessa 
manhã estive com Paul Singer, um mito nessa maté-
ria, garantidor, talvez, do negócio com justiça social e 
equidade. O outro lado é a pequena e a microempresa. 

Venho legislar em causa própria, por acreditar 
que nossos gaúchos e gaúchas, bem como os brasilei-
ros empreendedores das pequenas e microempresas, 
podem obter mais reconhecimento no que diz respeito 
às políticas afirmativas, que o Super-SIMPLES Na-
cional será discutido, votado e ampliado, e mais: que 
podemos promover, por meio dos Projetos nºs 306 e 
307, protocolados nesta data, o reconhecimento das 
cooperativas no regime de tratamento diferenciado 
pelo Super-SIMPLES Nacional, questão que trabalha 
imediatamente com a economia solidária e com a pe-
quena e microempresa, bem como a consolidação de 
práticas de compra diferenciada para ela. 

Entre 2007 e 2010, o Brasil viveu um incremen-
to nas licitações públicas de R$2 milhões para R$7 
milhões, fortalecendo a economia da pequena e mi-
croempresa. 

Dessa forma, acompanhado dos meus pares no 
Congresso Nacional e dos homens e mulheres que 
têm a missão de traduzir políticas afirmativas para 
o País, pretendo honrar o compromisso com nossos 
pequenos e microempreendedores, com a economia 
solidária, para garantir que sejam significativos para o 
País esses avanços, reforçando o círculo virtuoso da 
economia brasileira.

O SR. MARCIO BITTAR (PSDB – AC. Sem revi-
são do orador.) – Sra. Presidente, ilustres colegas, em 
meu primeiro pronunciamento preciso render minha 
homenagem à brava e querida gente acriana. Aquele 
pedaço de chão que hoje é Brasil deve, acima de tudo, 
essa façanha aos nordestinos que para lá migraram, 
ocupando seringais ainda na época em que o Brasil, 
no segundo reinado e nos primeiros anos da recém-
-criada República, não dava importância àquele pe-
daço de chão.

Quando, na virada do século retrasado, a Bolívia 
passou a ter interesse naquele território e o Brasil esta-
va pronto para passá-lo para o país vizinho, encontrou 
a resistência dos seringueiros de origem nordestina. 
Hoje é um dos Estados da Federação brasileira.

É aos descendentes dessa gente que transformou 
o Acre em Brasil que eu rendo minha homenagem, 



05432 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2011

porque eles me elegeram, com muito orgulho e muita 
honra, o segundo Deputado Federal proporcionalmente 
mais votado do Brasil. Em nome dessa gente valente 
e querida, exercerei um mandato que dignifique cada 
vez mais esse povo que tanto amo.

Preocupa-me muito, Sra. Presidente, a questão 
da segurança pública. Quando um policial federal, juiz 
ou promotor é vítima de atentado, não é uma pessoa 
qualquer, é o Estado brasileiro que está sendo violen-
tamente atingido. Em alguns países, o crime contra 
agentes policiais é severamente punido. 

Sei muito bem que esse não é um papel apenas 
desta Casa, mas ela também deve cumprir a sua parte 
e fazer com que as pessoas que arriscam a vida em 
defesa da sociedade sintam-se mais seguras. 

Nesse sentido, somo-me a outros tantos colegas 
para apresentar um projeto de lei que aumenta de um 
terço a dois terços a pena dos crimes praticados com 
violência contra agentes policiais, juízes e promotores, 
quando tais crimes estiverem claramente ligados à 
função que exercem; bem como transforme em crime 
hediondo os atentados à vida desses profissionais ou 
seus familiares.

Ao terminar, parabenizo todos os que se elegeram 
ou se reelegeram. Eu tive o privilégio de representar 
o Estado do Acre de 1999 a 2003 nesta Casa; depois 
disputei a Prefeitura, o Senado e o Governo Federal – 
sempre fui muito bem votado. Agora tenho o privilégio 
de voltar à Câmara dos Deputados. 

Quero, juntamente com os colegas, fazer com 
que esta Casa, além de propor mudanças, consiga 
resolver os graves problemas do Brasil, aqui já citados 
por alguns colegas. Também irei participar da discus-
são sobre a Justiça e a reforma tributária, bem como 
de uma reforma política que dignifique os partidos, dê 
força às legendas, fortaleça o programa dos partidos 
políticos. Tudo isso fará com que esta Casa seja mais 
respeitada pela Nação brasileira.

Muito obrigado. 
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Luiz Noé.
O SR. LUIZ NOÉ (Bloco/PSB – RS. Sem revisão 

do orador.) – Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, 
o que realizamos na vida, com certeza, ecoa na eterni-
dade, e o que votamos na Câmara repercute nas ruas. 
Aqui estamos debatendo a proposta do Governo para 
o salário mínimo, cuja votação, sem dúvida nenhuma, 
será emblemática – e todos nós seremos cobrados 
quanto ao nosso posicionamento.

Trago esse tema à reflexão da Casa porque, on-
tem, propus à bancada do PSB que trabalhássemos 
de maneira diferenciada no que tange ao aumento do 
salário mínimo. 

Sei, nobres colegas, que muitos de V.Exas. fo-
ram Prefeitos. Disse o ex-Presidente Lula que a crise 
econômica mundial no Brasil foi uma marolinha, mas 
quem ajudou a segurá-la foi o povo. Com a desonera-
ção das indústrias e da produção, muitos Municípios 
tiveram seus repasses reduzidos. Por isso, os Prefeitos 
tiveram dificuldade para honrar os compromissos e os 
investimentos em educação e, principalmente, na saú-
de. E quem pagou por isso, mais uma vez, foi o povo. 

Agora, diz o Governo que, conforme acordado 
com as centrais sindicais e a comunidade, o aumento 
do salário mínimo teria como base a inflação e o PIB. 
Mas, como o PIB foi negativo, o reajuste compreende-
rá apenas a perda decorrente da inflação. O Governo 
também afirma que a Previdência não têm capacidade 
de suportar um aumento maior. Ora, mais uma vez, 
quem vai cobrir essa dificuldade será o trabalhador 
lá na base.

Sras. e Srs. Deputados, eis a proposta que apre-
sentei à bancada do PSB e que pode ser debatida por 
esta Casa: vamos procurar formas de o salário mínimo 
ter outros ganhos. Por exemplo, se a cesta básica for 
desonerada ainda mais, o poder de compra do traba-
lhador aumentará sem que se mexa no valor do salário. 
As contas públicas e o poder de compra do trabalhador 
seriam mantidos, porque desonerar a cesta básica é 
também aumentar a produção de alimentos nos Esta-
dos. Quem foi Prefeito ou trabalhou no Executivo sabe 
que, em se desonerando certos produtos, o consumo 
aumenta. Dessa forma, teríamos a mesma arrecadação.

A minha proposta, portanto, é bem clara. 
Na condição de representante do PSB nesta 

Casa, sinto, sim, o clamor das ruas pelo aumento do sa-
lário mínimo. O salário mínimo tem muita repercussão, 
sobretudo no interior do País, pois são os aposentados 
a grande massa salarial que sustenta a economia de 
vários Municípios. Talvez seja essa a referência para o 
setor público. Então, manteríamos a proposta do Gover-
no Federal, mas aumentaríamos o poder de consumo 
do povo brasileiro. Trata-se, portanto de desonerar a 
cesta básica para aumentar o consumo.

É esse o meu posicionamento diante da maté-
ria, cuja votação, sem dúvida nenhuma, será uma das 
primeiras que ocorrerão na próxima semana. E cada 
um de nós, repito, ao chegar à sua base, vai ser co-
brado por isso.

Para concluir, lembro que é claro que teremos de 
fazer um estudo técnico da viabilidade dessa proposta, 
com a participação do Governo Federal.

Era a minha mensagem, Sra. Presidenta e cole-
gas Deputados.

Muito obrigado.
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A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Esta 
Presidência saúda o Constituinte que se encontra sen-
tado à Mesa, Deputado Júlio Campos. 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Waldenor Pereira.

O SR. WALDENOR PEREIRA (Bloco/PT – BA. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, Sras. e 
Srs. Deputados, por intermédio da TV Câmara, cum-
primento o povo da Bahia, em especial o das regiões 
do sudoeste do Estado, da Serra Geral, da Chapada 
Diamantina, do Médio São Francisco e do Vale do Pa-
ramirim, às quais destino maior preocupação. Saúdo 
especialmente a população do Município de Vitória da 
Conquista, minha principal base eleitoral.

Estou orgulhoso de ocupar uma cadeira neste 
Parlamento. Assumi o mandato com a firme determi-
nação de lutar incessantemente em defesa dos interes-
ses maiores do meu Estado. E destaco especialmente 
minha determinação de defender, com veemência, as 
reformas estruturantes de que o Brasil precisa, para 
dar curso ao seu processo de desenvolvimento. 

Na Bahia, a adoção de modelos de desenvolvi-
mento caracterizados como concentradores de renda 
e de capitais, infelizmente, levou o Estado a viver dura 
e grande contradição.

Quando assumimos o Governo, com a extraordi-
nária vitória do companheiro Jaques Wagner, a Bahia 
ostentava a sexta posição entre os Estados produto-
res, ou seja, era o sexto maior produtor brasileiro e a 
primeira economia nordestina. Todavia, contraditoria-
mente, convivia com os piores indicadores sociais do 
País. Ostentávamos, naquela oportunidade, os títulos 
de campeão nacional da pobreza, campeão nacional 
do analfabetismo, campeão nacional do desemprego.

No exercício do mandato de Deputado Federal, 
vou trabalhar incansavelmente para ajudar os nossos 
Governos a darem curso ao processo de desconcen-
tração e descentralização de investimentos, dando ên-
fase àquelas regiões tradicionalmente abandonadas ou 
tratadas com descaso pelas administrações anteriores.

Vou defender, neste Parlamento, junto ao Gover-
no da Presidenta Dilma Rousseff, a criação das uni-
versidades federais do sudoeste e da Serra Geral; a 
construção da Barragem do Rio Pardo; a construção 
de um novo aeroporto no Município de Vitória da Con-
quista; a instalação de um centro de convenções para 
incentivar o turismo regional de negócios; mais inves-
timentos em estradas e sistemas de abastecimento de 
água; a ampliação da rede de saúde e o fortalecimen-
to da agricultura familiar em todo o interior do Estado.

No plano das mudanças, defenderei a ampliação 
da reforma agrária e o plano decenal da educação. 

Defenderei também as reformas tributária, política e 
a das comunicações. 

Chego a esta Casa depois de assumir, com qua-
se 90 mil eleitores do meu Estado, o compromisso de 
também defender veementemente a reforma política 
como instrumento imprescindível da recuperação da 
imagem do Poder Legislativo perante a opinião pública. 

Para mim, nobres colegas, o exercício da política 
é próprio da atividade humana, como diziam os gregos. 
E é preciso exercer a política sob a égide dos princí-
pios republicanos da democracia, da transparência, 
do compromisso social.

É com esses propósitos e subordinado a esses 
princípios que exercerei meu mandato. 

Que Deus ilumine a todos nesta nova Legislatura.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sra. Presidenta.
O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO (PSDB – 

SP. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente Rose 
de Freitas, é com satisfação que assomo a tribuna e 
encontro V.Exa. dirigindo os trabalhos desta Casa. Na 
primeira vez que falei, estava na presidência o nosso 
amigo Setim. Sinto-me extremamente feliz e honrado 
em ver V.Exa. ocupar um lugar de destaque na Mesa 
ao comandar uma Casa que tem muitos homens. E na 
sua sensibilidade de mulher, na presidência dos traba-
lhos, terá oportunidade de muito ajudar-nos. 

Esta é a segunda vez que ocupo a tribuna. Tive 
a sorte de ter como colega a Deputada Bruna Furlan 
que na semana passada foi sorteada para fazer uso 
da palavra no Grande Expediente, mas cedeu-me a 
oportunidade. Estive na tribuna por 25 minutos, mas 
hoje, de maneira muito breve, quero tecer considera-
ções sobre o Estado de São Paulo, que represento 
nesta Casa, especialmente a região de Jundiaí. 

Hoje pela manhã comecei a coletar assinaturas 
para a criação da Frente Parlamentar em Defesa da 
Qualificação Profissional. 

Nós, que estamos na próspera região de Jundiaí 
há muito tempo, aguardamos a manifestação do Go-
verno Federal no sentido de implementar a criação de 
uma universidade federal naquela cidade. Essa univer-
sidade não servirá somente à população jovem, mas 
também às pessoas de diferentes faixas etárias que 
ingressam num curso universitário com o objetivo de 
se aperfeiçoarem profissionalmente.

Estou muito contente em mais uma vez poder 
utilizar a tribuna para pedir publicamente, por meio de 
requerimento que encaminho à Mesa, que estudem 
a possibilidade de conceder à região de Jundiaí uma 
universidade federal.

Como disse da primeira vez que ocupei a tribuna, 
venho de uma região tida como rica. Jundiaí é hoje a 
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oitava economia do Estado de São Paulo, cidade que 
tive a honra de ser Vice-Prefeito, Presidente da Câ-
mara, Vereador. É também hoje o 23º PIB brasileiro, 
com mais de 800 mil eleitores e uma gama de jovens 
e adultos sedentos pela oportunidade de encontrar 
nos bancos universitários a chance de prosperarem 
profissionalmente. 

Sra. Presidente, venho mais uma vez dizer de 
público da minha intenção de fazer desta luta a de to-
dos que representam o Estado de São Paulo. Estão 
presentes os Deputados Alexandre Leite, que tão bem 
representa o Democratas, e Rodrigo Garcia. Todos eles 
sabem o quanto é importante para aquela população 
poder cursar uma universidade.

Concomitante ao tema que apresento, via requeri-
mento à Presidência da República, peço mais uma vez 
aos colegas que sejam signatários do requerimento de 
criação da Frente Parlamentar em Defesa da Qualifi-
cação Profissional. Assim, teremos a chance – eu sei 
– não de resolver os problemas relacionados à quali-
ficação profissional, mas pelo menos de fomentar um 
debate que será extremamente oportuno e que, com 
certeza, estará engrossando nossas fileiras. 

O Deputado Roberto Freire, Líder do PPS – repre-
senta agora São Paulo e tão bem conhece as demandas 
do nosso Estado. S.Exa. conhece a necessidade que 
o Estado tem de fazer com que a qualificação profis-
sional seja tratada como algo sério e prioritário para 
as pessoas que vivem na região de Jundiaí. 

Disse da primeira vez que ocupei a tribuna, e 
reitero agora, que não podemos seguir na linha dos 
apagões em nosso País. Estamos tendo sucessivos 
apagões e podemos ter o apagão de uma geração 
se não tivermos a chance de investir com qualidade 
e dignidade na juventude. Como disse, os jovens têm 
a grande missão de se aperfeiçoar profissionalmente 
para ocuparem espaço no mercado de trabalho.

Essa, sim, é uma discussão saudável, Gover-
nadora Benedita. É preciso salvar uma geração que 
não pode ser apagada no seu talento pela falta de in-
vestimentos em qualificação profissional, pela falta de 
investimentos exatamente naquilo que mais pode lhe 
render frutos para o futuro, que é a capacitação, que 
é o protagonismo pessoal.

Vamos qualificar nossos jovens para que o País 
tenha uma boa geração. 

O SR. DR. ALUIZIO (Bloco/PV – RJ. Sem revi-
são do orador.) – Exma. Sra. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, é com pesar que comunico o falecimento 
do Dr. Paulo Maurício Lins de Oliveira, médico de Ma-
caé, minha cidade natal. 

Dr. Paulo Maurício, pneumologista, exerceu a 
medicina da forma mais íntegra possível, honrando 

todos nós que pudemos, nesse período, fazer nosso 
juramento hipocrático. Minhas homenagens ao Dr. 
Paulo Maurício. 

Sra. Presidente, neste pronunciamento vou falar 
sobre segurança pública, assunto que afeta cada um 
de nós. 

Assumo à tribuna com o intuito de destacar a 
política de combate à violência e, por conseguinte, 
de segurança pública instituída pelo Governador do 
Estado do Rio de Janeiro, Sr. Sérgio Cabral, levada 
a cabo por seu Secretário de Segurança, José Ma-
riano Beltrame.

É de conhecimento de todo cidadão brasileiro o 
caos da ordem pública promovido pela onda de vio-
lência que domina o cotidiano do cidadão carioca e 
fluminense, impondo à população o sentimento de 
terror e privação do direito de ir e vir.

Sra. Presidente, acredito que ética, cidadania e 
segurança pública caminham juntas, e que não have-
rá nenhuma sociedade justa sem o entrelaçamento 
desses valores.

Como discutir segurança num cenário de aban-
dono e indiferença, onde o que se observava era a 
ausência do poder público na qualidade de provedor 
de políticas sociais? Como transformar uma realida-
de sem oferecer novas oportunidades à população? 
Como promover a cidadania onde o terror, a violência 
e a ameaça à vida são presenças diárias?

Portanto, acredito que o direito à segurança é 
um direito humano fundamental e não será alcança-
do sem que outros direitos sejam assegurados, tais 
como o direito à educação, à saúde, ao emprego, à 
cultura e ao lazer.

Criada pelo atual Governo do Estado, a Unidade 
de Polícia Pacificadora é um novo modelo de segurança 
pública que tem por princípio a aproximação do poder 
público com a sociedade, por meio da implementação 
de políticas sociais nas áreas dominadas pela violên-
cia, promovendo um novo conceito de polícia, a polí-
cia comunitária.

A interação do poder público, da sociedade e da 
mídia provocou um efeito antes inacreditável. Onde 
antes havia fuzil hoje tem cinema, onde havia assaltos 
hoje há unidades bancárias, onde havia abandono – e 
ainda há – hoje há autoestima e orgulho de pertencer 
a uma nova comunidade.

Em matéria hoje veiculada no jornal O Globo 
pode-se ler: “UPP e Lei Seca fazem cair preço do se-
guro de carros”.

Sabemos que há uma grande dívida social 
para com essas comunidades que precisa ser res-
gatada. Desigualdades, falta de educação, corrup-
ção das autoridades, falta de planejamento urbano, 
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são todos fatores que compõem o pano de fundo 
dessa questão.

Embora os desafios persistam e dificuldades 
tenham que ser superadas diariamente, posso afir-
mar, na qualidade de cidadão, pai de família e agora 
homem público: o projeto UPP é uma política pública 
de segurança que pode mudar o cotidiano do cida-
dão brasileiro. Pode ser implementada como política 
de Estado em todo o território nacional onde se fizer 
necessária.

Sra. Presidente, finalizo enaltecendo a figura 
de todos os que servem à sociedade, em especial os 
policiais civis, militares e federais envolvidos em todo 
esse processo. Porém, precisamos que essa política 
olhe para o interior, a fim de não se deixar de garantir 
segurança a todos.

Aproveito, Sra. Presidente, para chamar a aten-
ção para a ressonância dos acontecimentos no Es-
tado do Rio de Janeiro, sua importância para todos 
os brasileiros e a responsabilidade desta Casa para 
com todos as unidades da Federação, sem exceção, 
no intuito de construirmos a Nação que todo cidadão 
brasileiro almeja.

Destaco também a necessidade de este Parla-
mento votar o quanto antes a Proposta de Emenda à 
Constituição nº 300, de 2008.

Por fim, parabenizo o Deputado Alessandro Mo-
lon pelo projeto de lei que prioriza o financiamento das 
UPPs em âmbito nacional.

Muito obrigado.
O SR. DR. CARLOS ALBERTO – Sra. Presiden-

te, V.Exa. poderia me conceder um aparte?
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Infor-

mo a V.Exa. que não é permitido aparte no Pequeno 
Expediente.

O SR. DR. CARLOS ALBERTO – Pois não. Obri-
gado.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com a 
palavra a Deputada Rosane Ferreira, do PV do Paraná.

A SRA. ROSANE FERREIRA (Bloco/PV – PR. 
Sem revisão da oradora.) – Sra. Presidente, ilustrís-
sima Deputada Rose de Freitas, minha colega Depu-
tada Benedita da Silva, 4 anos atrás, num dia muito 
parecido como o de hoje, eu ocupava pela primeira 
vez uma tribuna parlamentar, na Assembleia Legis-
lativa do Paraná. Era uma emoção muito grande, não 
menor do que a que sinto hoje falando a V.Exas. Quis 
Deus, quis o povo do Paraná – uma parte pequena do 
povo do Paraná –, quis minha família e quis eu que 
a minha caminhada continuasse, e hoje estou aqui 
diante de V.Exas.

Aqui estou por acreditar que política partidária é 
a única forma de melhorar a vida das pessoas em so-

ciedade, por acreditar nos grandes desafios que nos 
esperam, como a aprovação de uma reforma político-
-partidária – a meu ver, Deputado Zeca, a mãe de to-
das as reformas. É pela reforma político-partidária que 
vamos qualificar todos os gestores públicos e todas as 
políticas públicas neste País. E é aí que vamos come-
çar a mudar a nossa história.

Por acreditar também na regulamentação da 
Emenda nº 29, sem a qual não podemos dizer clara-
mente aos gestores estaduais e municipais o que são 
gastos com saúde – e isso reflete no dia a dia dos 
usuários do Sistema Único de Saúde neste País –, 
por acreditar que é possível, sim, defender o Código 
Florestal Brasileiro e por defender o projeto de lei que 
dispõe sobre a jornada de trabalho da enfermagem é 
que estou aqui, porque assumi todos esses compro-
missos e alguns outros tão necessários para melhorar 
a nossa vida em sociedade.

Precisamos de uma política de enfrentamento 
à epidemia do crack, à violência urbana, aos trans-
tornos de saúde mental; precisamos de uma forma 
nova de cuidar das cidades; precisamos fazer com 
que a política de saneamento chegue efetivamente 
às vias das cidades, porque represento a cidade de 
Araucária, a cidade de Contenda, a região metropo-
litana de Curitiba.

Embora possa parecer estranho para o resto do 
País, a nossa linda Curitiba tem os mesmos proble-
mas das outras regiões metropolitanas do Brasil: vio-
lência urbana, destino inadequado do lixo, problemas 
no transporte coletivo. Neste caso, embora falado em 
verso e prosa como o melhor do País, nos horários de 
pico, quando o trabalhador precisa de um transporte 
ágil e decente, que o leve e o traga do trabalho com 
um mínimo de dignidade, nós lá temos os mesmos 
problemas.

São todas essas questões que me trazem aqui. 
E eu digo: não é fácil, não é fácil. E aí há uma questão 
de gênero muito forte, de nós mulheres sairmos das 
nossas casas, deixarmos nossas famílias. Não é fácil 
estar aqui, não é fácil.

Vou concluir dizendo: não é fácil, mas não tenho 
nenhuma dúvida de que, com o auxílio e me soman-
do a V.Exas., nós alcançaremos o nosso objetivo. Não 
será fácil, mas, sem dúvida, valerá a pena.

Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. JONAS DONIZETTE (Bloco/PSB – SP. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, Srs. Depu-
tados, Sras. Deputadas, tenho aproveitado o início dos 
trabalhos para trazer a esta tribuna alguns assuntos 
sobre os quais versam projetos de lei que protocolei 
nesta Casa.
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Hoje quero falar com os Deputados e também 
com os cidadãos que nos acompanham, acompanham 
os nossos trabalhos nesta Casa, sobre um projeto que 
dá o direito de a pessoa usar o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço para quitar débitos relativos ao imó-
vel onde mora, mais precisamente com o IPTU.

A primeira previsão de uso do FGTS foi justamen-
te na direção de a pessoa ter a sua casa própria, de 
o trabalhador poder usar o Fundo para garantir este 
direito sagrado do cidadão: moradia. Depois abriu-se 
a perspectiva para que se usasse o Fundo em casos 
de reforma da residência.

Vamos obtendo vivência no tempo de vida pú-
blica. Eu me recordo de como era nos primórdios, 
no começo da minha carreira política, como Vere-
ador, quando uma pessoa recebia a cobrança de 
um boleto de IPTU, uma cobrança de dívida ativa, e 
não tinha condição de saldar o compromisso. Talvez 
porque o nome dela seja uma das poucas coisas 
pelas quais tem de zelar, porque é através dele que 
conseguirá o crédito, a pessoa mais simples fica 
alarmada quando não consegue saldar a dívida – o 
que se dirá quando essa dívida recai sobre o imóvel 
em que ela mora, casa ou apartamento. A pessoa 
se sente ameaçada.

Não foram poucas as vezes em que alguns ci-
dadãos me procuraram com o carnê de IPTU na mão, 
dizendo: “Vou perder a casa em que eu moro”.

Daí então a razão do projeto de lei que protoco-
lamos na Casa, logo no início dos nossos trabalhos, 
na realidade no dia 2 de fevereiro, dia em que foram 
liberadas as senhas para que os Deputados pudessem 
ter acesso ao sistema da Casa para protocolização de 
projetos. Portanto, já protocolizamos esta nossa ideia 
no sentido de se fazer uma previsão no Fundo de Ga-
rantia para que a pessoa possa usar aquele dinheiro 
para saldar débito referente ao IPTU. 

Haverá duas questões a respeito deste assunto. 
A primeira é que o cidadão ficará mais tranquilo, não 
vai perder noites de sono com a ameaça de perder seu 
único imóvel. A gente sempre fala que essas coisas 
não são fáceis, principalmente quando é o imóvel em 
que a pessoa mora. O juiz vai levar isso em conta, para 
não tirar a pessoa do seu único imóvel, da casa onde 
ela reside. Só que isso não traz tranquilidade para a 
pessoa que continua com o nome inscrito na dívida 
ativa. E nenhum Prefeito também tem a alegria de fazer 
essa cobrança. Ele o faz por dever de ofício, porque, 
se não o fizer, incorrerá em crime de responsabilida-
de. Então, o contribuinte vai poder saldar seus débitos. 
Sabemos que o IPTU, hoje, é uma das maiores fontes 
de renda para o Município. Mas também sabemos das 
dificuldades pelas quais a cidade passa. 

Então, quero aqui conclamar nossos amigos De-
putados para que divulguem essa ideia para os Prefei-
tos da sua região. Esse projeto vai começar a tramitar 
aqui na Casa agora. Acredito que vai ser bom para o 
contribuinte e também para todas as Prefeituras do 
Brasil, para as mais de 5 mil que temos, porque mui-
tas delas terão condição de receber débitos que já não 
esperavam mais receber. 

Sabemos que a distribuição do bolo de tributos 
se dá de uma forma não muito justa. Grande parte 
dele fica com a União, outro grande pedaço vai para 
o Estado e um pequeno pedaço fica com o Município. 
Estão aqui entre nós muitos Deputados e Deputadas 
que já foram Prefeitos e sabem que o que falo é ver-
dade, é fato do dia a dia. É sobre o Prefeito, sobre a 
cidade que recaem todas as questões relativas a postos 
de saúde, manutenção da cidade e educação. Então, 
isso também vai dar à Prefeitura condição de reforçar 
o seu caixa, eis que passaria a receber alguns débitos 
com que já não contava mais, tendo já lançado esses 
débitos na dívida ativa.

Esse o meu pronunciamento nesta tarde. Muito 
obrigado.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Dr. Paulo César pelo pra-
zo de 2 minutos. Em seguida, ao Deputado Eduardo 
Sciarra. Depois daremos início ao Grande Expediente, 
sem prejuízo dos oradores inscritos.

O SR. DR. PAULO CÉSAR (Bloco/PR – RJ. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, pesquisas recentes mostram que 
a maioria da população continua insatisfeita em re-
lação à qualidade do atendimento de saúde no País. 
Há necessidade de investimentos maciços e conti-
nuados nessa área que é competência do Estado: a 
saúde pública. 

A Emenda Constitucional nº 29 foi aprovada em 
2000, mas ainda espera sua regulamentação. Apesar 
de consenso entre os Parlamentares, a regulamenta-
ção, que está pronta para ser votada em Plenário, não 
consta da pauta.

Parada desde 2008, a Emenda Constitucional nº 
29 estabelece percentuais mínimos para que Estados, 
Municípios e a União invistam anualmente em saúde e, 
entre outras coisas, propõe a criação da Contribuição 
Social da Saúde – CSS.

Esse assunto constou do discurso de posse do 
Ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

É preciso que o Projeto de Lei Complementar nº 
306, de 2008, que regulamenta a Emenda, seja incluído 
nos primeiros debates do Congresso Nacional em 2011.
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Somente a regulamentação da Emenda Consti-
tucional nº 29, sem a aprovação da CSS, já geraria 30 
bilhões de reais ao ano para a saúde.

O coordenador da área de saúde do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA afirma que a 
destinação correta dos recursos não é suficiente para 
garantir uma prestação de serviço semelhante a dos 
países desenvolvidos: “É preciso mais recurso, seja ele 
proveniente de um tributo específico ou não”.

Em pesquisa de opinião da CNT/Sensus sobre 
a satisfação popular com educação, renda, emprego, 
saúde e segurança pública, a avaliação da área de 
saúde foi a que mais piorou. 

Ora, a única solução para o financiamento do 
Sistema Único de Saúde – SUS é a regulamentação 
da Emenda Constitucional nº 29. Não podemos nova-
mente, como no ano passado, assistir passivamente 
ao triste espetáculo dos hospitais sem material, higiene 
ou profissionais. Naquele ano, o déficit para o setor da 
saúde foi de 1,8 bilhão de reais. 

O grande mérito da Emenda 29 é fixar percentu-
ais mínimos a serem destinados à saúde pela União, 
pelos Estados e pelos Municípios. Graças à emenda, 
em 2000 o Governo Federal incrementou em 5% seus 
investimentos em saúde, sendo que o total foi corrigido, 
nos anos seguintes, pela variação do PIB. Aos Esta-
dos, coube aplicar 12% da arrecadação de impostos 
na saúde; aos Municípios, 15%. 

Essa regra era transitória e deveria ter sido ex-
tinta em 2004, mas continua em andamento mesmo 
na falta da regulamentação da Emenda 29. Porém, é 
preciso regulamentá-la, para definir claramente o que 
são serviços de saúde e impedir que alguns Estados 
brasileiros continuem a aplicar a verba da saúde em 
outros setores. Hoje, Estados ainda cometem esse 
desrespeito à cidadania. 

Sra. Presidente, no âmbito da lei que regula-
menta a Emenda 29, esta Casa precisa analisar o 
mérito da criação da Contribuição Social para a Saú-
de – CSS. Seu mérito, no meu entendimento, é óbvio, 
já que a regulamentação da Emenda 29 impedirá a 
repetição dos erros cometidos com a Contribuição 
Provisória sobre Movimentação Financeira – CPMF, 
e desta vez os recursos arrecadados irão integral-
mente para a saúde.

A CSS está sendo proposta com uma alíquota de 
0,1%, inferior à CPMF. Ela seria um recurso adicional, 
e não entraria no cálculo do piso constitucional para a 
saúde, a ser garantido pelo Governo Federal, baseado 
na variação nominal do PIB. 

A alternativa ao projeto de regulamentação da 
emenda, proposta pelo Senado, seria a ideal: uma 

parcela fixa entre 8% e 10% das receitas correntes 
brutas da União. 

Embora a CSS seja rejeitada por uma ligeira 
maioria da opinião pública (54%, segundo a pesqui-
sa da CNT/Sensus), quase metade dos entrevistados 
avalia que os serviços de saúde pública pioraram no 
último semestre. E todos concordam que essa deca-
dência não pode continuar. 

Apesar disso, nem os contribuintes, nem os 
Estados, nem o Governo Federal querem abrir mão 
de receitas; no entanto, isso é uma necessidade, se 
quisermos melhorar o SUS. Assim, a base de cálculo 
da CSS não pode ser excluída da regulamentação da 
Emenda 29. Na prática, isso inviabilizaria a cobran-
ça da CSS. 

É o que eu tenho a dizer.
Obrigado. 
O SR. EDUARDO SCIARRA (DEM – PR. Sem 

revisão do orador.) – Sra. Presidenta, Sras. e Srs. De-
putados, nesta quarta-feira, dia 9 de fevereiro de 2011, 
será comemorado os 117 anos do Cerco da Lapa, epi-
sódio ocorrido durante a Revolução Federalista, em 
1894, quando a cidade de Lapa, no Estado do Paraná, 
tornou-se arena de sangrento confronto entre as tropas 
republicanas, os chamados pica-paus, legalistas, che-
fiadas pelo General Antônio Ernesto Gomes Carneiro, 
e os maragatos, federalistas, membros do Exército Li-
bertador, comandados por Gumercindo Saraiva, con-
trários ao sistema presidencialista de governo. 

Lapa resistiu bravamente até que os lapianos ca-
íram exangues em combate. Resistiram ao cerco por 
26 dias, mas sucumbiram ante o exército federalista, 
que era muito maior.

A batalha deu ao Marechal Floriano Peixoto, Che-
fe da República, tempo suficiente para reunir forças e 
deter as tropas federalistas. Ao todo, foram 639 homens 
entre forças regulares e civis voluntários, lutando contra 
as forças revolucionárias formadas por 3 mil comba-
tentes. Os restos mortais do General Carneiro, assim 
como os de muitos outros que tombaram durante a 
resistência, estão sepultados no Panteão dos Heróis, 
vigiados permanentemente por uma guarda de honra 
do Exército Brasileiro.

Devido ao seu rico patrimônio histórico e cultural, 
um dos mais importantes e conservados da Região Sul 
do Brasil, a cidade de Lapa foi eleita a Capital Brasi-
leira da Cultura para 2011 pelo Bureau Internacional 
de Capitais Culturais, que tem sede em Barcelona, na 
Espanha, e pela ONG Capital Brasileira da Cultura, 
entidade responsável pela promoção e gestão desse 
título no Brasil. 

Lapa será a sexta cidade a conquistar tal título, 
que já foi concedido em 2006 para Olinda, Pernam-
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buco; em 2007 para São João Dei Rey, Minas Gerais; 
em 2008 para Caxias do Sul, Rio Grande do Sul; em 
2009 para São Luís, Maranhão, e que tem Ribeirão 
Preto, no interior de São Paulo, como atual detentora 
do diploma de Capital Brasileira da Cultura.

Com aproximadamente 42 mil habitantes e si-
tuada a 62 quilômetros de Curitiba, a cidade possui 
em seu centro histórico 235 edifícios tombados pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
– IPHAN, com destaque para o conjunto arquitetôni-
co da antiga Rua do Cotovelo, o Theatro São João, 
um dos mais antigos do Brasil, o Museu de Armas, 
a Casa Lacerda, a Casa Vermelha e o Museu Histó-
rico, entre outros pontos de atração. No patrimônio 
cultural imaterial, destacam-se as Congadas, a Noite 
Lapiana e as diversas festas religiosas e populares, 
além da gastronomia influenciada pelo movimento 
tropeirista.

Para concluir, Sra. Presidente, quero também re-
gistrar que esta semana estamos vivendo em Casca-
vel, cidade do oeste do Paraná, o Show Rural, maior 
mostra tecnológica do País na área do agronegócio. A 
COOPAVEL, cooperativa que organiza o evento, está 
de parabéns, da mesma forma que todo o cooperati-
vismo paranaense, pelos resultados expressivos con-
quistados ao longo dos últimos anos.

Muito obrigado.
O SR. LEONARDO MONTEIRO (Bloco/PT – MG. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, servidores e servidoras da Casa e 
dos gabinetes parlamentares, ouvintes da Rádio Câ-
mara, telespectadores da TV Câmara, ocupo esta tri-
buna para exaltar Governador Valadares por seu 73º 
aniversário. 

No último dia 30, comemorou-se em grande 
estilo o aniversário de nossa cidade. Pertencente 
à mesorregião do Vale do Rio Doce, localizada ao 
nordeste da Capital do Estado de Minas Gerais, Go-
vernador Valadares, de acordo com dados do IBGE, 
atualmente possui 263.594 munícipes, os quais são 
conhecidos pela hospitalidade, presteza, excelência 
na prestação de serviços e beleza singular herda-
das por natureza. 

Valadares é o nono Município mais populoso do 
Estado de Minas Gerais e o primeiro de sua mesorre-
gião e microrregião. Ocupa uma área de 2.348,1 qui-
lômetros quadrados. Desse total, 24,3674 quilômetros 
quadrados estão em perímetro urbano. 

Já possuiu diversos nomes antes de chegar a 
sua atual denominação, como Arraial de Porto de Dom 
Manuel, Porto das Canoas, Santo Antônio da Figueira, 
Distrito de Santo Antônio do Bonsucesso e Figueira 
do Rio Doce. Seu atual nome foi decretado juntamente 

com sua emancipação, ocorrida em 30 de janeiro do 
ano de 1938, permanecendo “Governador Valadares” 
até os tempos atuais, em tributo ao Governador Be-
nedito Valadares. 

Sra. Presidente, Valadares é conhecida nacional-
mente e no exterior pelas inúmeras belezas naturais 
que possui, como o Pico do Ibituruna, referência mun-
dial, projetando Governador Valadares como a Cidade 
Internacional do Voo Livre. Com 1.123 metros de alti-
tude, é um dos pontos mais altos do leste mineiro. Há 
também a Açucareira, antiga usina de cana-de-açúcar 
que foi tombada como patrimônio histórico da cidade 
por embalar a economia local e regional no século XX; 
a bela Ilha dos Araújos, a bacia do Rio Doce, os diver-
sos templos religiosos e a praça Serra Lima, dentre 
outras belezas existentes. 

Na economia, houve o ciclo da madeira, da mica, 
da agropecuária, das pedras preciosas e da imigração, 
que agora já está em declínio. Em tudo Valadares se 
destacou, e agora está prestes a começar uma nova 
fase, desta vez de desenvolvimento auto-sustentável. 
É um Município em plena fase de crescimento e de-m Município em plena fase de crescimento e de-
senvolvimento industrial e a maior cidade do leste de 
Minas. Polo econômico do médio Vale do Rio Doce, 
Valadares exerce significativa influência sobre o leste 
e o nordeste de Minas Gerais e sobre alguns Muni-
cípios do Estado do Espírito Santo. Seu povo, junto, 
trabalha e com determinação constrói novas possibi-
lidades. Com a participação de todos, Valadares faz 
com muitas mãos a sua história.

Senhoras e senhores, parabenizo todos os va-
ladarenses pelo aniversário de nossa cidade. Sempre 
falo de Governador Valadares tomado de paixão e or-
gulho. Por isso, afirmo aos valadarenses que temos 
que ter a firmeza e a coragem daqueles que dedicaram 
suas vidas para construir essa cidade, digna de orgu-
lho e admiração. As festas servem para mantermos 
o olhar de esperança em direção de uma Valadares 
fortemente rica pelo trabalho de um povo destemido 
e empreendedor.

Sou conhecedor e amante dos cantos e recantos 
dessa cidade que sempre me acolheu tão fraternalmen-
te. Em retribuição, trabalho como Deputado Federal 
pelo terceiro mandato consecutivo em defesa de seu 
bem-estar como cidade, contribuindo para o desenvol-
vimento de Valadares com justiça social. 

Essa luta é pautada na ética, no crescimento 
sustentável e no respeito à dignidade da pessoa hu-
mana, bem como observando o interesse de todos, 
principalmente dos menos favorecidos, como é o caso 
das minorias, e também dos mais abastados econo-
micamente. 
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A ferramenta utilizada nessa incessante batalha 
é o conhecimento, emendas e projetos que favore-
cem a implementação de políticas públicas capazes 
de combater a erradicação da pobreza, possibilitar a 
inserção social e a promoção da igualdade de gênero, 
étnica e econômica; o fomento à cultura e à educação, 
além do incentivo à aprendizagem técnica, o apoio à 
agricultura familiar, a geração de emprego e renda, o 
desenvolvimento sustentável, a implantação da Uni-
versidade Pública Federal, da Universidade Aberta do 
Brasil e do Instituto Federal, assim como a preservação 
do meio ambiente. Tudo isso para fazer de Valadares 
um Município desenvolvido e próspero.

Como Deputado Federal, temos dedicado toda a 
atenção para a conclusão de diversas obras. Em prio-
ridade está o término da obra na BR-116. Acreditamos 
que agora será mais fácil juntar esforços para que os 
valadarenses possam comemorar essa conquista mais 
rapidamente. Em breve será iluminado o trecho men-
cionado acima, no perímetro urbano de Governador 
Valadares, haja vista que o DNIT já garantiu os recur-
sos necessários à execução da obra naquele local.

Entendemos que a construção do progresso não 
depende de idade, mas sim de trabalho. Governador 
Valadares avançou no tempo, superou problemas e 
caminha sob o signo do desenvolvimento. 

Nossa homenagem traduz a admiração e o res-
peito de que são merecedores todo os valadarenses 
que, com a riqueza do trabalho e da inteligência e a 
vontade obstinada de vencer, nos oferecem quotidia-
namente o testemunho emocionante, a par desse ine-
gável sucesso e da busca da cidadania plena a que 
todas as pessoas têm direito. 

Parabéns, Governador Valadares, pelos seus 
73 anos!

Muito obrigado.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, Bom Jesus do Itabapoana é terra de gente 
ilustre, solidária, decente, honesta.

Ali nasceu o inesquecível Governador Roberto 
Silveira, um dos maiores expoentes políticos da histó-
ria do nosso Estado do Rio de Janeiro.

Ao rol dos que nos deixam saudades, incorpora-
-se agora mais uma ilustre personalidade.

Nesta madrugada de nove de fevereiro, em paz 
descansou meu querido amigo Luciano Bastos, pes-
soa de valores éticos e morais inflexíveis.

Em Brasília, recebi a notícia pelo telefonema de 
nosso comum amigo Roberto Veiga e por mais que 
tenhamos consciência de que a morte a todos nós 
aguarda, é sempre um impacto saber que não mais 

poderemos abraçar aquela pessoa cujo convívio nos 
deixa belas lembranças.

De Luciano ficam ainda os ensinamentos da leal-
dade, da arte de conviver, de compreender o próximo, 
de passar longe da intransigência e do ódio.

Daqui, agradecido por este convívio, despeço-
-me do amigo Luciano Bastos. Em minha imaginação 
o abraço, e o imagino reencontrando sua inesque-
cível Leny, que está a esperá-lo, também de braços 
abertos.

O SR. AFONSO HAMM (Bloco/PP – RS. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, a pauta de discussão nesta Casa 
hoje é muito importante. Destaco a Medida Provisória 
nº 504, de 2010, que facilita a atuação da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA no 
exterior. O Relator, Deputado Fernando Coelho Filho, 
do PSB de Pernambuco, recomenda a aprovação in-
tegral do texto do Executivo. O propósito do Governo 
é dar maior flexibilidade à empresa para a concretiza-
ção de intercâmbio de tecnologias, principalmente em 
países com os quais o Brasil tenha firmado acordos 
internacionais nesse sentido.

A MP acrescenta um parágrafo à lei de criação 
da EMBRAPA, Lei 5.851, de 1972, que não trazia a 
previsão de que a empresa de pesquisa atuasse fora 
do Brasil. Para executar os projetos no exterior, a EM-
BRAPA precisava firmar acordos ou parcerias com 
organizações internacionais.

Com essa medida, a EMBRAPA passa a ter 
a possibilidade de manter conta corrente no exte-
rior e discutir diretamente com representantes de 
outros países medidas para o estabelecimento de 
escritórios internacionais e para o envio de mate-
rial de pesquisa.

A expectativa é de que a instituição responda 
com maior rapidez às demandas internacionais por 
suas tecnologias e aumente a interação com outras 
organizações do mesmo gênero. 

Na área de cooperação internacional, a empresa 
mantém 78 acordos de cooperação técnica com mais 
de 56 países, 89 instituições estrangeiras, principal-
mente de pesquisa agrícola, mantendo ainda acordos 
multilaterais com 20 organizações internacionais, en-
volvendo principalmente a pesquisa em parceria e a 
transferência de tecnologia.

Para ajudar nesse esforço, a EMBRAPA estabe-
leceu parcerias com laboratórios nos Estados Unidos 
e na Europa – França, Holanda, e Inglaterra – para 
o desenvolvimento de pesquisas em tecnologias de 
ponta. Esses Laboratórios da EMBRAPA no Exterior 
– LABEXs contam com as bases físicas do Serviço 
de Pesquisa Agrícola – ARS dos Estados Unidos, em 
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Washington, da Agrópolis, em Montpellier, na França, 
da Universidade de Wageningen, na Holanda, e do 
Instituto de Pesquisas de Rothamsted, na Inglaterra. 
Mais recentemente, instalou-se o LABEX-Coreia, em 
Seul, na Coreia do Sul. Com essas iniciativas tem-se 
permitido o acesso de pesquisadores da EMBRAPA 
e desses outros países às mais altas tecnologias em 
áreas como recursos naturais, biotecnologia, informá-
tica, agricultura de precisão e outras ações.

Na esfera da transferência de tecnologia para 
países em desenvolvimento – Cooperação Sul-Sul 
– destaca-se a abertura de projetos de transferência 
de tecnologia da EMBRAPA no Continente Africano – 
EMBRAPA África, em Gana, no continente sul-ameri-
cano – EMBRAPA Venezuela, e na América Central e 
no Caribe – EMBRAPA Américas, no Panamá, o que 
tem permitido maior disseminação das tecnologias e 
inovações da agricultura tropical desenvolvidas pela 
EMBRAPA e um melhor atendimento às solicitações 
e demandas dos países desses continentes por cola-
boração da EMBRAPA com vistas a seu desenvolvi-
mento agrícola.

A empresa tem parcerias com laboratórios nos 
Estados Unidos e na Europa – França, Holanda e 
Inglaterra – para o desenvolvimento de pesquisas e 
acordos de transferência de tecnologia para países 
em desenvolvimento na África, na América do Sul, na 
América Central e no Caribe.

A EMBRAPA é uma empresa pública vinculada 
ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to e atua por intermédio de Unidades de Pesquisa e 
de Serviços e de Unidades Administrativas, estando 
presente em quase todos os Estados da Federação, 
nos mais diferentes biomas brasileiros.

Sua missão é viabilizar soluções de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade 
da agricultura, em benefício da sociedade brasileira. 
Outra atribuição é dar apoio técnico e administrati-
vo a órgãos do Poder Executivo sobre a formulação, 
orientação e coordenação das políticas de ciência e 
tecnologia no setor agrícola.

Portanto, dada a importância da EMBRAPA é que 
defendo a aprovação da MP 504, de 2010.

Sra. Presidente, aproveito a oportunidade para 
dizer que, na última semana, o Rio Grande do Sul rece-
beu importante notícia que contempla o setor orizícola. 
O Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
Wagner Rossi, esteve no Estado e anunciou leilões 
de escoamento e aquisição direta para 1,78 milhão de 
toneladas de grãos. Essas medidas deverão beneficiar 
os produtores de arroz no Estado. 

Desse total, serão compradas, por Aquisição do 
Governo Federal – AGF, 360 mil toneladas de arroz e 

100 mil toneladas de feijão, com recursos de R$211 
milhões. No que diz respeito ao arroz, 130 mil tone-
ladas serão adquiridas ainda em fevereiro. Ainda se-
rão realizados leilões do Prêmio para Escoamento de 
Produto – PEP de 1,02 milhão de toneladas de arroz 
e 300 mil toneladas de feijão.

No total, a ajuda do Governo para o setor ar-
rozeiro mobilizará R$313 milhões em recursos do 
Tesouro. Essas medidas são importantes para es-
tabilizar o preço pago ao produtor, que está abaixo 
do mínimo estabelecido pelo Governo. Atualmente, 
os arrozeiros gaúchos estão recebendo, em média, 
R$22,43 pela saca de 50 quilos, segundo a EMATER. 
As lideranças do setor também estão otimistas para 
que o Governo do Rio Grande do Sul apresente, com 
maior brevidade, o projeto que já estão elaborando e 
que prevê financiamento, a juros subsidiados, para 
arrendatários de lavouras de arroz que queiram com-
prar terra para plantar. 

Neste verão, tudo indica que a colheita de grãos 
resultará no aumento da oferta de alimentos. Até final 
de abril, 80% da safra nacional de grãos será colhi-
da. Os agricultores de Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Paraná, Goiás, São Paulo e Rio Grande do Sul 
que iniciaram a colheita da safra de verão em janeiro, 
esperam obter cerca de 119 milhões de toneladas de 
grãos até o fim de abril. Esse valor representa 80% 
das 149,4 milhões de toneladas previstas para o ciclo 
agrícola 2010/2011. Esses números incluem a colhei-
ta de milho, arroz e soja, que está começando, e a do 
feijão primeira safra, em fase final.

Certamente, a entrada, com êxito, da safra de 
verão no mercado terá como resultado a desace-
leração dos preços dos alimentos e dos índices de 
inflação. 

Compartilho essas informações com V.Exas. na 
certeza de que o setor agrícola e pecuário destaca-se 
cada vez mais no cenário econômico brasileiro e para 
os avanços dos números precisa sempre do suporte 
das esferas governamentais. 

Sra. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di-
vulgação deste pronunciamento nos meios de comu-
nicação desta Casa legislativa. 

Era o que tinha a manifestar.
O SR. SANDES JÚNIOR (Bloco/PP – GO. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, temos acompanhado nos últimos anos 
a divulgação, em programas jornalísticos, de cenas 
de pessoas que deveriam agir de forma profissional 
nos cuidados de nossas crianças, mas que agem de 
formas contrárias, expondo essas pessoas indefesas 
a todo tipo de violência.
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Recentemente, tivemos uma comoção nacional 
com o surgimento de lamentável fato envolvendo a dona 
de uma creche na capital de meu Estado, Goiás, em 
atos de violência contra crianças pequenas que eram 
entregues aos cuidados dela por dezenas de pais e 
mães. A gravação das agressões e sua divulgação pela 
imprensa possibilitaram a rápida detenção da agres-
sora, que agora responde, detida, a todos os crimes 
a ela imputados no episódio.

Mas se temos más pessoas atuando dentro de 
creches, temos milhares de profissionais competentes 
e bem intencionadas que fazem diariamente essa mes-
ma função: zelar por nossos filhos, dando-lhes carinho 
enquanto seus pais se debruçam na labuta diária atrás 
de recursos para prover suas famílias.

Essas boas pessoas convivem também com 
crianças que chegam a esses locais com diversos 
traumas adquiridos em situações de violência familiar. 
São desde agressões físicas a abusos sexuais que 
irão acarretar, caso não sejam coibidas a tempo, da-
nos irreversíveis na formação da personalidade desses 
futuros cidadãos e cidadãs.

Buscando defender essas crianças é que apre-
sentei nesta Casa um projeto de lei que obriga os fun-
cionários de creches particulares e outras entidades 
de atendimento conveniadas com o poder público a 
notificar os casos de violência contra crianças e ado-
lescentes aos Conselhos Tutelares, nos termos do art. 
13 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.

Pretendemos, com essa proposição, agilizar a 
notificação dessas violências e inibir de pronto a sua 
continuidade. A união do trabalho das servidoras das 
creches ao bom funcionamento dos conselhos tutelares 
pode ser de vital importância para a defesa de nossas 
crianças. Com isso, vamos acelerar a ação policial e 
judicial contra os praticantes de crimes inomináveis e 
que, ainda hoje, fazem milhares de inocentes vítimas 
diariamente em todos os recantos de nosso País.

Pela importância e alcance do mencionado pro-
jeto é que tenho insistido junto a meus pares nesta 
Casa legislativa para que aceleremos a tramitação da 
proposta e o tenhamos em plenas condições de ser 
votado e aprovado para posterior andamento para 
promulgação.

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

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, região com perspectivas de 
crescimento em todos os segmentos produtivos, o 
Nordeste apresenta uma infraestrutura aeroportuária 
rica em potencialidades de expansão para atender às 
demandas interna e externa a curto e médio prazo. 

Especialistas do setor opinam que, no curto prazo, a 
malha aérea deverá ser redistribuída com vistas à uti-
lização dos horários ociosos, principalmente durante 
a madrugada, para desafogar a concentração de voos 
nas rotas do Sul e Sudeste.

As informações da INFRAERO dão conta de que 
nos próximos 5 anos, os principais aeroportos do Nor-
deste receberão investimentos de mais de 1 bilhão de 
reais em obras de ampliação, aparelhamento, moderni-
zação e construção de novos terminais de passageiros. 
Diversas obras já estão sendo contratadas, algumas 
já estão em execução, bem como inúmeros projetos 
estão em fase de elaboração para serem aprovados 
e licitados. Até o mês de outubro do ano passado, os 
aeroportos do Nordeste movimentaram 22,2 milhões de 
passageiros, o equivalente a 17,32% dos 132,4 milhões 
de passageiros atendidos nos 67 aeroportos adminis-
trados pela INFRAERO em todo o País. A adequação 
e redistribuição da malha aérea poderá ampliar, ainda 
mais, a potencialidade dos aeroportos nordestinos.

O novo Aeroporto Internacional dos Guararapes, 
um dos mais modernos do País, no nível dos de Pri-
meiro Mundo, foi construído na gestão do então Supe-
rintendente da INFRAERO Alberto Feitosa, Deputado 
Estadual do Partido da República e, atualmente, Se-
cretário de Turismo de Pernambuco, sob a Presidência 
do saudoso deputado Wilson Campos. A parte antiga 
do aeroporto encontra-se na fase de incorporação às 
instalações atuais, conforme projeto já aprovado na 
gestão anterior da INFRAERO.

Um dado relevante é que todos os aeroportos 
do Nordeste foram ampliados ou modernizados nos 
últimos 10 anos.

A realização da Copa do Mundo de Futebol em 
2014 e das Olimpíadas em 2016 suscita sempre a 
questão da infraestrutura viária no País. Esses são 
eventos de grande magnitude e, como tal, os olha-
res do mundo estarão focados no Brasil. Desde já os 
especialistas do setor aéreo asseguram que o pro-
fissionalismo, a capacidade técnica e administrativa, 
predominantes na aviação brasileira, vão comprovar 
que nossa infraestrutura aeroportuária sobrepõe-se 
às adversidades com desempenho de eficiência, se-
gurança e qualidade.

Desde já, convém ressaltar que a escolha do 
Brasil para sediar esses eventos internacionais já é 
em si mesma equivalente a um reconhecimento prévio 
da qualidade e da capacidade de nossa infraestrutura 
em todas as áreas, seja de transporte – rodoviário, 
aéreo e marítimo –, seja de hotelaria, lazer e servi-
ços em geral.

Atual Superintendente Regional da INFRAERO 
no Nordeste, o técnico Fernando Nicácio da Cunha 
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Filho salienta que os aeroportos nordestinos sentem 
o reflexo da política de distribuição da malha aérea, 
com ociosidade da maioria dos terminais nas madru-
gadas e concentração de voos em horários diurnos, 
o que, às vezes, resulta na sensação equivocada de 
saturação dos equipamentos.

Os aeroportos do Nordeste trabalham na van-
guarda da tecnologia e da logística. Cada aeroporto 
equivale a uma pequena cidade, e seus operadores 
trabalham para melhor atender as crescentes deman-
das do público nacional e internacional.

Muito obrigado.
O SR. MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (Bloco/

PR – AL. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sra. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, faço uso da tribuna 
nesta tarde para que fique registrada nos Anais desta 
Casa minha indignação com a situação do setor elé-
trico brasileiro, principalmente no que diz respeito à 
atuação da ELETROBRAS.

Alagoas é um dos Estados brasileiros que en-
frentam uma dificuldade seriíssima no abastecimento 
de energia elétrica. Todos os dias acompanhamos nos 
veículos de comunicação casos de queda de energia 
em Maceió e no interior. E a interrupção de abaste-
cimento não diz respeito à manutenção; trata-se de 
falha, falência do sistema.

Além disso, há uma reclamação muito grande dos 
consumidores pelo difícil acesso à ELETROBRAS para 
reclamar ou obter informações sobre a normalização 
do serviço em caso de queda etc. Tudo isso porque há 
um afastamento muito grande entre a empresa e os 
consumidores por conta da gestão federalizada, feita 
à distância. Isso ocorre em todos os Estados em que 
houve federalização da gestão.

No litoral sul de Alagoas, por exemplo, morado-
res e comerciantes do Município de Jequiá da Praia 
sofrem com a falta de energia que chega a durar pe-
ríodos de 12 horas. O problema é uma constante na 
cidade e tem se agravado.

Além de Jequiá, a maioria das cidades litorâneas, 
que tem na pesca e no turismo suas principais fontes 
de renda, estão sendo prejudicadas. São prejuízos 
enormes, com casos em que pescadores perdem qua-
se tudo que armazenam.

A falta de energia também causa problemas como 
a falta de água, já que em diversos Municípios a água 
potável é tocada por meio de bombas.

Os detrimentos inadmissíveis atingem a socie-
dade e o Estado. Há pouco mais de um ano, um ble-
caute em Maceió estragou mais de nove mil doses de 
vacinas. Do total de vacinas descartadas, 1.450 eram 
doses contra a influenza A (H1N1), mais conhecida 

como gripe suína; já 2.770 eram para a prevenção 
contra a paralisia infantil.

As constantes quedas no fornecimento de ener-
gia, que na maioria das vezes prejudicavam residên-
cias, já estão afetando a iluminação pública do Mu-
nicípio alagoano de Marechal Deodoro. O número de 
postes queimados e redes elétricas danificadas por 
conta das quedas já é maior que a ação dos vânda-
los. As equipes da Prefeitura trabalham diariamente, 
inclusive nos finais de semana, para minimizar os 
estragos. Só em dezembro do ano passado, foram 
contabilizados mais de mil postes com problema. A 
Praia do Francês, localizada no Município, um dos 
principais pontos turísticos do Estado, teve danificado 
um moderno sistema de iluminação recém-instalado, 
que não suportou a deficiência do abastecimento. 
Tudo isso sem considerar o que a população perde 
entre eletrônicos e eletrodomésticos.

Na semana passada, quase toda a Região Nor-
deste foi vítima de um apagão que deixou milhões 
de brasileiros sem energia elétrica durante horas. O 
Ministro Edison Lobão tentou amenizar o problema, 
dizendo tratar-se de uma simples interrupção no 
abastecimento. 

Mas como uma suspensão pode acontecer em 
vários Estados, atingir milhões de consumidores, sem 
que haja um aviso prévio? De acordo com a CHESF, a 
pane na verdade ocorreu devido a uma falha no circuito 
eletrônico da Subestação Luiz Gonzaga, no Município 
de Jatobá, em Pernambuco.

Naquele Estado, o Hospital da Restauração, maior 
emergência pública estadual, teve problemas por causa 
do apagão. Houve muita correria, já que o hospital não 
estava preparado para a falta de energia. O gerador só 
começou a trabalhar quando os aparelhos respiratórios 
de cerca de 80 pacientes que estavam entubados já 
não funcionavam. Muitos procedimentos precisaram 
ser feitos manualmente. No Presídio Aníbal Bruno, no 
Recife, houve um tumulto que resultou na morte de 
um detento. No ano passado ocorreu fato similar nas 
regiões Sul e Sudeste do País.

Diante do que expus superficialmente sobre a si-
tuação do sistema de abastecimento de energia elétrica 
brasileiro, fica clara a necessidade de esclarecimento 
do que realmente está acontecendo, de quais são as 
dificuldades que estão gerando todos esses proble-
mas à população.

Sendo assim, proponho que a Câmara dos De-
putados assuma seu papel de representante do povo 
brasileiro acatando a instalação de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito – CPI para investigar o se-
tor elétrico no Brasil, com o intuito de que as soluções 
sejam providenciadas urgentemente, pondo fim àquilo 
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que preocupa, aflige e aborrece milhões de brasileiros 
em todas as regiões do País. 

Obrigado.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB – 

SP. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, a presidenta Dilma Rousseff 
estreou nesta terça-feira a coluna Conversa com a 
Presidenta. Na coluna, que já era publicada no Go-
verno Lula, Dilma responderá semanalmente a três 
perguntas de leitores de 170 jornais cadastrados para 
publicar o texto. Na primeira coluna, Dilma negou que 
vá privatizar os Correios.

Questionada por Márcio Rogério Godoy Nóbre-
ga, funcionário dos Correios de Bauru, a quem quero 
parabenizar pela iniciativa, Dilma disse que a Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos não será privatizada. 
Disse, aliás, que essa medida nem está em cogitação, 
que o que se busca é o fortalecimento da ECT como 
instituição pública importante para o desenvolvimen-
to do Brasil.

Dilma afirmou ainda que os mais de 100 mil em-
pregados que compõem o quadro dos Correios podem 
ficar tranquilos, pois as iniciativas para modernizar a 
empresa não passam por sua privatização. Ao contrá-
rio, buscam tornar a empresa ainda mais forte. Ainda 
segundo Dilma, a empresa vai investir em segmentos 
como de logística integrada, serviços financeiros pos-
tais e correio digital.

Por isso, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, quero reiterar apoio incondicional à valorização 
dos funcionários e à reestruturação dos Correios. Ao 
longo da minha trajetória como Parlamentar, sempre 
trabalhei na defesa dessa instituição, que é exemplo 
em todo mundo. 

Muito obrigado.
O SR. CARLOS BRANDÃO (PSDB – MA. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, venho a esta tribuna hoje para 
pedir à direção da Companhia Nacional de Abas-
tecimento – CONAB que aumente a quantidade de 
transferência de milho para a regional do Maranhão, 
meu Estado.

Recebi na última segunda-feira um e-mail do 
representante dos criadores de suínos do Maranhão, 
Sr. Raimundo Nonato de Morais, que me relata a falta 
do produto por problemas com o transporte do milho 
de um Estado para outro. Segundo ele, foi solicitada a 
remoção de três mil toneladas de milho para atender 
a demanda do Maranhão; no entanto, o caminho da 
burocracia é longo e quase inacessível. 

O Maranhão está passando pelo período de en-
tressafra; portanto, não tem o produto. 

Solicito providências da CONAB com relação ao 
pedido, de forma a atender à demanda do Maranhão.

Muito obrigado.
O SR. MÁRIO DE OLIVEIRA (Bloco/PSC – MG. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sra. Presidenta, 
Sras. e Srs. Deputados, passa de 870 o número de 
mortos na Região Serrana do Rio de Janeiro, por for-
ça das chuvas que se abateram principalmente so-
bre os Municípios de Petrópolis, Teresópolis e Nova 
Friburgo, além de Bom Jardim, São José do Vale do 
Rio Preto, Sumidouro e Areal, também na região. To-
dos estão, desde janeiro, sob estado de calamidade 
pública, por decreto do Governador Sérgio Cabral. 
Depois das enchentes e dos deslizamentos, quase 
35 mil pessoas vivem hoje em condições dificílimas, 
seja porque perderam casas e pertences, seja porque 
seus imóveis foram interditados, sem falar, é claro, na 
perda irreparável de vidas. 

A infraestrutura foi severamente atingida, assim 
como a economia, baseada no turismo e na produ-
ção agrícola. E não bastante, a leptospirose tornou-
-se agora uma ameaça permanente, provocada pelo 
contato com a água contaminada. Alguns casos já 
foram confirmados e muitos outros devem surgir nos 
próximos dias, já que a doença cumpre um ciclo de 
duas a três semanas para se manifestar. Não há va-
cina contra ela.

Além do Rio de Janeiro, também Minas Gerais e 
São Paulo viveram momentos terríveis. Apenas no sul 
do meu Estado de Minas, quase setenta cidades foram 
postas em estado de emergência, com rios transbor-
dando, bairros alagados e muita destruição. 

A natureza, Sra. Presidenta, fez o que quis. Nada 
muito diferente, porém, do que costuma fazer, desde 
que o mundo é mundo, não obstante a fúria inusitada 
que se tem visto aqui e ali, ultimamente, provocada 
por fenômenos como El Niño e La Niña, no bojo do 
aquecimento global, da elevação da temperatura dos 
oceanos e das mudanças do clima em geral, conforme 
advertem constantemente os estudiosos do assunto. 
No caso específico, também o desmatamento e ocu-
pação irregular das encostas sobressai como uma das 
principais causas da tragédia.

De outro lado, são inegáveis as falhas humanas, 
no que diz respeito ao meio ambiente, à prevenção, por 
via tanto de políticas adequadas de ocupação do solo 
quanto de medidas de monitoramento, prognóstico de 
calamidades, seguidas de remoção para locais seguros, 
sem falar da conscientização e preparo da população, 
em situações de iminente risco – o que fazer, como fa-
zer, em quanto tempo fazer são questões para as quais 
todos devem estar muito bem preparados, quando o 
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perigo se avizinha, até porque é sempre muito curto 
o tempo entre a constatação e as ações necessárias. 

Nesse sentido, cabe aqui, nobres colegas uma 
observação: por infeliz coincidência, no mesmo mo-
mento, a Austrália era assolada por cheias terríveis. 
Lá, no entanto, o planejamento e a mobilização a tem-
po e a hora conseguiram evitar o pior. Conquanto os 
prejuízos materiais hajam sido enormes, milhares de 
vida puderam ser poupadas, e o caos foi seguramen-
te minimizado.

No caso brasileiro, resta agora promover o renas-
cimento de nossas cidades e sua gente, uma tarefa 
que não é absolutamente fácil, exigindo um esforço 
monumental das autoridades, vultosos recursos, pronta 
e precisa coordenação de todos os setores envolvidos, 
vontade política, solidariedade.

Solidariedade! Esta, Sra. Presidenta, há de ser a 
palavra chave deste momento. Aliás, o povo brasileiro, 
como lhe é característico, demonstrou mais uma vez a 
enorme generosidade de que é capaz, varando todos 
os obstáculos para chegar aos locais mais afetados e 
levar reconforto psicológico e ajuda material.

Decorrido quase um mês, e já o acontecido co-
meçando a se esvaziar na mídia, quando outros acon-
tecidos precisam ser noticiados, não podemos nos 
desmobilizar. Os cidadãos, as autoridades, a socie-
dade civil, as igrejas, os agentes públicos e todos, re-
pito, todos aqueles elementos constitutivos da grande 
Nação brasileira não podem, não podemos tão cedo 
esquecer. Ao contrário: passado o forte impacto emo-
cional das cenas a que assistimos, é preciso manter 
a união e pôr mãos à obra. Trabalhar, trabalhar muito.

A reconstrução é árdua. Cidadãos e cidadãs atin-
gidas carecem de quase tudo para o resgate pleno de 
sua dignidade. Ainda chorando suas perdas materiais 
e, sobretudo, seus mortos, fragilizadas e amedronta-
das, mais do que nunca essas populações precisam, 
em primeiro lugar, de moradia segura, assim como de 
atendimento à saúde. E também precisam de roupas, 
de alimentos, de bens de consumo, de linhas de cré-
dito para recomeçar.

A Presidenta Dilma, solidária com o povo flumi-
nense desde a primeira hora, certamente dará consequ-
ência aos compromissos assumidos reiteradas vezes, 
desde então. Não é outra coisa que dela esperamos, 
neste início de mandato, como prova cabal de sensi-
bilidade social e firmeza para levar as intervenções 
do Governo Federal a quem de fato está precisando. 
Assim também esperamos dos demais planos de go-
verno, estaduais e municipais.

Esperamos particularmente que a trágica lição 
tenha sido aprendida; que os órgãos de defesa civil 
possam atuar de forma permanente e eficiente; que o 

poder público não mais se omita, quando se tratar de 
coibir e proibir a construção em áreas de risco; que as 
pessoas finalmente entendam que prevenir é sempre 
melhor do que remediar.

Sra. Presidenta, solicito que meu pronunciamen-
to seja divulgado pelos órgãos de comunicação desta 
Casa legislativa e no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado. 
O SR. LUCIO VIEIRA LIMA (Bloco/PMDB – BA. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para registrar, 
com muito pesar, o falecimento, em 4 de fevereiro úl-
timo, de uma grande liderança política de minha que-
rida Bahia, Dr. Delorme Santos Martins da Silva, cuja 
vida foi uma profissão de fé em defesa do Juramento 
de Hipócrates feito por ocasião de sua graduação em 
Medicina.

Nascido em Baixa Grande/BA em 21 de junho de 
1918, Dr. Delorme mudou-se para a cidade de Ipirá em 
1943, onde plantou sua marca humanitária e idealista 
nos corações de todos aqueles que puderam desfrutar 
de sua amizade e consideração.

Casado com a Profa. Catarina Lima Santos, sua 
companheira de todas as horas, principalmente pre-
sença forte nos momentos em que a vida cobrava-lhe 
o preço que só os grandes idealistas não se acovar-
dam em pagar. Esposo exemplar, pai devotado, amigo 
presente em todas as horas, líder político de incansá-
veis batalhas sempre na defesa de sua gente, que o 
pranteia saudosa.

Dr. Delorme dedicou sua vida à população ipira-
ense como um verdadeiro filho daquela terra, a qual 
serviu não só como Prefeito, mas também como lume 
de toda a comunidade. Vocacionado que era ao exer-
cício da medicina, deu a Ipirá a Casa de Saúde Santa 
Helena, onde por suas mãos tantas vidas foram salvas.

Liderar não é apenas conduzir. Para liderar é 
preciso ter, antes de tudo, a justeza de espírito que se 
concretiza no culto da verdade e no amor ao próximo. É 
por isso que o verdadeiro condutor não se exaure nun-
ca, outrossim, se fortalece na fé. Assim foi Dr. Delorme 
durante seus 92 anos de vida a serviço de sua gente.

Destarte, quero deixar registrada, nesta Casa, 
minha homenagem a esse líder inconteste, somada 
a todas as que lhe foram rendidas pelos seus familia-
res, seus correligionários, seus amigos e por toda a 
população do Município de Ipirá. 

Muito obrigado.
O SR. FÁBIO SOUTO (DEM – BA. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, o histórico loteamento de cargos políticos e 
o consequente despreparo de algumas pessoas que 
comandam o setor energético brasileiro teve seu in-
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feliz estopim na semana passada. O apagão elétrico 
que acometeu oito Estados do Nordeste do País foi 
causado justamente pela falta de seriedade e de pre-
paro das pessoas que ocupam cargos importantes. 
Caso pessoas tecnicamente qualificadas ocupassem 
essas vagas no setor, os planos de contingência se-
riam mais eficazes e não precisaríamos passar por 
panes como esta. 

Precisamos de gente competente nessas funções. 
Não podemos privilegiar o “apadrinhamento político”. 
Num momento como este vivido pelo País, de força 
na economia e de compromissos de grande respon-
sabilidade assumidos perante o mundo, falhas dessa 
natureza não podem ocorrer.

Refiro-me, Sra. Presidente, à uma época de eu-
foria na produção industrial e no comércio, a um mo-
mento de altos investimentos feitos pela população em 
eletrodomésticos, a um ano decisivo para provarmos 
nossa capacidade de inserção definitiva no grupo dos 
países desenvolvidos. 

Eu digo, caros colegas, que estamos prestes a 
sediar os dois maiores eventos esportivos da Terra e, 
além de tantos graves problemas enfrentados dia a dia, 
não conseguimos nem assegurar que o contribuinte 
brasileiro tenha luz elétrica em casa, que o comer-
ciante não perca todo o estoque devido a uma pane, 
que a indústria não seja obrigada a parar a produção 
devido a um apagão.

Infelizmente, isso ainda acontece no Brasil. A 
Bahia foi seriamente afetada por esse último apagão. 
A pane energética causou transtornos à população de 
centenas de cidades, atingindo a economia dessas lo-
calidades. As atividades do Polo Petroquímico de Ca-
maçari, por exemplo, foram prejudicadas, resultando 
em danos significativos para a economia baiana como 
um todo. Alguns lugares ficaram sem abastecimento de 
água. Em Salvador, o Festival de Verão por pouco não 
foi prejudicado. Um gerador garantiu o fornecimento 
de energia. Curtos-circuitos ainda causaram incêndios 
e danificaram estabelecimentos e eletrodomésticos.

Na segunda-feira, 7 de fevereiro, o Ministério de 
Minas e Energia afirmou que a causa do apagão foi 
um defeito no sistema de segurança da Subestação 
de Luiz Gonzaga, em Pernambuco. Segundo a pasta, 
a manutenção do equipamento estava em dia.

O Governo firmou um compromisso de que novos 
apagões não iriam ocorrer, mas o Nordeste já voltou a 
sofrer com isso. Precisamos de uma explicação. 

A causa da pane é política. É falta de competência 
daqueles que gerenciam o setor energético do País. Já 
que estamos no início de uma nova gestão no Planalto, 
essa é uma bela oportunidade de se fazer política de 
um modo correto. Em vez de indicar qualquer pessoa, 

que se coloquem pessoas com qualidade técnica avan-
çada, capacidade e compromisso com um bom traba-
lho. Não dá mais para aceitar tamanho desdém com 
a população brasileira. Vamos prezar por uma política 
que beneficie a todos e que seja feita com seriedade. 
O cidadão brasileiro não merece essa falta de respeito.

Muito obrigado.
O SR. OSMAR JÚNIOR (Bloco/PCdoB – PI. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sra. Presidenta, Sras. e 
Srs. Deputados, venho aqui hoje prestar minha home-
nagem ao jornal O Dia, fundado em Teresina, Piauí, 
no dia 1º de fevereiro de 1951. 

O Dia traz em suas páginas a marca do pionei-
rismo. Fundado por Raimundo Leão Monteiro, mais 
conhecido como Mundico Santídio, foi comprado pos-
teriormente pelo Coronel Octávio Miranda, em 1963. 
O espírito empreendedor, progressista, democrata 
e corajoso do Coronel Otávio Miranda fez com que 
o Piauí ganhasse um dos seus mais conceituados e 
respeitados órgãos de comunicação.

Atualmente o jornal O Dia é administrado com 
coerência, competência e zelo pelo empresário Valmir 
Miranda, filho do Coronel, que herdou do pai não ape-
nas o tino pelos negócios, mas também o amor pela 
arte de bem informar, mantendo vivo e atuante um 
jornal independente e sério que tem contribuído com 
importantes conquistas para toda a região: apontando 
rumos, denunciando mazelas e abrindo importantes 
espaços para a livre manifestação.

Muitos dos mais brilhantes jornalistas do Piauí 
já passaram pela redação do jornal O Dia, que tem 
como editora a jovem Elizângela Carvalho. Jornalistas 
de credibilidade como Arimatea Azevedo, Pires de Sa-
boia, Durvalino Leal, Marco Vilarinho, Elvira Raulino, 
Nildene Mineiro, Élida de Sá, Eli Lopes, Robson Costa 
e muitos outros, que têm uma longa folha de serviços 
prestados ao jornalismo piauiense, levam a informação 
diária a milhares de leitores e ajudam a sedimentar 
uma história permeada de sucesso, que reúne tradi-
ção e modernidade.

Entre jornalistas, diretores, servidores de O Dia, 
gostaria de citar ainda três pessoas: Carivaldo Marques, 
Socorro Alencar e Fábio Sérvio, que desempenham um 
importante papel no dia a dia do jornal; cada um, em 
sua área, contribui para que O Dia seja esse sessen-
tão moderno, ético, que com tanto brilhantismo e tanta 
garra tem expressado o jornalismo de nosso Estado. 

Por tudo isso, gostaria aqui de enviar congratula-
ções à direção de O Dia e aos funcionários na redação, 
na gráfica, no comercial, na distribuição, aos que de 
forma direta ou indireta levam a informação e influen-
ciam toda a sociedade, pelos 60 anos de boas notícias.

Muito obrigado.
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O SR. PEDRO UCZAI (Bloco/PT – SC. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o Brasil tem um grande desafio pela frente: 
estabelecer uma matriz de transportes mais eficiente e 
sustentável. Para tanto, é preciso garantir a retomada 
dos investimentos no setor ferroviário de transporte. 

Embora se registrem importantes avanços nos úl-
timos anos, em especial os promovidos pelas políticas 
do Governo Lula, ainda é possível afirmar que grande 
parte dos recursos se destina ao transporte rodoviário, 
uma opção historicamente equivocada.

Para se ter ideia, em 1922, ano do 1º Centenário 
da Independência do Brasil, o País contava com um 
sistema férreo de aproximadamente 29 mil quilômetros, 
2 mil locomotivas a vapor e 30 mil vagões de carga. 
Passados 8 anos, o Governo Vargas iniciava no País 
o processo de saneamento e reorganização das es-
tradas de ferro, período esse que culminou na criação 
do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 
– DNER. Essa investida tinha como objetivos evitar a 
brusca interrupção do tráfego, prevenir o desempre-
go, propiciar a melhoria operacional e a reorganização 
administrativa. 

Mesmo com a unificação administrativa das 18 
estradas de ferro pertencentes à União, no início da dé-
cada de 50, cujos trilhos atravessavam o País, servindo 
às Regiões Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul, a 
atenção governamental logo daria lugar ao desmonte. 

De 1980 a 1992, os sistemas ferroviários foram 
afetados de forma dramática, quando os investimen-
tos reduziram-se substancialmente. Esse movimento 
levou ao processo de privatização da Rede Ferroviária.

É importante considerar que o modal ferroviário é 
naturalmente vocacionado para o transporte de cargas 
de baixo valor agregado, com baixo custo e alta capa-
cidade de transporte de toneladas por quilômetro útil. 

Enquanto países de dimensões continentais utili-
zam largamente ferrovias, a exemplo da China (37%), 
Estados Unidos (44%) e Rússia (60%), no Brasil, esse 
modal de transporte nunca alcançou a representati-
vidade obtida em relação a outras nações de grande 
extensão territorial.

Para se ter ideia, nas décadas de 80 e 90, foram 
transportados 22% da produção, o que coloca o País 
no rol de países europeus, que possuem extensão ter-
ritorial significativamente menor que a nossa. Esses 
dados nos posicionam aquém de nossa capacidade.

Após os equívocos históricos de gestores públi-
cos, que durante décadas paralisaram os investimen-
tos na malha ferroviária brasileira, a reestruturação 
desse importante meio de transporte de cargas e de 
passageiros volta a estar na pauta do Governo Federal.

Com o lançamento do Plano Nacional de Logís-
tica e Transportes (PNLT), em 2010, abriram-se novos 
horizontes. Estão previstos investimentos de 225 bi-
lhões de reais para expandir a malha ferroviária, que 
deverá saltar dos 29 mil quilômetros atuais para 40 
mil quilômetros de linhas férreas até 2020. Os mais 
otimistas acreditam que 35 mil quilômetros já deverão 
estar prontos em 2015. 

Um exemplo disso tem sido a nossa luta em 
Santa Catarina, que garantiu a inclusão da Ferrovia 
da Integração no PAC 2. Com uma extensão de cerca 
de 700 quilômetros entre o Porto de Itajaí e a fronteira 
com a Argentina, ela vai permitir a posterior integração 
com o porto de Antofagasta, no Chile, formando uma 
ferrovia bioceânica no futuro. Essa obra permitirá po-
tencializar o escoamento da produção por meio dos 
portos catarinenses e as exportações para os países 
do MERCOSUL e da Ásia. 

Com os avanços, a meta de participação na matriz 
de transportes passaria de 25% (registrados no ano 
de 2005), para 35%, em 2025. Em 2008, por exemplo, 
nossas ferrovias transportaram 480 milhões de tone-
ladas. A expectativa é de que neste ano sejam trans-
portadas 500 milhões de toneladas.

Sras. e Srs. Deputados, é urgente a necessidade 
de estabelecermos projetos de curto, médio e longo 
prazos, posicionando o Brasil mais próximo dos países 
com a mesma dimensão territorial. 

Atualmente, as concessionárias de ferrovias es-
tão explorando apenas 38% da malha cedida pelo 
Governo. Do total de 28,8 mil quilômetros de trilhos, 
quase 18 mil quilômetros não veem a passagem de 
um único vagão. 

Durante a campanha eleitoral do último ano, a 
nossa Presidenta Dilma Rousseff citou os avanços no 
nosso principal eixo ferroviário, a Ferrovia Norte-Sul, 
e as ferrovias secundárias que se ligarão a ela. Dilma 
não deixou de destacar que os muitos problemas que 
temos em nossas rodovias são resultado de um siste-
ma de transporte equivocado, em que alguns produtos 
que são tipicamente transportados por linhas férreas, 
a exemplo de ferro, grãos e minérios, ainda são leva-
dos por estradas.

O nosso Governo está empenhado em melhorar 
esse quadro, na medida em que aperfeiçoa os atuais 
contratos de concessão para a exploração das linhas 
e inclui as ferrovias no Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC).

Sra. Presidente, até 2012 outros 3.640 quilôme-
tros passarão a integrar a malha ferroviária brasileira. 
Além disso, mais 15 mil quilômetros de linhas, pre-
vistos até 2015, estão em processo de planejamento. 
Isso permitirá que o País conte com ferrovias integra-
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das de norte a sul, de leste a oeste, com saída para 
o Oceano Pacífico.

Não tenho dúvidas de que, ao investirmos em 
nossas ferrovias, vamos garantir um transporte efe-
tivamente mais barato, mais seguro, ambientalmente 
sustentável, permitindo ainda a retomada do desen-
volvimento das regiões produtoras. Além disso, vamos 
contribuir para a melhoria de nossas rodovias. 

Estes apontamentos demonstram a viabilidade 
técnica, política, ambiental e econômica das ferrovias 
para o desenvolvimento do país. 

Por isso torna-se fundamental que esta Casa 
legislativa dê a sua contribuição. Para tanto, estamos 
sugerindo a constituição de uma frente parlamentar des-
tinada a acompanhar e apoiar as ações parlamentares 
relativas ao debate sobre marco regulatório, constru-
ção, recuperação e ampliação das vias férreas, como 
garantia do desenvolvimento com sustentabilidade e 
competitividade. 

Sras. e Srs. Deputados, o Brasil não pode perder 
esse trem. Esse é o caminho. 

Obrigado.
O SR. PASTOR MARCO FELICIANO (PSC – SP. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quis a graça divina e a vontade so-
berana de parcela do poder – o povo –, por seu voto 
livre, que eu chegasse a esta Casa de leis.

Agradeço, primeiramente, a Deus esta graça que 
me foi dada e aos meus eleitores a oportunidade de 
representá-los, defendendo seus valores e princípios.

E eis-me aqui no exercício de um dos órgãos do 
Poder, membro da Câmara dos Deputados de meu País.

Por mera questão de técnica legislativa, diz-se 
que aqui se exercita um dos Poderes do Estado Demo-
crático de Direito, na célebre divisão de Montesquieu. 
Diz-se que aqui somos um dos três Poderes.

Enganam-se! Não há três poderes, mas um único, 
o do povo, como expresso na Constituição: 

“Art. 1º ...................................................
Parágrafo único. Todo o poder emana do 

povo, que o exerce por meio de representan-
tes eleitos ou diretamente, nos termos desta 
Constituição.”

O que acontece, eminentes colegas, é que o Po-
der Legislativo, ao lado do Executivo e do Judiciário, 
são órgãos de um único poder, o do povo, fonte subs-
tancial do direito, pela Constituinte, que promulgou a 
Constituição da República Federativa do Brasil.

Em suma, somos um dos órgãos de um único 
poder.

Sra. Presidente, meus caros pares, aqui temos o 
privilégio de construir o destino da nacionalidade. Neste 

Parlamento as ideias, as propostas e as normas são 
geradas na dialética prodigiosa da palavra a serviço 
de um poder que não é nosso, mas do povo brasileiro.

Quantos aqui chegam e internamente proclamam: 
agora eu sou poder! Não. Como já disse, somos um 
dos órgãos de um único poder: o do povo brasileiro.

A fé e a palavra são nossos instrumentos de tra-
balho. Porque, se, de um lado, é a fé que nos move, 
é a palavra a mãe do Parlamento. Chegamos aqui, 
eminentes colegas, por meio de partidos, uma palavra 
estranha, porque se o poder é único, ou seja, o povo 
no exercício de sua soberania, como construir nosso 
destino de forma partida?

O Deputado ou Deputada que ascende a esta 
Casa, deve conscientizar-se de que ele ou ela são De-
putados, daqui para frente, do povo brasileiro, porque 
acima de tudo há de prevalecer o espírito público e o 
interesse maior da nacionalidade.

Se há linhas políticas de militâncias partidárias, 
não podemos nos esquecer de que, no mundo atual, 
neste início de século XXI, ainda prevalece a dialética 
das ideias manifestadas pela palavra, mãe de todas 
as grandes expansões do direito, de todos os grandes 
movimentos populares e de todas as transformações 
do mundo.

Neste contexto, a mensagem da palavra é obra 
transformadora que guia o processo civilizatório.

Por isso, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
se tivessem suprimido a diversidade de ideias, o que 
seria, como lembra Rui Barbosa, a revolução france-
sa sem a Constituinte? O que seria a Inglaterra sem o 
Parlamento? O que seriam os Estados Unidos sem as 
estrelas das palavras? Que seriam as grandes trans-
formações deste País se não fosse a fé e a palavra de 
Juscelino Kubitschek na construção de Brasília, a fé 
e a palavra de um operário que ascendeu a mais alta 
magistratura deste País e criou o maior viés para ser-
mos do Primeiro Mundo? Que seria esta Nação sem a 
fé e as palavras de seus Parlamentares? O que seria 
deste País sem a fé e a tolerância de todos os credos 
uns com os outros?

“Há, no homem, um vazio do tamanho de Deus”, 
como bem colocou o romancista russo Fiodor Dos-
toievski.

O homem pode até tentar preencher o vazio de 
sua vida com outras coisas, mas isso jamais será su-
ficiente para que alcance sua plenitude. 

E, neste contexto, há a dialética entre os valores 
demoníacos que na essência são adversos ao homem, 
e, de outro lado, a combatê-los, existem as práticas 
religiosas no intuito de aplacá-los.

Se a ideia de Deus no campo da teologia é a ci-
ência de Deus enquanto Deus, a teodiceia é a ideia 
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de Deus como causa primeira de todos os seres e 
autor da natureza.

Se estes conceitos são ainda insuficientes para 
compreendermos os mistérios da vida, de nossas re-
lações com o mundo, penso que a ideia de fé, respei-
tando as posições ateístas, deve ser incentivada no 
plano ecumênico, porque esta convivência harmônica 
entre todas as crenças no Brasil constitui sua força.

Por tais razões é que propomos a alteração da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, para 
que fique explícita a obrigatoriedade de as escolas 
públicas do ensino fundamental ofertarem a disciplina 
de ensino religioso, de matrícula facultativa pelo aluno, 
assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa 
do Brasil, vedando-se quaisquer formas de proselitismo.

O caput do art. 33 da LDB – Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996 – já previu que o ensino reli-
gioso nas escolas é disciplina obrigatória da área de 
conhecimento da educação religiosa e parte integran-
te da formação básica do cidadão e da educação de 
jovens e adultos.

No entanto, Sra. Presidente, na prática é muito 
diferente. O conteúdo da disciplina de ensino religioso, 
bem como os critérios de contratação dos professores 
ficam a cargo dos Governos Estaduais, que muitas ve-
zes ignoram regras estabelecidas na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional.

É por isso que, embora cientes de que a obriga-
toriedade de disponibilização dessa disciplina já está 
consolidada na legislação, propomos uma redação mais 
enfática, mais contundente, mais firme na aplicação 
da legislação. Nesta mesma linha, propomos a regula-
mentação dos critérios de seleção dos profissionais de 
ensino religioso que estarão à frente das salas de aula.

Nada pode ser abstraído do conhecimento hu-
mano, muito menos o ensino religioso, porque faltaria 
neste triângulo um dos seus vértices.

Assim se justifica, Sra. Presidente, o que a ciên-
cia prometia como promessa, e para muitos a certe-
za, de que nos laboratórios seriam resolvidas todas 
as mazelas e sofrimento da vida humana e de que a 
filosofia clássica daria todas as respostas. O que se 
vê é que a fé, ao invés de destruir como pensam os 
materialistas, nos remete a uma diácrise entre ciência, 
filosofia e religião.

Fazer crer que a matéria bruta é o ser primeiro 
da existência é de um primarismo ultrametafísico, é 
um contrasenso filosófico absurdo, porque se torna 
uma afirmação que nem é experimental, tampouco, 
logicamente, se pode comprovar.

Sem entrarmos em maiores argumentações, 
cabe lembrar que o cosmo teve um início em formas 
de gases. Quem imantou estas nebulosas com tal in-

teligência evolutiva que fizesse deles, na sua simpli-
cidade e beleza colossal, seres que estudariam estes 
mesmos gases?

Portanto, o ensino religioso nos leva ao conhe-
cimento pela meditação do sobrenatural, ao conheci-
mento mais profundo pelos graus adquiridos das leis 
do cosmo.

Por isso, Sra. Presidente, este País deve, pela 
vontade de seu povo, ter oportunidade de despertar 
o educando para o mundo do conhecimento religioso, 
abrindo-se para o pluralismo religioso e para a alte-
ridade, promovendo assim uma ação transformadora 
capaz de garantir o respeito à diversidade, à plurali-
dade, e o reconhecimento da importância de todas as 
tradições religiosas. 

O ensino religioso possibilita um diálogo entre 
cultura e a descoberta, desenvolvendo a dimensão 
religiosa e respeitando as diferenças culturais. 

O professor de ensino religioso, por sua vez, pode 
tranquilamente possuir experiência religiosa ou alguma 
identidade religiosa, porém não pode ser fundamenta-
lista. Existem vários caminhos para se chegar ao trans-
cendente, e esses caminhos devem ser respeitados.

Apresentadas estas considerações, justifica-se 
ainda esta matéria como obrigatória nos currículos 
escolares da escola fundamental, por sua importância 
na mente humana.

Acresce-se ainda a circunstância de que o ensi-
no religioso é a base histórica dos princípios morais e 
éticos da sociedade.

Abro aspas para citar o que diz a Bíblia a esse 
respeito: 

“Educa a criança no caminho em que deve an-
dar; e até quando envelhecer não se desviará dele.” 
(Provérbios 22:6)

Todos os países que, embora laicos não preser-
varam tais ensinamentos, tiveram que fazer o controle 
da ordem social com ditaduras das mais sanguinárias.

Assim, submeto à apreciação desta Casa esta 
proposta de projeto de lei, certo de que, aprovando, 
estarão contribuindo para a construção de uma socie-
dade solidária, tolerante com a diversidade religiosa e 
engrandecedora dos verdadeiros ditames do processo 
civilizatório e da grandeza moral deste País.

Muito obrigado.
A SRA. MANUELA D’ÁVILA (Bloco/PCdoB – RS. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, em primeiro lugar, quero saudar os 
novos colegas que chegam a esta Casa trazidos pelo 
voto. Desejo boas vindas aos novos colegas. 

Contem comigo na luta em defesa do nosso povo 
e do nosso País.
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Sra. Presidente, quero também trazer ao conhe-
cimento do Plenário a realização da primeira reunião 
que fizemos da nova bancada do Rio Grande do Sul, 
que tenho a honra de coordenar. Destaco aqui a força 
da nossa bancada, que já está atuando coletivamente, 
de forma democrática e suprapartidária, para buscar o 
apoio e os recursos junto ao Governo Federal para ame-
nizar a situação dos Municípios atingidos pelas fortes 
chuvas no nosso Estado. Nós também vamos participar 
da audiência junto à Ministra Miriam Belchior, que vai 
debater os investimentos necessários à ampliação do 
metrô na capital do nosso Estado. São ações que for-
talecem o Rio Grande e que contam com o apoio dos 
Parlamentares acima das disputas partidárias. 

Senhor Presidente, outro assunto quero trazer ao 
debate: a questão da liberdade na Internet.

No dia de ontem, inúmeras entidades promove-
ram o Dia da Internet Segura. A iniciativa, que está 
no oitavo ano, é organizada pela Insafe Network, uma 
parceria de diversas redes europeias para promover 
mais proteção de crianças e jovens. Trata-se de uma 
iniciativa justa, que busca promover a proteção de 
nossas crianças e adolescentes. O Brasil inclusive 
avançou muito no controle de conteúdos nocivos, na 
adoção de ações efetivas contra o bullying e práticas 
ofensivas a adolescentes e crianças. 

Mas, Sras. e Srs. Deputados, é preciso que esta 
Casa esteja atenta para evitar que por trás de medi-
das de combate às práticas nocivas na rede de com-
putadores não venham medidas de controle e censura 
de opinião.

O chamado AI-5 digital, proposto pelo ex-Senador 
Eduardo Azeredo, municiava-se de uma roupagem 
de proteção ao cidadão, para justamente submeter a 
rede à censura.

Este ano, vamos debater o marco civil, e certa-
mente este será um tema recorrente no Congresso. 
Precisamos nos preparar, ouvir toda a sociedade, 
pois as conquistas democráticas trazidas pelas novas 
tecnologias, como a transparência dos atos do poder 
público, podem ser vítimas de propostas retrógradas, 
vestidas com as melhores intenções.

Muito obrigada.
O SR. RENZO BRAZ (Bloco/PP – MG. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, é com grande alegria que venho a esta tri-
buna agradecer a confiança em mim depositada pelos 
102.573 eleitores de Minas Gerais, que me conduziram 
ao meu primeiro mandato nesta Casa com expressiva 
votação em todo o Estado. Estou muito honrado com 
essa votação e feliz por ter a oportunidade de atuar di-
retamente na política nacional, realizando um sonho do 
meu pai, Gilberto Braz, e aplicando minha experiência 

da área administrativa a favor das causas sociais. Tenho 
a política nas veias, pois espelho-me nos exemplos de 
vida de meus antecessores – pai, tio e avô. 

Também não poderia deixar de agradecer o apoio 
do Governador de Minas Gerais, Antonio Anastasia, 
homem de extrema importância e destaque em nosso 
Estado, com uma experiência ímpar na administração 
pública – 20 anos exercendo papéis fundamentais nos 
Governos mineiro e federal. 

Tomo a liberdade de citar um trecho de um dis-
curso feito por S.Exa. e que demonstra a sua verda-
deira essência de conduta na vida pública: “Estamos 
do lado do bem, da probidade, da correção, da ética, 
da eficiência do serviço público, da profissionalização, 
do mérito”. 

Aproveitando a oportunidade, reafirmo o meu 
compromisso em apoiar e trabalhar junto com o Gover-
nador e todo o seu Secretariado no desenvolvimento 
social e econômico do povo mineiro. Durante o período 
de campanha tive a oportunidade de conhecer ainda 
melhor as necessidades e expectativas da população 
mineira. Asseguro aos meus eleitores o propósito de 
exercer essa missão parlamentar com extrema lisura 
e integral dedicação às causas de interesse do povo 
de Minas Gerais e do Brasil.

Minha atuação nesta Casa, seja no plenário, seja 
nas Comissões Permanentes ou Temporárias, será 
pautada por esforços em proporcionar cada vez mais 
saúde, segurança, educação, desenvolvimento susten-
tável e econômico para a população de Minas Gerais 
e do nosso País, observando, fielmente, cada um dos 
compromissos assumidos em campanha. 

Sei que a confiança em mim depositada pelos 
meus eleitores implica enorme responsabilidade, da 
qual jamais me esquivarei. Aqueles que acreditaram 
em minhas propostas e afirmaram isso com o seu voto 
podem ter a certeza de que não medirei esforços para 
que suas expectativas sejam plenamente satisfeitas. 
Não os decepcionarei!

Recebam o meu sincero e honroso obrigado e 
tenham a convicção e a garantia de que as portas do 
meu gabinete estarão sempre abertas para que jun-
tos possamos sempre ter um diálogo participativo e 
construtivo.

Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 

(PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sra. 
Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, quero registrar o 
lançamento do livro Os Vicentinos e o Parlamento Bra-
sileiro, documento que contém pronunciamentos feitos 
por Deputados e Senadores, desde 1957, a respeito 
da Sociedade de São Vicente de Paulo, entidade mais 
conhecida no Brasil como Vicentinos.
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O livro registra discurso que fiz em junho de 2008, 
sobre os 120 anos da presença vicentina em Piracica-
ba. Naquela ocasião, apresentamos detalhes sobre a 
primeira Conferência Vicentina da minha cidade.

O livro foi organizado pelo jornalista Renato Lima, 
vicentino de Brasília, que ocupa também a função de 
Vice-Presidente Territorial Internacional para a Amé-
rica do Sul, responsável por apoiar e acompanhar as 
ações da Sociedade de São Vicente de Paulo em 10 
países sul-americanos. Renato é também autor de dois 
livros: Crônicas Vicentinas e Outras Crônicas Vicentinas.

Falar dos Vicentinos, para mim, é uma grande 
satisfação. É uma entidade que realiza trabalho ex-
cepcional de assistência social, ajudando milhares 
de brasileiros pobres a superar momentos de extre-
ma dificuldade. Os Vicentinos cuidam de centenas de 
obras sociais (como creches, lares de idosos, hospitais, 
escolas e centros comunitários). Praticam a caridade 
sem preconceitos ou discriminações. Qualquer pessoa 
que passe por alguma dificuldade, independente de 
sua religião, pode ser assistida por um grupo vicenti-
no, que fará de tudo para promover essa família num 
curto espaço de tempo.

A Sociedade Vicentina, que nasceu na França 
em 1833, por iniciativa de sete jovens estudantes da 
Universidade de Sorbonne, em Paris, tem hoje, no 
mundo, 720 mil vicentinos e vicentinas, em 147 países. 
São 45 mil grupos de caridade vicentinos espalhados 
pelo planeta.

O Brasil é o maior país vicentino do mundo, com 
260 mil voluntários. A Sociedade Vicentina está presen-
te em nosso País desde o ano de 1872 e suas obras 
sociais ultrapassam o número de 2 mil. Um trabalho 
excepcional, que merece nosso respeito e admiração.

Nos últimos 20 anos, os Vicentinos vêm se orga-
nizando e estruturando cada vez mais, de forma profis-
sional, com a finalidade de atuar melhor junto aos que 
sofrem. A entidade é extremamente bem administrada, 
com uma sede internacional em Paris e vice-presiden-
tes e coordenadores de área para cada continente ou 
região. O presidente mundial, Michael Thio, é de Sin-
gapura. No Brasil, a sede fica no Rio de Janeiro, e a 
presidente nacional é a mineira Ada Ferreira.

Os Vicentinos, além de visitar famílias carentes 
e doar-lhes gêneros alimentícios, calçados, roupas, 
material de construção, material escolar e remédios, 
cuidam da manutenção de um grande número de obras 
sociais, diretamente ou através de parcerias com o po-
der público. Os Vicentinos também atuam no campo 
de ações emergenciais em desastres naturais, como 
o Furacão Katrina, o Tsunami, o terremoto do Haiti e 
as chuvas do Rio de Janeiro. Trabalham em parceria 
com a Cruz Vermelha e a Defesa Civil, colocando sua 

“rede de caridade” à disposição dos desabrigados. É 
mesmo uma rede de solidariedade e fraternidade com 
força local e organização internacional.

Por tudo isso, queremos parabenizar Vicentinos 
e Vicentinas do Brasil. São homens, mulheres, jovens 
e até mesmo crianças e adolescentes, voluntários, que 
dedicam horas de seu tempo livre para visitar milhares 
de famílias carentes, compartilhando suas experiên-
cias e conhecimentos, buscando construir uma vida 
melhor para todos. Os Vicentinos não ficam na teoria; 
partem para a prática, e por isso são tão queridos nas 
comunidades e bairros em que atuam. São pessoas 
que conseguem ver além do muro do fundo do quintal 
de suas casas. Enxergar seus semelhantes, notada-
mente os mais carentes. Os Vicentinos são pessoas 
que sentem prazer em fazer o bem.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pas-

sa-se ao

V – GRANDE EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Jair Bolsonaro.
O SR. JAIR BOLSONARO (Bloco/PP – RJ. Sem 

revisão do orador.) – Sra. Presidente, companheiros, 
primeiro, quero agradecer pelos oito votos que tive por 
ocasião das eleições para a Presidência da Casa, na 
semana passada. É claro que me candidatei sem pensar 
numa possível eleição, até porque eu não tinha nada a 
oferecer ao seleto eleitorado, sequer uma bolachinha 
Mabel. Foi apenas para ocupar espaço.

Minha proposta maior era a questão do orçamento 
impositivo por ocasião das emendas individuais. Já vi-
mos nos jornais de hoje que o Governo Dilma ameaça 
o Congresso. Caso os Deputados antigos, em especial 
os que têm emendas aprovadas no Orçamento, que 
deve ser sancionado hoje, não votem de acordo com 
a intenção do Governo, essas emendas serão con-
tingenciadas, ou seja, não serão liberadas. As emen-
das individuais – tenho uma proposta de emenda à 
Constituição que está na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, que espero ver tramitar no 
corrente ano – são a maneira de restabelecer a nos-
sa independência. Caso contrário, vamos continuar, 
como em governos anteriores, reféns do Executivo. Ou 
seja, num Parlamento que não tem identidade e cada 
Parlamentar é obrigado a fazer um jogo, jogar uma 
moedinha para cima para ver se vota com o Governo, 
para ter suas emendas liberadas, ou se não vota, o 
que vai dificultar, e muito, a reeleição dele lá na frente.

Junto com isso, outras propostas do Governo vêm. 
Depois que se comete aqui um deslize e não vota a 
primeira vez, o Governo volta a cobrar tudo, nas vezes 
seguintes. Por exemplo, a população hoje em dia está 
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preocupada com o possível retorno da CPMF. Graças 
a Deus, sempre tive independência, meu partido nun-
ca me cobrou nada em questão nenhuma aqui den-
tro. Gozo de total liberdade lá, não somente eu, mas 
também todos os Parlamentares. Antecipo meu voto 
contrário à criação da CPMF, porque este Governo 
arrecada muito hoje em dia, levando-se em conta o 
que os cinco Presidentes militares fizeram, de 1964 a 
1986, mas não se compara, em obras, o que os mili-
tares fizeram com o que acontece atualmente. 

Esse é um caso em que os jovens Parlamentares, 
em especial, têm de pensar: quem quiser ter liberdade 
e ver suas propostas aprovadas ou pelo menos votadas 
nesta Casa deve ter independência do Poder Executivo. 

Acredito que o Judiciário não tem independên-
cia. Basta ver que o Supremo Tribunal Federal já tem 
sete indicados por este Governo que está aí. Duvida-
mos de ações importantes julgadas pelo Supremo, até 
sobre o empate no caso de Cesare Battisti. Não en-
tendemos por que o Governo quer manter em nosso 
País um terrorista, um assassino que praticou quatro 
homicídios na Itália. Estão preocupados com o quê? 
Se porventura concederem a Battisti a extradição, ele 
pode resolver abrir a boca e contar sobre terroristas 
do passado que hoje estão no Governo. Essa é a pre-
ocupação do Governo, com toda a certeza.

Já conversamos um pouco sobre o regime militar, 
mas, antes de entrar no assunto em si, quero dizer que 
acabei de ouvir a leitura, pela Presidente da sessão, 
de ato da Presidência que cria Comissão Especial 
destinada a efetuar estudo e apresentar propostas em 
relação às medidas preventivas e saneadoras diante 
de catástrofes climáticas.

Primeiro, proponho que não seja cortado o orça-
mento das Forças Armadas – sobre a mesa da Presi-
dente está hoje uma medida que possibilitará cortar o 
pouco que as Forças Armadas têm –, porque, nos mo-
mentos difíceis, quem está nesses locais em primeiro 
lugar, quase sempre sozinhos, são as Forças Arma-
das, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar.

Acredito que, se não adotarmos no Brasil uma 
política que vise ao planejamento familiar, à paternida-
de responsável – ou outro nome que talvez não seja 
muito adequado, mas chama a atenção –, ao controle 
da natalidade, não conseguiremos fazer com que o 
nosso povo tenha dias melhores.

Os Governos Federal, Estaduais e Municipais 
não têm como arcar com um crescimento anual de 3 
milhões de habitantes. Eu faço esse cálculo levando 
em conta o número de jovens que se alistam por ano 
no serviço militar.

No corrente ano, as Forças Armadas estão fa-
zendo recrutamento. Alistaram-se, no ano passado, 

1 milhão e 600 mil jovens do sexo masculino. Aproxi-
madamente 3 milhões e 200 mil jovens que nasceram 
em 1993 estão se alistando agora, e esse número é 
crescente.

Em 1970, éramos 90 milhões de habitantes. Hoje, 
somos 190 milhões de habitantes.

Até o jornal O Globo de 30 de janeiro, que trata 
do caos no Rio de Janeiro, diz em um espaço: “O in-
chaço das cidades ajuda a explicar o grande número 
de mortos”. Com esse crescimento de 3 milhões de 
habitantes por ano e sem qualquer controle no cres-
cimento populacional, outras catástrofes virão, cada 
vez com violência maior.

Fora isso, não temos como fugir de crises se-
ríssimas no futuro. Atualmente produzimos 190 mil 
toneladas de lixo por dia! Falta água potável em gran-
des centros. Os engarrafamentos não ocorrem só em 
grandes centros, como Rio de Janeiro e São Paulo, 
mas também em cidades de médio porte. As crises de 
energia estão pipocando agora. A falta de alimentos 
se fará presente, com toda certeza.

O político brasileiro deveria parar de pensar que, 
quanto mais pobre e ignorante, melhor é para conse-
guir voto, para conseguir poder.

Este Governo tem interesse em políticas nesse 
sentido. Basta prestarmos atenção na mensagem pre-
sidencial lida na semana passada, nesta Casa, pela 
Presidente da República. Ela quer dar ênfase a quê? 
À erradicação da miséria. Com o quê? Com o Bolsa 
Família. 

O Bolsa Família nada mais é do que um projeto 
para tirar dinheiro de quem produz e dá-lo a quem se 
acomoda, para que use seu título de eleitor e mante-
nha quem está no poder. Ou seja, quem está no poder, 
ao brigar por educação e pelo fim da miséria, deixará 
de ter votos de miseráveis. E nós devemos colocar, se 
não um ponto final, uma transição a projetos como o 
Bolsa Família.

Na questão da educação ocorre o mesmo: são 3 
milhões de crianças de zero a 3 anos em creches no 
Brasil. E a garotada hoje em dia vai à escola pública 
mais em troca da merenda escolar do que em troca 
de conhecimento. Assim sendo, Presidente Rose de 
Freitas, devemos ter essa preocupação, e não ficar 
agendados pelo Poder Executivo sobre o que devemos 
votar, o que devemos ou não aprovar, ou agendados 
pela própria imprensa. Nós sempre estamos correndo 
da imprensa. Quando um repórter nos liga, alguns até 
se preocupam: “O que será que existe contra mim?” 

Estamos sempre expostos a ações do Executivo, 
às vezes até para manter o nosso mandato. Não há 
independência para que o Legislativo realmente tra-
balhe para um país melhor. E o grande medo que eu 
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tenho atualmente está relacionado às políticas adota-
das no Brasil.

Temos aqui o Deputado Quartiero, chegado ago-
ra de Roraima, que trabalhou contra a demarcação 
da reserva Raposa Serra do Sol, da maneira como foi 
proposta pelo Governo do PT. Com toda certeza, foi 
contra a demarcação da reserva ianomâmi, também 
proposta pelo Governo anterior. Estamos deixando lá, 
além de água potável, de reservas minerais, de reservas 
de gás e de biodiversidade, grandes espaços vazios. 
Estamos deixando em aberto espaços que potências 
nucleares de primeiro mundo, que têm bilhões de ha-
bitantes, podem um dia vir a ocupar.

Outra grande preocupação minha, Sra. Presi-
dente, é com a questão da democracia. Este Governo 
que está aí e o anterior não têm preocupação com a 
democracia e com o País. A preocupação é perpetuar-
-se no poder.

Fiquei preocupado com outro ato lido pela Mesa, 
há poucos momentos, sobre uma Comissão Especial 
para tratar da reforma política.

Srs. Deputados, se o Governo aprovar na Casa, 
numa reforma política, uma proposta como lista fecha-
da, imaginem em 2014 Lula candidato a Presidente!? 
Pelo que tudo indica, pelo carisma dele, com certeza 
vai ser reeleito. Ele pode pedir voto para Deputado 
Federal na lista do número 13 em cada Estado, e o 
partido poderá colocar, com essa reforma política, no 
mínimo, 300 Deputados aqui dentro.

A mesma coisa ocorre no tocante ao voto faculta-
tivo. Por quê? Quanto aos eleitores esclarecidos, dada 
a carga negativa contra o Congresso, a tendência é que 
eles não votem. Se não o fizerem, vão comparecer ma-
ciçamente, como sempre comparecem, os beneficiados 
do Bolsa Família. E o PT pode colocar 300 Deputados 
aqui dentro e criar um sistema semelhante ao de Hugo 
Chávez – um sistema consultivo, plebiscitário –, em 
que tudo pode ser aprovado. Depois de aprovada uma 
proposta de emenda à Constituição sobre plebiscito, 
tudo pode passar: uma previdência universal, um de-
sabamento amplo e geral da população brasileira, um 
Imposto de Renda progressivo, e por aí afora.

Sra. Presidente, nos 10 minutos que me restam, 
quero falar sobre uma grande preocupação dos mili-
tares: a questão da tal Comissão da Verdade. Os mili-
tares querem a verdade – eu digo que a fé está para o 
cristão como a verdade está para os militares –, mas 
não uma comissão imposta como esta, que terá seus 
sete integrantes designados pela Presidente da Re-
pública. Nós não podemos aceitar isso!

Mais ainda, Sra. Presidente. Diz a proposta que 
essa comissão será composta de brasileiros de reco-
nhecida conduta ética. Como eu disse, é a Presidente 

Dilma que vai indicá-los. Não podemos esquecer que, 
em 2000, Lula afirmou que Fidel Castro é um exemplo 
superior de conduta ética.

Diz ainda o projeto que esses integrantes têm 
que ser identificados com a defesa da democracia. Lula 
também, em 2005, disse que na Venezuela pode faltar 
tudo, menos democracia. Então é com essa gente que 
vamos aceitar uma comissão dita da verdade para hu-
milhar os militares, que tantos serviços prestaram ao 
País desde a criação do Exército, em especial em 1964?

Quero fazer a leitura de algumas manchetes de 
jornais dos dias 1º, 2 e 4 de abril de 1964 para mos-
trar um pouquinho do que ocorreu, não a V.Exas., 
que dispõem de uma biblioteca à disposição e entre 
os quais muitos conhecem a história do que foi 1964, 
mas ao nosso jovem que está nos assistindo, que não 
tem noção do que foi e está apenas impregnado com 
a palavra “ditadura” em sua cabeça, com tortura, com 
desaparecimento, e por aí afora.

Olhem o que diz a manchete do Jornal do Brasil 
de 1º de abril de 1964: “Desde ontem se instalou no 
País a verdadeira legalidade...”

O Globo, de 2 de abril de 1964: “Salvos da co-
munização que celeremente se preparava, os brasi-
leiros devem agradecer aos bravos militares que os 
protegeram de seus inimigos”.

O Dia, de 2 de abril de 1964: “A população de 
Copacabana saiu às ruas, em verdadeiro carnaval, 
saudando as tropas do Exército”.

A combativa Tribuna da Imprensa, também de 2 de 
abril de 1964: “Escorraçado, amordaçado e acovardado, 
deixou o poder como imperativo de legítima vontade 
popular o Sr João Belchior Marques Goulart, infame 
líder dos comuno-carreiristas-negocistas-sindicalistas”.

O Globo, de 4 de abril de 1964: “Ressurge a De-
mocracia! Vive a Nação dias gloriosos”. 

Jornal do Brasil, de 1º de abril: “Aqui acusamos 
o Sr. João Goulart de crime de lesa-pátria”. 

Correio da Manhã, de 2 de abril: “Lacerda anun-
cia volta do país à democracia”. 

O Globo, de 5 de abril: “A revolução democrática 
antecedeu em um mês a revolução comunista”. 

Está mais do que claro que os militares evitaram 
que nos transformássemos em uma Cuba. 

Estado de Minas: “Os militares não deverão en-
sarilhar suas armas antes que emudeçam as vozes da 
corrupção e da traição à Pátria”, o que, infelizmente, 
não foi feito. 

Jornal do Brasil: “Pontes de Miranda diz que 
Forças Armadas violaram a Constituição para poder 
salvá-la!”
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Jornal do Brasil, de 18 de abril: “Castelo Branco 
garante o funcionamento da Justiça”. É sinal de que ela 
não funcionava. O Brasil vivia uma balbúrdia. 

Digo mais: o primeiro parágrafo do editorial do 
jornal O Globo, assinado por Roberto Marinho, no dia 
7 de outubro de 1984, diz o seguinte: “Participamos 
da Revolução de 1964 identificados com os anseios 
nacionais de preservação das instituições democráti-
cas, ameaçadas pela radicalização ideológica, greves, 
desordem social e corrupção generalizada”. Hoje pa-
rece que estamos vivendo situação pior do que essa.

Volto à Comissão da Verdade. A dita Comissão da 
Verdade define que tipo de crimes eles querem apurar. 
Eles querem apurar torturas, mortes, desaparecimentos 
forçados e ocultação de cadáveres. A dita Comissão da 
Verdade não quer apurar, porque o PT tem medo da 
verdade, sequestro, em especial de autoridades inter-
nacionais, como o do embaixador americano, praticado 
por Franklin Martins e Gabeira – de forma secundá-
ria, mas participou; de atentados à bomba, como no 
Aeroporto de Guararapes, que matou um jornalista e 
um almirante; em São Paulo, um carro-bomba contra 
o Quartel General do II Exército que matou o soldado 
Mario Kozel Filho; como latrocínios praticados por um 
Ministro do Governo, Carlos Minc; como justiciamen-
tos no Araguaia, onde inclusive há 11 justiçados pelo 
grupo do PCdoB. 

Enfim, os militares, ao aniquilarem a guerrilha, 
evitaram que lá se transformasse numa FARC.

Ainda há o dinheiro recebido de Cuba, que, com 
dólares recebidos da União Soviética, financiava a luta 
armada no Brasil. Ou seja, só quem é desprovido de 
inteligência pode um dia acreditar que Cuba queria 
impor uma democracia em nosso País. 

Assaltos a banco...
Com muito prazer, concedo um breve aparte ao 

nobre Deputado Arolde de Oliveira.
O SR. AROLDE DE OLIVEIRA – Nobre Deputado 

Jair Bolsonaro, quero inicialmente dizer que sou solidá-
rio, concordo com a plenitude de seu pronunciamento 
em todos os pontos que foram abordados. Cada um 
desses pontos daria para fazermos outros pronuncia-
mentos mais aprofundados e muito importantes. Dois, 
porém, me chamaram a atenção. O primeiro é a pre-
ocupação com a democracia. Realmente, está sendo 
pautado e há necessidade de fazermos uma reforma 
política. Nós precisamos tomar muito cuidado com essa 
reforma política quando o principal tema da reforma é 
colocar dinheiro nos quase 30 partidos, inorgânicos, 
fragilizados. Vão-se criar feudos e aí incluirão ainda 
a votação ilícita. Isso realmente privilegia quem está 
no poder e perpetua o poder nas mãos de quem está 
no Governo hoje. Sem dúvida alguma, foi muito bem 

abordado. Outro aspecto é essa Comissão da Verdade, 
tantos anos depois que os fatos ocorreram. Eu tive o 
privilégio de viver naquela época, fui militar, depois, fui 
executivo da EMBRATEL, convivi com todos os fatos 
da época, os quais acompanhei muito proximamente. 
Algo me chama sempre a atenção. Na realidade, os 
militares foram colocados no poder pela população. 
Havia a massa, que queria que os militares evitassem 
a implantação de um sistema comunista no Brasil – 
vou chamar comunista para simplificar. Esse sistema 
comunista fez com que os terroristas – hoje alguns até 
estão no poder – pegassem armas na época, mas tam-
bém foram derrotados pelas armas, na mesma época, 
para que se preservasse a democracia. Essa é uma 
questão da verdade. O que querem fazer na Comis-
são da Verdade agora? Não é nada mais nada me-
nos do que consolidar esse absurdo dessa Comissão 
de Anistia, dando o privilégio de dinheiro a rodo para 
pessoas com julgamentos absolutamente sem funda-
mentação. Nós temos que rever isso tudo. Então, para 
haver alguma verdade nessa Comissão da Verdade, é 
preciso, nobre Deputado Jair Bolsonaro, meus caros 
colegas, que ela seja ampla e que tudo seja apurado: 
a natureza dos crimes e as intenções dos criminosos, 
valendo para os dois lados, para que possamos fazer, 
então, justiça e recuperar a história do Brasil, que está 
muito adulterada nessa área. Muito obrigado. Parabéns 
pelo pronunciamento.

O SR. JAIR BOLSONARO – Agradeço-lhe o 
aparte. 

Concluindo meu tempo, Deputado Arolde de Oli-
veira, o pessoal do PT não quer apurar o caso de se-
questro, tortura e execução de Celso Daniel, fato esse 
conhecido de todos nós, ocorrido em Santo André.

Assim sendo, Sra. Presidente, o apoio que pe-
dimos aos Parlamentares é para que participem da 
elaboração do projeto da Comissão da Verdade, e que 
lá tenhamos também integrantes do Clube Militar, do 
Clube da Aeronáutica, do Clube Naval, porque essa 
Comissão inclusive passa a ter mais poderes do que 
uma CPI.

Para concluir, Sra. Presidente, não vou passar do 
meu tempo. Agora, vou pegar o repique do Arolde de 
Oliveira e dizer que Karl Marx iria comprar da burguesia 
a corda para enforcá-la. E eu digo: se não abrirmos os 
olhos, o PT vai comprar aqui no Congresso Nacional 
a reforma política para expurgar daqui os integrantes 
do PP – meu partido, do DEM – do PMDB e do PR. 

Quanto à reforma política, todos têm de ter a 
grande preocupação de não deixarmos que se aprove 
somente o que o Governo quer. Caso contrário, eles vão 
impor a ditadura do proletariado pelo voto aqui dentro.
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A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-
cedo a palavra, com muito prazer, ao Deputado Ar-
lindo Chinaglia, ex-Presidente desta Casa, do PT de 
São Paulo.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (Bloco/PT – SP. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, quero cum-
primentá-la também, ainda que tardiamente, da tribuna, 
pela assunção, em nome de todas as mulheres brasilei-
ras, da 1ª Vice-Presidência da Câmara dos Deputados.

Cumprimento todos os Parlamentares aqui pre-
sentes.

Evidentemente, nós, no início desta Legislatura, 
pela nossa experiência, pelos nossos compromissos, 
pela nossa história, temos muitos assuntos a abordar. 
Poderia mencionar temas, eu diria, tão falados, e não 
necessariamente praticados, como reforma política e 
reforma tributária. Mas decidi abordar um tema que é, 
rigorosamente, uma discussão de todos nós, e não 
apenas dos Deputados, não apenas do Congresso 
Nacional, mas de todos nós brasileiros. Refiro-me à 
saúde no Brasil.

Por essa dinâmica do Parlamento…
O SR. MAURO BENEVIDES – V.Exa. me permi-

te? Antes de V.Exa. discorrer sobre esse tema extre-
mamente importante, quero saudar sua presença na 
tribuna. V.Exa., que pontificou como um dos grandes 
Presidentes desta Casa, hoje nos traz, com a sua pa-
lavra, a abordagem de um tema palpitante. Nós es-
peramos que agora, com o reforço que emprestará 
à regulamentação da Emenda Constitucional nº 29, 
V.Exa., pelo trânsito que tem nesta Casa e junto ao 
Poder Executivo, obtenha a concretização daquilo que 
todos nós desejamos, sobretudo os Prefeitos das ci-
dades de menor porte. Portanto, cumprimento V.Exa. 
pelo seu retorno à tribuna e pela forma proficiente com 
que dirigiu os destinos desta Casa. É a minha home-
nagem a V.Exa.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA – Muito obrigado, 
Presidente. V.Exa. é sempre muito generoso com este 
seu colega. Isso só faz aumentar a minha responsa-
bilidade.

Vou tratar do tema saúde, que atinge a todos in-
distintamente, e quero começar por algumas perguntas 
que devemos fazer.

Primeiro, todos nós, profissionais da saúde ou 
não, temos opinião formada com base em experiência 
individual, familiar e em relatos. Isso ocorre, principal-
mente, com quem faz campanha. No Brasil, não há 
eleito, ou não, que tenha feito campanha e não tenha 
sido abordado a respeito de problemas reais, do coti-
diano de todas as classes sociais, do qual faz parte a 
saúde. Para podermos opinar de forma consistente, é 
preciso termos dados também consistentes.

Já identificamos o primeiro problema na saúde 
brasileira: os cidadãos, dos qualificados profissionais 
da Câmara dos Deputados aos pesquisadores, aos 
acadêmicos, aos estudiosos, não possuem todos os 
dados atualizados. Por não serem atualizados, nem 
sempre temos segurança; se não temos segurança, 
o diagnóstico pode falhar.

Está aqui ao meu lado o Deputado Castro, médi-
co experiente e que muito me honra com sua atenção.

Diante disso, temos de responder algumas ques-
tões: o que pensa o povo brasileiro a respeito da saú-
de? Quais são as principais causas de morte no Bra-
sil? Quais são as principais epidemias, endemias em 
nosso País? O que tem avançado, o que falta avançar 
e, principalmente, quais são os caminhos? 

É claro que, em alguns minutos, não conseguire-
mos fazer a abordagem que gostaríamos, e também 
por não termos a competência que gostaríamos. Entre-
tanto, por coincidência e sorte do Brasil nessa busca, 
o IPEA divulgou hoje, às 10 horas, pesquisa feita em 
2.773 domicílios permanentes em todas as Regiões. O 
que mostra, em primeiro lugar, essa pesquisa? Mostra 
que os que usam o SUS, aqueles que acompanharam 
o atendimento do SUS, têm opinião melhor sobre o Sis-
tema do que aqueles que não o utilizam. Na pesquisa, 
alguns itens foram destacados, e não houve apenas a 
percepção geral sobre a saúde.

O Programa Saúde da Família obteve, dos 80,7% 
dos entrevistados, a avaliação de bom ou muito bom. 
Apenas 5,7% o consideraram ruim ou muito ruim.

Distribuição gratuita de medicamentos. Em todas 
as Regiões 69,6% avaliaram-na como muito boa ou 
boa; 11%, ruim ou muito ruim.

No caso de atendimento por médico especialis-
ta no SUS, 60,6% o consideraram muito bom ou bom; 
18,8%, ruim ou muito ruim.

O atendimento prestado em centros de saúde, 
postos de saúde e também em serviços de urgência 
ou emergência obteve as menores proporções de 
qualificações positivas. Em centros ou postos de saú-
de, 44,9% o consideraram bom ou muito bom; 31,1%, 
ruim ou muito ruim. Em atendimento de urgência ou 
emergência, 48,1% o avaliaram como bom ou muito 
bom; 31,4%, ruim ou muito ruim.

Em todas as Regiões, o atendimento pela equipe 
do Saúde da Família e a distribuição gratuita de medi-
camentos são os serviços mais bem avaliados. Exceto 
na Região Centro-Oeste, está na frente o atendimento 
por qualquer membro da equipe do Saúde da Família. 
No Centro-Oeste, o medicamento gratuito está na frente.

Eu diria que temos a obrigação, o dever de ir 
além da percepção popular. Nós profissionais de saú-
de, nós, Deputados, temos a possibilidade de decidir 
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sobre temas como o Orçamento, entre outros, e há 
alguns dados que eu gostaria de expor com cautela, 
pois podem não estar atualizados, mas que não teriam 
mudado tanto assim. Percebam que 60% das cegueiras 
são evitáveis e que 20% dos cegos existentes podem 
ter sua visão recuperada.

A principal causa de morte no Brasil, em todas 
as Regiões, são as chamadas doenças circulatórias. 
Em primeiro lugar, o acidente vascular cerebral. O 
nome já foi mudado, mas vou repeti-lo, porque é mais 
fácil: derrame. Em segundo lugar, o enfarto. No Brasil, 
a principal causa, tanto do acidente vascular quanto 
do enfarto, é a hipertensão arterial, ou seja, a pressão 
alta. Pasmem, prezados colegas: apenas 10% das pes-
soas hipertensas no Brasil têm a pressão controlada!

Vejam, estamos tratando da principal causa de 
morte. Segundo os especialistas, no dia em que, no 
Brasil, 30% dos hipertensos estiverem com a pressão 
controlada, a expectativa de vida no País se equipara-
rá à dos Estados Unidos, em que pese serem aqui as 
causas externas infinitamente maiores, como assas-
sinatos e acidentes de trânsito.

Mais um dado preocupante: o Brasil tem o maior 
número de casos de hanseníase do planeta, em nú-
meros absolutos, apesar de se ter iniciado, a partir de 
2004, uma tendência de queda, preliminarmente. Isso 
ainda está sendo avaliado por cientistas. Cito o cientista 
Penna São dados do Ministério da Saúde.

Ouço o Deputado, ex-Governador e ex-Prefeito 
Anthony Garotinho.

O SR. ANTHONY GAROTINHO – Deputado Ar-
lindo Chinaglia, em recente encontro com o Ministro 
Alexandre Padilha, conversamos a respeito do foco 
que o Governo tem dado, com muita propriedade, ao 
combate à fome e à miséria no Brasil. Porém, pelos 
dados que V.Exa. traz, que já são do conhecimento do 
próprio Ministério da Saúde e de todos aqueles que 
têm preocupação com a saúde pública, as doenças 
que mais têm provocado morte neste País são a hi-
pertensão arterial, como V.Exa. disse, as doenças cir-
culatórias e também o diabetes, que teve crescimento 
enorme. Deixo uma sugestão ao Ministério da Saúde. 
Essas doenças são provenientes da má alimentação. 
No momento em que o País fala em fome, o Ministério 
da Saúde deve, a meu ver, além de distribuir gratui-
tamente remédios, como vai fazer corretamente nas 
Farmácias Populares, para o combate à hipertensão e 
ao diabetes, criar um programa de educação alimentar 
para a saúde. Muitas pessoas comem mal, de forma 
equivocada. Dessa forma – V.Exa. é médico e sabe 
disto melhor do que eu –, acabam contraindo diabe-
tes e hipertensão. Não basta oferecer comida. Deve 
ser feito um programa educacional, em parceria com o 

Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, para 
que as pessoas se alimentem adequadamente. O foco 
só na fome não resolve. Há muita gente comendo mal. 
A prova disso são os números de hipertensos, diabé-
ticos e obesos.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA – Agradeço a V.Exa. 
o aparte.

O Deputado José Rocha está perto do microfone 
de apartes. S.Exa. não acenou, mas, sendo médico e 
anestesista, quero ouvi-lo também.

O SR. JOSÉ ROCHA – Deputado Arlindo China-
glia, quero cumprimentar V.Exa. porque aborda tema 
importante, que, às vezes, passa despercebido pela 
maioria das pessoas leigas no assunto. São dados 
estatísticos, uma contribuição importante que traz a 
esta Casa e ao Brasil, com conhecimento de causa, 
como bom médico que sempre foi e continua sendo. 
Sou médico e não poderia deixar de apoiá-lo nesse 
seu pronunciamento. V.Exa. fala de temas com os quais 
nos devemos preocupar para salvar vidas. Não tenho 
dúvida de que esta Casa tem de se debruçar sobre o 
assunto. Meu caro Presidente Arlindo Chinaglia, temos 
de apoiar o Ministério da Saúde nos seus programas. 
Acho que esta Casa tem de votar a regulamentação 
da Emenda Constitucional nº 29, de 2000, para que 
possamos ter mais recursos para a saúde, investimen-
tos em programas que venham realmente contribuir 
para o saneamento desses males que V.Exa. acaba 
de abordar da tribuna. Parabéns.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA – Deputado José 
Rocha, agradeço o aparte a V.Exa., bem como ao 
Deputado e ex-Governador Anthony Garotinho. Vou 
incorporar com prazer essas intervenções ao meu 
discurso. Sinto-me honrado com a abordagem que 
V.Exas. fizeram.

No Brasil, de acordo com os dados que rapida-
mente mencionei, está havendo uma transição epide-
miológica. Ainda não é completa, até porque, alguns 
anos atrás, morria-se mais por doença infectoconta-
giosa. Quando falei “hanseníase”, muitas pessoas se 
chocaram – é até uma doença bíblica –, mas é uma 
doença infeciosa naturalmente tratável com antibióticos.

Não adianta fazermos aqui um diagnóstico, ou um 
pretenso diagnóstico, até porque é nosso dever buscar 
soluções. Nessa busca – respeito quem pense dife-
rente –, o que mais avançou historicamente no Brasil, 
lastreado inclusive em uma das mais belas páginas da 
Constituição brasileira, foi o Sistema Único de Saúde.

A defesa de um sistema único de saúde, portanto 
da saúde pública, é um poderoso e nobre instrumento 
de defesa da vida e também de distribuição de renda.

O SR. Hugo Napoleão – V.Exa. me permite um 
aparte? 
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O SR. ARLINDO CHINAGLIA – Pois não, Gover-
nador Hugo Napoleão. Bem-vindo a esta Casa, agora 
na condição de Deputado, mais uma vez.

O SR. HUGO NAPOLEÃO – Muito obrigado, ilus-
tre Presidente Arlindo Chinaglia. Devo dizer a V.Exa. 
que considero impecável seu discurso. Quero apenas 
fazer um registro, exatamente quando toca neste pon-
to: o SUS. O Ministro da Saúde – sou da Oposição, 
mas devo reconhecer isto – esteve na Capital do meu 
Estado, Teresina, e nos levou um grande benefício, o 
Cartão Nacional de Saúde, o cartão do SUS, que vai 
possibilitar a identificação de pessoas, vai evitar frau-
des, fazer com que os Estados tenham compensações 
por homiziar, receber, tratar doentes de outros Esta-
dos. É o registro que faço, com cumprimentos a V.Exa.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA – Agradeço a V.Exa.
Sras. e Srs. Deputados, temos um sistema que 

vem avançando. Porém, nós que o defendemos temos 
a autoridade e o dever de detectar as falhas, até por-
que, quando as detectamos, também está apontada a 
saída para melhorar o sistema. Na minha opinião, não 
há saída para a saúde pública no Brasil e em qualquer 
parte do planeta que não passe pela qualificação dos 
profissionais e suas condições de trabalho.

Quero registrar o número absurdo de faculdades 
que são abertas no País sem condições de funciona-
mento adequado e os baixos, os vergonhosos salários 
pagos aos profissionais de saúde.

Não podemos apenas colocar mais dinheiro na 
saúde, ainda que seja algo decisivo, se não trabalhar-
mos com metas e objetivos, além de desenvolvermos 
mecanismos de controle para saber o que melhorou 
e o que não melhorou.

Darei o aparte a V.Exa., Deputado Sibá Machado, 
mas, primeiro, quero concluir este raciocínio.

Temos de chegar àquilo que é nosso dever, da 
Câmara dos Deputados. Fiz questão de não falar da 
regulamentação da Emenda Constitucional nº 29, de 
2000, até o presente momento, tampouco do Gover-
no. Quando Presidente da Câmara, primeiro a regula-
mentamos com base na CPMF; quando a CPMF caiu 
no Senado, voltamos a regulamentar essa emenda 
na Câmara, faltando votar apenas um destaque. Mas 
esse é um debate que será feito em outro momento. 
Falando claramente, não quero reduzi-lo a um único 
item, ainda que financiamento seja decisivo.

Houve melhorias. Quero citar alguns programas, 
a começar pela adoção do Pacto pela Saúde, do Mi-
nistro Temporão, à época do Governo Lula, que listou 
11 itens como prioritários. Menciono também o Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU; o Brasil 
Sorridente; o Farmácia Popular do Brasil. É verdade 
que agora, com a criação do Saúde não tem Preço, 

a doação de medicamentos de uso continuado para 
diabetes e hipertensão é mais um avanço.

Essa pesquisa do IPEA foi realizada no final do 
ano passado. Portanto, já mostra o que foi feito antes.

Cito ainda a ampliação das equipes do Saúde da 
Família, que os dados do IPEA demonstram, inequi-
vocamente, ter sido um grande avanço para a saúde 
pública no Brasil. Houve quem o chamasse no início de 
“os pés descalços brasileiros”, fazendo comparação, 
talvez exageradamente ampla, àquilo que foi realizado, 
em dado momento, na China.

Peço licença à nossa Presidente para ouvir o 
aparte do Deputado Sibá Machado e concluir meu 
pronunciamento.

O SR. SIBÁ MACHADO – Sra. Presidenta, com 
sua permissão faço este aparte. Nobre Deputado Ar-
lindo Chinaglia, Presidente desta Casa, em primeiro 
lugar, saúdo V.Exa. pelo brilhante pronunciamento. Já 
tivemos a oportunidade de ouvi-lo sobre este tema 
em reuniões da nossa bancada. Queremos provocá-
-lo a continuar firme na condução desse debate so-
bre o tema, com a clareza que apresenta. Realmente 
acreditamos que não podemos limitar o debate sobre 
saúde a um dos seus itens, no caso, o financiamento. 
Se estamos tratando de medicamento, vamos tratar de 
financiamento da saúde e também do medicamento 
adequado para o avanço de sua qualidade. Resumir 
isso a um único item pode ser um erro de condução 
desta Casa. Eu quero pegar carona no que disse o 
Deputado Anthony Garotinho. Temos de avançar na 
campanha sobre qualidade de vida, prática de exercício 
físico e melhoria da qualidade da alimentação. Que-
ro também perguntar a V.Exa. se não é aconselhável, 
neste momento, discutirmos uma campanha sobre 
redução de propaganda, em rádio, televisão e jornal, 
relativa a produtos de consumo humano que prejudi-
quem a saúde das pessoas. Era isso que eu queria 
acrescentar ao pronunciamento de V.Exa.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA – V.Exa. me honra 
com seu aparte. Toca em ponto fundamental.

É evidente que a automedicação provoca danos. 
Vou dar mais um exemplo, e perdoem-me pela “nume-
rologia”. Noventa por cento das cirurgias cardíacas em 
crianças no Brasil ocorrem em consequência da febre 
reumática. A febre reumática – explico de forma gros-
seira, perdoem-me os que entendem do tema – tem 
como principal causa uma infeção ou uma doença de 
garganta que, se for mal cuidada, pode evoluir para 
doença em pessoas mais sensíveis.

V.Exa. aborda um tema nevrálgico, eu diria, porque 
há vários conflitos de interesse. Menciono inicialmente 
a saúde da população, a indústria de medicamentos, 
a indústria do entretenimento – televisões, rádios. Eu 
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acho razoável, necessário e possível produzirmos um 
acordo em benefício da população brasileira, em pri-
meiro lugar.

Finalizo agradecendo à Presidente a tolerância, 
mas é que fui honrado com alguns apartes.

Quero dizer então, de forma abreviada, que nós, 
individual e coletivamente, devemos envidar todos os 
esforços na Câmara dos Deputados, para dar continui-
dade ao que vem sendo feito por sucessivos governos.

Quero homenagear, finalmente, a Presidente Dil-
ma, porque ela assumiu compromisso específico, nesta 
Casa e em outros ambientes, em defesa da saúde do 
povo brasileiro.

Muito obrigado pela atenção.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Te-

nho a honra de conceder a palavra à ilustre Deputada 
Constituinte Benedita da Silva, do Bloco/PT do Rio de 
Janeiro, que retorna a esta Casa.

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bloco/PT – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Exma. Sra. Pre-
sidenta, Sras. e Srs. Deputados, retorno a esta Casa 
para fazer uma saudação muito especial no dia de hoje. 
Primeiro, para parabenizar a Presidenta, que ocupa a 
Mesa como titular e não como suplente. Trata-se de 
uma batalha que travamos pela representatividade, pela 
equidade de gênero nesta Casa, o que muito me honra.

Honra-me mais ainda estar retornando a esta 
Casa para, juntos, Deputadas e Deputados, realizar-
mos um trabalho de cooperação com vistas às ações 
que forem necessárias ao engrandecimento do mo-
mento especial da história deste País, ao comando 
da Nação, que, pela primeira vez, está nas mãos de 
uma brasileira, uma mulher eleita pelo povo brasileiro, 
com experiência, que quer ver melhoria das condições 
sociais e econômicas que nos permitam afirmar que o 
Brasil está preparado para ampliar ao máximo essas 
condições para toda a sua população, de Norte a Sul 
e de Leste a Oeste. 

Considerando a história do meu partido, o Partido 
dos Trabalhadores, e a história de luta das mulheres 
brasileiras, esses dois acontecimentos já seriam sufi-
cientes para que este meu retorno a esta Casa fosse 
preenchido com os sentimentos de conquista, de vitória.

Devo, antes, porém, agradecer aos meus 71.036 
eleitores e eleitoras fluminenses por terem me dado a 
graça de receber a sua confiança e poder estar aqui 
reconhecendo essas conquistas e vitórias que são, na 
verdade, da população do Rio de Janeiro e do País, por 
acreditar na democracia e nos valores de igualdade e 
respeito às instituições e de justiça social.

Quero agradecer a Deus e colocar meu mandato 
à disposição desses valores, do diálogo e da justiça 
social, sem os quais nenhum mandato parlamentar 

pode ser bem sucedido ou se dizer comprometido com 
o bem-estar da Nação brasileira.

Essa foi a disposição e a energia que conduziram 
meu mandato como Deputada Federal Constituinte e 
que se mantém como disposição que orienta o meu 
mandato na Legislatura atual. 

As condições sociais, econômicas, políticas e 
culturais do meu Estado do Rio de Janeiro são, sem 
dúvida, inspiradoras para reafirmar os valores do diá-
logo e da justiça social.

As imensas oportunidades que se abrem com as 
iniciativas conduzidas pela PETROBRAS na exploração 
da reserva do pré-sal e com a preparação dos eventos 
da Copa do Mundo de Futebol e dos Jogos Olímpicos 
são exemplos de quanto podemos fazer pela justiça 
social e pela promoção dos direitos da população da-
quele Estado e de todo o País. Atuar nessa direção 
irá requerer de todos e de todas disposição para o di-
álogo fraterno e comprometimento com o crescimento 
da Nação brasileira.

Eu gostaria muito de poder ler todas as páginas 
que comportam o meu pronunciamento, mas sei que 
este momento não é apropriado. Mas, tão somente dar 
este discurso como lido, para mim, é como se deixasse 
de agradecer não somente a Deus e à população, mas 
também a esta Casa e ao Senado Federal, em que tive 
a oportunidade de conviver com vários Parlamentares. 

De retorno, coloco-me à disposição para, junto 
com meus pares, poder, desta tribuna, fazer o debate 
político saudável, agradável, palatável à democracia 
brasileira.

Dou como lido o meu pronunciamento para que 
possa constar nos registros desta Casa.

Eu lhe agradeço, Sra. Presidenta.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELA ORADORA

Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, depois 
de muitos anos volto a esta Casa da qual me afastei 
para continuar servindo ao povo do meu Estado como 
Senadora, Vice-Governadora, Governadora, Ministra 
de Assistência Social e Secretária de Estado de Assis-
tência e Promoção Social e Direitos Humanos do Rio 
de Janeiro. É com muito orgulho que aqui represento o 
partido e a base de apoio da Presidenta Dilma Rous-
seff – a primeira mulher eleita para o principal cargo 
da República. Nessa posição, o meu primeiro compro-
misso é o de contribuir e dar todo apoio à política de 
erradicação da miséria extrema – missão básica do 
Governo Dilma. Faço isso não apenas como imperati-
vo democrático e dever partidário, mas principalmen-
te como compromisso de toda uma vida originada e 
construída entre os segmentos sociais excluídos e 
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discriminados da sociedade brasileira. O legado so-
cial do Governo Lula se expressa principalmente na 
redução continuada da concentração de renda pela 
primeira vez em nossa história. Ninguém mais do que 
aquela mãe de baixa renda, com filhos para sustentar, 
excluída de tudo e ainda por cima discriminada por ser 
negra, conhece o valor concreto dos direitos democrá-
ticos conquistados pelo Governo Lula. Essa profunda 
transformação social que ele começou, e que agora 
é continuada pela Presidenta Dilma em bases mais 
avançadas, pode ser medida também pela elevada 
autoestima que o povo passou a ter. Passamos a ter 
orgulho de sermos brasileiros, de sermos negros e de 
também termos oportunidades e futuro. Nossos filhos, 
Sra. Presidenta, passaram a comer três refeições todos 
os dias, fazem cursos nas Escolas Técnicas, têm bolsa 
do PROUNI e trabalham com carteira assinada. Ainda 
falta muito, por isso o nosso povo elegeu a Presidenta 
Dilma para fazer avançar e consolidar as conquistas 
democráticas e os programas de inclusão social. Com 
absoluta certeza, o Brasil de hoje, depois do Governo 
Lula, é muito diferente daquele do passado. Por tudo 
isso, Sra. Presidenta, é muito grande o meu orgulho 
de servir, como Parlamentar, a esse grandioso projeto 
de desenvolvimento nacional.

Sra. Presidenta, quero registrar aqui a minha 
admiração pela grande modernização da estrutura 
e dos serviços da Câmara e do Senado. Sinto que o 
Congresso está muito mais preparado para responder 
às demandas da democracia, em especial no que diz 
respeito à informatização, comunicação, transparên-
cia e interlocução com os cidadãos. Quanto maior for 
o acompanhamento da atividade legislativa por parte 
da sociedade, maior também será a responsabilida-
de do parlamentar de honrar o seu mandato popular.

Nesta Legislatura, o Parlamento brasileiro está to-
talmente em condições, tanto do ponto de vista político 
quanto do técnico, para desempenhar – como espera a 
sociedade brasileira – o grande papel de fazer avançar 
a democracia no País. Será uma tarefa difícil mas que a 
faremos com a independência própria do Poder Legisla-
tivo e respeitando a harmonia com os demais poderes 
da República. Os compromissos que assumimos com 
os eleitores de fazermos as reformas democráticas, em 
especial as reformas política e tributária, vamos honrar. 
Não é mais possível que esses temas fundamentais 
para o desenvolvimento econômico e político do País 
continuem sendo postergados. O País precisa de uma 
reforma política para colocar a representação política 
e partidária em sintonia com o novo e dinâmico Brasil 
econômico e social, país respeitado e ouvido em todo 
o mundo. Uma reforma que vise o fortalecimento dos 
partidos e do debate programático na sociedade e que 

também adote o financiamento público das campanhas 
como meio para libertar a representação política do 
poder econômico. Precisamos da reforma tributária 
para acabar com as guerras fiscais entre os Estados, 
para simplificar o sistema e reduzir a carga tributária. 
Uma reforma que crie um sistema tributário que não 
seja um freio para o crescimento econômico. Também 
está na ordem do dia da sociedade a regulamentação 
da mídia eletrônica – uma necessidade colocada tanto 
pela evolução tecnológica desses meios quanto pela 
exigência de sua maior democratização. Não pode-
mos esquecer que a regulamentação dos meios de 
comunicação é uma pendência colocada desde 1988, 
conforme está na Constituição. 

Sra. Presidenta, o compromisso fundamental não 
apenas do Governo da Presidenta Dilma Rousseff, mas 
igualmente do meu partido e da base governista nesta 
Casa, é com a erradicação da miséria extrema no País. 
Nesse sentido, quero destacar o aperfeiçoamento dos 
programas sociais e a implantação do Sistema Único 
de Assistência Social – SUAS e do Sistema Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN. A inclu-
são social, marcas dos Governos de Lula e de Dilma, 
resgata uma dívida histórica com a grande maioria da 
população brasileira. Tal política não seria possível sem 
o novo modelo de desenvolvimento que, ao associar 
crescimento econômico com distribuição de renda, 
cria um vigoroso mercado interno de massas. Por isso 
é tão importante a defesa do pré-sal e do seu Fundo 
Social – merecidamente considerado como o nosso 
passaporte para o futuro. Essa enorme riqueza, cobi-
çada internacionalmente, foi descoberta e está sendo 
explorada no fundo do oceano por tecnologia nacional 
desenvolvida pela nossa querida PETROBRAS, orgu-
lho da Nação brasileira. A questão social, baseada na 
distribuição de renda e inclusão social, se constitui, 
portanto, num dos eixos fundamentais do desenvolvi-
mento econômico. Entre 2004 e 2009 os recursos in-
vestidos na assistência social cresceram 132,6%. En-
quanto em 2003 23% da população sobreviviam com 
um quarto do salário mínimo atual, em 2009, a rede 
de proteção social já tirava da pobreza 28 milhões de 
pessoas. A desnutrição infantil diminuiu 62%, caindo de 
12,5% em 2003 para 4,8% em 2008, ficando próxima 
de ser extinta em 2010. Segundo um estudo do IPEA, 
cada real investido pelo Governo no Programa Bolsa 
Família se reverte em R$1,44 no PIB e em R$1,82 na 
renda das famílias beneficiadas. Portanto, gasto social 
é investimento e não desperdício. Isso sim representa 
a ampliação real da democracia, com os seus direitos 
e conquistas alcançando as camadas mais profundas 
da pirâmide social. 
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Sra. Presidenta, hoje o Brasil é um país respei-
tado no mundo. A sua política externa reflete as trans-
formações internas e estabelece novas pontes que 
buscam estabelecer relações comerciais e econômicas 
mais justas entre os países. Somos parte do chamado 
BRIC, bloco formado, além de nós, pela Rússia, Índia 
e China. Estreitamos nossas relações com a África e 
aprofundamos a integração da América do Sul, forta-
lecendo em primeiro lugar o MERCOSUL. Seguindo 
a tradição de nossa política externa de defesa da paz, 
dos direitos humanos e das relações multilaterais, es-
taremos sempre onde lá estiverem nossos interesses 
estratégicos. Sem abandonarmos nossas relações com 
os países desenvolvidos, ampliamos e aprofundamos 
as relações com os países emergentes e subdesen-
volvidos. O caminho do Brasil potência passa por uma 
América Latina integrada, uma África sem fome e em 
crescimento e um ambiente internacional pacífico. Esta 
Casa, Sra. Presidenta, tem muito com o que contribuir 
para o fortalecimento de nossa política externa inde-
pendente e multilateral.

Sra. Presidenta, a eleição da primeira mulher 
como Presidente da República colocou em destaque a 
questão da igualdade de gênero. Sempre estivemos en-
tre aqueles que defendem o enfrentamento à violência 
contra as mulheres. Quero aqui prestar uma homena-
gem a todas e a todos que lutaram pela aprovação da 
Lei Maria da Penha. É também notório o meu compro-
misso com a luta pela igualdade de gênero em todos 
os níveis da sociedade. A mulher vem conquistando 
cada vez mais seus direitos e ocupando novos espaços 
na sociedade e até nas Forças Armadas. Existe, no 
entanto, alguns espaços onde a presença da mulher 
é ainda muito pequena. Estamos nos referindo aos 
espaços de poder e de decisão. Por isso é tão impor-
tante ampliarmos esse debate neste momento em que 
uma mulher é eleita presidente. Isso mostra que não 
existe mais limite para a participação feminina o que 
temos de fazer é combater o preconceito que continua 
existindo e conquistar mais direitos para as mulheres. 
O nosso trabalho tem sido o de procurar desenvolver 
nas mulheres, especialmente aquelas dos setores ex-
cluídos, a consciência de seus direitos e de sua força.

Outra questão em que tenho compromisso públi-
co é o da igualdade racial. Nesse campo muito avan-
çamos no Governo Lula, e aqui destaco o Estatuto da 
Igualdade Racial e a vitoriosa política de cotas nas 
universidades públicas. Ainda temos, porém, muito a 
navegar. As desigualdades com relação à população 
negra são históricas e não serão eliminadas em um 
governo, mas em todo um período de políticas afirmati-
vas continuadas. Estaremos, nesta Casa, contribuindo 
de forma permanente para a diminuição das desigual-

dades da população negra, e, ao mesmo tempo, pro-
curando elevar a sua consciência e a sua autoestima 
e fortalecer a sua cultura e organização. 

O tema direitos humanos é também uma área 
em que sempre atuei, especialmente contra a vio-
lência policial nas comunidades. Na frente da Se-
cretaria de Estado de Assistência Social e Direitos 
Humanos pude realizar políticas públicas para a 
Pessoa Portadora de Deficiência, para o Idoso e a 
população LGBT. A defesa dos direitos humanos é 
um tema especialmente valorizado pelos Governos 
Lula e Dilma, além de representar uma marca de 
nossa política externa.

Sra. Presidenta, é com muita honra e motivação 
que volto a esta Casa representando o Estado do Rio 
de Janeiro. Abandonado por muitos anos, quando prati-
camente ficou a reboque do desenvolvimento nacional, 
o nosso Estado se transforma, a partir do Governo Lula 
e da eleição de Sérgio Cabral para Governador, num 
dos Estados com mais investimentos e oportunidades 
do País. Segundo o jornal O Globo, de 31 de dezem-
bro de 2010, entre os anos de 2011 e 2016 o Estado 
movimentou 155 bilhões de reais entre investimentos 
públicos e privados. Quero destacar aqui a recupera-
ção da indústria naval pelo Governo Lula, tradicional 
no Estado mas que estava sucateada. Revigorada e 
agora geradora de empregos qualificados, a indústria 
naval retoma o seu lugar na economia do Rio de Ja-
neiro e coloca novos desafios e demandas para o seu 
contínuo crescimento.

Contudo, em meio a tantas realizações e espe-
ranças, se abateu na Região Serrana, polo turístico do 
Estado, a tragédia provocada pelas chuvas. A socie-
dade brasileira não aceita mais desculpas nem justi-
ficativas para a falta de prevenção contra inundações 
e deslizamentos provocados pela força das águas. 
O Governo da Presidenta Dilma tomou a decisão de 
investir no sistema nacional de prevenção e no forta-
lecimento da Defesa Civil dos Estados e Municípios. 
O Governo do Rio de Janeiro também foi rápido em 
socorrer Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, os princi-
pais Municípios atingidos. Já estive lá por duas vezes 
e posso dizer que é indescritível o sofrimento dos mo-
radores e a destruição naquelas cidades. Sabemos to-
dos que é necessário frear e controlar o crescimento 
desordenado nas cidades; construir moradias para as 
populações das áreas de risco; fazer a recuperação 
ambiental dos morros e margens dos rios; organizar 
a população para se defender preventivamente. Esta 
Casa, Sra. Presidenta, tem a obrigação, como um dos 
Poderes da República, de cobrar, fiscalizar e contribuir 
para a construção de um sistema de prevenção de tra-
gédias eficiente em nosso País.
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Sra. Presidenta, como grande produtor de petró-
leo, o Estado do Rio de Janeiro não pode ser prejudi-
cado na distribuição de royalties. Tenho a certeza de 
que a bancada do Estado lutará junto com o povo e o 
Governo do Rio de Janeiro em defesa dos royalties e 
por uma solução mais justa. Os investimentos do PAC, 
como o do Complexo Petroquímico de Itaboraí – COM-
PERJ e o Arco Metropolitano, ligando Itaboraí ao Porto 
de Sepetiba, atravessando grande parte da Baixada 
Fluminense, são obras de grande impacto para o de-
senvolvimento do Estado e da Região Metropolitana. 
Vemos também nessas grandes obras o respeito que 
se tem com a questão ambiental. O desenvolvimento 
sustentável é um compromisso explícito do Governo 
Federal, e o Parlamento e a sociedade precisam es-
tar cada vez mais conscientes de sua inevitabilidade 
– pois não há alternativa para a destruição do Planeta. 
O Brasil tem que fazer a sua parte e continuar lutan-
do na arena internacional pela defesa do clima e do 
controle ambiental.

Outra questão que quero levantar aqui, de interes-
se vital para a sociedade brasileira, é a da segurança 
pública. O Governo do meu Estado vem mostrando, 
com as Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), que 
é possível libertar a população do domínio do tráfico 
armado e implantar os serviços públicos nessas áreas. 
A ocupação policial planejada, seguida da ocupação 
social e da melhoria urbana, é medida indispensável 
para se promover a integração das comunidades. Além 
disso, temos as obras PAC em grandes favelas do Rio, 
mostrando a vontade política dos Governo Federal e 
Estadual em investir finalmente na inclusão dos seto-
res carentes da sociedade. A UPP pode ser um mo-
delo para a segurança pública daqueles Estados que 
enfrentam problemas semelhantes. O Rio de Janeiro 
avançou também em outros aspectos da inclusão so-
cial. No período em que fui Secretária de Assistência 
Social e Direitos Humanos, estendemos a rede de 
Proteção Social Básica, feita pelos CRAS, a todos os 
Municípios do Estado e elevamos o número de bene-
ficiários do Programa Bolsa Família de 447.630 para 
641.680 famílias, o que representa um crescimento de 
43%. Em relação aos jovens, outra grande preocupa-
ção tanto do Governo Federal quanto do Governo do 
meu Estado, houve igualmente grandes avanços nas 
Políticas Públicas para a Juventude. Além dos progra-
mas federais, como o PROJOVEM e outros, criamos 
ainda os Centros de Referência da Juventude, que 
promovem qualificação profissional, esporte, cultura 
e lazer. Nas áreas fundamentais da saúde e da edu-
cação, que representam sempre grandes desafios, 
estaremos dando todo o nosso apoio e contribuição 

no sentido de melhorar cada vez mais o acesso e o 
atendimento às populações carentes.

O País, mas principalmente o Estado do Rio de 
Janeiro, está tendo a enorme oportunidade proporcio-
nada pelas realizações da Copa do Mundo, em 2014, 
e das Olimpíadas, em 2016. Grandes investimentos 
esportivos e urbanísticos já começaram a ser feitos. 
Esta Casa tem a responsabilidade de acompanhar 
e de fiscalizar, assim como a sociedade, o cumpri-
mento dos prazos e a preparação geral para esses 
eventos mundiais. Estarei particularmente empenha-
da na promoção da inclusão esportiva para nossos 
jovens carentes.

Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, é com 
satisfação que vejo o nosso País passar por tantas 
transformações que beneficiam precisamente aque-
les que sempre foram colocados à margem de tudo: o 
nosso povo. E minha satisfação é ainda maior quando 
vejo que o meu Estado está totalmente integrado e 
identificado com essa política nacional. A redução da 
concentração de renda, a inclusão social e a ampliação 
da cidadania são fatores essenciais do fortalecimen-
to da Nação brasileira e de sua projeção no mundo. 
Isso tudo engrandece não apenas o Executivo, mas 
os demais Poderes da República, elevando a nossa 
responsabilidade pública. O fortalecimento do regime 
democrático e a sua contínua ampliação com a cres-
cente participação da sociedade nas Conferências 
Nacionais e no diálogo com os movimentos sociais 
representam conquistas da cidadania. 

A minha vida pública é fruto dessa luta e é pela 
ampliação e aprofundamento da democracia social que 
continuo desempenhando a função pública.

Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Mauro 
Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB – CE. 
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sra. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, iniciou-se, no úl-
timo domingo, a programação destinada a realçar o 
transcurso, em fevereiro de 2012, do cinquentenário 
de criação da Diocese de Iguatu, que congrega vinte 
Municípios e, desde sua instituição, há prestado rele-
vantes serviços à comunidade, merecendo, por isso, o 
reconhecimento de seus respectivos diocesanos, bem 
assim de todos os habitantes da Região Centro-Sul de 
nossa unidade federada.

Para quem acompanhou a proficiente trajetória 
do bispado, inicialmente entregue a D. José Mauro 
Ramalho de Alarcon e Santiago, torna-se imperioso 
ressaltar o impulso de todas as atividades circuns-
critas àquela área jurisdicional, num marco indelével 
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que merecia, efetivamente, a relembrança gratificante 
como a que ora principia, sob a direção do titular, D. 
João Costa, que sucedeu imediatamente ao Bispo 
Emérito José Dodt, o qual resignou ao múnus epis-
copal, sem se desvincular de outros afazeres estri-
tamente pastorais.

No ano passado, nas festividades de Nossa Se-
nhora da Glória, em Mombaça, a que estive presente, 
ao lado do Prefeito José Wilame Barreto e de Orlando 
Cavalcante, além de Vereadores e de autoridades ou-
tras daquela comuna, o atual pastor, em sua homilia, 
clamou por uma maior ação governamental nos âm-
bitos da saúde e da segurança, encarecendo a minha 
interferência, como homem público, para que os órgãos 
oficiais garantissem prioridades a essas duas faixas 
nevrálgicas para a comunidade brasileira.

Durante a abertura das festividades, a mobilização 
dos fiéis foi reconhecidamente estimulante, ocorrendo, 
ao final das celebrações litúrgicas, um show com a par-
ticipação do Padre Zezinho, especialmente convidado 
por seus incomparáveis dotes artísticos.

No altar montado em praça pública, D. João Cos-
ta, os prelados eméritos e dezenas de sacerdotes 
cumpriram o rito previsto para um acontecimento que 
continua a ser referenciado como um dos grandes 
instantes da vida sociorreligiosa daquela importante 
comuna do Nordeste do País.

Com este registro, reafirmo a minha adesão a 
uma efeméride de inquestionável magnitude para a 
Província Eclesiástica do Ceará, assegurando, desde 
já, o meu apoio aos atos relativos a esse expressivo 
marco histórico de nossa vida sócio cristã. 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, o Deputado José Rocha.

O SR. JOSÉ ROCHA (Bloco/PR – BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta Rose 
de Freitas, primeiro, quero cumprimentá-la por ser 
V.Exa., Parlamentar experiente e competente, a pri-
meira mulher a ocupar a Vice-Presidência da Câmara 
dos Deputados. 

Sras. e Srs. Deputados, há quase uma década 
esta Casa discute propostas alternativas para veicu-
lação do programa radiofônico A Voz do Brasil. Na 
Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e 
Informática, fui o Relator do Projeto de Lei nº 595, de 
2003, que flexibiliza seu horário de transmissão. 

O meu parecer propõe que o programa seja trans-
mitido em horários alternativos, não obrigatoriamente 
às 19 horas. As rádios, então, teriam liberdade para 
escolher outros horários. O texto aprovado por esta 
Casa seguiu para o Senado. E, como foram apresen-
tadas emendas, a Câmara está analisando novamen-
te o projeto.

A flexibilização do horário de transmissão desse 
programa é uma medida benéfica para todos, seja para 
a população brasileira, que quer saber notícias sobre 
as atividades do Executivo, Legislativo e Judiciário, 
seja para as emissoras de rádio.

Vivemos dias em que a população necessita mui-
to dos serviços prestados pelo rádio, principalmente 
em casos de acidentes, imprevistos e emergências. 
Infelizmente, em diversas situações as emissoras de 
rádio são obrigadas a interromper o serviço noticioso 
e de orientação aos ouvintes para transmitir o progra-
ma A Voz do Brasil. 

Além disso, há coincidência de horário com 
eventos de grande interesse da população brasilei-
ra, como o futebol. Nesta quarta-feira, por exemplo, 
a Seleção Brasileira de Futebol enfrenta a França, às 
18 horas. O torcedor só vai poder acompanhar pelo 
rádio o primeiro tempo, uma vez que a transmissão 
será interrompida para veiculação do programa. A 
flexibilização do horário de transmissão, portanto, 
evitaria esse tipo de situação. 

Sra. Presidenta, confio na capacidade desta Casa 
de votar o projeto com a maior brevidade, e é nesse 
sentido que dirijo apelo à Mesa da Câmara dos De-
putados.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Seu 
apelo será atendido, Sr. Deputado.

O SR. ANTHONY GAROTINHO – Sra. Presiden-
te, posso fazer um registro, enquanto o Deputado Sibá 
Machado se dirige à tribuna?

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-
cedo a palavra ao ex-Governador e Deputado Federal 
Anthony Garotinho.

O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presi-
dente, meus colegas Deputados, quero apenas dizer 
que estou apresentando uma sugestão, em forma 
de emenda à medida provisória que trata do salá-
rio mínimo, para que a tabela do Imposto de Renda 
seja reajustada pelas mesmas regras do reajuste 
do salário mínimo. 

Sra. Presidente, faz-se necessário registar nesta 
oportunidade que há no Brasil atualmente, 100 milhões 
de brasileiros economicamente ativos, e a metade de-
les, Deputado Sibá Machado, encontra-se empregada 
formalmente. Esse contingente contribui diretamente 
na formação de uma demanda agregada da economia 
por meio do consumo de bens e serviços.

Considerando-se... 

(O microfone é desligado.)

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Nobre 
Governador Anthony Garotinho, temos tentado ser to-
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lerantes ao máximo, mas assim não é possível. Peço 
a V.Exa. que conclua o seu pronunciamento.

O SR. ANTHONY GAROTINHO – A medida é 
esta: que as mesmas importantes regras que dão 
tranquilidade ao trabalhador para a correção do salá-
rio mínimo sejam adotadas para a correção da tabela 
do Imposto de Renda.

Sra. Presidente, solicito a V.Exa. faça publicar 
meu pronunciamento nos Anais da Casa. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Exma. Sra. Presidente, caros colegas de Parla-
mento, estamos ocupando a tribuna deste honrado 
Parlamento, para propor, em defesa da classe traba-
lhadora, que a mesma regra que reajusta o salário 
mínimo seja usada para o reajuste da tabela do Im-
posto de Renda.

Esta nossa iniciativa, Srs. Parlamentares, tem 
a proposta de gerar maior tranquilidade e segurança 
para o trabalhador quanto à manutenção do poder de 
compra de seu salário.

A manutenção da tabela do Imposto de Renda, 
inalterada por longo tempo e sem a devida correção 
inflacionária, tem gerado uma retenção indevida do 
salário do trabalhador diante de uma simples reposi-
ção da inflação.

Faz-se necessário destacar, nesta oportunidade, 
que o Brasil possui uma população economicamente 
ativa que supera 100 milhões de brasileiros, dos quais 
metade encontra-se empregada formalmente.

Esse contingente contribui diretamente na for-
mação da demanda agregada da economia, através 
do consumo de bens e serviços.

Considerando que o consumo na formação do 
PIB brasileiro representa 70% desse contingente e na 
busca de uma estabilidade das regras que garantam 
a manutenção do poder de compra dos trabalhadores 
assalariados, proponho que a mesma regra de reajuste 
aplicada anualmente ao salário mínimo seja também 
levada em consideração na tabela do Imposto de Ren-
da Pessoa Física.

É importante destacar, Sra. Presidente, que ocor-
reu no Governo do Presidente Lula a última correção 
da tabela do Imposto de Renda, que trouxe para a re-
alidade de mercado a retenção na fonte.

Desejamos enfatizar, caros Deputados, que esta 
egrégia Casa de leis vive um momento interno de deba-
te a respeito de assunto de grande interesse da classe 
trabalhadora e, ao mesmo tempo, registra-se em toda 
a sociedade brasileira um clamor pelo reajuste da ta-
bela do Imposto de Renda.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Conce-
do a palavra, pela ordem, ao Deputado Sibá Machado, 
que disporá do tempo de 3 minutos.

Em seguida daremos início à Ordem do Dia.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o que 
me traz à tribuna neste momento é a lei complementar 
que regulamentará o § 4º do art. 18 da Constituição 
Federal, que trata da criação, fusão e desmembramen-
to de municípios no Brasil.

Enquanto estive no Senado, sempre tratei do 
assunto com muito rigor. Ainda em 2008 o Supremo 
Tribunal Federal concedeu prazo máximo para que o 
Congresso Nacional fizesse a regulamentação. Ainda 
no Governo do Presidente Lula estive com oito Minis-
tros, uma assessoria técnica bastante dedicada ao 
tema e todos os Parlamentares do Senado que tinham 
proposições sobre a matéria para consolidarmos um 
pensamento e avançarmos nesse assunto.

O Governo Federal e o Senado chegaram a um 
consenso. À época, reunimo-nos com a Presidenta do 
Supremo Tribunal Federal, a matéria foi votada e apro-
vada no Senado. Encontra-se agora nesta Casa, ainda 
sem relatoria e sem determinação da Mesa. 

Eu estava terminando uma legislatura e inician-
do outra. Agora, apelo a V.Exa., Sra. Presidente, para 
avançarmos ao máximo nesse assunto.

Nós tivemos todo o cuidado do mundo em re-
lação aos critérios estabelecidos. Com que ponto o 
Governo mais se preocupou? Com o mínimo de via-
bilidade econômica para a criação de Municípios. O 
IBGE nos trouxe dados, se não me falha a memória, 
ainda de 2006, dizendo que dos 5.560 Municípios 
brasileiros criados cerca de 1.290 não tinham a me-
nor condição de sobrevivência econômica própria, vi-
vendo eminentemente de transferências do Governo 
Federal e de parte das transferências do ICMS dos 
Governos Estaduais.

Consideramos a questão com cuidado e estamos 
apresentando esta proposta, de autoria do Senador Mo-
zarildo Cavalcanti, mas peço a V.Exa., Sra. Presidente, 
diante da sensatez com que se dedica aos Parlamen-
tares e aos temas da Casa, que coloque essa matéria 
em discussão e a encaminhe à relatoria.

Pelo carinho e dedicação que tenho por esse as-
sunto, peço ao Líder da minha bancada que eu tome 
parte da discussão que teremos na Câmara. Se conse-
guirmos chegar, ainda neste semestre, à homologação 
dessa decisão, enfim, a uma decisão final, provavel-
mente teremos em 2012 eleições para a criação dos 
municípios ainda pendentes.

Sra. Presidente Rose de Freitas, na segunda-
-feira fiz uma abordagem sobre a presença de V.Exa. 



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 05463 

na Mesa-Diretora da Casa e gostaria de repeti-la. Faz 
188 anos que a Câmara dos Deputados foi criada, e 
em todo o período esta é a primeira vez que uma mu-
lher ocupa lugar na Mesa-Diretora desta Casa. Que 
vire regra daqui para a frente. 

Parabéns a V.Exa.!
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Agra-

deço a V.Exa., Deputado Sibá Machado. 
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Conce-

do a palavra, pela ordem, ao Deputado Lincoln Portela.
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR – MG. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presiden-
te, gostaria de agradecer aos Parlamentares do Bloco 
Parlamentar PR/PRB/PTdoB/PRTB/PRP/PHS/PTC/
PSL e do Partido da República, que me conduziram 
à Liderança para o período de 2011. Hoje, contamos 
com 64 Parlamentares – 40 do PR – 1 que em breve 
assumirá e 23 do Bloco.

Estou à disposição da Casa para trabalharmos 
em prol da governabilidade deste País.

Muito obrigado, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Conce-

do a palavra, pela ordem, ao Deputado Rodrigo Garcia, 
do DEM de São Paulo. S.Exa. dispõe de 3 minutos.

O SR. RODRIGO GARCIA (DEM – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, gostaria de saudar todos os Srs. e 
as Sras. Parlamentares, registrando a satisfação de 
poder integrar, em nome do Estado de São Paulo, 
esta Legislatura.

Quero agradecer a cada uma das 226.073 pes-
soas que confiaram a mim a nobre missão de repre-
sentá-las.

Ao iniciar o exercício do mandato de Deputado 
Federal, constato que, ao lado da honra e do privilégio 
de poder representar o meu Estado na Câmara dos 
Deputados, também uma enorme responsabilidade e 
um grande desafio se somarão a minha ação parlamen-
tar. Não só pela possibilidade de contribuir diretamente 
para o aperfeiçoamento da legislação e das instituições 
brasileiras, mas, sobretudo, pela importância cada vez 
maior de que se revestem as reformas estruturais que 
o Brasil precisa.

Chego a esta Casa motivado para participar des-
ses grandes debates. Trago, para tanto, o entusiasmo 
da minha juventude e a experiência adquirida nos 
mandatos e cargos públicos que tive a honra de exer-
cer em São Paulo. 

Fui, por três mandatos consecutivos, Deputado 
Estadual, e presidi a Assembleia Legislativa por um bi-
ênio. No exercício do mandato de Deputado Estadual, 
participei da criação do Código de Defesa do Contri-
buinte do Estado de São Paulo e relatei o Projeto de 

Consolidação da Legislação Paulista, que tornou sem 
eficácia mais de 17 mil leis estaduais.

Tive também a honra de assumir, na cidade de 
São Paulo, a Secretaria Municipal de Modernização, 
Gestão e Desburocratização. Nesta passagem pelo 
Executivo, tive a viva experiência de poder contribuir, 
diretamente, para melhoria da qualidade de vida das 
pessoas, com a implantação de projetos que deram 
mais transparência às ações da administração públi-
ca e que facilitaram o acesso do cidadão aos serviços 
oferecidos pela Prefeitura da cidade. Cito como exem-
plos: a ampliação do programa São Paulo Mais Fácil, 
que possibilita a utilização de diversos serviços pela 
Internet, evitando as filas nas repartições públicas; e 
a implantação do alvará eletrônico em todo Município, 
que viabiliza a emissão da licença de atividade, pela 
Internet, em até 5 dias.

Quero participar ativamente do debate dos gran-
des temas que essa Casa enfrentará. Falo das reformas 
estruturais. Tenho noção dos grandes desafios que esta 
Casa enfrentará nos próximos anos para aprová-las. 
Refiro-me em particular às reformas tributária, traba-
lhista e política. 

Quanto à reforma política, parece-me que já 
há um consenso entre as principais lideranças des-
ta Casa de que não é mais possível conviver com 
o nosso atual sistema político-eleitoral. As últimas 
decisões do Supremo Tribunal Federal aguçaram 
essa percepção. 

Mas não podemos nos esquecer de outras re-
formas igualmente fundamentais, que não podem ser 
adiadas. É preciso melhorar o equilíbrio fiscal em médio 
prazo e iniciar as reformas estruturais que permitirão 
ao país melhorar sua eficiência.

Nosso sistema tributário talvez seja dos mais 
onerosos do mundo, justamente por se multiplicar 
pelas três instâncias de governo, numa sobreposição 
de diferentes atribuições que as compõem: a função 
de tributação, a função de fiscalização e a função de 
arrecadação. 

Por outro lado, exigências fiscais como a inscri-
ção no cadastro fiscal, se multiplicam por três, num 
paralelismo dispensável, que onera, cada vez mais, 
o Custo Brasil. 

Cumpre-nos, enquanto legisladores, insistir na 
necessidade de viabilizar um ajuste fiscal que melhore 
a qualidade dos tributos e contribuições, muitos deles 
marcados por elevada regressividade, simplificar a le-
gislação, caracterizada por um cipoal de textos legais, 
e reduzir a enorme carga que pesa sobre os cidadãos 
e as empresas.

O SIMPLES nos dá um bom exemplo a ser se-
guido. Não custa lembrar que os cidadãos recolhem 
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anualmente mais de um terço de seus salários e ren-
dimentos aos cofres públicos. 

Enfim, uma reforma fiscal verdadeira não pode 
ignorar a questão federativa, pois é fundamental inibir 
a guerra fiscal e superar as desigualdades sociais e 
regionais.

Precisamos nos debruçar também sobre a refor-
ma trabalhista. Nossa complexa legislação nesta área 
data da década de 40 e, pelo seu caráter excessiva-
mente intervencionista, já não atende mais as suas 
finalidades, tampouco é consentânea com a realidade 
do século XXI, provocando a informalidade, além da 
insegurança jurídica.

Por fim, Sra. Presidente, precisamos melho-
rar os níveis de governabilidade do País, e não há 
outro caminho senão fazer a reforma política, e, 
entre elas está, naturalmente, a eleitoral. Este é 
um débito que o Congresso Nacional tem com a 
sociedade brasileira.

Pretendo atuar bastante neste tema. Apresen-
tei, inclusive, na tarde de ontem, projeto de lei que 
estabelece normas para as eleições, com intuito de 
regular a liberdade de manifestação de pensamento 
na pré-campanha e melhor disciplinar a propaganda 
eleitoral pela Internet. 

Hoje a nossa legislação proíbe condutas que 
configuram a mera liberdade de expressão ou mani-
festação do pensamento na pré-campanha eleitoral. 
A proibição ignora a realidade e desconhece o amplo, 
legítimo, natural e inevitável processo político de for-
mação das candidaturas que se inicia muito antes do 
período eleitoral, com a participação ativa não só dos 
quadros partidários, como também da própria opinião 
pública, contrariando, desmedidamente, a liberdade 
fundamental de expressão garantida pela Constitui-
ção Federal. 

Sem perder de vista a necessidade de continu-
ar combatendo o abuso do poder econômico, temos 
que permitir a livre manifestação do pensamento na 
pré-campanha, enxergando o fenômeno irreversível 
da Internet. 

Essa é uma contribuição pontual que trazemos 
para o conjunto da reforma. 

No que é fundamental, acredito que é necessário 
corrigir o sistema eleitoral visando ao fortalecimento 
dos partidos, à moralização dos mecanismos para 
arrecadação dos recursos de campanha e à institui-
ção de um modelo que assegure a legitimidade da 
representação.

Sem as reformas que acabo de mencionar não é 
possível, ao País, ir ao encontro de sua vocação como 
nação desenvolvida. 

Sra. Presidente, é, portanto, com satisfação que 
vou exercer nesta Legislatura o mandato de Deputa-
do Federal.

Esta Casa, repito, enfrentará grandes desafios, 
nos próximos anos, para aprovar as reformas estru-
turais, a fim de que o Brasil avance e se desenvolva. 
É meu desejo representar meu Estado participando 
ativamente de todas as discussões e dando minha 
contribuição para o desenvolvimento do nosso País. 
Quero trazer minha experiência e ser uma voz altiva, 
defendendo os interesses do nosso Estado e do nos-
so Brasil. 

Sra. Presidente, participo hoje do Democratas, 
partido do qual me orgulho e em que milito desde 
a minha juventude, por acreditar na liberdade de 
expressão, na liberdade do indivíduo e na liberda-
de que todos temos para construir uma nação mais 
desenvolvida.

Coloco-me à disposição para, com os nossos 
colegas Parlamentares, construirmos uma agenda 
positiva para o nosso País e criarmos condições para 
que questões que há anos se encontram nesta Casa 
realmente saiam do papel e sejam debatidas por to-
dos os Deputados.

Ao concluir meu pronunciamento, agradeço a 
oportunidade concedida, assumindo o compromisso 
de honrar rigorosamente o mandato que me foi confia-
do pelo povo paulista, missão que abraçarei pautado 
pelos mesmos valores e princípios que têm marcado 
minha trajetória na vida pública.

Era o que tinha a dizer. 
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Conce-

do a palavra, pela ordem, ao Deputado Emiliano José.
O SR. EMILIANO JOSÉ (Bloco/PT – BA. Pela 

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sra. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputados, quero destacar aqui 
fala do Governador Jaques Wagner, do meu Estado, 
a Bahia, na abertura do ano letivo, mostrando a im-
portância da continuidade que o Governo está dando 
à educação com o Programa Todos pela Alfabetização 
– o maior programa de alfabetização do Brasil. Com 
tal programa, já foram alfabetizados mais de 700 mil 
pessoas. Não custa lembrar que quando se iniciou o 
primeiro mandato do Governador Wagner, a Bahia 
contava com mais de 2 milhões de analfabetos, fruto 
de uma política deliberada da oligarquia que dominou 
a Bahia por décadas. 

Ainda em suas boas-vindas à comunidade es-
colar, o Governador destacou a ampliação do nú-
mero de vagas para qualificação dos docentes, que 
chegará a 60 mil, com o maior programa do Brasil de 
qualificação de professores. Tal programa é resulta-
do de uma parceria do Estado com o Ministério da 
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Educação desde a primeira gestão do Governador 
Wagner, que destacou ainda o Programa Todos pela 
Escola, que tem proporcionado a melhoria das ins-
talações das unidades escolares em todo o Estado. 
Foram investidos R$16 milhões na manutenção da 
estrutura predial e funcionamento das escolas e já 
está prevista a entrega de 47 mil mesas e carteiras 
novas para os alunos. 

Ao destacar a importância do programa de qua-
lificação de professores da rede pública, o Governa-
dor lembrou que a Bahia era, em 2007, quando ele 
assumiu o primeiro mandato, o Estado com o maior 
número de professores em sala de aula sem cumprir 
a determinação da Lei de Diretrizes e Bases, segun-
do a qual para se dar aula há o requisito da formação 
universitária. 

O Programa de Formação de Professores está 
integrado ao Plano Nacional de Formação, lançado 
pelo Presidente Lula em março de 2009. 

O Instituto Anísio Teixeira (IAT), centro de forma-
ção de professores da Secretaria de Educação Esta-
dual, coordena o Fórum Estadual de Formação, que 
reúne todas as universidades públicas e os Municípios 
baianos no esforço articulado de garantir a formação de 
graduação e de pós-graduação para todos os profes-
sores da rede pública do Estado da Bahia. Destaca-se 
nesse esforço a consolidação da Universidade Aberta 
do Brasil – UAB, que garante formação de qualidade 
à distância tanto para professores em exercício como 
para a população de forma geral. São 26 polos esta-
duais e 30 polos municipais espalhados pelo Estado, 
número que deve ser ampliado tendo em vista a di-
retriz do Governo Dilma para aprofundar a política de 
formação de professores e estímulo à UAB.

O reconhecimento do MEC do trabalho baiano se 
traduziu numa nova política de apoio à formação conti-
nuada de professores, com cursos de capacitação de 
120 horas para 8 mil professores em cursos de diver-
sas áreas, sendo que 70% das vagas são reservadas 
aos professores das redes municipais. O trabalho da 
Bahia, com seu centro de formação de professores, o 
IAT, o credenciou junto ao MEC para iniciar essa nova 
fase da formação dos trabalhadores da educação. 

Quero destacar nesse pronunciamento o exce-
lente trabalho desenvolvido pelo Prof. Penildon Silva 
Filho, que esteve à frente do IAT durante todo o pri-
meiro Governo Wagner, e que agora, por determinação 
do novo Secretário de Educação, foi substituído. Não 
por acaso, mas pela competência demonstrada, pela 
seriedade, pela dedicação, o trabalho do IAT tem sido 
apresentado como uma das melhores realizações da 
Secretaria de Educação. Espero que esse trabalho 

continue e seja aprofundado, que não sofra nenhuma 
solução de continuidade. 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Conce-
do a palavra, pela ordem, ao Deputado Geraldo Resen-
de, do Bloco/PMDB de Mato Grosso do Sul. (Pausa.)

O SR. JOSIAS GOMES – Sra. Presidente, peço 
a palavra pela ordem para apresentar meu pronun-
ciamento.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-
putado Josias Gomes, há uma lista de inscrição que 
tenho tentado levar adiante, para que todos tenham 
oportunidade de falar. Tenho flexibilizado o tempo tanto 
quanto possível. Concedo a palavra a V.Exa., mas da-
qui para frente seguirei rigorosamente a lista.

O SR. JOSIAS GOMES (Bloco/PT – BA. Pela 
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Muito obri-
gado, Sra. Presidenta.

Sras. e Srs. Deputados, embora não haja feito, 
ainda, o discurso que pretendo fazer para marcar o meu 
retorno a esta Casa, como é de praxe, quero aprovei-
tar a ocasião para registrar um fato auspicioso. É que 
toma posse amanhã, no cargo de Desembargadora 
Federal do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, a 
baiana Daldice Maria Santana de Almeida. 

A Dra. Daldice Maria Santana de Almeida é na-
tural de Riacho de Santana, na Caatinga da Bahia, e 
seu trabalho na Justiça vai abranger os Estados de 
São Paulo e Mato Grosso do Sul. Nomeada para o 
cargo pelo ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a 
Dra. Daldice teve de percorrer um longo e dificultoso 
caminho, ao final, vitorioso.

É importante tomar consciência, a partir de fatos 
como esse da Dra. Daldice Santana, que o Brasil efeti-
vamente está mudando. Isso permite que todos neste 
País possam, a partir de agora, sonhar com tempos 
melhores, independentemente da classe social a que 
pertençam, ou ao gênero. 

A própria Presidenta Dilma Rousseff é um dos 
mais importantes exemplos dessas mudanças que vêm 
ocorrendo no Brasil. Ambas, portanto, Dilma e Daldice, 
passam a representar, muito bem, essa nova realidade 
brasileira, que ninguém, mesmo os mais insensíveis, 
poderão desconhecer. 

Aproveito a ocasião para pedir a transcrição nos 
anais da Câmara dos Deputados de reportagem vei-
culada nesta terça-feira, dia 8, pelo jornal O Estado 
de S.Paulo, sob o título Da cidade sem doutor para 
os tribunais, assinada pelo jornalista Fausto Macedo, 
que conta um pouco da trajetória da desembargado-
ra Daldice Santana, filha de vaqueiro e da Caatinga.

Muito obrigado, Sra. Presidente. 

REPORTAGEM A QUE SE REFERE O 
ORADOR
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A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 
a palavra, pela ordem, o Deputado Hugo Napoleão.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (DEM – PI. Pela or-
dem.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as-
somo à tribuna desta Casa que tanto admiro, 28 anos 
após dela haver-me afastado e 36 anos após nela haver 
ingressado, com gratidão a Deus e ao povo do Piauí, 
que para cá me mandaram. 

Havendo passado 8 anos sem mandato e na 
Oposição, agora, com mandato, obviamente, manter-
-me-ei na Oposição. Todavia, darei um crédito de con-
fiança ao Governo da Presidenta Dilma Rousseff e à 
administração do Governador Wilson Martins nesses 
primeiros meses de suas gestões.

Neste instante, quero consignar o que disse ao 
Deputado Arlindo Chinaglia em aparte. Esteve em Te-
resina, Capital do meu Estado, há poucos dias, o Mi-
nistro da Saúde, Alexandre Padilha. Lá, o Ministro deu 
um passo altamente positivo, anunciando a criação do 
Cartão Nacional de Saúde, o Cartão SUS, que trará três 
grandes benefícios: primeiro, a identificação de dados 
pessoais; segundo, a possibilidade de se evitarem ou 
pelo menos se minimizarem as fraudes; e, terceiro, a 
restituição e compensação para os Estados que gas-
tam, recebem, tratam e cuidam de doentes que vêm 
de outros Estados. Nessas condições, Teresina, por 
exemplo, recebe doentes de Tocantins, do Maranhão, 
do Ceará, do Pará e até do Suriname, e vai ser com-
pensada por isso. 

Há pouco, dizia-me o Deputado Hélio Santos, que 
é de Açailândia, no Estado do Maranhão, que, de lá, 
muitos e muitos doentes fluíram para Teresina. Então, 
haverá essa compensação. 

Digo que isso tem importância porque, por oca-
sião da comemoração dos 500 anos do Brasil, sendo 
eu Senador da República, o então Ministro da Educa-
ção, Paulo Renato, em viagem do Município de São 
Raimundo Nonato ao Município de Coronel José Dias, 
por ocasião dos festejos dos 500 anos da indepen-
dência, na parte dos índios, perguntou-me por que a 
saúde no Piauí é tão boa. Expliquei que um grupo de 
excelentes médicos havia criado, na Universidade Fe-
deral do Piauí, a Faculdade de Medicina, oferecendo 
uma Medicina de alto nível. 

Era o registro que gostaria de fazer, com muita 
emoção, por retornar, Sra. Presidente, a esta Casa e 
a esta tribuna. 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – V.Exa. 
é sempre muito bem-vindo, ex-Governador e ex-Ministro 
Hugo Napoleão. 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Conce-
do a palavra, pela ordem, ao Deputado Marcelo Castro. 

O SR. MARCELO CASTRO (Bloco/PMDB – PI. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna 
para tratar de assunto que está intranquilizando todos 
nós: a judicialização da política. 

Todos sabem que a Justiça foi criada para dar 
segurança, estabilidade e tranquilidade à sociedade. 
Sou um médico psiquiatra, mas registro que os nossos 
tribunais, infelizmente, têm tomado decisões, não só 
uma ou duas vezes, mas várias, em total dissonância 
com a realidade, a lógica e, sobretudo, a lei. 

Neste momento, enfrentamos a questão das 
suplências. Quem deve assumir o mandato do titular 
que se afasta? O suplente da coligação ou o suplente 
do partido? Ora, todos nós sabemos que, no Brasil, 
vige uma lei que permite as coligações partidárias e 
diz que, para efeitos de eleição, a coligação partidária 
funciona como se fosse um partido.

Vamos dar exemplos concretos. Suponhamos 
que dez pessoas se reúnam e se candidatem a De-
putado Federal por vários partidos. Ao se juntarem 
os votos desses dez candidatos, vê-se que eles são 
suficientes para eleger, digamos, quatro Deputados. 
Naturalmente, os eleitos serão os quatro Deputados 
mais votados da coligação, sendo que os restantes 
serão os suplentes. Ou seja, os quatro mais votados 
serão os eleitos; o quinto mais votado será o primeiro 
suplente; o sexto, segundo suplente; o sétimo, terceiro 
suplente; e assim sucessivamente. Serão os titulares 
e suplentes da coligação, como está escrito nos seus 
diplomas, e não do partido político.

Agora, vem o Tribunal Superior Eleitoral e interpre-
ta que o suplente é o candidato do partido e não o da 
coligação. No meu Estado, o Piauí, há dois casos que 
chamam a atenção do Brasil. Um deles: determinado 
partido político, para cumprir a lei e ter o número de 
mulheres inscritas exigido, registrou a candidatura de 
uma mulher que não fez campanha. Ela mesma não 
votou em si, mas em um companheiro de partido, o 
qual, após ter sido eleito, agora vai ser Secretário de 
Segurança. Ela, que teve casualmente 32 votos, vai 
assumir o mandato? Sim, pela interpretação do Su-
premo Tribunal Federal. 

Outro caso é o do segundo suplente da nossa 
coligação, formada pela reunião de vários partidos. Em-
bora o partido dele não tenha elegido nenhum titular 
individualmente, ele está com o diploma de suplente 
na mão. Pergunto: suplente de quem, se o partido dele 
não elegeu nenhum titular? 



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 05469 

Esses dois exemplos são claros para mostrar 
que o Supremo Tribunal Federal, data venia, está in-
terpretando a lei em inteiro desacordo com a lógica e 
a realidade.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 
a palavra, pela ordem, o Deputado Pastor Marco Fe-
liciano.

O SR. PASTOR MARCO FELICIANO (Bloco/
PSC – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho aqui, neste 
momento, para fazer um pequeno discurso e agrade-
cer ao povo brasileiro, em especial do Estado de São 
Paulo, a oportunidade que me deu para representá-lo 
nesta Casa. Os mais de 200 mil votos que tive são, 
com certeza, sinônimo da segurança ou da confiança 
de que poderei representar o povo brasileiro.

Pertenço, com muita alegria, ao PSC – partido 
que me abriu a porta. Quero deixar aqui um agrade-
cimento ao meu partido, principalmente porque tem, 
na sua sigla e na sua insígnia, aquilo que chamo de 
símbolo da nossa fé.

O meu nome registrado nesta Casa é Pastor 
Marco Feliciano. Represento um segmento de fé e, 
com essa fé, quero, permitindo Deus, que é o mentor 
de tudo e de todos, conduzir um mandato que possa 
dar ao povo brasileiro um pouco mais de respeito para 
com esta Casa. 

Também quero deixar registrado nesta tarde que, 
ontem à noite, tivemos uma reunião com o Ministro da 
Saúde, Alexandre Padilha. Em conversa com S.Exa., 
fiquei muito emocionado e, tomando a palavra, disse-
-lhe que talvez eu seja um dos poucos Parlamentares 
desta Casa que tenha sepultado um filho por falta de 
atendimento médico. Ouvi do Sr. Ministro a palavra de 
que vai trabalhar com muito afinco nessa área. Nosso 
partido se irmanou com S.Exa.

Quero agradecer a todos. Peço que seja re-
gistrado nos Anais desta Casa que, neste nosso 
País, ainda existe a esperança de que homens e 
mulheres poderão fazer a diferença. Está escrito 
em Provérbios, 29:2, que “quando o justo governa, 
o povo se alegra”. 

Muito obrigado. 
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 

a palavra, pela ordem, o Deputado Maurício Quintella 
Lessa, do PR de Alagoas.

O SR. MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (Bloco/
PR – AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. 
Presidente, Deputada Rose de Freitas, Srs. Deputa-
dos, Sras. Deputadas, eu não poderia deixar de, neste 
primeiro momento na tribuna nesta 54ª Legislatura, 

registrar aqui a importância de estar uma Presidenta 
dirigindo os nossos trabalhos.

Eu também queria agradecer ao povo de Alagoas 
a condução à Câmara dos Deputados. É a terceira vez 
que tenho essa oportunidade. Procurarei representar o 
povo do meu Estado da melhor forma possível.

Inicio, Deputado Inocêncio Oliveira, abordan-
do um tema que já tem sido motivo de debate nesta 
Casa e será também, sem dúvida alguma, neste ano: 
a gestão do sistema elétrico brasileiro. Não dá para 
continuar da forma que está. O apagão que aconte-
ceu no Nordeste na semana passada não foi um fato 
isolado. Já tivemos esse problema no Sudeste do País 
no ano passado.

Quero aqui me referir especialmente à ELETRO-
BRAS. A federalização da gestão da ELETROBRAS 
acabou causando uma distância abismal entre a em-
presa e os consumidores, que não têm mais a quem 
reclamar, a quem se dirigir, como se informar – não 
são comunicados dos desligamentos de energia. Isso 
tem causado grande constrangimento ao consumidor. 
Hoje não há um vínculo da gestão da empresa federa-
lizada com o Estado, com o consumidor. Essa questão 
nós temos de definir.

Há também o grave problema do preço da tarifa 
de energia. Apesar da CPI, o Brasil continua praticando 
talvez a tarifa mais cara do mundo. E Alagoas pratica 
uma das tarifas mais caras do Brasil.

O sistema elétrico brasileiro precisa efetivamente 
ser rediscutido na Casa, bem como o papel das agên-
cias reguladoras. A ANEEL não tem cumprido o seu 
papel de regular o serviço de fornecimento de energia 
elétrica no País.

Aqui fica o meu protesto e a minha solidarieda-
de aos quase 30 milhões de brasileiros que passaram 
na semana passada momentos difíceis nos hospitais, 
nas suas empresas, nas suas residências. O apagão 
causou prejuízo imenso à população e, sem dúvida, 
à economia.

Parabenizo V.Exa., Sra. Presidente, por essa po-
sição na Casa, o que muito honra a nós e ao Brasil.

Agradeço, mais uma vez, ao povo alagoano.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – En-

contra-se presente o Sr. Valdivino José de Oliveira, re-
presentante do Estado de Goiás, eleito pela Coligação 
PRB/PTB/PPS/DEM/PMN/PSDB/PTdoB, que tomará 
posse em virtude do afastamento do titular.

Convido S.Exa. a prestar o compromisso regi-
mental, com o Plenário e as galerias de pé.
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(Comparece à Mesa o Sr. Valdivino José de Oli-
veira e presta o seguinte compromisso):

“PROMETO MANTER, DEFENDER E 
CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO, OBSERVAR 
AS LEIS, PROMOVER O BEM GERAL DO 
POVO BRASILEIRO E SUSTENTAR A UNIÃO, 
A INTEGRIDADE E A INDEPENDÊNCIA DO 
BRASIL”.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Declaro 
empossado o Sr. Valdivino José de Oliveira (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – En-
contra-se presente o Sr. Jorge dos Reis Pinheiro, re-
presentante do Estado de Goiás, eleito pela Coligação 
PRB/PTB/PPS/DEM/PMN/PSDB/PTdoB, que tomará 
posse em virtude do afastamento do titular.

Convido S.Exa. a prestar o compromisso regi-
mental, com o Plenário e as galerias de pé.

(Comparece à Mesa o Sr. Jorge dos Reis Pinheiro 
e presta o seguinte compromisso):

“PROMETO MANTER, DEFENDER E 
CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO, OBSERVAR 
AS LEIS, PROMOVER O BEM GERAL DO 
POVO BRASILEIRO E SUSTENTAR A UNIÃO, 
A INTEGRIDADE E A INDEPENDÊNCIA DO 
BRASIL”.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Declaro 
empossado o Sr. Jorge dos Reis Pinheiro. (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Dan-
do continuidade às breves comunicações, concedo a 
palavra, pela ordem, ao Deputado Delegado Protóge-
nes, do PCdoB de São Paulo.

O SR. DELEGADO PROTÓGENES (Bloco/PCdoB 
– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Exma. Sra. 
Presidente, prezados colegas Congressistas, assomo à 
tribuna com o compromisso de alinhar o compromisso 
do Congresso Nacional com a nova política e a nova 
realidade brasileira.

Aproveito a oportunidade para anunciar que apre-
sentei, logo no primeiro dia dos trabalhos, o Projeto de 
Lei nº 21, de 2011, que equipara as penas dos crimes 
de corrupção, principalmente os praticados por admi-
nistradores públicos, às penas dos crimes contra a vida, 
ou seja, de 12 a 30 anos, alterando o Código Penal.

Propus também, desde logo, a criação de uma 
Comissão Especial para analisar a reforma do Código 
de Processo Penal, que trará grande benefício para a 
realidade do Judiciário brasileiro, evitando até as con-
tradições que sempre ocorrem no plano jurídico de o 
Judiciário legislar de uma forma, em razão da omissão 
do Congresso Nacional, como a que vemos agora de 
os Suplentes tomando posse, dentro da realidade do 
Congresso Nacional, cumprindo o que foi realizado du-

rante o pleito eleitoral. O suplente que tem de assumir 
é o da coligação e não o do partido político.

Dou ciência também de que já assinamos a PEC, 
liderada pelo Exmo. Deputado Ronaldo Caiado, que 
permitirá a realidade brasileira, ou seja, cumprirá o 
compromisso nosso aqui, da Câmara dos Deputados.

Obrigado.

Durante o discurso do Sr. Delegado Pro-
tógenes, a Sra. Rose de Freitas, 1ª Vice-Pre-
sidente, deixa a cadeira da Presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Marco Maia, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Apresenta-
ção de proposições.

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 2, DE 2011 

(Do Sr. Ronaldo Caiado e outros)

Acrescenta o parágrafo 4º do art. 56 
da Constituição Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição 
Federal, promulgam a seguinte emenda constitucional:

Art. 1º O art. 56 da Constituição Federal passa a 
vigorar acrescido do seguinte parágrafo:

“Art. 56.  ................................................
 ..............................................................
§ 4º Na hipótese do parágrafo 1º, serão 

convocados os suplentes mais votados sob a 
mesma legenda e, no caso de suplentes filiados 
a partidos políticos que concorreram coliga-
dos, os mais votados sob a mesma coligação.

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra 
em vigor na data de sua publicação. 

Justificação

Como ensina Adriano Soares da Costa, a coli-
gação “é uma integração de forças partidárias para 
a obtenção do mesmo objetivo: a vitória nas urnas e 
a hegemonia no poder”1. Considerados, pois, esses 
dois objetivos, os partidos políticos podem celebrar 
coligações, as quais se apresentam como entes ju-
rídicos com direito e deveres durante todo o proces-
so eleitoral2.

A Lei das Eleições – Lei nº 9.504/97 – estabe-
lece, em seu artigo 6º, as regras básicas para a for-
malização de coligações e, no seu § 1º, assim prevê:

1 COSTA, Adriano Soares da. Instituições de Direito Eleitoral.

2 TELES, Ney Moura. Direito Eleitoral: comentários à lei nº 9.504, 
de 30-9-97.
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“§ 1º A coligação terá denominação pró-
pria, que poderá ser a junção de todas as si-
glas dos partidos que a integram, sendo a ela 
atribuídas as prerrogativas e obrigações de 
partido político no que se refere ao processo 
eleitoral, e devendo funcionar como um só 
partido no relacionamento com a Justiça Elei-
toral e no trato dos interesses interpartidários”.

(sem destaques no original)
De se ver, pois, que é ínsito à coligação que ela 

funcione como uma única agremiação. Como prele-
cionam Walber de Moura Agra e Francisco Queiroz 
Cavalcanti3,

“(...) Desde quando coligados, os par-
tidos políticos abdicam da sua própria indi-
vidualidade, para formação de um só ente, 
não podendo haver diferenciação que forneça 
tratamento privilegiado a qualquer das agre-
miações que dela fazem parte. A coligação 
não é um amontoado de partidos políticos, 
mas a junção de dois ou mais que fazem um 
só, ainda que provisoriamente. Lourival Se-
rejo afirma que a temporariedade é a carac-
terística maior das coligações. Paralelamente 
a essa, deve-se também, afirmar que a uni-
cidade jurídica da coligação é outra de suas 
características.

Esse fator de unicidade da coligação é 
determinado expressamente pela lei, ao afir-
mar que deve funcionar como um só partido 
no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no 
trato de interesses interpartidários. (...)”

Pois bem, o princípio da unicidade que timbra a 
formalização e a existência das coligações no Brasil 
é emanação direta da legislação aplicável à espécie.

Observe-se, a título de ilustração, que, em razão 
da sobredita unicidade, as coligações devem ter deno-
minação própria, o que, nos termos do art. 6º, § 1º-A, 
da Lei das Eleições, poderá ser a junção de todas as 
siglas dos partidos que a integram ou qualquer outra 
denominação que espelhe sua ideologia política. A fi-
nalidade da norma, no particular, não é outra senão, 
em reforço ao princípio da unicidade, impedir que a 
denominação da coligação seja utilizada para a pro-
moção pessoal de um determinado candidato ou de 
um partido político em desfavor dos demais.

Outro exemplo digno de nota se refere à propa-
ganda eleitoral, uma vez que na linha do que prevê o 
§ 2º do art. 6º da Lei das Eleições,

3 AGRA, Walber de Moura. Comentários à nova lei eleitoral: lei 
nº 12.034, de 29 de setembro de 2009. Rio de Janeiro: Forense, 
2010, p. 20.

“(...) para eleição majoritária, a coligação 
usará, obrigatoriamente, sob sua denomina-
ção, as legendas de todos os partidos que a 
integram; na propaganda para eleição propor-
cional, cada partido usará apenas sua legenda 
sob o nome da coligação”.

O mesmo se diga em relação ao tempo da pro-
paganda eleitoral, uma vez que4

“O tempo destinado à propaganda elei-
toral gratuita pertence à coligação, ela não 
é dos partidos políticos que a compõem. O 
tempo da propaganda eleitoral da coligação é 
formado pela junção dos tempos dos partidos 
nos horários eleitoral gratuito. Justamente por 
ser da própria coligação e não mais dos seus 
partidos políticos, a distribuição deve ser de-
cisão equânime entre os membros.

 ........................................................(...)”

Certo, porém, que as situações acima destaca-
das se circunscrevem ao período eleitoral. Todavia, 
não é menos certo que há outras situações – também 
representativas da unicidade das coligações – que di-
manam consequências jurídicas que transcendem – e 
muito – o período eleitoral.

Relembre-se, aqui, que, representando grupos 
de partidos em um só, cabe às coligações velar pe-
los interesses das agremiações componentes. Nessa 
medida, a jurisprudência da mais alta Corte Eleitoral 
brasileira vem reconhecendo legitimidade ativa às 
coligações para, mesmo após o período eleitoral, e 
sem prejuízo da atuação isolada dos partidos que 
a integravam, propor ações previstas na legislação 
eleitoral. Numa clara demonstração de que, de um 
lado, a dissolução das coligações coincide com o 
término do período eleitoral, mas que, do outro, é 
impossível negar que a formalização das coligações 
produz consequências jurídicas para além do men-
cionado período.

Sobre o tema, impende trazer à colação a emen-
ta do RESPE 36.398-AgR, Rel. Min. Arnaldo Versiani, 
DJE de 24.06.2010, verbis:

“Investigação judicial. Legitimidade ativa. 
Coligação.

1. A coligação é parte legítima para pro-
por as ações previstas na legislação eleitoral, 
mesmo após a realização da eleição, por-
quanto os atos praticados durante o proces-
so eleitoral podem ter repercussão até após 
a diplomação.

4 AGRA, Walber de Moura. Ob. cit., p. 21
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2. Com o advento das eleições, há legi-
timidade concorrente entre a coligação e os 
partidos que a compõem, para fins de ajuiza-
mento dos meios de impugnação na Justiça 
Eleitoral, em face da eventual possibilidade de 
desfazimento dos interesses das agremiações 
que acordaram concorrer conjuntamente.

3. Essa interpretação é a que melhor 
preserva o interesse público de apuração dos 
ilícitos eleitorais, já que permite a ambos os 
legitimados – partidos isolados ou coligações 
– proporem, caso assim entendam, as deman-
das cabíveis após a votação.

Agravo regimental a que se nega pro-
vimento.”

Outra expressão – e talvez a mais importante – do 
chamado princípio da unicidade das coligações diz com 
o cômputo dos votos para as eleições proporcionais, ou 
seja, na determinação dos quocientes eleitoral e partidário.

Como se sabe, o estabelecimento dos chama-
dos quocientes eleitoral e partidário encontra previ-
são nos artigos 106, 107 e 108 do Código Eleitoral, 
nesses termos:

“Art. 106. Determina-se o quociente elei-
toral dividindo-se o número de votos válidos 
apurados pelo de lugares a preencher em cada 
circunscrição eleitoral, desprezada a fração 
se igual ou inferior a meio, equivalente a um, 
se superior.”

“Art. 107 – Determina-se para cada Par-
tido ou coligação o quociente partidário, divi-
dindo-se pelo quociente eleitoral o número de 
votos válidos dados sob a mesma legenda ou 
coligação de legendas, desprezada a fração.”

“Art. 108 – Estarão eleitos tantos candi-
datos registrados por um Partido ou coligação 
quantos o respectivo quociente partidário in-
dicar, na ordem da votação nominal que cada 
um tenha recebido.”

(sem destaques no original)
Assim, é dever da Justiça Eleitoral, num primei-

ro momento, definir quais os partidos e/ou coligações 
que têm o direito de ocupar as vagas em disputa nas 
eleições proporcionais. Após, passa-se à definição do 
número inicial de vagas que cabe a cada partido ou 
coligação que haja alcançado o quociente eleitoral. Va-
lendo destacar que, no caso das coligações, como 
são computados, para fins do estabelecimento dos 
quocientes eleitoral e partidário, os votos a ela atri-
buídos, chega-se ao número de vagas pertencentes 
à coligação, e não aos partidos que a compõem.

Comentando o sistema proporcional brasileiro, 
Paulo Henrique dos Santos Lucon e José Marcelo 

Menezes Vigliar enfatizam que, nesse sistema eleito-
ral, a definição das cadeiras no parlamento é fixada 
segundo a votação obtida pela legenda – caso haja 
concorrido isoladamente – ou à coligação5. Confira-se:

“(...) O que é comum no sistema eleitoral 
proporcional brasileiro, em que ele obedece, 
no tocante à definição do número de cadeiras 
conquistadas pelo partido ou coligação em 
cada uma das casas legislativas anteriormente 
mencionadas, o número obtido por pelo parti-
do ou coligação.

(...)
O critério para definição do número de 

cadeiras que o partido ou coligação haja con-
quistado será a soma de todos os votos no-
minais obtidos por cada candidato registrado 
por um partido ou coligação, acrescidos dos 
votos atribuídos exclusivamente às legendas 
partidárias (isso nas eleições que obedecem 
ao sistema proporcional).

(...)”

(original sem destaques)
Desse modo, não se pode ter como válida uma 

interpretação que, a pretexto de fazer valer os prece-
dentes do c. Supremo Tribunal Federal relacionados à 
fidelidade partidária (Consultas TSE nº 1.398, Rel. Minº 
Cesar Asfor Rocha e TSE nº 1.439, Rel. Minº Capu-
to Bastos e Mandados de Segurança STF nº 26.602, 
26.603 e 26.604, Rel. Minº Eros Grau, Celso de Mello 
e Carmen Lúcia, respectivamente), desconsidera in-
tegralmente o fato de que a formalização das coliga-
ções desencadeia consequências jurídicas para além 
do período eleitoral, como é o caso, exatamente, do 
cômputo dos votos atribuídos à coligação na determi-
nação dos quocientes eleitoral e partidário.

Assim, não parece lógica a tese – hoje em ebu-
lição – segundo a qual, de uma banda, para fins do 
estabelecimento dos quocientes eleitoral e partidário, 
homenageia o instituto da coligação, mas que, do outro, 
de maneira paradoxal, advoga que as vagas não per-
tencem à coligação, mas aos partidos, isoladamente.

Essa tese, como visto, acima ignora o princípio da 
unicidade das coligações, o qual possui emanações que 
ultrapassam até mesmo os limites temporais do período 
eleitoral. Deveras, não se pode perder de vista que o 
mandato eletivo obtido pelo sistema proporcional 
pertence, sim, ao partido político, e o “partido polí-
tico”, quando ele estiver coligado, é a própria coli-
gação. O princípio da unicidade da coligação, com 
o devido respeito, não autoriza conclusão diversa.

5 LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Código eleitoral interpretado: 
normas eleitorais complementares. São Paulo: Atlas. 2010, p. 155.
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Acresce que a tese acima mencionada gera, 
ainda, mais um problema de ordem prática, o qual foi 
muito bem retratado pela Segunda-Vice Presidência 
da Câmara dos Deputados no Ofício OF. 2VIPR/COR 
Nº 001 /2011 – parecer no “caso Natan Donadon” – 
encaminhado à Mesa Diretora6. Confira-se:

“(...)
10. Outro problema diz respeito à con-

duta a ser adotada na hipótese de não haver 
suplente do partido a ser convocado diante, 
por exemplo, de uma eventual nomeação do 
titular para um dos cargos a que se refere o 
art. 56, I, da Constituição Federal. Nesse caso 
não há vaga, e a Constituição determina que 
seja convocado um suplente. Qual será? Um 
suplente de outro partido da coligação? Ou 
simplesmente não se convoca qualquer suplen-
te, à revelia do art. 56, § 1º, da Constituição, 
e em prejuízo da representação do Estado a 
que pertencer o parlamentar afastado? 

11. E se não houver suplente do partido 
a ser convocado em caso de vaga (renúncia, 
falecimento, perda do mandato)? Parece inade-
quado convocar eleições para preenchê-la, nos 
termos do art. 56, § 2º, uma vez que o que está 
em jogo é a manutenção do direito do partido 
à vaga, e o dispositivo constitucional em tela 
busca tão-somente garantir a representativida-
de das bancadas de cada Estado na Câmara 
dos Deputados. Isto é, não necessariamente 
será eleito um candidato da mesma sigla do 
parlamentar que deixou definitivamente o man-
dato, abrindo a vaga. 

(...)”
Nesse diapasão, com o fito de explicitar o direito 

já previsto no ordenamento jurídico brasileiro (art. 112 
do Código Eleitoral c/c art. 4º da Lei nº 7.454/857), re-
forçando o critério normativo objetivo que homenageie 
o instituto das coligações partidárias, é que apresen-
tamos a presente proposta de emenda constitucional 
que esperamos seja aprovada pelos nobres Pares.

6 A respeito do MS 28.988, importa referir que o Deputado Federal 
Agnaldo Muniz mudou de partido, filiando-se, inclusive, a uma agre-
miação que não fazia parte da coligação na qual ele ocupava vaga 
de suplente, tendo ainda disputado – sem sucesso – eleição por 
esse novo partido (o PSC) ao Senado Federal. O caso, portanto, é, 
também por esse ângulo, totalmente diverso do tratado no presente 
mandamus, uma vez que nenhum dos suplentes do DEM mudou de 
partido após o resultado das eleições.
7 Código Eleitoral :
Art.112. Considerar-se-ão suplentes da representação partidária:
I – os mais votados sob a mesma legenda e não eleitos efetivos das 
listas dos respectivos partidos;
II – em caso de empate na votação, na ordem decrescente da idade.
 Lei nº 7.454/85:
Art 4º – A Coligação terá denominação própria, a ela assegurados os 
direitos que a lei confere aos Partidos Políticos no que se refere ao 
processo eleitoral, aplicando-lhe, também, a regra do art. 112 da Lei 
nº 4.737, de 15 de julho de 1965, quanto à convocação de Suplentes. 

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – De-
putado Federal Ronaldo Caiado, DEM/GO.
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Ementa: Acrescenta o parágrafo 4º do art. 56 da 
Constituição Federal.
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Possui Assinaturas Suficientes: SIM
Totais de Assinaturas:
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Não Conferem  006
Fora do Exercício  001
Repetidas  035
Ilegíveis  001
Retiradas  000
Total:  239

Assinaturas Confirmadas

1 ABELARDO CAMARINHA PSB SP
2 ABELARDO LUPION DEM PR
3 ACELINO POPÓ PRB BA
4 ADEMIR CAMILO PDT MG
5 AFONSO HAMM PP RS
6 ALBERTO FILHO PMDB MA
7 ALEX CANZIANI PTB PR
8 ALICE PORTUGAL PCdoB BA
9 AMAURI TEIXEIRA PT BA
10 ANDRÉ FIGUEIREDO PDT CE
11 ANÍBAL GOMES PMDB CE
12 ANTHONY GAROTINHO PR RJ
13 ANTONIO BRITO PTB BA
14 ANTONIO BULHÕES PRB SP
15 ANTÔNIO CARLOS BIFFI PT MS
16 ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO DEM BA
17 ANTÔNIO ROBERTO PV MG
18 ARIOSTO HOLANDA PSB CE
19 ARMANDO VERGÍLIO PMN GO
20 ARNALDO FARIA DE SÁ PTB SP
21 ARNON BEZERRA PTB CE
22 AROLDE DE OLIVEIRA DEM RJ
23 ARTHUR LIRA PP AL
24 ARTHUR OLIVEIRA MAIA PMDB BA
25 ASSIS CARVALHO PT PI
26 ASSIS MELO PCdoB RS
27 ÁTILA LINS PMDB AM
28 AUDIFAX PSB ES
29 AUGUSTO CARVALHO PPS DF
30 AUGUSTO COUTINHO DEM PE
31 AUREO PRTB RJ
32 BENEDITA DA SILVA PT RJ
33 BERINHO BANTIM PSDB RR
34 BERNARDO SANTANA DE VASCONCELL PR MG
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35 CAMILO COLA PMDB ES
36 CARLAILE PEDROSA PSDB MG
37 CARLOS EDUARDO CADOCA PSC PE
38 CELIA ROCHA PTB AL
39 CELSO MALDANER PMDB SC
40 CÉSAR HALUM PPS TO
41 CHICO DANGELO PT RJ
42 CHICO LOPES PCdoB CE
43 CIDA BORGHETTI PP PR
44 CLEBER VERDE PRB MA
45 DAMIÃO FELICIANO PDT PB
46 DAVI ALCOLUMBRE DEM AP
47 DELEGADO PROTÓGENES PCdoB SP
48 DIEGO ANDRADE PR MG
49 DILCEU SPERAFICO PP PR
50 DIMAS RAMALHO PPS SP
51 DR. ALUIZIO PV RJ
52 DR. CARLOS ALBERTO PMN RJ
53 DR. JORGE SILVA PDT ES
54 DR. PAULO CÉSAR PR RJ
55 DUDIMAR PAXIUBA PSDB PA
56 EDINHO ARAÚJO PMDB SP
57 EDMAR ARRUDA PSC PR
58 EDSON EZEQUIEL PMDB RJ
59 EDSON PIMENTA PCdoB BA
60 EDSON SANTOS PT RJ
61 EDSON SILVA PSB CE
62 EDUARDO CUNHA PMDB RJ
63 EDUARDO SCIARRA DEM PR
64 EFRAIM FILHO DEM PB
65 ELCIONE BARBALHO PMDB PA
66 ELEUSES PAIVA DEM SP
67 ELI CORREA FILHO DEM SP
68 ELVINO BOHN GASS PT RS
69 ERIVELTON SANTANA PSC BA
70 FÁBIO RAMALHO PV MG
71 FABIO TRAD PMDB MS
72 FELIPE BORNIER PHS RJ
73 FELIPE MAIA DEM RN
74 FELIX JÚNIOR PDT BA
75 FERNANDO MARRONI PT RS
76 FERNANDO TORRES DEM BA
77 FILIPE PEREIRA PSC RJ
78 FLÁVIA MORAIS PDT GO
79 FRANCISCO FLORIANO PR RJ
80 FRANCISCO PRACIANO PT AM
81 GERALDO RESENDE PMDB MS
82 GERALDO SIMÕES PT BA
83 GERALDO THADEU PPS MG
84 GILMAR MACHADO PT MG
85 GLADSON CAMELI PP AC
86 GONZAGA PATRIOTA PSB PE

87 GUILHERME CAMPOS DEM SP
88 GUILHERME MUSSI PV SP
89 HENRIQUE FONTANA PT RS
90 HEULER CRUVINEL DEM GO
91 HUGO NAPOLEÃO DEM PI
92 IRAJÁ ABREU DEM TO
93 IZALCI PR DF
94 JAIRO ATAÍDE DEM MG
95 JANDIRA FEGHALI PCdoB RJ
96 JANETE ROCHA PIETÁ PT SP
97 JHONATAN DE JESUS PRB RR
98 JILMAR TATTO PT SP
99 JÔ MORAES PCdoB MG
100 JOAO ANANIAS PCdoB CE
101 JOÃO BITTAR DEM MG
102 JOÃO CAMPOS PSDB GO
103 JOÃO DADO PDT SP
104 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG
105 JOÃO PAULO CUNHA PT SP
106 JOÃO PAULO LIMA PT PE
107 JOÃO RODRIGUES DEM SC
108 JONAS DONIZETTE PSB SP
109 JORGE TADEU MUDALEN DEM SP
110 JORGINHO MELLO PSDB SC
111 JOSE HUMBERTO PHS MG
112 JOSÉ ROCHA PR BA
113 JOSUÉ BENGTSON PTB PA
114 JOVAIR ARANTES PTB GO
115 JÚLIO CAMPOS DEM MT
116 JÚLIO CESAR DEM PI
117 JÚNIOR COIMBRA PMDB TO
118 JUNJI ABE DEM SP
119 KEIKO OTA PSB SP
120 LAEL VARELLA DEM MG
121 LÁZARO BOTELHO PP TO
122 LEONARDO PICCIANI PMDB RJ
123 LEONARDO QUINTÃO PMDB MG
124 LEOPOLDO MEYER PSB PR
125 LIRA MAIA DEM PA
126 LUCIANA SANTOS PCdoB PE
127 LUCIO VIEIRA LIMA PMDB BA
128 LUIS CARLOS HEINZE PP RS
129 LUIZ NISHIMORI PSDB PR
130 MANDETTA DEM MS
131 MANOEL JUNIOR PMDB PB
132 MARCELO AGUIAR PSC SP
133 MARCELO CASTRO PMDB PI
134 MARCELO MATOS PDT RJ
135 MARCIO BITTAR PSDB AC
136 MÁRCIO MARINHO PRB BA
137 MARCOS MONTES DEM MG
138 MENDONÇA FILHO DEM PE
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139 MENDONÇA PRADO DEM SE
140 MIRO TEIXEIRA PDT RJ
141 MOACIR MICHELETTO PMDB PR
142 MOREIRA MENDES PPS RO
143 NICE LOBÃO DEM MA
144 NILTON CAPIXABA PTB RO
145 ONOFRE SANTO AGOSTINI DEM SC
146 ONYX LORENZONI DEM RS
147 OSMAR JÚNIOR PCdoB PI
148 OSMAR SERRAGLIO PMDB PR
149 OTONIEL LIMA PRB SP
150 OZIEL OLIVEIRA PDT BA
151 PADRE TON PT RO
152 PASTOR EURICO PSB PE
153 PAUDERNEY AVELINO DEM AM
154 PAULO ABI-ACKEL PSDB MG
155 PAULO FOLETTO PSB ES
156 PAULO FREIRE PR SP
157 PAULO PEREIRA DA SILVA PDT SP
158 PAULO TEIXEIRA PT SP
159 PERPÉTUA ALMEIDA PCdoB AC
160 PROFESSORA DORINHA SEABRA REZE DEM TO
161 RAUL HENRY PMDB PE
162 REBECCA GARCIA PP AM
163 RENAN FILHO PMDB AL
164 RENATO MOLLING PP RS
165 ROBERTO BALESTRA PP GO
166 RODRIGO MAIA DEM RJ
167 ROMERO RODRIGUES PSDB PB
168 RONALDO BENEDET PMDB SC
169 RONALDO CAIADO DEM GO
170 RUBENS OTONI PT GO
171 SABINO CASTELO BRANCO PTB AM
172 SALVADOR ZIMBALDI PDT SP
173 SANDRA ROSADO PSB RN
174 SANDRO ALEX PPS PR
175 SANDRO MABEL PR GO
176 SEBASTIÃO BALA ROCHA PDT AP
177 SÉRGIO BRITO PSC BA
178 SERGIO ZVEITER PDT RJ
179 SETIM DEM PR
180 SIBA MACHADO PT AC
181 SILVIO COSTA PTB PE
182 SIMÃO SESSIM PP RJ
183 STEPAN NERCESSIAN PPS RJ
184 TAKAYAMA PSC PR
185 VALADARES FILHO PSB SE
186 VALMIR ASSUNÇÃO PT BA
187 VANDERLEI MACRIS PSDB SP
188 VICENTE CANDIDO PT SP
189 VINICIUS GURGEL PRTB AP
190 VITOR PENIDO DEM MG
191 WALDENOR PEREIRA PT BA

192 WALNEY ROCHA PTB RJ
193 WALTER TOSTA PMN MG
194 WASHINGTON REIS PMDB RJ
195 ZÉ GERALDO PT PA
196 ZONTA PP SC

Assinaturas que Não Conferem

1 DOMINGOS NETO PSB CE
2 EDIVALDO HOLANDA JUNIOR PTC MA
3 HUGO MOTTA PMDB PB
4 RODRIGO GARCIA DEM SP
5 WELLINGTON ROBERTO PR PB
6 ZÉ SILVA PDT MG

Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercício

1 ALEXANDRE LEITE DEM SP

Assinaturas Repetidas

1 ADEMIR CAMILO PDT MG (confirmada)
2 ALICE PORTUGAL PCdoB BA (confirmada)
3 AMAURI TEIXEIRA PT BA (confirmada)
4 ANTONIO BRITO PTB BA (confirmada)
5 ANTÔNIO ROBERTO PV MG (confirmada)
6 AUGUSTO COUTINHO DEM PE (confirmada)
7 CHICO LOPES PCdoB CE (confirmada)
8 DAVI ALCOLUMBRE DEM AP (confirmada)
9 DR. PAULO CÉSAR PR RJ (confirmada)
10 DUDIMAR PAXIUBA PSDB PA (confirmada)
11 EDUARDO CUNHA PMDB RJ (confirmada)
12 ELEUSES PAIVA DEM SP (confirmada)
13 FELIPE BORNIER PHS RJ (confirmada)
14 GLADSON CAMELI PP AC (confirmada)
15 JÔ MORAES PCdoB MG (confirmada)
16 JOÃO CAMPOS PSDB GO (confirmada)
17 JOSE HUMBERTO PHS MG (confirmada)
18 JOSUÉ BENGTSON PTB PA (confirmada)
19 JOVAIR ARANTES PTB GO (confirmada)
20 JÚLIO CESAR DEM PI (confirmada)
21 LIRA MAIA DEM PA (confirmada)
22 LIRA MAIA DEM PA (confirmada)
23 MARCELO CASTRO PMDB PI (confirmada)
24 OSMAR JÚNIOR PCdoB PI (confirmada)
25 PERPÉTUA ALMEIDA PCdoB AC (confirmada)
26 REBECCA GARCIA PP AM (confirmada)
27 RONALDO CAIADO DEM GO (confirmada)
28 SEBASTIÃO BALA ROCHA PDT AP (confirmada)
29 TAKAYAMA PSC PR (confirmada)
30 VANDERLEI MACRIS PSDB SP (confirmada)
31 VITOR PENIDO DEM MG (confirmada)
32 WALDENOR PEREIRA PT BA (confirmada)
33 WALNEY ROCHA PTB RJ (confirmada)
34 WASHINGTON REIS PMDB RJ (confirmada)
35 WELLINGTON ROBERTO PR PB (não confere)
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PROJETO DE LEI Nº 290, DE 2011 
(Do Sr. Dr. Aluizio)

Dispõe sobre a restrição da venda de 
produtos derivados do tabaco e fumígeros 
em geral.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a restrição da venda 

de produtos derivados do tabaco e demais fumígeros, 
por parte dos estabelecimentos comerciais em geral. 

Art. 2º A venda de produtos derivados da folha do 
tabaco e de fumígeros em geral fica permitida apenas 
nos estabelecimentos comerciais cuja atividade eco-
nômica, constante no seu registro na Junta Comercial, 
seja exclusivamente destinada ao comércio dos pro-
dutos de que trata este artigo.

Art. 3º Os estabelecimentos que comercializarem 
os produtos de que trata o art. 1º desta Lei, não podem 
afixar propagandas nas suas vitrines com face para as 
calçadas, bem como não podem fazê-las nas placas 
de sinalização, devendo as mesmas conter apenas as 
informações da característica comercial do estabele-
cimento e o seu nome de fantasia.

Art. 4º O descumprimento desta Lei sujeita o in-
frator às seguintes penalidades:

I – advertência;
II – multa de até 10 salários mínimos, se rein-

cidente;
III – interdição do estabelecimento.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.

Justificação

O tabagismo caracteriza-se pelo ato de se consu-
mir cigarros ou outros produtos que contenham tabaco, 
cuja droga ou princípio ativo é a nicotina – substância 
cancerígena que é também a causadora do vício.

A nicotina diminui a capacidade de circulação 
sangüínea, aumenta a deposição de gordura nas pa-
redes dos vasos e sobrecarrega o coração, podendo 
levar ao infarto do miocárdio e ao câncer. Em altas 
concentrações, é também venenosa.

No entanto, o papel mais importante da nicotina 
é reforçar e potencializar a vontade de fumar. Ela atua 
da mesma forma que a cocaína, o álcool e a morfina, 
causando dependência.

O tabaco pode ser usado de diversas maneiras, 
de acordo com sua forma de apresentação.

Pode ser inalado (através de cigarro, charuto e 
cigarro de palha), aspirado (rapé) ou mascado (fumo-
-de-rolo), sendo maléfico à saúde sob todas as formas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma 
que o tabagismo deve ser considerado uma pandemia 

– a maior pandemia da história na definição da OMC, 
sendo fumantes o equivalente a um terço da população 
adulta do mundo – ou seja, uma epidemia generalizada 
que, assim sendo, precisa ser combatida.

O tabaco causa cerca de 50 doenças diferentes, 
(principalmente as ardiovasculares, como hipertensão, 
infarto, angina e derrame) sendo responsável por di-
versas mortes por câncer (de pulmão, de boca, laringe, 
esôfago, estômago, pâncreas, rim e bexiga) e doenças 
respiratórias obstrutivas (como a bronquite crônica e 
enfisema pulmonar).

Ele também diminui as defesas do organismo e 
com isso o fumante tende a aumentar a incidência de 
adquirir doenças como a gripe e a tuberculose. O ta-
baco também causa impotência sexual.

Durante a gravidez, o fumo gera sérios riscos para 
a gestante e para o feto, como abortos espontâneos, 
nascimentos prematuros, deslocamento de placenta, 
episódios de sangramento e mortes fetais e de recém-
-nascidos devido aos efeitos do monóxido de carbono 
e da nicotina exercidos sobre o feto após a absorção 
dessas substâncias através do organismo materno.

A fumaça do cigarro contém toxinas que produzem 
irritação nos olhos, nariz e garganta, bem como dimi-
nuem a mobilidade dos cílios pulmonares, ocasionando 
alergia respiratória em fumantes e não-fumantes, que 
são os chamados fumantes-passivos.

Diante destas argumentações, conclamamos os 
nobres pares a aprovação desta matéria.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – De-
putado Dr. Aluízio, PV/RJ. 

PROJETO DE LEI Nº 291, DE 2011 
(Do Sr. Marçal Filho)

Altera o art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 
de julho de 1991, para incluir portadores do 
vírus HIV entre os beneficiários da reserva 
de vaga para reabilitados e pessoas com 
deficiência habilitadas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou 
mais empregados está obrigada a preencher 
de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) 
dos seus cargos com beneficiários reabilitados, 
pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, 
e pessoas portadoras do vírus HIV, habilitados, 
na seguinte proporção:

 ..............................................................
§ 1º A dispensa de trabalhador reabili-

tado, de deficiente ou portador do vírus HIV 



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 05477 

habilitado ao final de contrato por prazo deter-
minado de mais de 90 (noventa) dias, e a imo-
tivada, no contrato por prazo indeterminado, só 
pode ocorrer após a contratação de substituto 
de condição semelhante.

§ 2º O Ministério da Previdência Social 
deve gerar estatísticas sobre o total de empre-
gados e as vagas preenchidas por reabilitados 
e por deficientes e portadores do vírus HIV ha-
bilitados, fornecendo-as, quando solicitadas, 
aos sindicatos ou entidades representativas 
dos empregados. (NR)”

Art 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Justificação

Segundo informações do estudo “HIV/AIDS no 
Mundo do Trabalho: As Ações e a Legislação Brasi-
leira”, desenvolvido pela Organização Internacional 
do Trabalho – OIT, a Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida – AIDS, foi identificada pela primeira vez no 
Brasil em 1982. 

Apesar dos esforços governamentais e da socie-
dade civil organizada, a disseminação do vírus HIV foi 
rápida, levando o Brasil a ocupar a primeira posição 
no número de casos absolutos de AIDS na América 
Latina. Ainda de acordo com o mesmo estudo da OIT, 
oitenta e três por cento dos casos de AIDS notificados 
ao Ministério da Saúde encontra-se em idade laboral 
ativa, ou seja, entre quinze e quarenta e nove anos.

Esses dados estatísticos demonstram a necessi-
dade de serem desenvolvidas políticas públicas volta-
das para esse segmento populacional que, por conta 
do preconceito e da discriminação que a sociedade lhe 
impõe, encontra enorme dificuldade em exercer seu 
direito humano e constitucional ao trabalho.

Não obstante o Poder Público desenvolva cam-
panhas de prevenção ao HIV/AIDS no ambiente de 
trabalho, a exemplo da disseminação das ações do 
Conselho Empresarial Nacional para a Prevenção ao 
HIV/AIDS, o fato é que os portadores do vírus HIV con-
tinuam a ser discriminados, sendo punidos com demis-
sões sumárias ao informarem sua condição ou sendo-
-lhes negada a admissão, por conta de sua condição.

Embora informadas sobre as formas de trans-
missão e da proibição legal de realização de testes 
de HIV/AIDS nos exames admissionais e periódicos, o 
estigma da doença leva as empresas a adotarem essa 
atitude preconceituosa e discriminatória, que somente 
contribui para a piora da qualidade de vida dos porta-
dores do vírus HIV.

Assim, com o intuito de proteger esse grupo so-
cial mais vulnerável à discriminação, apresentamos 

o presente Projeto de Lei com proposta de inclusão 
dos portadores do vírus HIV entre os beneficiários da 
ação afirmativa prevista no art. 93 da Lei 8.213, de 24 
de julho de 1991, que já prevê a reserva de vagas, em 
empresas com mais de cem empregados, para segura-
dos da Previdência Social reabilitados e pessoas com 
deficiência habilitadas.

A nosso sentir, tal medida alcançará resultados 
bastante positivos, a exemplo do que tem se verificado 
em relação às pessoas com deficiência. Registre-se 
que o American with Disabilities Act, – ADA, a lei ame-
ricana que disciplina os direitos civis das pessoas com 
deficiência, protege as pessoas portadoras do vírus 
HIV de qualquer tipo de discriminação, especialmente 
em relação ao trabalho.

De acordo com tal legislação, “considera-se que 
uma pessoa tem deficiência se ele ou ela tem um im-
pedimento físico ou mental que substancialmente limite 
a realização de uma ou mais atividades importantes 
da vida cotidiana, tenha um registro desse impedimen-
to, ou seja considerado como tendo tal impedimento.

Pessoas com o vírus HIV tanto sintomáticos quan-
to assintomáticos, têm impedimentos físicos que subs-
tancialmente limitam a realização de uma ou mais 
atividades importantes da vida cotidiana e são, por 
conseguinte, protegidos por esta lei”.

Convictos da pertinência da medida proposta, 
esperamos contar com o apoio dos ilustres Pares para 
a aprovação dessa Proposição.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – De-
putado Marçal Filho.

PROJETO DE LEI Nº 292, DE 2011 
(Do Sr. Marçal Filho)

Altera a Lei nº 8.213 de 24 de julho de 
1991, para estabelecer adicional de tempo 
de serviço para o trabalhador com deficiên-
cia que requer aposentadoria, vinculada ao 
RGPS – Regime Geral de Previdência Social.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 57 e 58 da Lei 8.213 de 24 de 

julho de 1991, passam a vigorar acrescidos dos se-
guintes parágrafos:

“Art. 57.  ................................................
§ 8º-A Ao segurado com deficiência de 

duração indefinida, será devido um adicional 
de 10% (dez por cento), 20%(vinte por cen-
to) ou 40% (quarenta por cento) no tempo de 
serviço, conforme o caso, considerando-se a 
exigência de maior esforço ou sobrecarga para 
o desempenho de uma atividade laboral para 
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uma deficiência e seu grau de incapacidade, 
quando comparada a um trabalhador habitual.

§ 8º -B Aplica-se o disposto nos §§ 3º, 5º 
e 6º deste artigo ao segurado com deficiência 
que deverá comprovar também, a deficiência, 
seu grau de incapacidade e o maior esforço 
para o desempenho de sua atividade laboral.

‘‘Art. 58.  ................................................
§ 4º – A A relação das atividades do se-

gurado com deficiência deverá estar vinculada 
ao CBO – Código Brasileiro de Ocupações, 
CID – Código Internacional das Doenças e 
CIF – Classificação Internacional de Funcio-
nalidades.’’

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Justificação

As pessoas com deficiência necessitam de polí-
ticas públicas que permitam minimizar suas dificulda-
des para que possam viver com cidadania e garantias 
mínimas de real igualdade de oportunidades.

Uma vez que o histórico laborativo de cada um 
é fortemente influenciado pelas características do am-
biente de trabalho, para o trabalhador com deficiência 
esta influência é marcante e, ao longo da sua jornada 
de trabalho, tem reduzida a sua capacidade laboral, 
sua qualidade e expectativa de vida.

Assim, o trabalhador com deficiência possui limi-
tações variáveis quanto à sua natureza, e sofre influ-
ência de fatores ambientais e pessoais, das funções e 
estrutura do corpo. Por não dispor de plena integridade 
para realizar suas atividades laborais, sobrecarrega-se 
tanto física como emocionalmente, para compensar as 
diferenças e limitações existentes, o que contribui para 
um desgaste precoce.

A sobrecarga referida se comparada entre grupos 
com a mesma deficiência – se é que existe uma mes-
ma deficiência, em atividades laborais distintas, será 
mais intensa quanto mais severa a limitação e maior 
adversidade à condição de trabalho.

Note-se que o acesso ao trabalho é diferenciado 
para a população sem nenhuma deficiência e que as 
com deficiência, que representam um segmento ex-
pressivo da sociedade – dos 26 milhões de trabalha-
dores formais, 537 mil são pessoas com deficiência.

E segundo dados da Organização das Nações 
Unidas estima-se que 10% da população estejam aco-
metidas por algum tipo de deficiência, no Brasil 14,5%, 
ou 24 milhões pessoas – IBGE (2003) / CENSO (2000)*.

Na estruturação de uma sociedade equânime, o 
resgate da valorização das diferenças humanas deveria 

ser inquestionável, e para o trabalhador com deficiên-
cia, que venceu as barreiras da opressão e omissão de 
uma sociedade ainda preconceituosa e discriminativa, 
sua figura produtiva, hoje uma referência, não tem esta 
adequada valorização.

Cabe aos Órgãos e às Entidades do Poder Público 
assegurar o pleno exercício de seus direitos básicos, e 
de outros que, decorrentes da Constituição, para que 
propiciem o seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Se existe um cuidado a proteção, ainda é tímida 
as ações na valorização do Trabalhador com Deficiên-
cia. Aceitar que o tempo de contribuição para a apo-
sentadoria do trabalhador com deficiência seja igual ao 
dos trabalhadores formais, tidos como normais, sem 
qualquer distinção, é um grande e histórico equívoco.

Com isso, esta proposta visa reconhecer que o 
deficiente físico desempenha suas atividades com um 
esforço maior em relação aos trabalhadores habituais 
sem nenhum tipo de deficiência.

Por esses motivos, contamos com o apoio dos 
nobres Pares. 

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – De-
putado Marçal Filho.

PROJETO DE LEI Nº 293, DE 2011 
(Do Sr. Marçal Filho)

Acrescenta inciso VII ao art. 26 da Lei 
nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor 
sobre isenção de carência na concessão 
de auxílio doença aos doadores de órgão.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 26, da Lei nº 8.213, de 24 de julho 

de 1991 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.26.  .................................................
VII – auxílio-doença no caso de doação 

de órgão.” (NR)

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Justificação

A doação de órgão é um ato de amor à vida e de 
solidariedade ao próximo. A fila de espera de pessoas 
que necessitam de transplantes, a cada ano, cresce de 
maneira desproporcional à quantidade de doadores. 

O número de transplantes feitos com órgãos de 
doadores vivos aumentou 90% nos últimos dez anos 
no País. Os dados são da Associação Brasileira de 
Transplantes de Órgãos (ABTO). Em 1997, 960 pes-
soas doaram parte do fígado ou um rim a pacientes 
que estavam na lista de espera.

Em 2007, foram 1.825 doações. A concessão 
das prestações pecuniárias do Regime Geral de Pre-
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vidência Social depende de períodos de carência, ou 
seja, de um número mínimo de contribuições mensais 
indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao be-
nefício, conforme prevê o art. 25 da Lei nº 8.213, de 
24 de julho de 1991.

Em alguns casos, a concessão de prestações 
previdenciárias independe de carência, como por exem-
plo, pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-família, 
auxílio-acidente, auxílio-doença e aposentadoria por 
invalidez nos casos de acidente de qualquer nature-
za ou causa e de doença profissional ou do trabalho, 
salário-maternidade para as seguradas (empregada, 
trabalhadora avulsa e empregada doméstica), servi-
ço social e reabilitação profissional, de acordo com o 
disposto no art. 26 da Lei nº 8.213, de 1991.

O Projeto de Lei apresentado objetiva isentar 
de carência, na concessão de auxílio-doença, o se-
gurado doador de órgão, no período em que durar a 
sua incapacidade para o trabalho, ou seja, durante 
o tempo necessário para a sua recuperação após 
procedimento cirúrgico, tais como a retirada de um 
rim, parte do fígado ou do pulmão, medula óssea, 
entre outros.

A adoção da proposta representará um alento 
às pessoas que necessitam de transplante inter-vivos, 
permitindo ampliar a oferta de doadores, além de pro-
teger aqueles que se dispõem a ajudar ao próximo num 
momento tão delicado de sua vida.

Tendo em vista a relevância da matéria, conto 
com o apoio dos ilustres pares para a aprovação des-
ta proposição.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Deputado Marçal Filho.

PROJETO DE LEI Nº 294, DE 2011 
(Do Sr. Marçal Filho)

Dá nova redação aos arts. 21 e 45 da 
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e aos 
arts. 25 e 28 da Lei nº 8.213, de 24 de julho 
de 1991, para dispor sobre o Sistema Es-
pecial de Inclusão Previdenciária para os 
trabalhadores sem renda própria que se 
dediquem exclusivamente ao trabalho do-
méstico no âmbito de sua residência.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 

passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 21.  ................................................
§ 4º Para os trabalhadores sem renda 

própria que se dediquem exclusivamente ao 
trabalho doméstico no âmbito de sua residência 
e que pertençam a famílias de baixa renda, a 

alíquota de contribuição será de oito por cento 
sobre o valor correspondente ao limite míni-
mo mensal do salário de contribuição, desde 
que optem pelo Sistema Especial de Inclusão 
Previdenciária.

§ 5º Para efeito do disposto no parágrafo 
anterior, considera-se família de baixa renda 
aquela cuja renda per capita mensal não ex-
ceda a meio salário mínimo.

§ 6º Para fazer jus a benefícios de valor 
superior a um salário mínimo, os segurados 
referidos no § 4º deste artigo que tenham 
optado pelo Sistema Especial de Inclusão 
Previdenciária deverão complementar a con-
tribuição mensal mediante o recolhimento de 
mais doze por cento, acrescido dos juros mo-
ratórios de que trata o parágrafo único do art. 
34 desta Lei.”(NR)

‘‘Art. 45.  ................................................
§ 7º A contribuição complementar a que 

se referem os §§ 3º e 6º do art. 21 desta Lei 
será exigida a qualquer tempo, sob pena de 
indeferimento do benefício.” (NR)

Art. 2º A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 25.  ................................................
§ 1º Para os trabalhadores sem renda 

própria que se dediquem exclusivamente ao 
trabalho doméstico no âmbito de sua residên-
cia, que pertençam a famílias de baixa renda 
e que tenham optado pelo Sistema Especial 
de Inclusão Previdenciária, contribuindo na 
forma do § 4º do art. 21 da Lei nº 8.212, de 
24 de julho de 1991, os períodos de carência 
são os seguintes:

I – auxílio-doença e aposentadoria por 
invalidez: dez contribuições mensais;

II – aposentadoria por idade e especial: 
cento e quarenta e quatro contribuições men-
sais;

III – salário-maternidade: oito contribui-
ções mensais. 

§ 2º Em caso de parto antecipado, os pe-
ríodos de carência a que se referem o inciso 
III do caput e o inciso III do § 1º deste artigo 
serão reduzidos em número de contribuições 
equivalentes ao número de meses em que o 
parto foi antecipado.

§ 3º Para efeito do disposto no § 1º des-
te artigo, considera-se família de baixa renda 
aquela cuja renda mensal per capita não ex-
ceder a meio salário mínimo.”(NR)
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“Art. 28.  ................................................
§ 1º O valor do benefício de prestação 

continuada, exceto o salário-família, dos traba-
lhadores sem renda própria que se dediquem 
exclusivamente ao trabalho doméstico no âm-
bito de sua residência, que pertençam a famí-
lias de baixa renda e que tenham optado pelo 
Sistema Especial de Inclusão Previdenciária, 
contribuindo na forma do art. 21, § 4º, da Lei 
nº 8.212, de 24 de julho de 1991, correspon-
derá a um salário mínimo.

§ 2º Para fazer jus a benefícios de valor 
superior a um salário mínimo, os segurados 
referidos no parágrafo anterior que tenham op-
tado pelo Sistema Especial de Inclusão Previ-
denciária deverão complementar a contribuição 
mensal mediante o recolhimento de mais doze 
por cento, acrescido dos juros moratórios de 
que trata o parágrafo único do art. 34 da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991.” (NR)

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 4º Fica revogado o § 1º do art. 21 da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991.

Justificação

A Emenda Constitucional nº 41, de 2003, acres-
centou § 12 ao art. 201 da Constituição Federal com 
o objetivo de instituir um sistema especial de inclusão 
previdenciária para trabalhadores de baixa renda, 
garantindo-lhes acesso a benefícios no valor de um 
salário mínimo.

Posteriormente, a Emenda Constitucional nº 47, 
de 2005, acrescentou § 13 ao art. 201 da Constitui-
ção Federal para determinar que o sistema especial 
de inclusão previdenciária terá alíquotas e carências 
inferiores às vigentes para os demais segurados do 
Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

A Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, Estatuto Nacional da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte, mais conhecida como 
Lei Geral da Microempresa, alterou as Leis nº 8.212 
e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, para reduzir 
a alíquota de contribuição previdenciária dos segura-
dos contribuinte individual e facultativo que contribuem 
com base em um salário mínimo, de 20% para 11%, 
e vedar a concessão de aposentadoria por tempo de 
contribuição aos segurados que tenham optado por 
contribuir com base neste percentual reduzido.

Em que pese a Exposição de Motivos que acom-
panhou o Projeto de Lei Complementar oriundo do 
Poder Executivo, posteriormente convertido na citada 
Lei Complementar nº 123, de 2006, ter mencionado 

que as alterações legais propostas objetivavam au-
mentar a inclusão previdenciária, entendemos que as 
normas em vigor ainda não cumprem as disposições 
constitucionais contidas nos §§ 12 e 13 do art. 201 da 
Constituição Federal, em especial aquelas referentes 
aos trabalhadores sem renda própria que se dediquem 
exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de 
sua residência.

Ante o acima exposto, o Projeto de Lei que ora 
apresentamos visa instituir, efetivamente, sistema es-
pecial de inclusão previdenciária para os trabalhadores 
que exercem suas atividades exclusivamente no âmbito 
de sua residência, desde que pertençam a famílias de 
baixa renda, assim consideradas aquelas cuja renda 
per capita mensal não exceda a meio salário mínimo.

A alíquota de contribuição para esses segurados 
foi fixada em 8%, incidente sobre valor correspondente 
ao limite mínimo mensal do salário de contribuição, ou 
seja, um salário mínimo. De notar que este percentual 
é idêntico ao estabelecido na Lei nº 8.212, de 1991, 
para os segurados empregados, inclusive o doméstico, 
que percebem um salário mínimo mensal.

Essa contribuição dará direito a benefícios no 
valor de um salário mínimo. Para obter benefícios de 
valor superior, o segurado terá que complementar o 
valor de sua contribuição mensal com uma alíquota 
adicional de 12%, acrescida de juros moratórios de 
um por cento previstos no parágrafo único do art. 34 
da já mencionada Lei nº 8.212, de 1991.

Em atendimento às normas constitucionais, pro-
põe-se, ainda, a redução das carências para os bene-
fícios de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, 
por idade e especial e salário-maternidade.

Adotadas as medidas retro mencionadas, julga-
mos que, enfim, os trabalhadores sem renda própria 
que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico 
no âmbito de sua residência, como a dona-de-casa, 
poderão se filiar ao RGPS e ter assegurada a tão so-
nhada aposentadoria.

Importante destacar que não estamos revogan-
do as disposições contidas na Lei Complementar nº 
123, de 2006, em especial aquelas referentes à redu-
ção da alíquota de contribuição do segurado de baixa 
renda de 11% para 8%. Julgamos, no entanto, que as 
normas ali previstas precisam ser melhor adaptadas 
para os trabalhadores que exercem suas atividades 
exclusivamente no âmbito de sua residência.

Por outro lado, propomos a revogação do § 1º do 
art. 21 da citada Lei nº 8.212, de 1991, por entendermos 
que sua permanência no texto da lei vai de encontro ao 
disposto nos incisos III e IV do seu art. 28, na redação 
dada pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 1999. 
De fato, o § 1º, em sua redação vigente, reajusta os 
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valores da revogada tabela de salários de contribui-
ção dos segurados contribuinte individual e facultativo.

A partir de então, os valores desses salários, 
instituídos pelos supracitados incisos, por correspon-
derem à remuneração variável ou declarada, não são 
passíveis de reajuste regulamentar aplicados aos be-
nefícios, sujeitando-se apenas aos limites mínimo e 
máximo do salário de contribuição.

Tendo em vista, portanto, a importância e urgência 
da matéria, contamos com o apoio dos nobres Pares 
para a aprovação desta nossa Proposição.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Deputado Marçal Filho.

PROJETO DE LEI Nº 295, DE 2011 
(Do Sr. Marçal Filho)

Altera as leis nº 8.212, de 24 de julho 
de 1991, nº 8.213, de 24 de julho de 1991 e o 
Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, para 
incluir o catador de material reciclável como 
segurado especial da Previdência Social.

O Congresso Nacional decreta:
Art.1º Acrescente-se ao artigo 12, inciso VII, da lei 

nº 8.212, de 24 de julho de 1991, ao artigo 11, inciso 
VII, da lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 e ao art. 9º, 
inciso VII, do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999 
a seguinte alínea, reordenando a alínea “c” para “d”:

“c) catador de material reciclável ”. (NR)

Art. 2º Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias 
após a sua publicação.

Justificação

Pela legislação previdenciária em vigor, a pessoa 
que trabalha com coleta de lixo inclui-se na categoria 
“contribuinte individual” (pessoa física que exerce, por 
conta própria, atividade econômica de natureza urba-
na, com fins lucrativos ou não – Art. 12, V, h, da Lei nº 
8212/91) para com a Previdência Social. Assim, o ca-
tador de lixo deveria contribuir: com alíquota de 11%, 
válida apenas se contribuir sobre o salário mínimo. 
Caso o salário de contribuição seja superior ao salá-
rio mínimo, o percentual é de 20% sobre a sua renda.

Já a contribuição do segurado especial corres-
ponde, pela legislação atual, ao percentual de 2,3% 
incidente sobre o valor bruto da comercialização de 
sua produção rural ou da pesca artesanal, e que nos 
termos propostos neste projeto, ampliará o conceito, 
abrangendo também a renda anual dos catadores de 
materiais recicláveis.

Este projeto de lei visa dar maior eficácia ao Prin-
cípio da eqüidade na forma de participação no custeio 
da seguridade social, na medida em que coloca o ca-

tador de lixo como segurado especial da Previdência 
Social. Tal princípio prega que o Estado e toda a socie-
dade deveriam participar, de forma direta ou indireta, 
do financiamento do Sistema de Seguridade Social.

Além disto, a eqüidade na participação do custeio 
determina que ao eleger a forma como isso vai ocorrer, 
o legislador ordinário deve estabelecer padrões justos 
e razoáveis para todos os participantes.

Este é um dos objetivos deste projeto de lei, na 
medida em que a Constituição da República exige que 
no custeio da previdência haja participação eqüitativa, 
isto é, como expressão de justiça redistributiva – cada 
um dentro das suas possibilidades.

Estima-se que existam hoje no Brasil, mais de 
500 mil pessoas que trabalham com a coleta de lixo 
para sobreviver, 2/3 situados no estado de São Paulo.

Um dia de trabalho rende aos catadores de 2 a 5 
reais dependendo da quantidade e do tipo de material 
que recolhem. (Dados apresentados pelas pesquisado-
ras Luiza Ferreira Rezende de Medeiros e Katia Bar-
bosa Macêdo, em artigo publicado pela Universidade 
Católica de Goiás intitulado: Catador de Material Re-
ciclável: Uma Profissão para além da Sobrevivência?.

É crescente e expressivo o número de trabalha-
dores que se encontram sob condições que configu-
ram exclusão social. Conclui-se que, atualmente, há 
uma crise do trabalho assalariado nos moldes típicos 
do sistema capitalista, expressa no aumento do de-
semprego estrutural, na precarização do trabalho, 
na exclusão de trabalhadores do mercado formal de 
trabalho e conseqüente exclusão do convívio social.

Os catadores estão construindo sua história e 
demarcando sua área de atuação, conquistando tam-
bém seu reconhecimento como categoria profissional, 
oficializada na CBO – Classificação Brasileira de Ocu-
pações, no ano de 2002.

Nessa classificação, os catadores de lixo são 
registrados pelo número 5192-05 e sua ocupação é 
descrita como catador de material reciclável. Segun-
do a descrição sumária de suas atividades na CBO, 
os catadores “catam, selecionam e vendem materiais 
recicláveis como papel, papelão e vidro, bem como 
materiais ferrosos e não ferrosos e outros materiais 
re-aproveitáveis”

Destaca-se ainda, que no ano de 2003 o Governo 
Federal criou o comitê de inclusão social de catadores 
de lixo. Dentre outras atribuições esse comitê deveria 
implantar projetos que visassem garantir condições 
dignas de vida e trabalho à população catadora de lixo, 
bem como apoiar a gestão e destinação adequada de 
resíduos sólidos nos municípios brasileiros.

Com a aprovação da presente proposição, haverá 
incentivo para que toda a classe de catadores passe 
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a contribuir com a Previdência Social, fortalecendo o 
sistema, diminuindo o déficit previdenciário e aumen-
tando a cidadania dessas pessoas.

Porém, o governo federal deverá realizar campa-
nhas para conscientizar essa classe de trabalhadores 
para que contribuam para o sistema, pois somente as-
sim garantirão suas aposentarias pelo Regime Geral 
da Previdência Social.

Por essas razões, peço a apoio dos nobres cole-
gas para a aprovação do presente projeto de lei.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Deputado Marçal Filho.

PROJETO DE LEI Nº 296, DE 2011 
(Do Sr. Marçal Filho)

Acrescenta §§ 2º, 3º e 4º ao art. 402 da 
Consolidação da Leis do Trabalho (CLT), 
aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, para dispor sobre condições 
especiais do contrato de trabalho dos tra-
balhadores entre quatorze e dezoito anos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os incentivos à con-

tratação de trabalhadores entre quatorze e dezoito anos.
Art. 2º O art. 402 da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescido dos 
seguintes parágrafos 2º, 3º e 4ª, renumerando-se o 
parágrafo único para § 1º:

“Art.402.  ...............................................
 ..............................................................
§ 2º Os empregadores que contratarem 

trabalhadores na faixa etária estabelecida no 
caput deste artigo poderão se beneficiar das 
seguintes reduções:

I – em noventa e cinco por cento das 
alíquotas destinadas à seguridade social e 
ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS), de que tratam, respectivamente as 
Leis nº 8.212, de 24 de julho de 1991 e nº 
8.036, de 11 de maio de 1990;

III – em noventa e cinco por cento das 
contribuições sociais destinadas ao Serviço 
Social da Indústria – SESI, Serviço Social do 
Comércio – SESC, Serviço Social do Trans-
porte – SEST, Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Industrial – SENAI, Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial – SENAC, Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Transporte – 
SENAT, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas – SEBRAE e Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

– INCRA, bem como ao salário educação e 
para o financiamento do seguro de acidente 
do trabalho.

§ 3º Com exceção dos contratos de 
aprendizagem, para habilitar-se aos incenti-
vos de que trata o § 2º deste artigo, os em-
pregadores devem comprovar:

I – que as contratações objeto dos incen-
tivos representam acréscimo líquido no núme-
ro de empregos e no valor da folha salarial da 
empresa ou do estabelecimento;

II – estarem adimplentes em relação a 
suas obrigações tributárias, para com o FGTS 
e para com a Previdência Social.

§ 4º Para fins do disposto no § 3º deste 
artigo, o estoque de empregos de referência 
e a folha salarial a ele correspondente serão 
calculados com base na média dos vínculos 
empregatícios por tempo indeterminado, man-
tidos pela empresa ou pelo estabelecimento 
nos doze meses imediatamente anteriores 
à data da primeira contratação incentivada.’’

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Após a modificação feita na Constituição Federal 
de 1988 para permitir o trabalho do adolescente ape-
nas após os 16 anos, salvo na condição de aprendiz, 
estamos presenciando um descompasso entre a legis-
lação e a realidade social vigentes no País.

Pelos dispositivos constitucionais o Estado deveria 
garantir educação gratuita e obrigatória até o nível de 
ensino fundamental, ou seja, o jovem concluiria seus 
estudos aos 14 ou 15 anos. No entanto ele só pode 
começar a trabalhar no mercado formal a partir dos 16.

Dessa forma, a legislação atual empurra a gran-
de maioria de jovens para o mercado informal e quem 
mais lucra com isso são os maus empregadores.

Além disso, sabemos que a baixa qualidade do 
ensino público em todo o país leva os adolescentes a 
abandonarem a escola precocemente. Assim, a cada 
dia que passa, vemos mais jovens perambulando pe-
las ruas, durante o dia e também pelas madrugadas, 
por completa falta de ocupação.

Ora, a realidade das crianças de hoje não é mui-
to diferente da que vivemos pelos idos anos 50 ou 60, 
em que se permitia o trabalho de jovens, em especial 
daqueles que precisavam trabalhar para ajudar no or-
çamento doméstico.

Por isso, hoje, a discussão sobre afastar ou não 
as crianças das atividades de trabalho, ou se existem 
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situações de trabalho aceitáveis para essas crianças, 
está sempre presente.

Sabe-se que as crianças trabalhadoras, organi-
zadas desde os anos 80 em alguns países da América 
Latina, África Ocidental e Sudeste Asiático, questionam 
a proibição ao trabalho infantil.

Elas fazem objeções contra a idade mínima legal 
para a admissão ao trabalho, porque as leis se restrin-
gem a proibi-lo, mas não chegam a abordar a principal 
causa do problema: a pobreza.

Essa discussão vem causando uma mudança de 
ponto de vista tanto na Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) quanto no Fundo das Nações Unidas 
pela Infância (UNICEF) que já distinguem o trabalho 
explorador e pernicioso socialmente (child labour) do 
trabalho que não é econômico (child work).

Enquanto aquele deve ser proibido, este pode ser 
aceito por ter um papel na socialização infantil. Nesse 
sentido podemos entender que o trabalho pode ser bom 
e útil para o desenvolvimento físico, psíquico, social e 
a formação moral, se não afetar a formação escolar, 
o descanso e o repouso dos adolescentes.

Na verdade, é uma grande hipocrisia não per-
mitir que os jovens trabalhem, pois, além da necessi-
dade de aumentar a renda, o trabalho dos jovens tem 
enorme potencial socializador, uma vez que mantém 
os jovens ocupados e, portanto, longe da vivência na 
rua, em contato com as drogas e a criminalidade. O 
trabalho contribui, também, para a formação ética e 
para o desenvolvimento de valores de responsabili-
dade e de solidariedade.

Muitas famílias que incentivam os filhos a traba-
lhar são muito simples e o fazem por necessidade de 
sobrevivência. Mas não menos importante é o fato de 
que o trabalho é fundamental para a educação deles, 
para que tenham senso de responsabilidade e para 
que não fiquem no ócio, com as consequências dis-
so. E mais do que apenas melhorar a renda familiar, o 
jovem deseja ingressar no mercado de trabalho para 
realizar seus desejos de consumo.

Sabemos, porém, que as empresas não vão 
deixar de contratar trabalhadores experientes para 
contratar jovens sem que haja incentivos. Por isso, 
embora o país venha apresentando uma recuperação 
econômica, a taxa de desemprego entre os jovens é 
ainda muito grande.

É certo que o legislador já encontrou alguns ca-
minhos para possibilitar a contratação de adolescentes, 
como o contrato de aprendizagem, o trabalho educa-
tivo, o estágio e o Programa Projovem.

Mas isso não tem sido suficiente, e muitos deles 
não têm tido oportunidade de iniciar o exercício de uma 
atividade produtiva. E isso tem sido, sem dúvida, um 

dos fermentos mais eficazes para o aumento da violên-
cia, da marginalidade e do crime, em nossa sociedade.

Não queremos que o adolescente seja confun-
dido com simples mão de obra. O trabalho de jovens 
de 14 a 18 anos deve possibilitar a profissionalização, 
sem impedir que eles se dediquem aos estudos e que 
tenham lazer, como já está previsto na legislação tra-
balhista em vigor.

Dessa forma, nossa proposição pretende dar 
uma importante contribuição para o debate da política 
de incentivo ao emprego de menores de 18 anos, a 
partir da redução de várias contribuições sociais que 
oneram a folha de pagamento das empresas, o que 
inibe novas contratações.

Tais incentivos possibilitarão que os jovens sejam 
contratados nas mesmas bases dos outros trabalha-
dores da empresa, desde que suas contratações re-
presentem acréscimo no número de empregos. Com 
isto, evita-se a convivência, em um mesmo ambiente 
de trabalho, de empregados sob regimes diferentes 
de contratação.

Diante do elevado alcance social da proposta, 
temos a certeza do apoio dos ilustres Colegas para a 
aprovação deste projeto de lei.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Deputado Marçal Filho.

PROJETO DE LEI Nº 297, DE 2011 
(Do Sr. Marçal Filho)

Dispõe sobre a consideração do traba-
lho voluntário em instituições de assistência 
educacional e social para fins de integrali-
zação curricular dos cursos de graduação.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As instituições de educação superior, nos 

termos das normas estabelecidas pelos sistemas de 
ensino, considerarão, como atividade para fins de in-
tegralização curricular dos cursos de graduação, o 
trabalho voluntário realizado pelos estudantes junto a 
instituições de assistência educacional e social, tais 
como creches, orfanatos, asilos e similares.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O trabalho voluntário junto a instituições educa-
cionais e assistenciais constitui relevante experiência 
de vida e importante colaboração da juventude para 
a elevação social das parcelas menos favorecidas da 
população.

Os jovens que, no Brasil, alcançam a educação 
superior, são originários, em boa medida, dos estratos 
mais elevados da pirâmide social. Estimular ações de 
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trabalho voluntário assistencial desses estudantes é 
poderoso instrumento de integração da sociedade e 
cumprimento dos preceitos constitucionais que funda-
mentam o Estado brasileiro.

De fato, entre os objetivos da República Federativa 
do Brasil, encontram-se, por exemplo, a construção de 
uma sociedade livre e solidária, assim como a erradica-
ção da pobreza e da marginalização e a redução das 
desigualdades sociais (art. 3º da Constituição Federal).

A iniciativa em apreço tem esta finalidade, ao 
propor que o tempo dedicado ao trabalho voluntário 
possa ser computado como atividade para fins de in-
tegralização curricular dos cursos de graduação.

Estou convencido de que o significado da inicia-
tiva haverá de assegurar o apoio dos ilustres Pares 
para sua aprovação.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Deputado Marçal Filho.

PROJETO DE LEI Nº 298, DE 2011 
(Do Sr. Marçal Filho)

Altera a redação do art. 473 da Conso-
lidação das Leis do Trabalho – CLT, a fim de 
prevê novas hipóteses em que o emprega-
do poderá deixar de comparecer ao serviço 
sem prejuízo do salário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 473 da Consolidação das Leis do 

Trabalho -CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 
1º de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 473.  ..............................................
 ..............................................................
III – por cinco dias consecutivos, em caso 

de nascimento de filho, no decorrer da primei-
ra semana;

 ..............................................................
X – por até cinco dias, consecutivos ou 

não, por motivo de internação hospitalar de 
cônjuge ou companheiro, de ascendentes e 
de descendentes, desde que comprovada a 
dependência econômica;

XI – por um dia para obtenção de segun-
da via de documentos extraviados ou continu-
ação da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social.” (NR)

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho 
– CLT estabelece as situações em que o empregado 

poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuí-
zo do salário.

A princípio as hipóteses eram: falecimento de 
cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa 
sob dependência do trabalhador; casamento, nasci-
mento de filho, doação de sangue, alistamento elei-
toral e cumprimento das exigências do serviço militar.

Ao longo dos anos, esse rol foi complementado 
conforme foram surgindo necessidades oriundas das 
novas condições sociais e econômicas do trabalhador. 
Nesse sentido, foram incluídas no referido artigo as 
hipótese de realização de provas de exame vestibular 
para ingresso em estabelecimento de ensino superior, 
comparecimento em juízo e representação sindical.

Apesar disso, entendemos que é o momento de 
procedermos nova atualização desse artigo, incorpo-
rando-lhe mais algumas situações em que o emprega-
do poderá deixar de comparecer ao local de trabalho, 
sem prejuízo de sua remuneração.

Para tanto, sugerimos, em primeiro lugar, atu-
alizar o inciso III que dispõe sobre o nascimento de 
filho. A Constituição Federal de 1988 estendeu esse 
período sob a denominação de licença paternidade, 
estabelecendo nas disposições constitucionais tran-
sitórias que, até que seja regulamentado o direito, a 
licença é de 5 dias.

Assim, ao compatibilizarmos o referido inciso ao 
texto constitucional apenas disporemos sobre a questão 
temporal da licença. Já é consenso na jurisprudência 
que os dias são consecutivos, agora acrescentaremos 
que a licença será concedida no decorrer da primeira 
semana do nascimento.

Em seguida, sugerimos que o trabalhador possa 
deixar de comparecer ao serviço em virtude de interna-
ção hospitalar de cônjuge ou companheiro, de ascen-
dentes ou de descendentes, desde que comprovada 
a dependência econômica, e para a obtenção de se-
gunda via de documentos extraviados ou continuação 
da Carteira de Trabalho e Previdência Social.

Trata-se de situações pelas quais os trabalhado-
res são obrigados a passar e, principalmente no pri-
meiro caso, lhes causam grande sofrimento por esta-
rem impedidos de acompanhar os familiares próximos 
nas internações hospitalares, sendo que, em muitos 
casos, se constituem nas únicas pessoas disponíveis 
para tal fim.

Ademais, já está comprovado cientificamente 
que o acompanhamento dos pais faz com que os fi-
lhos hospitalizados se recuperem com mais rapidez. 
Assim, ganham os doentes, os trabalhadores e os em-
pregadores, que terão por pouco tempo seus quadros 
funcionais desfalcados.
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Ante o exposto, pedimos o apoio dos Ilustres Pa-
res para a aprovação de projeto de lei que beneficiará 
milhões de trabalhadores.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Deputado Marçal Filho.

PROJETO DE LEI Nº 299, DE 2011 
(Do Sr. Marçal Filho)

Altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991, para incentivar e desonerar a contra-
tação de trabalhadores aposentados.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 4º do art. 12 da Lei nº 8.212, de 24 de 

julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:

“§ 4º O aposentado pelo Regime Geral de 
Previdência Social – RGPS que estiver exer-
cendo ou que voltar a exercer atividade abran-
gida por este Regime é segurado obrigatório 
em relação a essa atividade, ficando isento 
das contribuições de que trata esta Lei, para 
fins de custeio da Seguridade Social”. (NR)

Art. 2º O art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho 
de 1991, passa a vigorar acrescido do seguinte § 14:

“§ 14. A contribuição de que trata o caput 
não incide sobre a remuneração do aposenta-
do pelo Regime Geral de Previdência Social 
– RGPS que estiver exercendo ou que voltar a 
exercer atividade abrangida por este Regime”.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O Brasil, se comparado a outros países de renda 
per capita similar, apresenta uma das maiores taxas 
de participação de idosos no mercado de trabalho. Isto 
ocorre, em parte, porque as leis trabalhistas e previ-
denciárias não impedem a admissão ou o reemprego 
de aposentados e, por outro lado, porque o benefício 
previdenciário repõe parcela relativamente pequena 
do salário anterior do aposentado.

Muitos aposentados, por conseguinte, procuram 
permanecer no mercado de trabalho para complemen-
tar sua renda. Outros desejam continuar trabalhando 
apenas com o objetivo de continuarem a se sentir úteis 
para a sociedade. Na maioria dos casos, no entanto, 
os aposentados aceitam ser absorvidos em atividades 
informais, até mesmo porque não auferem vantagens 
importantes de sua condição de segurados obrigató-
rios da Previdência Social.

O problema agrava-se com as recentes altera-
ções na legislação previdenciária, que estão a reduzir 

o valor das aposentadorias, deixando os aposentados 
em idade avançada em situação dramática, já que em 
muitos casos precisam complementar sua renda, mas 
não conseguem colocação no mercado de trabalho.

Para estimular a permanência ou o retorno dos 
aposentados ao mercado de trabalho, assim como 
para elevar o grau de formalidade de seus vínculos 
empregatícios, e melhorar a situação dos aposentados 
que recebem benefícios reduzidos é que apresentei o 
presente projeto de lei que altera o Plano de Custeio 
da Seguridade Social em dois aspectos fundamentais.

Em primeiro lugar, isentam os aposentados do 
pagamento das contribuições que, como empregados, 
deveriam recolher à Previdência Social. Em segundo 
lugar, isenta as empresas de contribuírem sobre as re-
munerações pagas aos seus empregados aposentados.

Tais medidas representam, ao mesmo tempo, 
uma redução nos encargos sociais das empresas, 
estimulando-as a contratar ou manter empregados 
os aposentados, e um aumento no salário líquido dos 
aposentados.

Diante do elevado alcance social das medidas 
propostas, temos a certeza de contar com o apoio dos 
ilustres Deputados e Deputadas à aprovação deste 
projeto de lei.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Deputado Marçal Filho.

PROJETO DE LEI Nº 300, DE 2011 
(Do Sr. Marçal Filho)

Dispõe sobre incentivos à contrata-
ção de idosos aposentados por micro ou 
pequenas empresas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A contratação de maiores de sessenta 

anos, aposentados, por micro ou pequenas empresas, 
observará o seguinte:

I – isenção da contribuição de que trata o art. 20 
da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, a cargo do 
empregado;

II – isenção da contribuição de que trata o art. 
22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, a cargo 
da empresa.

Parágrafo único. A relação de emprego prevista 
nesta lei não acarreta nenhum benefício ou serviço da 
seguridade social.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O Projeto defende a instituição de modalidade 
especial de contratação de trabalhadores maiores de 
sessenta anos, já aposentados, por micro e pequenas 



05486 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2011

empresas, tendo por escopo o aproveitamento da ex-
periência acumulada dessas pessoas em benefício 
da viabilização de pequenas iniciativas empresariais.

A idéia está embasada em estatísticas do Minis-
tério do Trabalho e Emprego, que apontam alto per-
centual de encerramento de pequenas empresas, em 
função do despreparo de incipientes empreendedores, 
mormente em matéria de planejamento e controle ad-
ministrativo das diversas atividades comerciais ou de 
prestação de serviços.

Temos assistido, nos últimos anos, a considerá-
vel aumento das iniciativas empresariais de pequeno 
porte, sobretudo em razão da escassez do emprego 
provocada por medidas de racionalização de custos 
das empresas e pela instituição de Planos de Desli-
gamento Voluntário – PDVs.

Todavia, para o sucesso de um negócio não são 
suficientes a coragem e um mínimo de capital. Há 
que se reunir também o conhecimento do mercado e 
ter prática na formação de clientela, além do controle 
dos custos.

É nesse campo que julgamos possa prosperar a 
idéia do que chamaríamos “Banco do Saber”, repre-
sentado pelo contingente de aposentados experientes 
e qualificados, os quais ainda têm grande potencial de 
contribuição disponível para a sociedade.

A nossa idéia é, portanto, possibilitar um canal 
de comunicação do “Banco do Saber” com as micro e 
pequenas empresas, mediante o incentivo governa-
mental da isenção da contribuição para a seguridade 
social, tendo por contrapartida a não incidência de ne-
nhum novo direito quanto a benefícios previdenciários.

Pelas razões expendidas, contamos com o apoio 
dos ilustres Pares a este Projeto de Lei.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Deputado Marçal Filho.

PROJETO DE LEI Nº 301, DE 2011 
(Do Sr. Marçal Filho)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de o 
poder público fornecer gratuitamente ali-
mentos especiais, fraldas e outros meios 
para manutenção do conforto, da função e 
da saúde de pessoas carentes com quadros 
irreversíveis decorrentes de doenças crôni-
cas, acidentes e outros, após alta hospitalar.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O poder público fica obrigado a fornecer 

gratuitamente alimentos especiais, fraldas e outros 
meios para manutenção do conforto, da função e da 
saúde de pessoas carentes com quadros irreversíveis 
decorrentes de doenças crônicas, acidentes e outros, 
após alta hospitalar.

Parágrafo Único O fornecimento dos meios pre-
vistos no caput fica condicionado à comprovação pelas 
autoridades competentes das necessidades físicas e 
materiais do paciente.

Art. 2º As famílias devem ser assistidas, apoiadas 
e orientadas sobre como melhor utilizar os materiais, 
insumos e outros meios fornecidos aos pacientes a 
que se refere o Art. 1º.

Art. 3º As instâncias gestoras do SUS, em suas 
respectivas esferas de governo, ficam obrigadas a 
promover cursos regulares de formação de cuidado-
res domiciliares.

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

Justificação

A proposição que apresentamos constitui-se em 
mais uma contribuição à luta para assegurar as condi-
ções mínimas de sobrevivência digna para as pesso-
as com sérias limitações físicas, que receberam alta 
hospitalar. Ademais, trata-se de uma contribuição para 
reduzir as internações hospitalares em nosso País 

O simples fornecimento de fraldas, alimentos 
adequados e outros materiais e insumos necessários 
á preservação do conforto e da saúde destas pessoas 
tem o poder de evitar que sejam freqüentemente leva-
das para atendimento em âmbito hospitalar.

Acredita-se que por meio dessa iniciativa seja 
possível reduzir gastos e aliviar de alguma forma a 
carência de leitos hospitalares. Essa medida ganha 
ainda mais força com o treinamento de cuidadores 
domiciliares, a ser promovido pelos gestores do SUS, 
seja em nível municipal, estadual ou federal.

São milhões de brasileiros, acometidos por aci-
dente vascular ou que foram vitimas de graves seqüelas 
por acidentes ou que tem algum tipo de doença crônica 
que os incapacitem ou, ainda, que estejam em fase 
terminal de algum tipo de câncer, que serão beneficia-
dos com a aprovação desta proposição.

Os benefícios alcançam a família, que poderá 
conviver e prestar seu apoio, e tem forte repercussão 
nos custos do sistema de saúde. Vários estudos têm 
comprovado, ao longo dos anos, que os gastos com 
internações de longo prazo são muito maiores do que 
os gastos para dar o necessário apoio aos pacientes 
em seus domicílios.

Lamentavelmente, no Brasil, está muito pouco 
difundida a prática da atenção domiciliar. Apenas al-
gumas poucas experiências altamente positivas têm 
sido implementadas, e reiteradamente comprovam 
suas enormes vantagens diante da política de inter-
nações hospitalares.
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A proposta que apresentamos não tem a abran-
gência de um programa de atenção domiciliar, que 
implica em uma série de outros procedimentos além 
dos que aqui apresentamos. Todavia, estas medidas 
tão básicas podem se constituir em um embrião para 
iniciativas de maior envergadura neste campo.

A viabilização desta proposta implicará na inte-
gração e atuação articulada das áreas da saúde, as-
sistência social e educação. A expectativa que se tem 
é que seus custos serão compensados pela redução 
dos gastos com leitos hospitalares ou, no mínimo, com 
a maior disponibilização de leitos para outros pacientes.

Esta proposição procurou se orientar pelos prin-
cípios da atenção integral e da humanização do aten-
dimento. Transformar intenções em realidade objetiva, 
com repercussões na qualidade da vida das pessoas, 
especialmente dos mais carentes, é obrigação de to-
dos os que têm o privilégio de representar o povo bra-
sileiro nesta Casa.

Em razão do exposto e pela relevância da ma-
téria, conclamamos os ilustres pares a apoiar a pre-
sente iniciativa.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Deputado Marçal Filho.

PROJETO DE LEI Nº 302, DE 2011 
(Do Sr. Marçal Filho)

Dá nova redação aos incisos III e IV, § 
8º do art. 6º da Lei nº 10.999, de 15 de de-
zembro de 2004.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os incisos III e IV, § 8º do art. 6º da Lei nº 

10.999, de 15 de dezembro de 2004 , passam a vigo-
rar com as seguintes modificações:

“art. 6º ...................................................
§8º .........................................................
III – quando o titular ou qualquer de seus 

dependentes for acometido das seguintes do-
enças ou afecções: tuberculose ativa; lupos 
eritromatoso sistêmico; neoplasia maligna; es-
clerose múltipla; hanseníase; transtorno mental 
grave; cegueira; paralisia irreversível e incapa-
citante; cardiopatia grave; doença de Parkin-
son; espondiloartrose anquilosante; nefropatia 
grave; estado avançado da doença de Paget 
(osteíte de formante), diabetes e hepatopatia 
grave. (NR)

IV – em qualquer hipótese, quando o valor 
do saldo decorrente da revisão do benefício for 
de até dois salários mínimos.’’ (NR)

Art 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A Lei 10.999/2004 estipula a revisão dos bene-
fícios previdenciários concedidos, com data de início 
posterior a fevereiro de 1994, bem como o pagamento 
dos valores atrasados, que poderão ser parcelados de 
12 até 96 parcelas, dependendo de fatores como idade 
e valores a receber.

O § 8º, do art. 6º da referida lei, no entanto, es-
tabelece que tais valores poderão ser pagos em uma 
única parcela, nos casos em que o titular ou dependen-
tes for portador do vírus HIV ou acometido de doença 
terminal e neoplasia maligna. Além disso, também te-
rão direito à parcela única os segurados que tiverem 
a receber valor inferior ou igual a R$ 260,00 (duzentos 
e sessenta reais).

Esta proposição pretende incluir dentre os bene-
ficiários da parcela única os segurados ou qualquer de 
seus dependentes acometidos de doenças como tuber-
culose ativa; lupos eritromatoso sistêmico; esclerose 
múltipla; hanseníase; transtorno mental grave; cegueira; 
paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; 
doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; 
nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget 
(osteíte deformante), diabetes e hepatopatia grave, já 
que são doenças consideradas crônicas que, apesar 
dos avanços da medicina, reduzem a expectativa de 
vida das pessoas. 

Ademais, parte dos medicamentos usados no 
tratamento dessas doenças são considerados de alto 
custo e não são distribuídos gratuitamente. Ressalte-
-se que as Lei nº 7.713/88 e 11052/2004 asseguram 
aos portadores da maioria dessas doenças a isenção 
de imposto de renda sobre os proventos da aposen-
tadoria. Logo, não se trata de nenhuma novidade a 
concessão de direito diferenciado aos ora beneficia-
dos por este projeto.

Os segurados beneficiados pela alteração pro-
posta são pessoas que, em sua maioria, além dos pro-
blemas advindos do envelhecimento, têm de suportar 
as dores físicas das moléstias, agravadas pelas difi-
culdades financeiras, impeditivas aos cuidados de que 
necessitam e pelas péssimas condições dos serviços 
de saúde pública em todo o País.

Por isso, o conteúdo desta proposição é essen-
cialmente humanitário e visa corrigir uma injustiça aos 
segurados que são acometidos por estas doenças, 
evitando-se que estes tenham de aguardar até 08 anos 
na fila para receberem a integralidade dos benefícios a 
que têm direito. Por fim, a alteração nos valores míni-
mos a serem pagos em parcela única também é outra 
medida de caráter humanitário e justo, pois se confi-
gura um absurdo um segurado ter que parcelar uma 
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quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em 10 vezes, 
como pretende a legislação vigente.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos no-
bres pares para a aprovação do presente projeto de lei.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Deputado Marçal Filho.

PROJETO DE LEI Nº 303, DE 2011 
(Do Sr. Marçal Filho)

Altera o parágrafo único do art. 103 
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,para 
dispor sobre a prescrição de ação para 
haver prestação vencida ou restituição ou 
diferença devida pela previdência social.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O parágrafo único do art. 103, da Lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991 passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 103.  ..............................................
Parágrafo único. Prescreve em cinco 

anos, a contar da data em que deveriam ter 
sido pagas, toda e qualquer ação para haver 
prestações vencidas ou quaisquer restituições 
ou diferenças devidas pela Previdência Social, 
salvo o direito dos menores, idosos, incapazes 
e ausentes, na forma do Código Civil.” (NR)

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A população do Brasil chegou a 183.987.291 
habitantes em 2007, segundo dados divulgados pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 
Segundo o IBGE, o crescimento da população de 
idosos no Brasil, no período de 1991 a 2000, foi de 
19,6%, enquanto o crescimento total da população 
foi de 13,5%. Os idosos correspondem a aproximada-
mente 8,8% do total da população brasileira, ou seja, 
cerca de 15 milhões de pessoas.

De acordo com o IBGE, nos próximos 20 anos a 
quantidade de idosos no Brasil deve chegar a 30 mi-
lhões. É obrigação da família, da comunidade, da so-
ciedade e do Poder Público assegurar aos menores, 
incapazes e ausentes, além do idoso, com prioridade, 
a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, 
à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao traba-
lho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito 
e à convivência familiar e comunitária.

Conforme prevê a Lei nº 10.741, de 01 de outu-
bro de 2003 – Estatuto do Idoso, a pessoa com ida-
de igual ou superior a sessenta anos é considerada 
idosa e tem assegurada, por lei e por instrumentos 

infralegais, oportunidades e facilidades que permitam 
a manutenção de sua saúde física e mental e a pre-
servação moral, intelectual, espiritual e social, sob a 
égide da dignidade e da liberdade.

O projeto de lei proposto estende a imprescriti-
bilidade de toda e qualquer ação para haver presta-
ções vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças 
devidas pela Previdência Social aos idosos, além dos 
menores, incapazes e ausentes, que já faziam jus a 
esse direito, na forma do Código Civil.

Tendo em vista a relevância da matéria, conto 
com o apoio dos ilustres pares para a aprovação des-
ta proposição.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Deputado Marçal Filho.

PROJETO DE LEI Nº 304, DE 2011 
(Do Sr. Marçal Filho)

Altera disposições acerca da alíquota 
de contribuição previdenciária dos taxistas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O artigo 21 da lei 8.212 de 24 de julho de 

1991 (Dispõe sobre a organização da Seguridade So-
cial, institui Plano de Custeio, e dá outras providências) 
passa a vigorar acrescido do § 5º:

‘‘§ 5º As alíquotas de contribuição dos 
taxistas permissionários e seus auxiliares sem 
relação de emprego serão equiparadas às 
contribuições dos segurados empregado, em-
pregado doméstico e trabalhador avulso, nos 
termos da tabela do artigo 20 desta lei.

§ 6º Somente adquirirão a alíquota di-
ferenciada aqueles contribuintes que com-
provarem atividade ininterrupta como taxista 
durante pelo menos 36 meses, na forma de 
regulamento do Poder Executivo.’’

Art. 2º Fica revogado o parágrafo 1º do artigo 1º 
da lei 6.094 de 30 de agosto de 1974 (Define, para 
fins de Previdência Social, a atividade de Auxiliar de 
Condutor Autônomo de Veículo Rodoviário, e dá ou-
tras providências).

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Existem diversas propostas de leis buscando re-
gulamentar e aprimorar a atividade os taxistas, haja 
vista que a única legislação a respeito encontra-se 
desatualizada, necessitando se adequar aos novos 
postulados da Constituição Federal.

De fato, a lei 6.019 busca efetivar alguns privi-
légios aos denominados condutores e auxiliares de 
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condutor autônomo de veículo rodoviário, equiparando 
os mesmos aos contribuintes autônomos e facultativos 
para fins de contribuição a previdência social.

Atualmente, a lei 8.212 que regulamenta os pla-
nos de custeio da previdência social estabelece que os 
contribuintes autônomos e facultativos colaboram com 
a alíquota de 20 % (vinte por cento) de seu salário be-
nefício, o que entendemos extremamente gravoso para 
a categoria dos taxistas, motivo pelo qual o presente 
projeto de lei propõe a sua redução para o mesmo pa-
tamar dos contribuintes empregados que colaboram 
com percentuais de 8 a 11 % dos seus salários.

Com efeito, as estatísticas demonstram o alto ín-
dice de mortes e ferimentos sofrido pelos taxistas, seja 
decorrente de assaltos ou de acidentes automobilísticos.

Nestas situações onde ocorrem estes infortúnios, 
quando os taxistas e seus dependentes mais neces-
sitam do apoio da previdência social, os mesmos re-
cebem reduzidas parcelas de aposentadoria ou pen-
são, decorrente da injusta alíquota a eles praticadas 
no percentual de 20 % (vinte por cento) do salário de 
contribuição.

Cabe ainda registrar que o presente projeto de 
lei atende aos reclamos dos taxistas entrevistados na 
revista CNT – Transporte atual do mês de setembro 
de 2009, onde claramente se denota a falta de critério 
da lei atual ao não permitir algum tipo de limitação da 
carga horária dos taxistas.

Exatamente por reconhecermos que de fato os 
taxistas em sua maioria trabalham por mais de 12 
(doze) horas diárias, bem como pelo fato de que se-
ria impossível regulamentar ou limitar a carga horária 
destes dignos profissionais, entendemos como justo 
e plausível a contribuição no mesmo percentual dos 
empregados celetistas, avulsos e domésticos, cujo 
percentual varia de 8 % a 11 %.

Em outras palavras, a possibilidade de contribui-
ção dos taxistas no mesmo percentual dos contribuin-
tes empregados busca ao menos diminuir o impacto 
tributário sem onerar a previdência social, haja vista 
que somente igualará uma situação como outra já re-
conhecida pelo instituto previdenciário.

Neste sentido, a proposta que ora apresentamos 
é totalmente constitucional, haja vista que busca trazer 
justiça a uma situação desigual aos quais ficam sub-
metidos os taxistas, sendo dever do Estado a busca 
das desigualdades sociais e entre os diversos tipos 
de trabalhadores, consoante o artigo 3º inciso III da 
Constituição Federal, bem como o artigo 7º inciso XXII 
da nossa Carta Política.

Por fim, o presente projeto revoga o parágrafo 
1º do artigo 1º da lei 6.094 de 30 de agosto de 1974 

(Define, para fins de Previdência Social, a atividade de 
Auxiliar de Condutor Autônomo de Veículo Rodoviário, 
e dá outras providências), que equiparava o taxista ou 
condutor de veículos aos contribuintes autônomos no 
atual patamar injusto de 20 % (vinte por cento), nos 
termos da legislação já citada.

Por todo o exposto, e na certeza de que os pon-
tos aqui tratados buscam a valorização dos taxistas 
e seus auxiliares, profissionais que dia a dia deixam 
suas famílias para nos conduzir, contamos com o apoio 
de nossos nobres pares para aprovação do presente 
Projeto de Lei.

Legislação citada:
Lei 8.212/91
Art. 20. A contribuição do empregado, inclusive o 

doméstico, e a do trabalhador avulso é calculada me-
diante a aplicação da correspondente alíquota sobre 
o seu salário-de-contribuição mensal, de forma não 
cumulativa, observado o disposto no art. 28, de acordo 
com a seguinte tabela:

§ 1º Os valores do salário-de-contribuição serão 
reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta 
Lei, na mesma época e com os mesmos índices que 
os do reajustamento dos benefícios de prestação con-
tinuada da Previdência Social.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se também 
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos 
que prestem serviços a microempresas.

Art. 21. A alíquota de contribuição dos segura-
dos contribuinte individual e facultativo será de vinte 
por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição.

I – revogado;
II – revogado.
§ 1º Os valores do salário-de-contribuição serão 

reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta 
Lei, na mesma época e com os mesmos índices que 
os do reajustamento dos benefícios de prestação con-
tinuada da Previdência Social.

§ 2º É de 11% (onze por cento) sobre o valor cor-
respondente ao limite mínimo mensal do salário-de-
-contribuição a alíquota de contribuição do segurado 
contribuinte individual que trabalhe por conta própria, 
sem relação de trabalho com empresa ou equiparado, 
e do segurado facultativo que optarem pela exclusão 
do direito ao benefício de aposentadoria por tempo 
de contribuição.

§ 3º O segurado que tenha contribuído na for-
ma do § 2º deste artigo e pretenda contar o tempo de 
contribuição correspondente para fins de obtenção da 
aposentadoria por tempo de contribuição ou da con-
tagem recíproca do tempo de contribuição a que se 
refere o art. 94 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
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deverá complementar a contribuição mensal mediante 
o recolhimento de mais 9% (nove por cento), acrescido 
dos juros moratórios de que trata o § 3º do art. 61 da 
Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

§ 4º A contribuição complementar a que se refere 
o § 3º deste artigo será exigida a qualquer tempo, sob 
pena de indeferimento do benefício.

Lei 6.094/74
Art . 1º É facultada ao Condutor Autônomo de 

Veículo Rodoviário a cessão do seu automóvel, em 
regime de colaboração, no máximo a dois outros 
profissionais.

§ 1º Os Auxiliares de Condutores Autônomos de 
Veículos Rodoviários contribuirão para o INPS de forma 
idêntica às dos Condutores Autônomos.

§ 2º Não haverá qualquer vínculo empregatício 
nesse regime de trabalho devendo ser previamente 
acordada, entre os interessados, a recompensa por 
essa forma de colaboração.

§ 3º As autoridades estaduais competentes for-
necerão ao motorista colaborador identidade que o 
qualifique como tal.

§ 4º A identidade será fornecida mediante re-
querimento do interessado, com a concordância do 
proprietário do veículo.

Art 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Deputado Marçal Filho.

PROJETO DE LEI Nº 305, DE 2011 
(Do Sr. Marçal Filho)

Acrescenta o art. 15-A ao texto da Lei 
de nº 10.741 de 01 de outubro de 2003 – Es-
tatuto do Idoso.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – A Lei de nº 10.741 de 01 de outubro de 

2003 – Estatuto do Idoso – passa a vigorar acrescida 
da seguinte redação:

“Art. 15-A – O Ministério da Saúde cria-
rá unidades de saúde de referência para os 
idosos no Sistema Único de Saúde em todas 
as cidades”

Art. 2º – Será regulamentada pelo Poder Execu-
tivo, que designará a responsabilidade pela fiscaliza-
ção e aplicação.

Art. 3º – As dotações orçamentárias consignadas 
no Orçamento Geral da União arcarão com as despe-
sas decorrentes da execução desta Lei.

Art. 4º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

O presente Projeto de Lei tem por escopo aper-
feiçoar o que está escrito nas normas vigentes no 
tocante ao atendimento à saúde da população idosa.

Considerando o lecionado no Estatuto do Idoso, 
o Poder Público deve assegurar a atenção integral à 
saúde do idoso, prestando assistência especial às do-
enças que acometem preferencialmente essa popu-
lação, efetivando-se a prevenção e a manutenção da 
saúde do idoso por intermédio de unidades geriátricas 
de referência, com pessoal especializado nas áreas 
de geriatria e gerontologia social.

Em prelúdio, imperioso consignar que o envelheci-
mento é hoje um fenômeno universal, tanto nos países 
desenvolvidos como nos países em desenvolvimento. 
No Brasil, impressiona a rapidez com que tem ocorrido, 
visto que, segundo a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), até o ano de 2025, a população idosa no Brasil 
crescerá 16 vezes, contra cinco vezes da população 
total. Isso classifica o país como a sexta população 
do mundo em idosos, correspondendo a mais de 32 
milhões de pessoas com 60 anos ou mais de idade.

Sendo assim, percebemos que não há mais sen-
tido falar que o Brasil é um país de jovens. A mudança 
na composição populacional já começou a provocar 
consequências sociais, culturais e epidemiológicas 
preocupantes hoje, e talvez alarmantes no futuro.

Consideramos que a consequência epidemioló-
gica de maior expressão é a transição epidemiológica, 
fenômeno responsável pela mudança do perfil de do-
ença, no qual as doenças infecto parasitárias cedem 
lugar progressivamente às doenças crônicas não-
-transmissíveis, mais complexas e onerosas, típicas 
das faixas etárias mais avançadas.

Os idosos, por apresentarem características bas-
tante peculiares das demais faixas etárias, requerem 
uma avaliação de saúde mais cuidadosa, a fim de 
identificar problemas subjacentes à queixa principal.

Portanto, faz-se necessário priorizar, no seu aten-
dimento, a avaliação multidimensional, geriátrica abran-
gente ou avaliação global.

O modelo assistencial ainda forte no país é ca-
racterizado pela prática médica voltada para uma abor-
dagem biológica e intra – hospitalar, associada a uma 
utilização irracional dos recursos tecnológicos existen-
tes, apresentando cobertura e resolubilidade baixas e 
com elevado custo.

Dessa forma, gera grande insatisfação por parte 
dos gestores do sistema, dos profissionais de saúde e 
da população idosa, usuária dos serviços.

Assim sendo, o grande desafio para o sistema 
é conseguir traduzir os avanços obtidos no campo le-
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gal em mudanças efetivas e resolutivas da prática da 
atenção à saúde da população idosa.

O êxito da reforma proposta com o uso potencia-
lizado da atenção básica, complementada pela rede 
de serviços especializados e hospitalares, vem sendo 
a busca permanente dos gestores de saúde.

Visualizar e defender como fundamental a pre-
sença da pessoa idosa na família e na sociedade de 
forma alegre, participativa e construtiva é uma das im-
portantes missões daqueles que abraçaram a proposta 
da atenção básica resolutiva, integral e humanizada.

Não deve aceitar apenas a longevidade do ser 
humano como a principal conquista da humanidade 
contemporânea, mas que esse ser humano tenha 
garantida uma vida com qualidade, felicidade e ativa 
participação em seu meio. As “coisas da idade” não 
devem ser vistas como uma determinação, mas, sim, 
como possibilidade.

Nessa senda, exsurge da presente proposição, a 
valorização do envelhecimento saudável, a manutenção 
e melhoria da capacidade funcional dos idosos, a pre-
venção de doenças, a recuperação da saúde dos que 
adoecem e na reabilitação daqueles que venham a ter 
a sua capacidade funcional restringida, de modo a ga-
rantir-lhes permanência no meio em que vivem exercen-
do de forma independente suas funções na sociedade.

O cuidado com o idoso deve basear-se, fundamen-
talmente, na família com o apoio das Unidades de Saúde 
de Referência ora sugeridas, as quais devem represen-
tar para o idoso, o seu vínculo com o sistema de saúde.

Ante o exposto, aguarda o apoio no tocante à 
aprovação da iniciativa legislativa ora submetida.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Deputado Marçal Filho.

PROJETO DE LEI Nº 306, DE 2011 
(Do Sr. Maurício Dziedricki)

Altera o Inciso VI do parágrafo 4º do 
art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 
2006,que Institui o Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno 
Porte, e dá outras providências.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º O inciso VI do parágrafo 4º do artigo 3º da 

Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º ...................................................
§ 4º ........................................................
VI – constituída sob a forma de coopera-

tivas, salvo as de consumo e de produção;”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.

Justificação

Em um contexto de reestruturação econômica e 
reformas no país, com a redução do emprego formal, 
com o crescimento da informalidade, do chamado de-
semprego estrutural, a busca por alternativas deram-
-se inicialmente, como reações a casos pontuais para 
a manutenção do emprego.

Dessa forma as cooperativas de produção sig-
nificam a retomada da empregabilidade e de geração 
de renda para inúmeras famílias brasileiras.

Todavia, os percalços legislativos, especialmente 
os que impedem uma opção de tributação mais justa 
e adequada a estes empreendimentos acabam por 
excluir estes da matriz econômica do país.

Ressaltamos a importância de termos meca-
nismos capazes de gerar emprego e renda para os 
brasileiros, sendo que não podemos permitir que os 
empreendimentos solidários, ou seja, as cooperativas 
de produção restem alijadas das normas de tratamento 
diferenciado estendidos a outras categorias similares. 

Trata-se de medida que consideramos justa e 
coerente com a preocupação da Carta Cidadã de 88, 
no sentido de conferir tratamento diferenciado a es-
sas entidades, que movimentam a economia nacional 
concentrando boa parte dos trabalhadores brasileiros 
que de uma forma ou outra foram alijados do mercado.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Deputado Maurício Dziedricki

PROJETO DE LEI Nº 307, DE 2011 
(Do Sr. Maurício Dziedricki)

Acrescenta parágrafo ao art. 899 do 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, que aprova a 
Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, 
e dá outras providências.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º O artigo 899 do Decreto-Lei nº 5.452, de 

1º de maio de 1943, que aprova a Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT, passa a vigorar acrescido do 
seguinte parágrafo:

“Art. 899.  ..............................................
§ 7º Na hipótese de recurso interposto por 

microempresa (ME) ou empresa de pequeno 
porte (EPP), poderá o recorrente optar pela 
forma prevista no § 1º ou garantir o juízo, nos 
limites do depósito recursal, através da pres-
tação de caução de bens móveis ou imóveis 
acompanhados de boa e firme avaliação, fin-
cando este como fiel depositário.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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Justificação

As pequenas e microempresas no contexto social 
e econômico brasileiro representam 99% do total de 
empresas, em 2009 tais empreendimentos foram os 
responsáveis pelo saldo positivo na geração de empre-
gos no País. Ocorre ainda, que 52,3% dos empregos 
formais são gerados por estas, conforme dados do Ban-
co Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.

Já encontramos algumas alterações para ade-
quar-se a realidade das pequenas empresas, porém 
no âmbito do direito processual trabalhista ainda não 
se verifica de forma eficaz o cuidado de aplicar deter-
minadas prerrogativas protetivas que já são reconhe-
cidas pelo nosso ordenamento jurídico a tais empre-
endimentos. O principal problema enfrentado pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte é a 
exigência do Depósito Recursal.

Observasse a relevância do presente proje-
to que prevê a alteração legislativa acrescentando 
um parágrafo ao artigo 899 da Consolidação das 
Leis Trabalhistas – CLT, com intuito de flexibilizar a 
exigência do depósito recursal em pecúnia, diante 
da prerrogativa de tratamento jurídico diferenciado 
a microempresas e empresas de pequeno porte 
conforme art. 170, inciso IX e artigo 179, ambos da 
Constituição Federal.

Considerando ainda, que as pequenas e micro-
empresas são uma das maiores fontes geradoras de 
emprego na economia brasileira, e que grande parte 
destas não possui liquidez para suportar a vultosa 
quantia exigida no depósito recursal, sem que isto 
abale fatalmente sua permanência no mercado, faz-
-se necessário que possa alternativamente, o micro 
e pequeno empregador garantir o juízo, através do 
oferecimento de caução de bens móveis e imóveis 
observando os limites do depósito recursal, ficando 
este como fiel depositário.

Trata-se de medida que consideramos justa e 
coerente com a preocupação com a Carta Cidadã de 
88, no sentido de conferir tratamento diferenciado a es-
sas entidades, que movimentam a economia nacional 
concentrando a maioria dos trabalhadores brasileiros.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Deputado Maurício Dziedricki

PROJETO DE LEI Nº 308, DE 2011 
(Do Sr. Marcio Bittar)

Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código 
Penal e da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 
1990, que trata dos crimes hediondos e dá 
outras providências

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Decreto-Lei nº 2.848, de 1940, passa a 

vigorar acrescido do artigo 68-A com o seguinte texto:

“Circunstância qualificadora genérica
Art. 68-A. Aumenta-se de 1/3 (um terço) a 

2/3 (dois terços) a pena dos crimes praticados 
com uso de violência ou grave ameaça, contra 
agente público encarregado da segurança pú-
blica ou da administração da Justiça, no exer-
cício da função ou em razão dela, ou, ainda, 
de seus parentes em linha reta, se os crimes 
forem praticados motivados pelo parentesco 
da vítima com o agente público encarregado 
da segurança pública ou da administração da 
Justiça. ”

Art. 2º O § 2º do art. 121, do Decreto-Lei nº 2.848, 
de 1940, passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 21.  ................................................
§2º  ........................................................
VI – contra agente público encarregado 

da segurança pública ou da administração da 
Justiça, no exercício da função ou em razão 
dela, ou, ainda, de seus parentes em linha 
reta, se os crimes forem praticados motiva-
dos pelo parentesco da vítima com o agente 
público encarregado da segurança pública ou 
da administração da Justiça.”

Art. 3º O art. 1º, da Lei 8.072, de 25 de julho de 
1990, passa a vigorar acrescido do inciso XI, com o 
seguinte texto:

“Art. 1º São considerados hediondos os 
seguintes crimes

 ..............................................................
XI – homicídio doloso praticado contra 

agente público contra agente público encarre-
gado da segurança pública ou da administra-
ção da Justiça, no exercício da função ou em 
razão dela, ou, ainda, de seus parentes em 
linha reta, se os crimes forem praticados moti-
vados pelo parentesco da vítima com o agente 
público encarregado da segurança pública ou 
da administração da Justiça.”

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

Justificação

A sociedade brasileira vem experimentando, nos 
últimos anos, uma sensação de aumento da violência 
e espera uma resposta firme do Estado a estes atos 
ilícitos, que colocam em risco a própria ordem esta-
belecida.
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Os agentes policiais, delegados, juízes e promo-
tores são os responsáveis, designados pelo Estado, 
para exercer a atividade de segurança pública, e ne-
cessitam dos meios e instrumentos para a realização 
plena de suas atividades. Entretanto, não é isso que 
presenciamos no dia a dia. É de amplo conhecimento 
que, na maioria das unidades da federação, os poli-
ciais, por exemplo, sofrem com baixos salários, o que 
os obriga, em muitos casos, a serem vizinhos dos 
meliantes a quem eles combatem. Por outro lado, os 
criminosos estão cada vez mais ousados, não é raro 
tomarmos conhecimento de atos de violência pratica-
dos por eles contra magistrados, promotores ou agen-
tes policiais, motivados pelo desejo de vingança, em 
virtude da atuação daqueles no combate à violência. 
Quando não conseguem, atingir diretamente os agen-
tes de segurança pública buscam os familiares diretos 
deles, alvos fáceis da vendetta dos marginais, 

Agentes públicos encarregados da segurança 
pública assumem a perigosa e fundamental tarefa da 
manutenção da ordem social, sob o risco diário da 
própria segurança, colocando em risco, também, a 
segurança de seus familiares diretos. Dessa forma, os 
crimes que buscam atingir os agentes públicos que lu-
tam contra a criminalidade têm como finalidade última 
incutir a insegurança no conjunto da população, que 
se sente ainda mais desprotegida por não perceber 
ações do Estado visando proteger àqueles que devem 
zelar pela sua segurança.

Buscamos com este Projeto de Lei, dotar o Es-
tado de instrumentos para mandar uma mensagem 
inequívoca aos criminosos de que, o ataque ao agen-
te policial, delegado, juiz ou promotor, é um ataque à 
própria política de segurança estatal, que não será 
tolerado e merecerá uma punição adequada. E deixa 
claro aos agentes da lei a posição do Estado de va-
lorização daqueles que trabalham na manutenção da 
segurança no seio da sociedade. 

A construção deste Projeto de Lei teve inspiração 
na política penal francesa, que pune ataques a agentes 
policiais e na pauta de discussões da União Européia 
sobre o tema, a partir de solicitação encaminhada pela 
EuroCOP (Confederação Européia de Polícia). 

Por ser medida urgente para o enfrentamento 
ao crime organizado e para dar mais segurança aos 
agentes públicos que combatem a criminalidade, é que 
encaminho o presente projeto de lei para o aperfeiço-
amento e aprovação.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Deputado Márcio Bittar.

PROJETO DE LEI Nº 309, DE 2011 
(Do Sr. Pastor Marco Feliciano )

Altera o art. 33 da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, para dispor sobre a 
obrigatoriedade do ensino religioso nas 
redes públicas de ensino do país.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput do art. 33 da Lei nº 9.394, de 1996, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 33: O ensino religioso, parte inte-
grante da formação básica do cidadão, de 
matrícula facultativa pelo aluno, é disciplina 
obrigatória nos currículos escolares do ensi-
no fundamental, assegurado o respeito à di-
versidade cultural religiosa do Brasil, vedadas 
quaisquer formas de proselitismo.

§ 1º Cabe aos órgãos competentes dos 
Sistemas de Ensino estabelecer as diretrizes 
curriculares para o ensino religioso, ouvidas 
entidades civis constituídas por diferentes de-
nominações religiosas, cultos e filosofias de 
vida e entidades legais que representem edu-
cadores, pais e alunos.

§ 2º O ensino religioso será ministrado 
de forma a incluir aspectos gerais da religio-
sidade , bem como da religiosidade brasileira 
e regional, da fenomenologia da religião, da 
antropologia cultural e filosófica e da forma-
ção ética.

§ 3º O ensino religioso será ministrado 
durante o horário normal das escolas da rede 
pública e sua carga horária integrará as oito-
centas horas mínimas previstas para o ano 
letivo.

§ 4º Ao aluno que não optar pelo ensino 
religioso será oferecida, nos mesmos turnos 
e horários, disciplina voltada para a formação 
da ética e da cidadania, incluídas na progra-
mação curricular da escola.” (NR)

Art. 2º A Lei nº 9.394, de 1996, passa a vigorar 
acrescida do seguinte art. 33-A:

Art. 33 – A O exercício da docência do ensino 
religioso na rede pública de ensino fica reservado ao 
profissional que possua pelo menos uma das seguin-
tes habilitações:

I – Diploma de nível superior em curso de licen-
ciatura plena em ensino religioso, ciências da religião 
ou educação religiosa;

II – Diploma de nível superior em curso de licen-
ciatura plena ou de licenciatura curta autorizado e re-
conhecido pelo órgão competente, em qualquer área 
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do conhecimento, cuja grade curricular inclua conteúdo 
relativo a ciências da religião, metodologia e filosofia 
do ensino religioso ou educação religiosa, com carga 
horária mínima de quinhentas horas;

III – Diploma de nível superior em curso de licen-
ciatura plena ou de licenciatura curta, em qualquer área 
de conhecimento, acrescido de curso de pós-graduação 
lato sensu em ensino religioso ou ciências da religião, 
com carga horária mínima de trezentas e sessenta 
horas, oferecido até a data de publicação desta Lei;

IV – Diploma de nível superior em curso de licen-
ciatura plena ou de licenciatura curta, em qualquer área 
de conhecimento, acrescido de curso de metodologia 
e filosofia do ensino religioso oferecido por entidade 
credenciada e reconhecida por Secretaria de Estado 
de Educação até a data de publicação desta Lei.

§ 1º Fica assegurada a isonomia de tratamento 
entre os professores de ensino religioso e os demais 
professores da rede pública de ensino.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Como justificativa deste projeto de lei, valhemo-
-nos dos argumentos do Ilustre filósofo e professor 
Robson Stigar, cujo curriculum vitae demonstra por 
si só não somente o argumento da autoridade, mas a 
autoridade do argumento.

Dedicado ao estudo das religiões, professor Ro-
bson Stigar é licenciado em Ciências Religiosas e em 
Filosofia; é Bacharel em Teologia; com aperfeiçoamento 
em Sociologia Politica. Especialista em Filosofia; em 
História do Brasil; em Ensino Religioso; em Psicope-
dagogia; em Educação, Tecnologia e Sociedade; e 
em Catequética. Possui MBA em Gestão Educacional 
e atualmente é mestrando em Ciências da Religião.

Sendo assim, tomamos a liberdade de trazer ipsis 
litteris sua justificativa:

“ Após a promulgação da Lei nº 9.394/96, a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, a 
educação passou por inúmeras mudanças, novos pa-
râmetros surgiram e nortearam a educação. O mesmo 
processo também aconteceu com a disciplina de En-
sino Religioso, que passou a ser regulada pelo artigo 
33 da LDB e desenhada como área de conhecimento, 
passando a ser um novo foco de pesquisa, reflexão e 
também como componente curricular.

Segundo a Lei nº 9.475, de 22 de Julho de 1997, 
que alterou o art. 33 da LDB, o ensino religioso no 
Brasil deve ser de matricula facultativa ao educando, 
assegurado o direito à diversidade cultural e religiosa, 
vedadas quaisquer formas de proselitismo.

Precisamos redimir as distorções históricas do 
Ensino Religioso no Brasil, e este processo só será 
possível com a mudança de paradigma em relação 
a metodologia e epistemologia utilizada nas aulas de 
Ensino Religioso. Espera-se que o profissional tenha 
uma constante busca de conhecimento religioso, que 
seja capaz de viver a reverência da alteridade, que 
compreenda o fenômeno religioso contextualizando-
-o espacial e temporalmente, que analise o papel das 
Tradições Religiosas na estruturação e manutenção 
das diferentes culturas e manifestações socioculturais. 
O profissional do Ensino Religioso faz sua síntese do 
fenômeno religioso a partir da experiência pessoal, 
mas necessita, continuamente, apropriar-se da siste-
matização das outras experiências que permeiam a 
diversidade cultural, assim é necessário também maior 
investimento na qualificação e capacitação de profis-
sional para a disciplina de Ensino Religioso.

Sendo Ensino Religioso visto como área de co-
nhecimento, será ele mais um importante espaço de 
reflexão e formação, onde o educando fomentará inte-
rações de diversas áreas de conhecimento, possibilitan-
do assim uma formação integral, ecológica, holística, 
sistêmica e não mais uma formação fragmentada, di-
vidia em áreas, vinda da escola tecnicista e do carte-
sianismo da ciência. O Ensino Religioso colabora com 
a formação integral da pessoa humana.

É o Ensino Religioso uma das áreas de conhe-
cimento sobre o fenômeno religioso, o qual estuda as 
diversas tradições e culturas religiosas. Pode ainda o 
Ensino Religioso ser um espaço de reflexão dos valo-
res humanos, entretanto tais temas não são apenas de 
responsabilidade do Ensino Religioso e sim de todas 
as disciplinas. A inter e transdisciplinaridade podem e 
devem ocorrer na escola, mas com todas as disciplinas 
e não apenas com o Ensino Religioso. 

Segundo o DGC (2006) O ensino Religioso deve 
ser distinto de catequese.

A situação do ERE é distinta nos vários Estados: 
de caráter antropológico (cultura religiosa), ecumêni-
co, inter-religioso e confessional. João Paulo II falando 
às Conferências Episcopais da Europa afirma que os 
alunos “têm o direito de aprender, de modo verdadeiro 
e com certeza, a religião à qual pertencem. Não pode 
ser desatendido esse seu direito a conhecer mais 
profundamente a pessoa de Cristo e a totalidade do 
anúncio salvífico que Ele trouxe. O caráter confessio-
nal do ensino religioso escolar, realizado pela Igreja 
segundo modos e formas estabelecidas em cada país, 
é, portanto, uma garantia indispensável oferecida às 
famílias e aos alunos que escolhem tal ensino” (DGC 
74). As dioceses empenhem-se na formação de pro-
fissionais para o exercício do ensino religioso escolar.
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A respeito da concepção do Ensino Religioso é 
necessário questionar se a problemática está na pró-
pria disciplina de Ensino Religioso ou na clareza es-
colar, ou seja, a escola tem que ter claro se quer uma 
ação pastoral que é de responsabilidade da pastoral 
escolar ou se quer estudar o fenômeno religioso que 
é de responsabilidade da disciplina de Ensino Reli-
gioso. É necessário destacar que o Ensino religioso 
enquanto componente curricular é relativamente novo, 
tendo muito a pesquisar, porem é a importante definir 
os campos da Pastoral Escolar e do Ensino Religioso 
para entendimento do mesmo enquanto disciplina. O 
Ensino Religioso possui todos os componentes cur-
riculares como qualquer outra disciplina, precisando 
apenas ser respeitado como área de conhecimento. 

O Estado tem um compromisso ético com a edu-
cação, com a sociedade e com as religiões, tem o 
compromisso de garantir que a Escola seja qual for 
sua natureza, ofereça Ensino Religioso ao educando, 
respeitando as diversidades de pensamento e opção 
religiosa e cultural do educando, contribuindo assim 
para que o Ensino Religioso expresse sua vivência 
ética pautada pela dignidade humana. 

No Brasil, pode-se observar o Ensino Religioso 
fazendo história por caminhos diferenciados: o caminho 
da confessionalidade, o caminho da interconfessiona-
lidade, o caminho da história das religiões, o caminho 
da axiologia e também o caminho da própria religio-
sidade em si mesma como uma forma de fomentar o 
ecumenismo. 

Pôr estarmos num momento de mudança é nor-
mal sentirmos perdidos ou desorientados, entretanto 
se olharmos pelo ponto de vista histórico podemos 
concluir que mudanças acontecem também na edu-
cação afim de acompanhar a sociedade e também 
podemos concluir que tal mudança atinge a formação 
do ser humano num âmbito maior, situação que não 
vinha ocorrendo anteriormente.

As aulas de Ensino Religioso como são ministra-
das atualmente não contribuem muito para esta des-
coberta, pois o professor (seja católico ou evangélico) 
está mais ocupado em destacar os valores bíblicos e 
cristãos do que efetivamente ajudar o aluno a fazer 
uma leitura racional das religiões. Mas você pode se 
perguntar: então não se deve relevar os valores cris-
tãos na escola? Como motivação denominacional ou 
tentativa de disciplinar a fé, não, pois isto é trabalho 
e função das igrejas e dos movimentos eclesiais. Na 
escola devemos sim ter uma orientação racional, de 
conhecimento e análise da conjuntura religiosa. 

Os mistérios da fé, a catequese e o proselitismo 
devem ser concebidos pelas igrejas e pelos movi-
mentos religiosos e não pela escola. A escola é fun-

damentalmente um local de produção e construção 
do conhecimento, devendo, portanto oferecer cienti-
ficamente elementos necessários para a descoberta 
da sabedoria. Lógico que isto não impede o professor 
de ter momentos de religiosidade e fé com os alunos, 
mas tem que ser feito de maneira bastante ecumênica 
e harmoniosa, destacando, de maneira especial o que 
há em comum em todas as religiões. 

A convivência ecumênica e o combate à intole-
rância religiosa são as melhores lições que qualquer 
escola pode dar a seus alunos, pois fazendo isto es-
taremos construindo e alimentando a paz no mundo 
e evitando históricos exemplos de terrorismo que fre-
qüentemente estamos a ver no mundo. As grandes 
guerras da humanidade tiveram e ainda têm motivações 
religiosas, portanto espero que este artigo desperte 
todos os professores de Ensino Religioso para a sua 
imensa responsabilidade de criar produtores da paz.

Atualmente se faz necessário conhecermos as 
diversas seitas, crenças e religiões, seja pelo aspecto 
histórico, pela influencia cultural de algumas delas, ou 
pôr sua contemporaneidade. Percebe-se que a religio-
sidade ao longo da historia da humanidade sempre se 
destacou, polemicas, conflitos, diferenças e afinidades 
entre os indivíduos e as nações ganharam caráter re-
ligioso ou místico.

O Ensino Religioso atualmente é tido como área 
de conhecimento do fenômeno religioso, o qual estuda 
as diversas tradições religiosas. O Ensino Religioso 
pode ser um espaço de reflexão dos temas transver-
sais, entretanto destaca que tais temas não são só de 
responsabilidade do Ensino Religioso e sim de toda a 
escola, segundo o que aponta a LDB. A inter e trans-
disciplinaridade podem e devem ocorrer na escola, 
mas com todas as disciplinas e não apenas com o 
ensino religioso. 

Há dois fatos que fomentam discussão sobre a 
disciplina de Ensino Religioso, a questão da definição 
dos conteúdos e o perfil do profissional para atuar 
nesta área. No artigo 33 da LDB diz que os conteúdos 
e a contratação dos professores dependem de crité-
rios próprios de cada instituição. Porem o proselitismo 
pode aparecer, justamente pela falta de conteúdo e 
da formação do profissional. Faz-se necessário maior 
reflexão sobre tais questões.

Um novo paradigma para o ensino religioso, esta 
surgindo: em primeiro momento tínhamos o ensino reli-
gioso Confessional (Doutrinal), com o passar do tempo 
a igreja católica cedeu espaço ao estado que passo a 
ministrar o ensino religioso com a metodologia Inter-
confessional (Valores cristãos), entretanto percebe-se 
atualmente que o ensino religioso deve acompanhar 
a pluralidade religiosa e social que temos em nossa 
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sociedade, daí nasce a necessidade de trabalharmos 
o ensino religioso a partir do aspecto Fenomenológi-
co (Fenômeno Religioso) a religiosidade passa a ser 
vista como um todo. Sendo assim se faz necessário 
repensarmos as estruturas do ensino religioso, seus 
fundamentos, didática, metodologia, conteúdos, entre 
outros mais que o norteiam.

Segundo as diretrizes para a capacitação do-
cente estabelecida pelo Fórum Nacional Permanente 
do Ensino Religioso (FONAPER) o Ensino Religioso 
deve ocupar-se do conhecimento religioso, porem o 
enfoque deve ser sempre o ser humano perante a 
transcendência.

Epistemologicamente o Ensino Religioso ocupa-
-se do conhecimento religioso, situado num espaço 
para além das instituições religiosas e/ou Tradições 
Religiosas. O espaço onde se situa o conhecimento 
religioso é “o humano”. Seu fundamento é antropoló-
gico. O enfoque, porém, é o ser humano, em busca da 
Transcendência. Ultrapassa, o conhecimento comum 
aos crentes que têm um conhecimento “dado” e aceito 
pelo ato de fé. O conhecimento religioso é uma cons-
trução, fruto do esforço humano. Em razão disto, o co-
nhecimento religioso precisa ser epistemologicamente 
enfocado nas dimensões antropológica, sociológica, 
psicológica e teológica

A Fundamentação do conhecimento religioso 
deve ser para além das Tradições Religiosas e dentro 
da antropologia. O enfoque é o ser humano enquan-
to ser em busca de transcendência que ultrapassa o 
conhecimento comum das crenças que têm um co-
nhecimento dado e aceito na adesão de fé. Estuda 
o conhecimento religioso como construção, fruto de 
esforço humano para subsidiar o fenômeno religioso 
e por isso enfocado nas dimensões: antropológica – 
sociológica – psicológica e teológica.

Diante do pluralismo existente em nossa socieda-
de, percebe-se que os valores humanos, éticos e reli-
giosos sofrem para manterem suas identidades. Desta 
forma, o Ensino Religioso tem muito a contribuir nas 
escolas e na formação humana. Não é possível pensar 
em educação de qualidade que não atinja a dimensão 
religiosa do ser humano. A formação humana deve ser 
integral contemplando a religiosidade. 

É importante distinguir o Ensino Religioso de Ca-
tequese assim como também de pastoral. Apresento 
algumas idéias que podem vir a diferenciar a pastoral 
escolar do ensino religioso. Mas para isso se faz ne-
cessárias algumas observações que são importantes 
para se entender o contexto escolar. Atualmente as 
escolas estão neste momento num período de gran-
des transformações, aonde a identidade de cada ins-
tituição vem sendo esquecido, junto deste fato temos 

também o pluralismo que também vem se destacando, 
entretanto muitas vezes este pluralismo vem sendo 
confundido com relativismo que acaba por influenciar 
na identidade de cada escola. Por fim gostaria de lem-
brar da inserção da LDB que em muitas instituições 
parece não ter acontecido, em outras ignoram e em 
outras possuem dificuldades de trabalhá-la no seu 
contexto social e cultural.

Gostaria de ressaltar que o ensino religioso en-
frenta inúmeras dificuldades de metodologia e iden-
tidade devido a história da educação brasileira, que 
teve como grande protagonista na nossa colonização 
os Jesuítas. Não tivemos na nossa colonização, uma 
clara identidade da linha de conhecimento e da linha 
da formação religiosa, poderíamos assim dizer e tal 
fato acabou se prevalecendo por um bom tempo e não 
resta duvida que fomos fortemente marcado e influen-
ciado por tal atitude. Na nova LDB o ensino religioso 
parece ganhar um novo rumo, uma nova ordem parece 
se estabelecer e com isso novos rumos parece surgir, 
inclusive a de refletir a sua identidade e metodologia. 
ressalvo que o mesmo ainda é uma criança, tendo 
em vista o que pouco ainda foi pesquisado e escrito.

O pluralismo não quer dizer liberdade absoluta ou 
relativismo, mas simplesmente aceitar o outro na sua 
totalidade. Entretanto se abrir ao outro não quer dizer 
perder a identidade e lamentavelmente isto vem ocor-
rendo, em busca do pluralismo se abre mão da própria 
identidade. O Ensino Religioso necessita encontrar a 
sua identidade e sua metodologia neste contexto plural 
sem perder a sua essência.

Tanto a Catequese quanto a Pastoral Escolar 
tem seu espaço na escola e na sociedade de maneira 
geral, mas a mesma não pode vir a ser confundida ou 
trabalhada como ensino religioso. Pastoral vem de uma 
ação evangelizadora e o ensino religioso da área de 
conhecimento e precisa ser tratado como acadêmico já 
a pastoral precisa ser enxergada como ação pastoral.

Não resta duvida que diferenciar a pastoral do 
ensino religioso é uma tarefa difícil, tendo em vista o 
histórico da educação brasileira desde a nossa colo-
nização, que ainda nos influencia, e a problemática 
aumenta quando soma-se com a má interpretação 
do termo pluralismo, que em vez de ajudar a construir 
uma identidade vem a enfraquecendo esta identidade 
mais ainda.

O Ensino Religioso tem que ser visto como uma 
área da educação ate pouco tempo era visto como via 
de mão única, um elemento evangelizador da escola. O 
papel do Ensino religioso é despertar o educando para 
o mundo do conhecimento religioso, abrindo-se para o 
pluralismo religioso e para a alteridade, promovendo 
assim uma ação transformadora capaz de garantir o 
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respeito a diversidade, a pluralidade e o reconhecimen-
to da importância de todas as tradições religiosas. O 
ensino religioso possibilita um diálogo entre e cultura 
e a descoberta desenvolvendo a dimensão religiosa 
respeitando as diferenças culturais e religiosas.

O professor de Ensino Religioso por sua vez pode 
tranqüilamente possuir experiência religiosa ou alguma 
identidade religiosa, porem não pode ser fundamenta-
lista. Existem vários caminhos para se chegar ao Trans-
cendente e esses caminhos devem ser respeitados.

Segundo os PCNER (1998) a escola deve pro-
mover ações que levem o educando a cidadania e ao 
respeito perante a alteridade religiosa e ao ecumenismo.

À escola compete prover os educandos de opor-
tunidades de se tornarem capazes de entender os mo-
mentos específicos das diversas culturas, cujo substrato 
religioso colabora no aprofundamento para autêntica 
cidadania. E, como nenhum conhecimento teórico so-
zinho não explica completamente o processo humano, 
é o diálogo entre eles que possibilita construir explica-
ções e referenciais, que escapam do uso ideológico, 
doutrinal ou catequético

Portanto, na escola o Ensino Religioso tem a fun-
ção de garantir a todos os educandos a possibilidade 
deles estabelecerem diálogo. E, como o conhecimento 
religioso está no substrato cultural, o Ensino Religioso 
contribui para a vida coletiva dos educandos, na pers-
pectiva unificadora que a expressão religiosa tem, de 
modo próprio e diverso, diante dos desafios e confli-
tos. O conhecimento resulta das respostas oferecidas 
às perguntas que o ser humano faz a si mesmo e ao 
informante. 

A disciplina de Ensino Religioso oferece aos 
Educandos elementos significativos para sua forma-
ção integral, tendo como eixo curricular as culturas, as 
religiões, os textos sagrados, as teologias, os ritos e o 
Ethos, visando a sua formação cultural como também 
sua formação humana e religiosa, tendo como resultado 
final uma formação integral do ser humano, holística e 
sistêmica. Proporcionando assim o conhecimento dos 
elementos básicos que compõem o fenômeno religio-
so, a partir das experiências religiosas percebidas no 
contexto sócio-cultural da sociedade.

É essencial uma ação humana e solidária do pro-
fessor prática pedagógica do ensino religioso, o profes-
sor deve manter o educando atento para uma atitude 
critica frente ao mundo, promover reflexões, assim 
como o respeito as culturas e as tradições religiosas, 
promovendo assim a harmonia e o encantamento na 
vida, socializando assim este ser humano. 

Por meio desta socialização o aluno faz a releitura 
da experiência religiosa, visando a transcendência e o 
respeito às tradições religiosas, conseqüentemente sem 

proselitismo. Valorizando assim todas as dimensões do 
ser humano, promovendo o encantamento pela redes-
coberta da sua espiritualidade e dimensão religiosa.

É tarefa do professor de Ensino Religioso criar 
metodologia e didáticas para superar o proselitismo e 
fundamentalismo religioso, bem como evitar a catequi-
zação neste espaço. Criar um quadro sobre tradições 
religiosas evitando exclusão, oferecer espaço para 
debate e reflexão em torno das tradições religiosas, 
assim como ser exemplo e dialogar com o diferente.

O Ensino Religioso deve ser visto como parte 
da formação humana e religiosa do ser humano e 
não apenas como um simples componente curricular, 
uma disciplina a mais no currículo. O Ensino religioso 
faz parte da formação integral do ser humano, assim 
como a catequese caso o educando seja católico. O 
professor deve ser um mediador do conhecimento e 
das tradições religiosas e não um pastor Sendo o En-
sino Religioso área de conhecimento 

O Ensino Religioso representará um acréscimo 
ao processo de formação do cidadão. Neste sentido, 
a disciplina de Ensino religioso poderá ressignificar os 
valores permanentes do homem, ao reforçar os laços 
familiares, combater o excesso de competição e de 
individualismo, e ressaltar a solidariedade e a coope-
ração como formas de estar melhor no mundo.

A expressão “aula de religião” utilizada, algumas 
vezes para indicar o Ensino Religioso, é entendida, 
normalmente, como o ensino de uma religião ou mais 
religiões, com uma conotação mais confessional.

O Diretório Geral para a Catequese também esta 
preocupado com a má interpretação que se faz da dis-
ciplina de Ensino Religioso nas escolas, apresenta que 
as ações pastorais e de evangelização devam aconte-
cer, porem em paralelo as aulas de Ensino Religioso. 

Segundo o DGC (2006) a escola católica acaba 
evangelizando não só com as ações pastorais, mas 
também com a disciplina de Ensino Religioso e com as 
demais disciplinas, pois entende-se que o catolicismo 
é a identidade da instituição.

Nas escolas católicas existe um imenso campo 
de evangelização através principalmente de seu pro-
jeto educativo. A escola leva os valores e o anúncio 
de Jesus Cristo, não só através de uma disciplina ou 
matéria, no caso, o ERE, mas principalmente através 
da estrutura escolar, em particular pelo testemunho 
da comunidade educativa e do projeto pedagógico. As 
diversas iniciativas pastorais no âmbito escolar, res-
peitando as diferentes origens e opções religiosas dos 
alunos e as orientações da Igreja, manifestam clara-
mente a identidade católica destas escolas, e sempre 
em comunhão com a pastoral orgânica da Igreja Para 
a escola católica, há também um nexo e ao mesmo 
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tempo uma distinção entre ensino religioso escolar e 
catequese. A educação religiosa possui sua natureza 
própria, diferente da catequese, proporcionando a edu-
cação da religiosidade dos alunos, o conhecimento das 
diversas expressões religiosas, e, sobretudo do cris-
tianismo, preparando-os para o respeito ao diferente 
e dando uma especial atenção ao estudo objetivo da 
mensagem evangélica. A escola católica continua sendo 
um âmbito privilegiado para este processo educativo 
(cf AS 133). Nela acontece o exercício da convivência 
solidária entre diferentes opções religiosas e, também, 
o exercício do ecumenismo, do diálogo religioso e do 
diálogo entre cultura e fé religiosa. (cf DGC 259).

As aulas de ensino religioso como são ministradas 
atualmente não contribuem muito para esta descober-
ta, pois o professor está mais ocupado em destacar os 
valores bíblicos e cristãos do que efetivamente ajudar 
o aluno a fazer uma leitura racional das religiões.. Na 
escola devemos ter uma orientação racional, de co-
nhecimento e análise da conjuntura religiosa. Os mis-
térios da fé, a catequese e o proselitismo devem ser 
concebidos pelas igrejas e pelos movimentos religiosos 
e não pela escola. 

A escola é fundamentalmente um local de produ-
ção e construção do conhecimento, devendo, portanto 
oferecer cientificamente elementos necessários para a 
descoberta da sabedoria. Lógico que isto não impede 
o professor de ter momentos de religiosidade e fé com 
os alunos, mas tem que ser feito de maneira bastan-
te ecumênica e harmoniosa, destacando, de maneira 
especial o que há em comum em todas as religiões. 

A convivência ecumênica e o combate à intole-
rância religiosa são as melhores lições que qualquer 
escola pode dar a seus alunos, pois fazendo isto es-
taremos construindo e alimentando a paz no mundo 
e evitando históricos exemplos de terrorismo que fre-
qüentemente estamos a ver no mundo. As grandes 
guerras da humanidade tiveram e ainda têm motivações 
religiosas, portanto espero que este artigo desperte 
todos os professores de Ensino Religioso para a sua 
imensa responsabilidade de criar produtores da paz. 

O Ensino Religioso na escola pública, entendido, 
no contexto da educação, como disciplina curricular e 
área de conhecimento, visa a educação do cidadão, da 
dimensão religiosa do ser humano para uma vida pes-
soal e social, aberta ao Transcendente e a religiosidade.

Não pode ser assim simplesmente entendido 
como mera informação a respeito de religiões ou ma-
nifestações religiosas, mas, através do conhecimento 
das grandes experiências religiosas da humanidade, 
e das suas expressões, em busca do sentido da vida, 
deve favorecer o autoconhecimento do educando e seu 
posicionamento diante da vida, na inter-relação res-

peitosa com o ser humano e com as demais culturas e 
tradições religiosas, evitando o proselitismo religioso e 
respeitando o principio da liberdade humana e religiosa.

A vida em uma sociedade democrática pressu-
põe a presença de disputas e a busca de diferentes 
desejos pelos mais variados setores de nossa plural 
realidade. Neste contexto é que o papel do Estado 
precisa ser desempenhado de forma clara e efetiva, 
atuando a partir de suas esferas de poder e ao lado da 
sociedade civil organizada. Dessa forma, continuare-
mos nossa caminhada na direção de garantir o poder 
da maioria e os direitos das minorias. 

Para tanto é papel dos governantes a promoção 
de diálogo e o incentivo à participação democrática nas 
diferentes decisões que são tomadas. Não é problema 
o fato de um político assumir suas convicções ou cren-
ças desde que estas ocorram sob a perspectiva de um 
Estado secular. Num contexto em que a atuação do 
governo ocorra, conforme sugere a literatura sociológi-
ca, no sentido de uma neutralidade, onde haja isenção 
por parte do Estado tanto para entidades religiosas de 
amplo espectro como também para as não-religiosas. 
O governo não deve favorecer nem prejudicar qual-
quer grupo em particular, seja religioso, seja secular.”

Apresentadas estas considerações, justifica-se 
ainda a existência de matéria obrigatória nos “currículos 
escolares do ensino fundamental”, a circunstância de 
que o ensino religioso é a base histórica dos princípios 
morais e éticos da sociedade.

Todos os países que embora laicos não preser-
varam tais ensinamentos, tiveram que fazer o controle 
da ordem social com ditaduras das mais sanginárias.”

Diante do exposto, submeto à apreciação des-
ta Casa este projeto de lei que, com sua aprovação, 
contribuirá para a construção de uma sociedade soli-
dária, tolerante com a diversidade religiosa e engran-
decedora dos verdadeiros ditames do processo moral 
e civilizatório deste país.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – Pas-
tor Marco Feliciano, PSC – SP.

PROJETO DE LEI Nº 310, DE 2011 
(Do Sr. Sandes Júnior)

Altera o art. 75 do Decreto-Lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, 
para determinar 60(sessenta) anos como 
limite de cumprimento da pena privativa 
de liberdade.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 75 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940 – Código Penal, passa a vigorar 
com a seguinte redação:
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“Art. 75. O tempo de cumprimento das 
penas privativas de liberdade não pode ser 
superior a 60 (sessenta) anos.

§ 1º Quando o agente for condenado a 
penas privativas de liberdade cuja soma seja 
superior a 60 (sessenta) anos, devem elas 
ser unificadas para atender ao limite máximo 
deste artigo.

§ 2º  .......................................................
§ 3º O disposto neste artigo não se aplica 

à concessão de outros benefícios penais. (NR)”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Quando o Código Penal foi aprovado em 1940, 
a expectativa de vida do brasileiro era de no máximo 
52 anos de idade. Este número cresceu pouco mais 
de 3 meses entre 2008 e 2009, passando para 73,17 
anos ante 72,86 anos no ano anterior, segundo da-
dos do IBGE. 

As mulheres continuam vivendo mais que os ho-
mens e têm esperança de vida ao nascer de 77 anos, 
ao passo que os homens têm uma expectativa de vida 
de 69,4 anos. Entre 2000 e 2009, a esperança de vida 
do brasileiro cresceu 2 anos, 8 meses e 15 dias, e em 
relação a 1980, aumentou 10 anos, 7 meses e 6 dias. 

O presente projeto visa tornar mais efetiva a exe-
cução da pena privativa de liberdade daqueles que co-
metem muitos crimes, em concurso de fatos ou numa 
mesma fase de execução, cujo somatório das penas 
acaba por ser superior ao limite temporal determinado 
no art. 75 do Código Penal.

O limite legal de trinta anos para cumprimento da 
pena privativa de liberdade tem-se revelado despro-
porcional à soma de anos a que muitos bandidos são 
condenados pelo cometimento de crimes no seio da 
sociedade, não raro ultrapassando os cem anos. Tal 
fato tem oferecido à sociedade a impressão de impu-
nidade no sistema penal repressivo e de inoperância 
no preventivo.

Dessa forma, propomos que o limite desse tempo 
seja aumentado para 60(sessenta) anos, guardando 
proporcionalidade com o excesso de anos a que são 
condenados alguns delinqüentes. Entendemos que 
a pena assim limitada será próxima à gravidade dos 
delitos cometidos, e o mais justa e útil possível à paz 
e segurança de toda comunidade.

É certo que escolher um modo adequado de infligir 
a pena, guardadas as proporções em relação à gra-
vidade do delito, permitirá a execução penal efetiva e, 
conseqüentemente, maior eficácia na política criminal.

Demais disso, é preciso determinar que o limite 
das penas deve ser válido tão-somente para o cumpri-
mento da pena de privação de liberdade, haja vista que 
em alguns julgados, esse limite tem sido considerado 
como parâmetro para concessão de outros benefícios 
na execução da pena, como o livramento condicional e 
a concessão de regime mais favorável, como pode-se 
inferir, por exemplo, do seguinte julgado:

Quando há unificação de pena e o réu acaba 
condenado a muitos anos de prisão, que em certos 
casos chegam a ultrapassar um século, será com base 
no limite máximo de 30 anos estabelecidos no art. 55 
do CP (atual art. 75) que se deverá conceder ou não 
os benefícios conferidos pela lei aos presos de bom 
comportamento e que apresentam indícios de recupe-
ração na vida celular e que, ao final, não deixam de 
importar na redução da pena (TJES – Ver. – Rel. Feu 
Rosa – EJES 5.201).

No Brasil, a lei é a principal fonte do direito, e a 
sua interpretação é dirimida pela jurisprudência, até 
que sua redação seja, convenientemente, aperfeiçoada.

Sobre a unificação das penas, o Supremo Tri-
bunal Federal, na Súmula 715, já se pronunciou, nos 
seguintes termos:

A pena unificada para atender ao limite de trinta 
anos de cumprimento, determinado pelo artigo 75 do 
Código Penal, não é considerada para a concessão 
de outros benefícios, como livramento condicional ou 
regime mais favorável de execução.

Proponho, por conseguinte, alterações ao art. 75 
do Código Penal, imbuído do espírito de que a priva-
ção da liberdade deve ser proporcional á ofensa contra 
a sociedade. Ademais, busco pacificar a questão no 
sentido de que a pena unificada não poderá ser consi-
derada para efeitos de concessão de outros benefícios 
da execução penal.

Conclamo, pois, o apoio dos ilustres pares para 
a aprovação deste projeto, que, transformado em lei, 
significará um aperfeiçoamento do Código Penal, pois 
criará normas favoráveis à maior efetividade na exe-
cução penal.

Sala de Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Deputado Sandes Júnior, PP – GO.

PROJETO DE LEI Nº 311, DE 2011 
(Do Sr. Sandes Júnior)

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 9.503, de 23 de 

setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito 
Brasileiro, para aumentar a pena dos condutores que 
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praticarem homicídio culposo na direção de veículo 
automotor.

Art. 2º O art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 302.  ..............................................
 ..............................................................
Penas – detenção, de dois a quinze anos, 

e suspensão ou proibição de se obter a per-
missão ou a habilitação para dirigir veículo 
automotor.

Parágrafo único. No homicídio culposo 
cometido na direção de veículo automotor, a 
pena é aumentada de metade ao dobro, se 
o agente: 

 ..............................................................
VI – estiver sobre a influência de álcool 

ou qualquer outra substância tóxica ou entor-
pecente de efeitos análogos.” (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Na última década, aproximadamente 330 mil 
pessoas tiveram suas vidas ceifadas pela violência no 
trânsito. Com a aprovação do Novo Código de Trânsito, 
em meados de 1997, o País conseguiu reduzir esses 
números apenas nos dois primeiros anos. 

A partir do ano 2000, portanto há dez anos, os 
acidentes voltaram a crescer substancialmente. Em 
2009, foram registrados cerca de 120 mil acidentes 
em rodovias federais e quase 35 mil mortes.

A principal causa dos acidentes quase sempre 
está associada no uso prévio de álcool e substâncias 
entorpecentes dos condutores veiculares. É de se 
notar que as campanhas públicas têm efeito positivo 
na conscientização da população quando enfatizam 
que a mistura volante e bebida são nocivas, ferem e 
matam pessoas inocentes. Inúmeras são as famílias 
que sofrem profunda dor quando vêem entes queridos 
mortos pela imprudência no trânsito.

Portando, o Código de Trânsito Brasileiro, passa-
dos treze anos, tem necessidade de uma reformulação. 
Ele precisa de uma legislação forte no sentido de criar 
penas severas para quem conduz o automóvel sob in-
fluência do álcool e de drogas.

Pelo exposto, pedimos a colaboração dos nobres 
pares para a aprovação do que ora se propõe.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Deputado Sandes Junior, PP – GO.

PROJETO DE LEI Nº 312, DE 2011 
(Do Sr. Sandes Júnior)

Altera o art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de 
dezembro de 1995, para incluir as despesas 
com aparelhos de audição entre as dedu-
ções permitidas para efeito da apuração da 
base de cálculo do Imposto de Renda das 
Pessoas Físicas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezem-

bro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º  ..................................................
 ..............................................................
II –  ........................................................
a) aos pagamentos efetuados, no ano-

-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, 
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas 
ocupacionais e hospitais, bem como as despe-
sas com exames laboratoriais, serviços radio-
lógicos, aparelhos ortopédicos, próteses orto-
pédicas e dentárias, e aparelhos de audição;

 ..............................................................
§ 2º  .......................................................
 ..............................................................
V – no caso de despesas com aparelhos 

ortopédicos, próteses ortopédicas e dentárias, 
e aparelhos de audição, exige-se a comprova-
ção com receituário médico e nota fiscal em 
nome do beneficiario

 .....................................................” (NR)

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro 
do ano subseqüente ao de sua publicação.

Justificação

De acordo com dados da Sociedade Brasileira 
de Otologia, 25 milhões de brasileiros têm diminuição 
auditiva, dos quais 90% poderiam ser ajudados por tra-
tamento médico, cirúrgico ou por aparelhos de audição.

Os deficientes auditivos enfrentam dificuldades 
no desenvolvimento da linguagem verbal e do potencial 
vocacional e econômico, no aprendizado, no desem-
penho social, emocional, afetivo e cognitivo, além de 
sofrerem com a segregação familiar e social. Embora 
muitos deles possam contornar esses problemas com o 
uso de aparelhos de audição, não o fazem por precon-
ceito e desinformação ou por restrição orçamentária, 
mantendo-se à margem do convívio social.

Assim, alinhados com os objetivos da Campa-
nha da Sáude Auditiva e sensíveis à necessidade de 
promover a melhoria na qualidade de vida dos defi-
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cientes auditivos, com o intuito de tornar os aparelhos 
auditivos mais acessíveis àqueles que dele precisem, 
apresentamos proposição permitindo que as despesas 
com aparelhos auditivos sejam deduzidas da base de 
cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, assim 
como já se verifica na legislação tributária em vigor 
para aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e 
dentárias.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Deputado Sandes Junior.

PROJETO DE LEI Nº 313, DE 2011 
(Do Sr. Sandes Júnior)

Altera a Lei nº 10.259, de 12 de julho 
de 2001, que dispõe sobre a instituição dos 
Juizados Especiais Cíveis e Criminais no 
âmbito da Justiça Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera a Lei n° 10.259, de 12 de 

julho de 2001.
Art. 2º O art. 4º da Lei n° 10.259, de 12 de julho 

de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º O juiz poderá, de ofício ou a re-
querimento das partes, deferir medidas cau-
telares no curso do processo, para evitar dano 
de difícil reparação, desde que se convença 
da verossimilhança das alegações, ou anteci-
par total ou parcialmente os efeitos da tutela 
satisfativa, pretendida no pedido inicial, exis-
tindo prova inequívoca do direito postulado, a 
caracterizar o abuso de direito de defesa ou o 
manifesto propósito protelatório do réu (NR).”

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A demora na prestação jurisdicional pode in-
validar a eficácia prática da tutela e quase sempre 
representa uma grave injustiça para o cidadão. Daí 
a importância de o Legislador criar mecanismos que 
imprimam celeridade , efetividade e presteza ao sis-
tema processual.

Dessa forma, o parlamento brasileiro introduziu 
, por intermédio da Lei n° 8.952, de 13 de Dezem-
bro de 1994, a qual deu nova redação ao art. 273 do 
CPC, modificando-o totalmente, o instituto da tutela 
antecipada.

Em verdade, a antecipação de tutela consiste 
num instrumento capaz de abreviar o resultado útil a 
ser alcançado com o processo a favor de um dos liti-
gantes. É ato pelo qual o magistrado, diante de prova 
inequívoca dos fatos e ante à verossimilhança dos fun-

damentos jurídicos do pedido, concede o adiantamento 
da tutela jurisdicional pedida, desde que haja fundado 
receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou 
que fique caracterizado, pelo comportamento do réu, 
o abuso do direito de defesa ou de seu manifesto pro-
pósito procrastinatório.

A antecipação dos efeitos da tutela difere das 
medidas cautelares, pois nestas não se antecipa o 
provimento final de mérito, mas concede-se alguma 
garantia de que o bem jurídico tutelado não será pre-
judicado em razão do tempo.

É inegável, portanto, a importância do instituto 
da antecipação de tutela para o sistema processual 
brasileiro. Ocorre, porém, que a Lei nº 10.259, de 12 
de Julho de 2001, que dispõe sobre a instituição dos 
Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da 
Justiça Federal, não prevê a possibilidade de o Juiz 
antecipar os efeitos da tutela.

Neste contexto, urge a implementação desse 
mecanismo, que assegura a pronta prestação juris-
dicional, nos Juizados Especiais da Justiça Federal.

Isso posto, contamos com o apoio dos ilustres 
Pares para a aprovação do presente projeto de lei.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Deputado Sandes Junior.

PROJETO DE LEI Nº 314, DE 2011 
(Do Sr. Sandes Júnior)

Institui a obrigatoriedade das empre-
sas que administram cinemas em todo o 
território nacional, a ceder, no mínimo 30 
(trinta) segundos antes das sessões, ao Po-
der público, para a realização de campanhas 
sobre o Código de Defesa do Consumidor.

O Congresso Nacional decreta:
Artigo 1º – Obriga as empresas que administram 

cinemas em todo o território nacional, a destinar, no 
mínimo 30 (trinta) segundos antes das sessões, ao 
poder público, para a realização de campanhas sobre 
o Código de Defesa do Consumidor.

Artigo 2º – O conteúdo da campanha alertará os 
consumidores sobre seus principais direitos e deveres 
indicando os telefones úteis

para o caso de abusos ou infrações.
Artigo 3º – As despesas decorrentes da aplicação 

desta lei correrão por meio das dotações orçamentá-
rias próprias.

Artigo 4º – Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

O presente Projeto de Lei tem o fito de discor-
rer sobre a publicidade normativa das regras insertas 
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no Código de Defesa do Consumidor, criando uma 
alternativa de massificação dos direitos e deveres 
dos consumidores e dos fornecedores de produtos 
e serviços.

A Constituição Federal de 1988 elevou a defesa 
do consumidor à esfera constitucional de nosso orde-
namento jurídico. A opção pela inclusão desta matéria 
no plano da política constitucional se deu pela inegável 
necessidade de que certas situações de desequilíbrio 
social sofressem incisiva ação terapêutica do Estado, 
seja esta ação de cunho econômico ou jurídico.

A necessidade de proteção ao Consumidor foi 
devidamente reconhecida pelo constituinte originário, 
que inseriu entre os direitos e deveres individuais e 
coletivos a defesa do consumidor, de acordo com o 
disposto no artigo 5º, inciso XXXII, que preleciona: 
“o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do 
consumidor”.

Existe, também, no artigo 170, inciso V, a previsão 
constitucional de que a defesa do consumidor é um 
princípio geral da atividade econômica, coadunada com 
os demais princípios, tais como a soberania nacional, 
a função social da propriedade, a livre concorrência, 
a redução das desigualdades regionais e sociais, a 
busca do pleno emprego, dentre outros.

Observa-se que, a Constituição Federal ao erigir 
a defesa do consumidor como um dos seus princípios, 
demonstrou a importância desse tema no âmbito da 
economia nacional, ante a percepção de que grande 
parte das atividades econômicas da atualidade é, na 
verdade, relação de consumo.

A sociedade moderna é caracterizada pelo cres-
cimento do número de serviços e produtos disponíveis 
no mercado, pelo incremento do crédito e do marke-
ting, pela massificação do consumo e, principalmente, 
pela mudança na mentalidade dos consumidores, que 
passam a adquirir não apenas os produtos e serviços 
indispensáveis à sua subsistência, mas o adquirirem 
compulsivamente, influenciados pela forte publicidade 
e pelo prazer de consumir, criando um ciclo virtuoso 
para o capital e vicioso para os consumidores.

É neste contexto que se vê a necessidade de 
implantação de um mecanismo de massificação do 
ordenamento jurídico na esfera ora apresentada. Con-
substanciada, em resumos objetivos, atacando as prin-
cipais normas e relatando situações rotineiras, capazes 
de agregar valores aos consumidores/telespectadores 
das mensagens.

Tem o escopo ainda, de rechaçar paulatinamen-
te a vulnerabilidade do consumidor frente à carência 
de informações acerca do preço, crédito, qualidade, 
garantia, uso e demais características dos produtos 
e serviços.

A proposição telada, exsurge, como difusora de 
informação, buscando equilibrar a situação dos con-
sumidores frente as vorazes técnicas de marketing, 
responsáveis por diferentes formas de manifestação 
e de veiculação, que despertam nos consumidores o 
desejo de adquirir ou dispor dos produtos de forma 
descontrolada.

Por derradeiro, importa sopesar que o cinema é 
meio de comunicação que atinge milhões de pessoas, 
devendo ser utilizado para o fim ora proposto.

Ante o exposto, aguarda o apoio no tocante à 
aprovação da iniciativa legislativa ora submetida.

 Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Deputado Federal Sandes Júnior.

PROJETO DE LEI Nº 315, DE 2011 
(Do Sr. Sandes Júnior)

Altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 
1997, estabelecendo o prazo mínimo de tre-
zentos e sessenta dias para a validade dos 
créditos dos planos pré-pagos do serviço 
de telefonia móvel.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 9.472, de 16 de 

julho de 1997, estabelecendo o prazo mínimo de tre-
zentos e sessenta dias para a validade dos créditos 
dos planos pré-pagos do serviço de telefonia móvel.

Art. 2º Acrescente-se o art. 78-A à Lei nº 9.472, 
de 16 de julho de 1997, com a seguinte redação:

“Art. 78-A. O prazo mínimo de validade 
dos créditos comercializados nos planos pré-
-pagos do Serviço Móvel Pessoal deverá ser 
de 360 (trezentos e sessenta) dias.”

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O serviço de telefonia celular representa hoje o 
principal vetor da democratização das telecomunica-
ções no Brasil. Em abril de 2010, o País já contava com 
mais de cento e oitenta milhões de acessos móveis. 
A cobertura do serviço, por sua vez, já se estende a 
praticamente todos os municípios brasileiros.

Embora sejam inegáveis os benefícios propor-
cionados pelas tecnologias de comunicação móvel, a 
qualidade dos serviços prestados pelas operadoras 
ainda encontra-se muito aquém das expectativas da 
sociedade brasileira. Não por acaso, as prestadoras 
de telefonia celular encontram-se posicionadas entre 
as empresas com maior índice de queixas perante os 
órgãos de defesa do consumidor.
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Um dos fatores que contribuem para essa realida-
de assenta-se na legislação atinente ao Serviço Móvel 
Pessoal, que ainda carece de aperfeiçoamentos, so-
bretudo no que diz respeito às relações de consumo. 
A questão da fixação dos prazos de validade dos cré-
ditos dos cartões pré-pagos de telefonia celular ilustra 
com clareza essa situação. 

Embora o regulamento do SMP assegure que os 
créditos comercializados tenham validade mínima de 
noventa dias, entendemos que esse prazo é incompa-
tível com a importância social do serviço.

O resultado prático dessa conduta é que, frequen-
temente, as operadoras acabam por apoderar-se dos 
recursos despendidos por seus clientes sem que haja 
a correspondente prestação do serviço. Essa distorção 
revela-se ainda mais flagrante se considerarmos que 
ela contrapõe, em um pólo, algumas das empresas 
de maior faturamento no País e, no outro, usuários de 
baixo poder aquisitivo, que não dispõem de renda fa-
miliar para assinar o serviço pós-pago.

Entendemos, portanto, ser inadmissível a ma-
nutenção do prazo de validade dos créditos em ape-
nas noventa dias. Diante desse quadro, elaboramos 
o presente Projeto de Lei com o objetivo de ampliar 
o prazo mínimo de validade dos créditos de telefonia 
móvel para trezentos e sessenta dias. Consideramos 
que esse prazo, ao mesmo tempo que restabelecerá 
o equilíbrio nas relações de consumo no mercado de 
telefonia celular, não causará prejuízos financeiros para 
as prestadoras, haja vista que estimulará a adesão de 
ainda mais usuários ao serviço. A medida, que possui 
caráter eminentemente social, beneficiará sobretudo 
os consumidores mais desfavorecidos, cujos recursos 
são apropriados de forma indevida pelas operadoras 
de telecomunicações.

Em virtude dos argumentos apresentados, conta-
mos com o apoio dos nobres Pares para a aprovação 
do presente Projeto de Lei.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – De-
putado Sandes Junior.

PROJETO DE LEI Nº 316, DE 2011 
(Do Sr. Sandes Júnior)

Dispõe sobre a criação do Programa 
Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento de 
Compostos Orgânicos de Origem Vegetal, 
que tem como objetivo reduzir as emissões 
de gases de efeito estufa e o consumo de 
combustíveis fósseis.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a criação do Pro-

grama Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento de 
Compostos Orgânicos de Origem Vegetal (COOV), que 

tem como objetivo incentivar a pesquisa e o fomento 
da produção de compostos que não concorram com a 
produção de alimentos, para serem utilizados, princi-
palmente, como aditivos aos combustíveis de origem 
fóssil para uso veicular, automotivo, motores estacio-
nários e unidades termelétricas.

§ 1º Além do objetivo estabelecido no caput, o 
COOV visa à redução da emissão de gases de efeito 
estufa (GEES) a partir de um menor consumo de com-
bustíveis fósseis, com significativa contribuição para o 
meio ambiente.

§ 2º A implementação do COOV não pode com-
prometer a segurança dos sistemas operacionais e o 
abastecimento nacional de combustíveis.

Art. 2º A pesquisa, o fomento, a produção, a 
comercialização e o uso energético dos compostos 
orgânicos de origem vegetal devem ser incentivados 
mediante a adoção das seguintes providências:

I – a ampliação das dotações de recursos da 
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 
(Cide), conforme abrangência estabelecida no art. 4º 
da Lei nº 10.636, de 30 de dezembro de 2002, em be-
nefício do estabelecido no caput;

II – a destinação de recursos de agências e ban-
cos de fomento federais, em condições especiais, para 
projetos nessa área;

III – o estabelecimento, pelo governo federal, de 
incentivos fiscais à pesquisa, ao fomento, à produção, 
à comercialização e ao uso de compostos orgânicos 
de origem vegetal, produzidos a partir do emprego de 
biomassas;

IV – desenvolvimento de estudos visando à ado-
ção desses compostos em todos os motores que se 
utilizam dos combustíveis de origem fóssil, com vistas 
à redução da emissão de GEES e do consumo desses 
combustíveis;

V – criação de linhas específicas de pesquisas 
visando ao desenvolvimento e à produção desses 
compostos orgânicos.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Justificação

A pressão da comunidade científica mundial para 
redução da emissão de gases de efeito estufa (GEES) 
tem obrigado os países do G-7 a buscar a produção 
de combustíveis alternativos, especialmente aqueles 
oriundos de biomas que não concorram com a produ-
ção de alimentos, assim como o desenvolvimento de 
motores e de equipamentos especiais que reduzam a 
emissão dos GEES.

A 15ª Conferência das Partes (COP-15), ocorri-
da em Copenhague no final de 2009, sinalizou para 
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o risco que a humanidade corre, ante a resistência 
em adotar procedimentos que reduzam os riscos do 
aquecimento global.

O Brasil, com sua economia emergente, neces-
sita urgentemente ofertar combustíveis para atender 
a crescente demanda, tanto nas atividades industriais 
quanto nas atividades de transportes. Por isso, está 
decidido a prospectar o Pré-Sal com vistas à produção 
de combustíveis fósseis.

Destaque-se que o Brasil ocupa a 4ª posição 
mundial como emissor dos GEES, que são os gran-
des responsáveis pelo aquecimento global, e po-
derá subir mais dois degraus, passando a ser o 2º 
maior emissor.

Entendendo a necessidade de organizar os pro-
cedimentos de licenciamento ambiental das unidades 
termelétricas (UTEs), a Instrução Normativa nº 7, de 
15 de abril de 2009, do Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), 
passou a exigir, durante a fase de Licença Prévia (LP), 
estudos sobre a mitigação das emissões de dióxido 
de carbono (CO2) entre os programas ambientais de 
mitigação de impacto.

Dessa forma, pelo menos 1/3 (um terço) das 
emissões de CO2 deverão ser mitigadas por meio 
de programa de recuperação florestal e, no máximo, 
2/3 (dois terços) deverão ser mitigadas por meio de 
investimentos em geração de energia renovável, ou 
medidas que promovam eficiência energética, além 
de outras exigências.

Entendemos que este é o momento de bus-
carmos fontes alternativas e limpas de produção de 
aditivos que reduzam a emissão desses gases e que 
sejam capazes de reduzir o consumo de combustí-
veis fósseis.

Assim, estamos apresentando este projeto de lei, 
de modo a permitir que o Brasil comprove sua capa-
cidade de inovação e permaneça na vanguarda dos 
países que desenvolvem tecnologias substitutivas para 
produção de biocombustíveis, bem como, para pro-
dução de compostos orgânicos capazes de reduzir o 
consumo dos combustíveis fósseis, ao mesmo tempo 
em que inibe a emissão de GEES.

Os compostos orgânicos poderão ser oferecidos 
em diferentes apresentações, tais como pastilhas, fa-
rináceos ou até mesmo líquidos, entre outras formas, 
para serem adicionados no momento do abastecimen-
to dos motores.

O incremento na produção de biocombustíveis 
de segunda geração, utilizando biomassas que não 
concorram com a produção de alimentos nem contribu-
am para o desmatamento, e a produção de compostos 
orgânicos serão dois importantes instrumentos para a 

minimização da ação poluidora dos países que mais 
contribuem com a emissão de GEES.

O Brasil, dadas suas vantagens comparativas e 
sua capacidade de produzir biomassa, pode perfeita-
mente instituir mais um produto tecnicamente limpo, 
sem comprometer sua produção agrícola em biomas 
destinados a produção de alimentos, bem como liderar 
esforços nessa área, deixando claro ao mundo o nos-
so sólido compromisso com os desafios ambientais. 
A liderança nesse segmento apresenta-se como um 
reforço à imagem de um país comprometido com po-
líticas adequadas de meio ambiente e aumenta nossa 
capacidade de atrair investimentos de organizações e 
fundos internacionais que, certamente, poderão aqui 
alocar crescentes recursos.

Os Estados Unidos lideram as pesquisas no 
sentido de produzir biocombustíveis, seja na forma 
de etanol ou de bio-óleo, a partir da identificação de 
biomassas, do desenvolvimento de novos processos 
de transformação e de estudos de sustentabilidade. 
Na Universidade de Califórnia, pesquisadores estão 
produzindo isobutanol diretamente a partir de CO2, 
através da luz solar em cianobactérias.

No Brasil, já existem estudos com o Paenibacillus 
SP como indutores da produção de biocombustíveis. 
Já Canadá e Índia trabalham em conjunto em um pro-
jeto de desenvolvimento de biocombustíveis, incluindo 
pesquisas com etanol e butanol. A Britsh Petroleum 
e a Dupont anunciaram a criação de uma joint ven-
ture denominada Butamax™, destinada a produzir e 
comercializar uma nova geração de biocombustíveis 
para atender a crescente demanda mundial, interes-
sada no uso de fontes renováveis de energia para o 
setor de transporte.

A corrida aos biocombustíveis é resultado das 
alterações climáticas que estão provocando trans-
tornos no planeta. Muitos textos demonstram que o 
descaso do ser humano ante a manutenção do clima 
terrestre poderá levar a destruição completa da nos-
sa biodiversidade. Texto de Janet Larsen, diretora do 
Instituto de Pesquisa Política da Terra, afirma que “A 
persistência de uma seca enorme, associada a ventos 
fortes e a altas temperaturas, constituíram-se em um 
cenário para a ocorrência do pior incêndio na história 
da Austrália. O dia 9 de fevereiro de 2009, agora co-
nhecido como o ‘Sábado Negro’, ou ‘o mercúrio em 
Melbourne’, a temperatura atingiu a marca de 46,4 
graus Celsius provocando a queima de mais de um 
milhão de hectares no Estado de Victoria, destruindo 
mais de 2.000 casas e matando mais de 170 pessoas, 
dezenas de milhares de bovinos e ovinos, e 1 milhão 
de animais nativos.”
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Já o texto adaptado a partir do capítulo 3 do li-
vro Mobilizando para Salvar a Civilização (Nova York: 
WW Norton & Company, 2008), cujo título é “Tempe-
raturas ascendentes e mares ascendentes”, de Lester 
R. Brown, diz que “O aquecimento da terra, está pro-
vocando o degelo de duas enormes lâminas de gelo, 
uma na Antártida e outra na Groelândia região Ártica 
e que poderá provocar o aumento o nível do mar. Se 
o manto de gelo dessas duas regiões se derreterem, 
o nível do mar deverá se elevar em pelo menos 7 me-
tros (23 pés).”

Por isso, mais do que nunca, o engajamento do 
Brasil em projetos de desenvolvimento de combustíveis 
alternativos capacitará técnicos e indústrias, de forma 
a criar uma base tecnológica madura. 

Sendo assim, esta proposta legislativa contempla 
os seguintes aspectos:

a) estabelecer e consolidar uma polí-
tica clara de desenvolvimento sustentável 
na produção de biocombustíveis e de com-
postos orgânicos para redução da emissão 
dos GEES;

b) instituir programa de estudos e pesqui-
sas para prospecção de fontes alternativas de 
compostos orgânicos destinados à redução da 
emissão dos gases poluidores e do consumo 
dos combustíveis fósseis;

c) estimular as instituições de ensino e 
pesquisas para o desenvolvimento de estudos 
visando ao uso de tecnologias para quebra da 
lignocelulose, potencializando a produção de 
biocombustíveis;

d) promover o desenvolvimento tecno-
lógico da academia, agências reguladoras e 
entes privados.

Obviamente, a iniciativa brasileira terá pleno su-
cesso se, além do apoio do Governo Brasileiro, suas 
agências reguladoras, fundos de fomento à pesquisa, 
indústria e academia desenvolverem tecnologias em 
consonância com as principais iniciativas mundiais. O 
Brasil está diante de uma excelente oportunidade de 
liderar iniciativas nessa área, gerando, adicionalmente, 
uma capacidade exportadora, cujas dimensões ainda 
requerem estudos.

Há que se notar que essa iniciativa é consistente 
e compatível com o programa de exploração do Pré-
-Sal, na medida em que demonstra o compromisso 
ambiental do Brasil.

Ressalte-se que, além dos aspectos contempla-
dos na proposta, é necessário que os mesmos be-
nefícios e incentivos atribuídos aos biocombustíveis 
estendam-se ao Programa Nacional de Pesquisa e 

Desenvolvimento de Compostos Orgânicos de Ori-
gem Vegetal.

Por todo o exposto, entendemos que esta pro-
posição, além de atender o Brasil, que é grande con-
sumidor de combustíveis fósseis, beneficiará a econo-
mia mundial, que necessita desses combustíveis para 
alimentar os parques industriais e contribuirá para a 
preservação do meio ambiente. Esta proposição pro-
moverá, ainda, a diversificação e ampliação da dispo-
nibilidade de energia no mercado. 

Contamos, portanto, com o apoio dos nobres 
pares para a sua rápida aprovação e transforma-
ção em lei.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Deputado Sandes Junior.

PROJETO DE LEI Nº 317, DE 2011 
(Do Sr. Antonio Bulhões)

Veda a utilização de carvão vegetal 
produzido com matéria-prima oriunda de 
extrativismo, altera a Lei nº 4.771, de 15 de 
setembro de 1965, Código Florestal, e a Lei 
nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e dá 
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei veda a utilização de carvão vegetal 

produzido com matéria-prima oriunda de extrativismo, 
estabelece cronograma para a redução progressiva do 
volume de sua utilização, altera a Lei nº 4.771, de 15 
de setembro de 1965, que “institui o novo Código Flo-
restal”, dispondo sobre a reposição florestal e o Plano 
de Suprimento Sustentável, e aperfeiçoa tipo penal re-
lativo ao corte ilegal de madeira nativa constante na 
Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que “dispõe 
sobre as sanções penais e administrativas derivadas 
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e 
dá outras providências”.

Art. 2º A partir de 10 (dez) anos contados da data 
de entrada em vigor desta Lei, fica vedada, em todo o 
território nacional e para qualquer fim, a utilização de 
carvão vegetal produzido com matéria-prima oriunda 
de extrativismo.

§ 1º Para efeitos desta Lei, considera-se extra-
tivismo a atividade produtiva baseada na extração ou 
coleta de produtos naturais não cultivados.

§ 2º O disposto no caput não se aplica à madei-
ra oriunda de:

I – manejo florestal realizado por meio de Plano 
de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) aprovado pelo 
órgão competente integrante do Sistema Nacional do 
Meio Ambiente (Sisnama);
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II – supressão de vegetação devidamente auto-
rizada, para fins diversos da produção de carvão ve-
getal, pelo órgão competente integrante do Sisnama.

§ 3º O disposto nesta Lei não se aplica ao car-
vão produzido a partir da utilização da casca de coco 
babaçu.

Art. 3º As empresas industriais consumidoras de 
carvão vegetal observarão o seguinte cronograma de 
redução do volume utilizado de carvão vegetal produ-
zido com matéria-prima oriunda de extrativismo :

I – em 2 (dois) anos, redução em 20% (vinte por 
cento) do volume utilizado na data de entrada em vi-
gor desta Lei;

II – em 4 (quatro) anos, redução em 40% (qua-
renta por cento) do volume utilizado na data de entrada 
em vigor desta Lei;

III – em 6 (seis) anos, redução em 60% (sessen-
ta por cento) do volume utilizado na data de entrada 
em vigor desta Lei;

IV – em 8 (oito) anos, redução em 80% (oitenta 
por cento) do volume utilizado na data de entrada em 
vigor desta Lei;

V – em 10 (dez) anos, eliminação da utilização de 
carvão vegetal produzido com matéria-prima oriunda 
de extrativismo.

§ 1º O cronograma estabelecido no caput não 
elide a aplicação de disposições mais restritivas pre-
vistas em: 

I – Plano de Suprimento Sustentável aprovado 
pelo órgão competente do Sisnama;

II – Plano Integrado Floresta-Indústria (PIFI) apro-
vado pelo órgão competente do Sisnama antes da data 
de entrada em vigor desta Lei.

§ 2º O cronograma estabelecido no caput apli-
ca-se também à adaptação do Plano de Suprimento 
Sustentável de empresas siderúrgicas, metalúrgicas ou 
outras que consomem grande quantidade de carvão 
vegetal ou lenha à obrigação de utilização exclusiva de 
matéria-prima oriunda de florestas plantadas.

Art. 4º Os arts. 20 e 21 da Lei nº 4.771, de 15 de se-
tembro de 1965, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 20. As pessoas físicas ou jurídi-
cas que utilizam matéria-prima florestal em 
suas atividades podem suprir-se de recursos 
oriundos de:

I – florestas plantadas;
II – Plano de Manejo Florestal Sustentá-

vel (PMFS) de floresta nativa aprovado pelo 
órgão competente do Sistema Nacional do 
Meio Ambiente (Sisnama);

III – supressão de vegetação nativa au-
torizada, na forma da lei, pelo órgão compe-
tente do Sisnama;

IV – outras formas de biomassa florestal 
definidas pelo órgão competente do Sisnama. 

§ 1º As disposições do caput não elidem 
a aplicação de disposições mais restritivas 
previstas em lei ou regulamento, licença am-
biental ou Plano de Suprimento Sustentável 
aprovado pelo órgão competente do Sisnama.

§ 2º Na forma do regulamento, são obri-
gadas à reposição florestal as pessoas físicas 
ou jurídicas que utilizam matéria-prima flores-
tal oriunda de supressão de vegetação nativa 
ou detenham autorização para supressão de 
vegetação nativa.

§ 3º Fica isento da obrigatoriedade da 
reposição florestal aquele que comprovada-
mente utilize:

I – costaneiras, aparas, cavacos ou outros 
resíduos provenientes da atividade industrial;

II – matéria-prima florestal:
a) oriunda de PMFS;
b) oriunda de floresta plantada;
c) não-madeireira, salvo disposição con-

trária estabelecida em regulamento ou ato 
normativo do órgão competente do Sisnama.

§ 4º A isenção da obrigatoriedade da re-
posição florestal não desobriga o interessado 
da comprovação junto à autoridade compe-
tente da origem do recurso florestal utilizado.

§ 5º A reposição florestal será efetivada 
no Estado de origem da matéria-prima utili-
zada, mediante o plantio de espécies nativas, 
conforme determinações do órgão competente 
do Sisnama.

§ 6º O pequeno proprietário ou possui-
dor rural familiar fica desobrigado da reposi-
ção florestal, se a matéria-prima florestal for 
destinada a utilização no imóvel de origem.

§ 7º Os órgãos competentes do Sisna-
ma manterão sistema integrado de controle 
da reposição florestal, com informações dis-
ponibilizadas por meio da Rede Mundial de 
Computadores. (NR)”

“Art. 21. As empresas industriais que utili-
zam grande quantidade de matéria-prima flores-
tal são obrigadas a elaborar e implementar Pla-
no de Suprimento Sustentável, a ser submetido 
à aprovação do órgão competente do Sisnama.

§ 1º O Plano de Suprimento Sustentável 
assegurará produção equivalente ao consu-
mo de matéria-prima florestal pela atividade 
industrial.

§ 2º O Plano de Suprimento Sustentável 
incluirá, no mínimo:
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I – programação de suprimento de ma-
téria-prima florestal;

II – indicação das áreas de origem da 
matéria-prima florestal georreferenciadas;

III – cópia do contrato entre os particula-
res envolvidos, quando o Plano de Suprimen-
to Sustentável incluir suprimento de matéria-
-prima florestal oriunda de terras pertencentes 
a terceiros.

§ 3º As áreas de origem da matéria-prima 
florestal próprias ou de terceiros ficam vincu-
ladas ao empreendimento industrial mediante 
averbação nas respectivas matrículas no Re-
gistro de Imóveis competente.

§ 4º Admite-se o suprimento mediante 
produtos em oferta no mercado somente na 
fase inicial de instalação da atividade indus-
trial, nas condições e durante o período, não 
superior a 10 (dez) anos, previsto no Plano de 
Suprimento Sustentável.

§ 5º O Plano de Suprimento Sustentável 
de empresas siderúrgicas, metalúrgicas ou 
outras que consomem grandes quantidades 
de carvão vegetal ou lenha estabelecerá a 
utilização exclusiva de matéria-prima oriunda 
de florestas plantadas e será parte integrante 
do processo de licenciamento ambiental do 
empreendimento.

§ 6º Além do previsto no § 5º, podem ser 
estabelecidos em regulamento outros casos 
em que se aplica a obrigação de utilização 
exclusiva de matéria-prima oriunda de flores-
tas plantadas.

§ 7º Os parâmetros de utilização de maté-
ria-prima florestal para fins de enquadramento 
das empresas industriais ao disposto no caput 
serão estabelecidos em regulamento. (NR)”

Art. 5º O art. 45 da Lei nº 9.605, de 12 de feverei-
ro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 45. Cortar ou transformar em carvão 
madeira de espécie nativa em desacordo com 
as determinações legais:

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos, e multa. (NR)”

Art. 6º Fica vedado favorecer o carvão vegetal 
produzido com matéria-prima oriunda de extrativismo 
com não tributação ou alíquota zero do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI).

Art. 7º A inobservância do disposto nesta Lei su-
jeita os infratores às sanções penais e administrativas 
previstas pela Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 
e seu regulamento, sem prejuízo da obrigação de, in-

dependentemente da existência de culpa, reparar os 
danos causados.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor após decorridos 
120 (cento e vinte) dias de sua publicação oficial.

Justificação

Primeiramente cumpre esclarecer que este proje-
to de lei foi inspirado no PL 3.003/2008, do Deputado 
Fernando Gabeira, que foi arquivado, em 31-1-2001, 
em razão do término da 53ª legislatura, nos termos 
do Artigo 105 do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados.

Não estando mais o parlamentar no exercício 
do mandato nesta legislatura, tomamos a iniciativa de 
reapresentá-lo, diante da relevância do tema, na forma 
do substitutivo apresentado pelo Deputado Arnaldo 
Jardim, aprovado na Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, com a alteração suge-
rida pelo Deputado João Paulo Cunha, em seu pare-
cer oferecido na Comissão de Finanças e Tributação.

O projeto estabelece um cronograma para reduzir 
progressivamente o consumo de carvão vegetal pro-
duzido com matéria-prima proveniente de extrativismo, 
de forma que, em 10 anos, seja eliminada essa prática 
fortemente ligada ao desmatamento ilegal.

Esse cronograma, contudo, não embaraça a apli-
cação de medidas mais severas estabelecidas em 
Plano de Suprimento Sustentável e Plano Integrado 
Floresta-Indústria, aprovados pelo Sisnama.

A proposição também altera os arts. 20 e 21 da Lei 
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, Código Florestal, 
de forma a garantir a autossuficiência de empresas que 
consomem grandes quantidades de matéria-prima flo-
restal. Os aperfeiçoamentos propostos são inspirados 
no Decreto 5.975/2006, que regulamenta a lei.

É também proposta uma alteração no art. 45 da 
Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe 
sobre as sanções penais e administrativas derivadas 
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, 
de forma a possibilitar que se puna, com detenção e 
multa, as condutas de cortar ou transformar em car-
vão madeira de espécie nativa em desacordo com as 
determinações legais.

Outra alteração importante se refere à vedação de 
favorecer o carvão vegetal produzido com matéria-prima 
oriunda de extrativismo com não tributação ou alíquota 
zero do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

Considerando-se que esta proposição irá contri-
buir para controlar o desflorestamento que tanto en-
vergonha o País, peço o apoio dos nobres Pares para 
a sua aprovação.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Deputado Antonio Bulhões, PRB – SP.
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PROJETO DE LEI Nº 318, DE 2011 
(Do Sr. Bernardo Santana de Vasconcellos)

Regulamenta o exercício da atividade 
das Cooperativas de Profissionais da Saú-
de que menciona e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art.1° É assegurado a todos os profissionais de 

saúde a sua organização laboral sob a forma de coope-
rativa, com o objetivo de prestação de serviços aos es-
tabelecimentos de saúde públicos ou privados ,órgãos 
e entidades da administração pública federal,estadual 
ou municipal,direta ou indireta,sociedades sob o con-
trole direto ou indireto da União,dos Estados ou dos 
Municípios, empresas privadas,seguradoras e ope-
radoras de planos de saúde,entidades filantrópicas e 
outras cooperativas.

Parágrafo Único- Consideram-se estabele-
cimentos de serviços de saúde para os efeitos 
desta Lei, os hospitais, pronto-socorros,clínicas 
médicas,odontológicas,de fisioterapia,de psicolo-
gia e de fonoaudiologia,laboratórios de anatomia 
patológica,citológica ou de análises clínicas,as em-
presas prestadoras de serviços de atenção domi-
ciliar à saúde,tanto em seus atendimentos internos 
quanto nos externos e domiciliares aos pacientes,os 
serviços de diálise,raios X ,radiodiagnóstico e 
radioterapia,quimioterapia e de banco de sangue.

Art. 2º Não haverá vínculo empregatício entre o 
profissional de saúde cooperado e o respectivo esta-
belecimento contratante.

Art. 3º Por tratar-se de vínculo cooperativo, o co-
operado terá liberdade de fazer-se substituir na escala 
de atendimentos por outros cooperados, que atendam 
os mesmos requisitos fixados pelo estabelecimento, 
na forma dos parágrafos deste artigo.

§ 1º – A substituição do profissional cooperado 
em determinada escala deverá ser precedida de co-
municação formal ao contratante em prazo que seja 
previamente estabelecido pelo contratante.

§ 2º – A liberdade de substituição prevista nesta 
lei não exime o cooperado de seguir as normas internas 
que disciplinam o funcionamento do estabelecimento 
contratante, notadamente para assegurar a boa orga-
nização e andamento dos serviços.

Art. 4º O estabelecimento novo de saúde contra-
tante poderá estabelecer limites quantitativos ao número 
de profissionais cooperados que lhe prestarão serviços, 
bem como critérios para o ingresso de aceitação des-
ses profissionais, levando-se em conta a experiência, 
a titulação e especialização do profissional.

Art. 5º: Também não será reconhecido o vínculo 
trabalhista do profissional cooperado que prestar ser-
viços nas seguintes hipóteses:

a) profissional cooperado que se utiliza de 
um estabelecimento de saúde aberto, para o 
atendimento de seus pacientes, remunerando o 
referido estabelecimento pelo uso da estrutura 
diretamente, através do paciente, ou de seu 
convênio ou planos ou seguro saúde, desde 
que seus honorários sejam pagos através da 
cooperativa a qual pertença.

b) profissional cooperado integrante de 
equipe de saúde do estabelecimento contra-
tante que não receba deste remuneração, re-
cebendo pela sua produção efetiva diretamente 
da cooperativa a qual pertença, dos convênios, 
dos planos ou seguros-saúde.

Parágrafo Único. Não descaracteriza a condição 
prevista na alínea “b” o fato de o agente pagador efe-
tuar o pagamento ao estabelecimento de saúde, para 
que este repasse os honorários ao prestador do ser-
viço, através de sua cooperativa.

Art. 6º Desde que atendidos os pressupostos 
contidos nesta lei, a aplicação de penalidades decor-
rentes do reconhecimento da relação de emprego pela 
autoridade administrativa deverá ser precedida de de-
cisão irrecorrível da Justiça do Trabalho, reconhecendo 
a relação de emprego do autor da respectiva ação.

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação

O presente projeto pretende regulamentar o exer-
cício dos Profissionais de Saúde da atividade das Co-
operativas de Saúde, uma vez que as atividades das 
sociedades cooperativas, regulamentadas através da 
Lei nº 5.764/71, é matéria de grande controvérsia, no 
âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, 
quanto a caracterização ou não de vínculo emprega-
tício entre os cooperados e as entidades, para efeito 
de incidência da contribuição previdenciária prevista 
no art. 22, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991. Des-
sa forma o presente projeto vem suscitar este dilema. 

Assim, em se tratando de cooperativa validamen-
te constituída e validamente contratada, o prestador 
do serviço é sócio da cooperativa e não tem qualquer 
vínculo empregatício, quer com a cooperativa quer com 
o tomador do serviço, não lhe sendo devido qualquer 
direito trabalhista. Pois, cada profissional é um asso-
ciado e não um empregado. A relação de parceria en-
tre a Cooperativa e o Contratante é uma relação con-
tratual onde todos os profissionais estão vinculados à 
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cooperativa na qualidade de sócios e de usuários dos 
serviços da cooperativa, conforme o disposto no art. 
3º, da Lei nº 5.764/71: 

“celebram contrato de sociedade coope-
rativa as pessoas que reciprocamente se obri-
gam a contribuir com bens ou serviços para 
o exercício de uma atividade econômica, de 
proveito comum...” 

Sua origem remonta ao Século XIX, na Inglaterra, 
como forma de reação dos trabalhadores à revolução 
industrial. No Brasil, a Constituição Federal de 1988, 
no seu art. 174, parágrafo 2º., estabelece o apoio e 
estímulo ao cooperativismo: 

Art. 174. Como agente normativo e regulador 
da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma 
da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planeja-
mento, sendo este determinante para o setor público 
e indicativo para o setor privado. [...] 

§ 2º – A lei apoiará e estimulará o cooperativismo 
e outras formas de associativismo. 

As cooperativas são de grande importância na 
economia, tanto que a OIT, pela Recomendação 127/66, 
destacou que: 

“com a finalidade de melhorar as oportu-
nidades de emprego, as condições de trabalho 
e as receitas dos trabalhadores agrícolas sem 
terras, deveriam estes ser ajudados, quando 
for conveniente, a organizarem-se, voluntaria-
mente, em cooperativas de trabalho”. 

É importante essa regulamentação de forma a 
acabar com as interpretações que vêm ocorrendo e 
gerando preconceito quanto as atividades de coope-
rativismo na área da saúde, bem como sua linha de 
argumentação de que: (1) os Hospitais estariam ter-
ceirizando a atividade precípua, o que é condenado 
pela jurisprudência atual (Súmula 331 do TST); e (2) 
que as tradicionais e há muito utilizadas cooperativas 
de profissionais de saúde que seriam associações 
fraudulentas e existiriam apenas para que direitos tra-
balhistas dos médicos fossem logrados. 

A terceirização da atividade dos profissionais da 
saúde, ao contrário desse entendimento adotado pela 
Fiscalização do Trabalho, é, sim, regular e lícita, desde 
que observados, obviamente, a inexistência dos pres-
supostos fático-jurídicos da relação de emprego e que 
a terceirização em questão não se trata de terceiriza-
ção mas de atividade fim.

Trazendo as lições do i.Ministro do TST e Jurista 
Maurício Godinho Delgado: 

“Objetiva, desse modo, o Princípio da 
Dupla Qualidade que as cooperativas desta-

quem-se por uma peculiaridade em face das 
outras associações: o próprio associado é um 
dos beneficiários centrais dos serviços por ela 
prestados. De fato, é o que ocorre, de manei-
ra geral, com as tradicionais cooperativas de 
prestação de serviços, clássicas no mercado 
de trabalho (ilustrativamente, cooperativas de 
operadores autônomos de serviços de táxi, 
de operadores autônomos de serviços mé-
dicos, etc..) 

(...) 
Observe-se, ilustrativamente, como atua 

o Princípio da Retribuição Pessoal Diferen-
ciada na prática do mercado econômico. (...) 
O mesmo pode ocorrer com cooperativas de 
serviços médicos autônomos: o cooperado 
médico, que já labora como profissional autô-
nomo, aufere, em função do cooperativismo, 
clientela específica, certa e larga – clientela 
inimaginável caso ele estivesse atuando 
sozinho, isolado em seu consultório; além 
disso, a cooperativa presta-lhe diversos 
outros serviços, ampliando seu potencial.” 

Assim, observa-se nas sociedades cooperativas 
de profissionais da saúde a presença de todas as carac-
terísticas básicas preceituadas na Lei de Cooperativas 
nº 5.764/71, as quais estão corporificadas em basica-
mente dois Princípios que regem o Cooperativismo: 

1 – o Princípio da Dupla Qualidade, segundo 
o qual o cooperado é, ao mesmo tempo, cooperado 
e cliente da cooperativa, na medida em que também 
recebe bens ou serviços da sociedade; 

2 – o Princípio da Retribuição Pessoal Dife-
renciada, segundo o qual o cooperado, associado à 
cooperativa, tem melhores condições retributivas do 
que teria se independente fosse. 

Destaca-se, que não existe qualquer vinculação, 
seja trabalhista, previdenciária ou de qualquer natureza 
entre o profissional e o contratante conforme descrito 
no artigo 422 da CLT. 

Portanto, com relação as cooperativas dos profis-
sionais da saúde realmente autônomas, a terceirização 
pode ser realizada, já que, como visto, os serviços con-
tratados dizem respeito à atividade-meio do tomador 
de serviço; e, de maneira geral, não estão presentes, 
concomitantemente, entre cooperado e tomador de ser-
viços, os requisitos listados no artigo 3º da CLT, quais 
sejam, pessoalidade, não-eventualidade, remuneração 
e, principalmente, subordinação. Destarte, a coopera-
tiva não pode ser considerada como um atentado aos 
direitos dos trabalhadores. O seu objetivo é a redução 
de custos mediante aprimoramento da produção, tra-
zendo melhores condições de vida. No caso especifico 
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deste projeto de lei o setor de saúde, um dos segmen-
tos cooperativistas que mais tem crescido no país nos 
últimos anos, ocorre a reunião de médicos, dentistas, 
enfermeiras e outros profissionais do setor, visando o 
atendimento público de saúde, de boa qualidade, em 
melhores condições de trabalho e remuneração geral-
mente melhor do que a percebida pelos associados 
quando assalariados da rede pública de saúde.

Além do que, os texto do presente proposta de 
Projeto de Lei já foi objeto de discussão na legislatu-
ra passada, tendo sido aprovado na forma em que se 
apresenta pela Comissão de Desenvolvimento Econô-
mico Industria e Comércio – CDEIC. 

Diante de todos os motivos expostos, e estando 
evidente o alcance social da medida pleiteada, espe-
ramos contar com o apoio de nossos ilustres Pares 
para a aprovação do projeto de lei nesta oportunidade 
apresentado. 

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Deputado Bernardo Santana de Vasconcellos.

PROJETO DE LEI Nº 319, DE 2011 
(Do Sr. Walter Tosta)

Dispõe sobre a acessibilidade para 
as pessoas com deficiência em bibliotecas 
públicas ou privadas e livrarias.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Esta lei regula, em todo o território nacio-

nal, a acessibilidade para as pessoas com deficiência 
ou com mobilidade reduzida em bibliotecas públicas 
ou privadas.

Art. 2º Ficam obrigadas as bibliotecas, públicas 
ou privadas, a dispor de meios de acesso ao teor de 
seus acervos para as pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida.

Art. 3º Devem dispor as bibliotecas da quantidade 
mínima de um exemplar impresso em sistema braile 
para cada título do seu acervo.

Parágrafo único. Para as pessoas com deficiên-
cia, permanente ou temporária, que por qualquer razão 
não puderem realizar a leitura em braile, a biblioteca 
disporá ou de arquivo em áudio do título desejado ou 
de um funcionário que possa realizar a leitura do tex-
to, por meio de linguagem falada, em idioma nacional.

I. No caso de disponibilização de arquivo em 
áudio, a biblioteca deverá dispor de meios para a exe-
cução o arquivo e fones de ouvido para que se possa 
prover acesso efetivo ao teor desejado.

II. No caso de retirada do arquivo em áudio para 
sua execução em local diverso da biblioteca este deverá 
ser disponibilizado por meio de CD ou mídia equivalente 
capaz de ser executada em computadores domésticos.

III. Os arquivos em áudio deverão ser protegidos 
contra cópias não permitidas. 

IV. Em caso de disponibilização de funcionário para 
a realização da leitura do material desejado, por meio 
de linguagem falada, deverá a biblioteca disponibilizar 
espaço reservado, de modo que a emissão de voz não 
atrapalhe as demais pessoas que utilizam o espaço.

Art. 4º Ficam obrigadas as bibliotecas a dispor 
de rampas de acesso, mesas e estações de leitura 
adaptadas para receber cadeirantes, inclusive com 
suportes de mesa para livros.

Parágrafo único. As bibliotecas com mais de um 
pavimento e sem condições físicas para a implemen-
tação de rampas de acesso, deverão dispor de eleva-
dores capazes de prover o deslocamento das pessoas 
com deficiência ao piso superior.

Art. 5º Todas as bibliotecas devem no seu interior 
e exterior possuir sinalização visual indicativa da loca-
lização dos seus setores internos e externos, de modo 
que os deficientes auditivos possam ter pleno acesso 
e orientação nestes estabelecimentos.

Art. 6º No que couber, esta lei se aplica também 
às livrarias.

Art. 6º São revogadas as disposições em contrário.
Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação.

Justificação

Esta proposição consagra uma evolução e tem 
por objetivo proteger o direito social dos seres huma-
nos que necessitam de assistência especial.

O projeto de lei oferece assistência às pessoas 
com deficiência que buscam as bibliotecas, estabele-
cimentos destinados à leitura ou aquisição de obras 
literárias, pesquisa e aprendizado. Visando precipua-
mente garantir o amplo acesso ao acervo e teor contido 
e administrado por estes estabelecimentos.

Busca a proposição alcançar um patamar civiliza-
tório mínimo e satisfatório a todos aqueles que buscam 
a leitura de obras contidas em bibliotecas, públicas ou 
privadas, ou aquisição de obras literárias em livrarias.

É importante que se diga que a Constituição 
Federal determina que a educação é direito social e, 
portanto, o acesso à leitura é dever do Estado e direito 
de todos. Legitimando em seu artigo 23, V, esta Casa 
de Leis, no que lhe cabe, em proporcionar meios de 
acesso à cultura, ciência e educação.

Insta salientar que todos os países tidos como 
“desenvolvidos” primam, sobretudo, pelo acesso amplo 
e irrestrito de suas obras literárias.

É sabido que a educação, a informação e o acesso 
às obras didáticas ou culturais, promove a ampliação 
da capacidade técnica e do padrão cultural ostentados 
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pelo nosso povo, de uma forma que promove indistin-
tamente melhorias na qualidade de vida, nos avanços 
das pesquisas em geral, do ensino, bem como de toda a 
bagagem intelectual que uma nação é capaz de produzir.

A proposição ainda oferece ao cidadão com defici-
ência um verdadeiro incentivo para freqüentar as bibliote-
cas espalhadas por todo Brasil. Igualmente, a proposição 
termina por preservar, ao final, a vida e a saúde humana.

O presente projeto, também será um acalento 
para fomentar a vendagem de obras literárias em nosso 
País, visto que com o amplo acesso às livrarias, estas 
passarão a atender de forma irrestrita um segmento 
ainda pouco explorado no Brasil.

Ante o exposto, pela relevância do projeto, e pelos 
benefícios que dele advirão, espero dos nobres pares 
apoio para sua aprovação. 

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Walter Tosta, Deputado Federal PMN – MG.

PROJETO DE LEI Nº 320, DE 2011 
(Do Sr. Walter Tosta)

Dispõe sobre a acessibilidade e elimi-
nação de barreiras em comunidades qui-
lombolas.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Esta lei regula, em todo o território nacio-

nal, a acessibilidade para as pessoas com deficiência 
ou mobilidade reduzida em comunidades quilombolas.

Art. 2º Ficam obrigadas as comunidades quilom-
bolas a implementar as medidas de acessibilidade e 
eliminação de barreiras em vigor em território nacional.

Art. 3º Ficam isentos de tributação os equipamen-
tos de acessibilidade para pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida, adquiridos para uso próprio, em 
comunidades quilombolas.

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

Justificação

Esta proposição visa garantir a acessibilidade 
e eliminação de barreiras, impondo às comunidades 
quilombolas a implementação das medidas já em vigor 
no território nacional.

Muito embora se deva ponderar a questão das 
tradições quilombolas, é fato que a acessibilidade é 
mais uma questão de humanidade que de tradição.

Noutro giro, a proposição promove meio hábil 
para uma efetiva melhoria na qualidade de vida das 
pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida 
que vivem nas comunidades quilombolas.

As comunidades quilombolas possuem direito 
de propriedade de suas terras consagrado desde a 

Constituição Federal de 1988. Agora é preciso prover 
qualidade de vida para os que nessas terras residem.

Um importante passo para a promoção da alme-
jada qualidade de vida é a imposição da implementa-
ção das regras de acessibilidade, associada à isenção 
na tributação para a aquisição de equipamentos como 
muletas, cadeiras de rodas, elevadores hidráulicos e 
o que mais puderem adquirir as pessoas viventes nas 
comunidades quilombolas.

 Um levantamento da Fundação Cultural Palma-
res (FCP) mapeou 3.524 comunidades quilombolas 
no Brasil. Há outras fontes, no entanto, que estimam 
cerca de 5 mil comunidades. Partindo dessa perspec-
tiva, significativa parcela da população brasileira está 
inserida no contexto quilombola. E em consequência 
o segmento das pessoas portadoras de deficiência ou 
com mobilidade reduzida.

 É importante que o soberano parlamento inicie 
a adoção de medidas para prover a infraestrutura e a 
qualidade de vida nas comunidades quilombolas, com 
a inclusão produtiva das pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida contidas nas comunidades, 
desenvolvimento local e direitos de cidadania.

No que se refere às políticas universais de se-
gurança, eliminação de barreiras e acesso em geral, 
o Poder Executivo deve estabelecer metas de atendi-
mento aos quilombolas.

Ante o exposto, pela relevância do projeto, e pelos 
benefícios que dele advirão, espero dos nobres pares 
apoio para sua aprovação. 

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Walter Tosta, Deputado Federal PMN – MG.

PROJETO DE LEI Nº 321, DE 2011 
(Do Sr. Walter Tosta)

Dispõe sobre a acessibilidade em es-
tádios, ginásios e eventos esportivos.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Esta lei regula, em todo o território nacio-

nal, a acessibilidade para as pessoas com deficiência 
ou mobilidade reduzida em estádios, ginásios e demais 
locais sede de eventos esportivos.

Art. 2º Ficam obrigados os estádios, ginásios e 
demais locais utilizados como sede de eventos es-
portivos, a dispor de meios de acesso às suas arqui-
bancadas e demais áreas destinadas ao público para 
as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Art. 3º Devem ser reservados 5% dos ingressos e 
lugares de qualquer evento esportivo para as pessoas 
com deficiência ou mobilidade reduzida.

Parágrafo único. Havendo esgotamento da bilhe-
teria comum cessa a reserva de 50% das vagas des-
tinadas às pessoas com deficiência, sendo garantida 
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em qualquer caso a ocupação das restantes apenas 
às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Art. 4º As cadeiras, arquibancadas e demais lo-
cais destinados a receber as pessoas com deficiência 
ou mobilidade reduzida deverão ser reservados, de 
modo que se reduza o risco de dano físico em even-
tual evacuação emergencial do local.

§1º As vagas destinadas às pessoas com defi-
ciência que se utilizam de cadeira de rodas deveram 
possuir rota de acesso livre de obstáculos e espaço 
suficiente para manobra da cadeira.

§2º As vagas destinadas às pessoas com defici-
ência visual ou que levem consigo cão-guia, deverão 
possuir espaço suficiente para acomodação do animal.

§3º As vagas destinadas às demais pessoas com 
deficiência ou mobilidade reduzida deverão conter ca-
deira ou acomodação similar, com espaço acessível 
e suficiente para a realização de manobras, inclusive 
para aquelas pessoas que se utilizem de muletas, an-
dadores ou equipamentos similares.

§4º É garantido ao acompanhante da pessoa com 
deficiência ou mobilidade reduzida vaga em cadeira ou 
local imediatamente ao lado, à frente ou atrás daquele 
ocupado pela pessoa portadora de deficiência ou com 
mobilidade reduzida.

§5º A distribuição das vagas reservadas às pes-
soas com deficiência ou mobilidade reduzida será re-
alizada de forma equitativa.

Art. 5º Devem ser acessíveis as rotas para os 
banheiros, bebedouros, lanchonetes, entradas e saí-
das, inclusive as de emergência, assim como balcões 
e pontos de atendimento.

Art. 6º Dos panfletos ou informativos distribuí-
dos em eventos esportivos 5% devem obedecer ao 
sistema braile.

Art. 5º Todos os eventos esportivos devem possuir 
em seus pontos de atendimento pessoal qualificado 
para atender as pessoas com deficiência auditiva ou 
visual.

Art. 6º São revogadas as disposições em contrário.
Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação.

Justificação

Esta proposição visa garantir a acessibilidade 
aos iminentes e importantes eventos esportivos que 
estão por se realizar em solo nacional.

Dentro de pouco tempo o Brasil receberá a Copa 
do Mundo de Futebol – FIFA, bem como sediará as 
Olimpíadas. Ambos eventos de magnânimas propor-
ções, e que indubitavelmente necessitam de especial 
atenção em relação a promoção da acessibilidade para 
as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Assim, se trata de um ponto de partida para que 
após esses grandiosos eventos que se darão no País, 
prossiga o Estado primando pela ampla acessibilidade, 
inclusive em eventos esportivos.

O presente Projeto de Lei oferece segurança, 
tranquilidade e conforto à todos aqueles, brasileiros 
ou não que desejam prestigiar os eventos esportivos 
sediados em solo nacional.

Sem dúvidas o acolhedor povo brasileiro uma vez 
mais evolui diante do mundo demonstrando sua capa-
cidade em expansão cultural e promoção do acesso 
irrestrito de seus eventos às pessoas com deficiência 
ou mobilidade reduzida.

Termina o esporte por ser igualmente, um direito 
do cidadão com deficiência ou mobilidade reduzida. Até 
porque não se pode esquecer dos formidáveis even-
tos paraolímpicos, que nos fazem render homenagens 
aos heróis que vencem os limites físicos e culturais, 
transpondo barreiras antes indestrutíveis e realizando 
façanhas muitas vezes impossíveis mesmo para aque-
les que não possuem qualquer deficiência.

A proposição ainda oferece ao cidadão com defici-
ência um verdadeiro incentivo para a prática de espor-
tes, promovendo quebras de paradigmas e melhorias 
diretas na qualidade de vida de importante segmento 
da sociedade brasileira.

A proposição, também promoverá, indiretamen-
te, a vendagem de bilheteria dos eventos esportivos 
realizados em solo nacional, isso pelo motivo de se 
passar a atender com dignidade um segmento que 
até então não possui condições suficientes de acesso, 
conforto e segurança para prestigiar eventos esporti-
vos pessoalmente.

Ante o exposto, pela relevância do projeto, e pelos 
benefícios que dele advirão, espero dos nobres pares 
apoio para sua aprovação. 

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Walter Tosta, Deputado Federal PMN – MG.

PROJETO DE LEI Nº 322, DE 2011 
(Do Sr. Walter Tosta)

Dispõe sobre a acessibilidade para as 
pessoas portadoras de deficiência visual.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Esta lei regula, em todo o território nacio-

nal, a acessibilidade para as pessoas com deficiência 
visual no acesso às informações bancárias, financeiras 
e todas as outras que relativas a controle ou geração 
de débito.

Art. 2º Ficam obrigadas às disposições desta 
lei as pessoas jurídicas de direito público ou privado 
que emitam contas, extratos, boletos ou documentos 
de cobrança.
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Art. 3º Quando solicitadas, as pessoas jurídi-
cas de direito público ou privado, que emitam contas, 
extratos, boletos de pagamento ou documentos de 
cobrança, devem realizar a emissão do documento 
em braile.

 Art. 3º Os terminais de auto-atendimento deverão 
possuir para os deficientes visuais, sistema de áudio 
que transmita todas as informações contidas na tela, 
além de teclas em braile.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput às 
instituições bancárias, financeiras, de telecomunicações 
e todas as demais pessoas jurídicas de direito público 
ou privado que disponibilizem ao público terminais de 
auto-atendimento.

Art. 6º São revogadas as disposições em contrário.
Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação.

Justificação

A presente proposição busca precipuamente pro-
porcionar às pessoas com deficiência visual acesso 
às informações bancárias, contas pessoais, e demais 
documentos que demonstrem movimentação gerado-
ra de débito.

É sabido que o sigilo bancário e de correspon-
dência é garantia constitucional do cidadão. Renegar 
tal garantia aos deficientes visuais é negar a vigência 
do texto constitucional.

Assim é que o presente Projeto de Lei ampara 
ampla e irrestritamente os deficientes visuais em seu 
sigilo bancário e de correspondência, evitando que 
estes necessitem da ajuda de outras pessoas para ter 
acesso às suas informações sigilosas.

Com a implementação da medida perseguida 
será possível a impressão de extratos bancários em 
braile, o envio e recebimento de boletos bancários, 
cobranças e demais contas como telefone, água e luz 
em braile, promovendo a acessibilidade e garantindo 
o exercício do direito constitucional do cidadão com 
grave deficiência visual.

Ante o exposto, pela relevância do projeto, e pelos 
benefícios que dele advirão, espero dos nobres pares 
apoio para sua aprovação. 

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Walter Tosta, Deputado Federal PMN – MG.

PROJETO DE LEI Nº 323, DE 2011 
(Do Sr. Daniel Almeida)

Dispõe sobre o salário mínimo a vi-
gorar a partir de 1º de Janeiro de 2011 e 
estabelece regras permanentes para valo-
rização deste.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A partir de 2011, o salário mínimo será 

reajustado em 1º de janeiro de cada ano, devendo o 
reajuste corresponder à soma dos seguintes índices 
apurados pelo Instituo Brasileiro de Geografia e Es-
tatística – IBGE:

I – a variação acumulada de doze meses do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, apurado 
no mês de novembro do ano anterior, para preservar 
o poder aquisitivo;

II – o percentual equivalente à taxa de variação 
real do Produto Interno Bruto do penúltimo ano, ga-
rantido um percentual mínimo de 3% (três por cento).

Parágrafo único. O valor resultante da aplicação 
deste artigo será arredondado para o valor inteiro e 
múltiplo de cinco, imediatamente superior.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua 
promulgação.

Justificação

O objetivo deste Projeto é garantir a continui-
dade da política de valorização do salário mínimo 
iniciada no primeiro governo Lula. A proposição aqui 
estabelecida foi apresentada como minuta de Projeto 
de Lei junto à Comissão Representativa do Congres-
so na última legislatura pelo Deputado Fredo Júnior, 
inspirada em emenda do Deputado Flávio Dino, do, à 
PCdoB do Maranhão Medida Provisória 474, de 2009, 
a primeira iniciativa do Poder Executivo de estabe-
lecer uma política de valorização do salário mínimo 
de longo prazo.

O estabelecimento de um piso de 3% como ganho 
real resolve o problema da vinculação desse reajuste 
no caso da variação do PIB vir a ser exíguo ou mesmo 
negativo. A existência desse piso é importante não só 
para não interromper ocasionalmente o crescimento 
real do valor do trabalho e dos proventos de benefí-
cios previdenciários a ele vinculados, como para dar 
à essa política uma necessária função anticíclica na 
economia nacional.

A permissão para o arredondamento do valor 
para múltiplo de cinco é uma medida prática, visando 
tão somente facilitar o saque bancário nos caixas ele-
trônicos, onde as cédulas de menor valor disponíveis 
é a de cinco reais.

Sala das Sessões, 9 de Fevereiro de 2011. – De-
putado Daniel Almeida.

PROJETO DE LEI Nº 324, DE 2011 
(Do Sr. Walter Tosta)

Dispõe sobre a acessibilidade nos sis-
temas de transporte público aéreo, aqua-
viário, ferroviário, rodoviário e metroviário.
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O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre a acessibilidade nos 

sistemas de transporte público aéreo, aquaviário, fer-
roviário, rodoviário e metroviário.

Art. 2º Os veículos de transporte coletivo deverão 
cumprir os requisitos de acessibilidade estabelecidos 
nesta Lei e no que couber aqueles estabelecidos pelas 
normas técnicas específicas.

Art. 3º Os veículos de transporte coletivo devem 
dispor de plataforma hidráulica ou rampa retrátil para 
promover a acessibilidade no embarque de pessoas 
com deficiência ou mobilidade reduzida.

Parágrafo único. Os veículos de transporte aéreo 
não são obrigados a dispor de plataformas hidráulicas 
ou rampas retráteis.

Art. 4º Os veículos de transporte coletivo devem 
dispor de sistema sonoro indicador dos locais de par-
tida e chegada.

Art. 5º Os veículos de transporte coletivo devem 
dispor de informe em áudio sobre a origem e o des-
tino da viagem até a próxima parada, bem como da 
previsão de duração da viagem até o destino próximo.

Art. 6º Os veículos de transporte coletivo devem 
dispor de 5% das suas vagas adaptadas, inclusive 
com corrimãos.

Parágrafo único. As vagas adaptadas poderão 
ser utilizadas pelos passageiros comuns quando não 
solicitadas por usuário portador de deficiência.

Art. 7º Os portos, aeroportos, rodoviárias, ferrovi-
árias e estações de metrô devem dispor de plataformas 
hidráulicas ou mecanismo equivalente de acesso aos 
veículos de transporte coletivo, suficientes para suprir 
ao menos 5% da sua capacidade máxima.

Parágrafo único. No caso dos aeroportos, o per-
centual a que se refere o caput deste artigo fica fixa-
do em 15%.

Art. 8º Os portos, aeroportos, rodoviárias, ferro-
viárias e estações de metrô devem dispor de informa-
tivos em áudio sobre a chegada, partida e destino dos 
veículos de transporte coletivo.

Art. 9º Os portos, aeroportos, rodoviárias, ferro-
viárias e estações de metrô devem dispor de guichês 
exclusivos para o atendimento das pessoas com defi-
ciência ou com mobilidade reduzida.

Art. 10º. Os portos, aeroportos, rodoviárias, ferro-
viárias e estações de metrô devem dispor de sinaliza-
ção visual indicativa das vias de acesso e dos guichês 
para o atendimento das pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida.

Art. 11. São revogadas as disposições em con-
trário.

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O presente Projeto de Lei consolida a evolução 
alcançada com a Lei 10.098, de 2000, e com o Decreto 
5.296, de 2004, tendo por objetivo proteger o direito 
social dos seres humanos que necessitam de assis-
tência especial, por serem pessoas com deficiência 
ou com mobilidade reduzida.

A questão da acessibilidade, muito bem amparada 
pela Lei em comento, merece não alguns ajustes, mas 
alguns complementos, de modo natural à alcançar o 
fim a que se propõe.

É claro que no ano 2000, quando a Lei foi im-
plementada esses ajustes não eram viáveis. Tanto 
que no ano de 2004 entrou em vigor o Decreto 5.296, 
consagrando uma nova etapa para a implementação 
da acessibilidade e desobstrução de barreiras, contu-
do, a sociedade ainda não estava preparada para uma 
alteração estrutural tão robusta, mas hoje a acessibili-
dade já foi consagrada e implementada em sua etapa 
inicial em muitos setores da sociedade. Tornando-se 
a presente proposição uma nova etapa para a consa-
gração da acessibilidade.

É importante que se diga que o segmento das 
pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida 
não busca privilégios, busca apenas a promoção e ob-
tenção de meios para que possa de fato usufruir em 
patamar de igualdade de tudo aquilo que os demais 
cidadãos da sociedade têm acesso.

O transporte coletivo, ainda hoje é um grande 
paradigma para a pessoa com deficiência ou com mo-
bilidade reduzida. Seja nos momentos de embarque 
e desembarque, seja nas acomodações do veículo.

O veículo que acomoda o cidadão com deficiência 
precisa proporcionar-lhe os mesmos conforto e segu-
rança que são proporcionados aos demais passagei-
ros. Com a garantia de que o portador de deficiência 
terá acesso amplo e irrestrito às informações, como 
momentos de chegada e saída, origem e destino, em-
barque e desembarque.

Para as pessoas com deficiência visual essa 
acessibilidade deve ser provida por meio de avisos e 
informes sonoros que supram a sua necessidade de 
informação inequívoca.

Ao passo que para as pessoas com deficiência 
que de algum modo possuem dificuldade de locomo-
ção a acessibilidade deve ser suprida por meio de pla-
taformas hidráulicas, elevadores ou rampas retráteis, 
estas em último caso e com inclinação inviabilize ou 
dificulte o acesso à pessoa com mobilidade reduzida. 

Outro ponto a se destacar é que não bastam os 
veículos de transporte estar devidamente preparados 
para receber esse segmento da sociedade, mas os 
pontos de concentração de embarque e desembarque 
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igualmente devem estar. De modo que sejam evitados 
atrasos, equívocos, desgastes e exposições do indiví-
duo durante o embarque e desembarque no veículo.

Ainda assim, insta lembrar que esses pontos de 
concentração – portos, aeroportos, rodoviárias, fer-
roviárias e estações de metrô – não apenas devem 
prover assistência no embarque e desembarque das 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, mas 
devem dispor de um ponto de atendimento específico 
para essas pessoas. Isso pelo motivo da notória difi-
culdade na locomoção dessas pessoas. Tal providência 
evitará constrangimentos e proporcionará um pronto e 
ágil atendimento ao segmento. 

Busca a proposição alcançar um patamar civili-
zatório mínimo e satisfatório a todos aqueles que ne-
cessitam se utilizar do sistema de transporte coletivo.

A proposição ainda oferece ao cidadão com de-
ficiência um verdadeiro incentivo para a utilização dos 
transportes coletivos. Fator que poderá inclusive pro-
porcionar aos setores uma maior vendagem de passa-
gens e ingressos para utilização do meio de transporte. 
Visto que passará a comportar, com dignidade, mais 
um segmento da sociedade.

Ante o exposto, pela relevância do projeto, e pelos 
benefícios que dele advirão, espero dos nobres pares 
apoio para sua aprovação. 

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Walter Tosta, Deputado Federal PMN – MG.

PROJETO DE LEI Nº 325, DE 2011 
(Do Sr. Rubens Bueno)

Altera o art. 1º da Lei nº 10.260, de 12 de 
julho de 2001, para dispor que os benefícios 
no âmbito do Fundo de Financiamento ao 
Estudante do Ensino Superior – FIES são 
aplicáveis a cursos superiores presenciais 
ou à distância.

Art. 1º O art. 1º da Lei nº 10.260, de 12 de julho 
de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art 1º Fica instituído, nos termos desta Lei, o 
Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Su-
perior (FIES), de natureza contábil, destinado à con-
cessão de financiamento a estudantes regularmente 
matriculados em cursos superiores não gratuitos, pre-
senciais ou à distância, e com avaliação positiva, de 
acordo com regulamentação própria, nos processos 
conduzidos pelo Ministério da Educação (MEC)” (NR) 

Art. 2º esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação

Dados do Ministério da Educação mostram que 
um em cada cinco novos alunos de graduação no país 

ingressam em um curso a distância. Ou seja: cerca de 
20% dos universitários já estudam por aulas na inter-
net e em pólos presenciais. Apesar do nome “ensino 
à distância” esse modelo de ensino é semipresencial, 
porque aulas totalmente a distância são proibidas pela 
legislação. 

Ressalte-se que o grande impulso para o cres-
cimento dessa modalidade de ensino (EAD) foi dado 
pelo próprio governo, com a criação da Universidade 
Aberta do Brasil, em 2005. Essa instituição tem 180 
mil vagas em cursos superiores oferecidos em parce-
ria com universidades federais. 

Em geral, os estudantes são atraídos pela versa-
tilidade, modularidade e capacidade de inclusão que 
a metodologia oferece. Por outro lado, a modalidade 
exige autonomia do estudante, porque as aulas são 
construídas por meio de tecnologias como fóruns de 
discussão, videoconferências e chats pela internet. 
Algumas das avaliações também podem ser feitas 
on-line, mas as provas devem ser presenciais, assim 
como parte do conteúdo das aulas e atendimento com 
os professores. 

Diante do exposto, não se pode ignorar as possi-
bilidades da educação a distancia (EAD) para a inclu-
são educacional de parcela considerável da população 
brasileira. Por isso, considero que o momento é propício 
para buscar novos caminhos que ajudem a repensar a 
educação em seu sentido mais amplo e recomendar 
ações direcionadas a promover a inserção do máximo 
de alunos que queiram concluir seus estudos e não 
tenham condições financeiras para fazê-lo

Nesse sentido, apresento este projeto para facilitar 
a entrada dos estudantes nas instituições particulares 
de ensino a distância credenciados pelo MEC para que 
possam, além de se aprimorar profissionalmente, ain-
da exercer o seu direito de postular a concessão de 
financiamento por meio do Fundo de Financiamento 
ao Estudante do Ensino Superior – FIES. 

Estou seguro de que em vista da oportunidade 
e da relevância da presente iniciativa, a matéria ha-
verá de receber o apoio dos ilustres Pares para a sua 
aprovação. 

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Deputado Rubens Bueno, (PPS – PR).

PROJETO DE LEI Nº 326, DE 2011 
(Do Sr. Rubens Bueno)

Institui a obrigatoriedade de prestação 
de serviços sociais profissionais por tempo 
determinado para os recém-graduados das 
instituições públicas de educação superior 
mantidas pela União. Altera o art. 44 da Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 
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 O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o serviço social profissional 

obrigatório para os recém formados em cursos de gra-
duação das instituições públicas da educação superior 
mantidas pela União. 

§ 1º Os recém-graduados do ensino superior pú-
blico deverão prestar serviço social, nos casos e termos 
das disposições regulamentares desta Lei. 

§ 2º O serviço social é um exercício de caráter 
temporal e obrigatório, nos termos e modalidades da 
legislação aplicável e que de acordo com a natureza 
de formação acadêmica, põe à disposição da socie-
dade a preparação profissional do recém-graduado. 

I – Se entende por serviço social, o trabalho de 
caráter temporal, que executem e prestem os recém-
-graduados a que se refere o artigo anterior, em inte-
resse da Sociedade e do Estado. 

II – O Serviço Social se prestará na forma e duran-
te o tempo previsto por esta Lei e será requisito prévio 
para obter o título ou grau acadêmico, não substituindo 
o estágio profissional obrigatório. 

Art. 2º Será facultado ao estudante realizar o 
serviço social profissional durante a vigência do curso, 
após cumprir os seguintes requisitos:

 I – Ter cursado o mínimo de 70% dos créditos 
das disciplinas de sua carreira; 

II – Estar devidamente autorizado pela unidade 
acadêmica responsável em sua faculdade a prestar o 
serviço social obrigatório. 

Art. 3º O serviço social profissional obrigatório 
instituído por esta Lei obedecerá aos seguintes prin-
cípios, nos termos da regulamentação:

I – prazo determinado, não superior a seis meses;
II – supervisão técnica a cargo da instituição de 

ensino formadora do profissional; 
III – atendimento preferencial das populações 

carentes;
IV – em projetos onde a instituição de ensino 

formadora estiver atuando. 
Art. 4º O serviço social profissional terá como 

objetivos:
 I – Propiciar a formação integral do recém-gradu-

ado através do contato direto dele com as necessidades 
da sociedade e a conscientização do compromisso que 
irá assumir como profissional, perante a sociedade; 

II – Gerar projetos acadêmicos baseados em 
problemáticas sociais concretas que contribuam para 
a solução das necessidades da comunidade, da re-
gião e do país; 

III – Ser um meio de enlace entre a Universidade 
e os setores público, privado, educativo e social; 

IV – Propiciar através do contato com seu entor-
no, que o recém-graduado adquira conhecimentos da 
realidade social e seus problemas. 

Art. 5º Os recém-graduados de instituições fede-
rais de ensino superior prestarão serviços à população, 
na área de sua especialidade de estudos, obedecendo 
aos seguintes critérios: 

I – em sua cidade de domicílio, quando houver 
necessidade de sua contribuição profissional;

II – em locais onde a União esteja promovendo 
atividades de desenvolvimento, resgate da cidadania 
e erradicação da miséria, próximos ao seu domicílio. 

Art. 6º Os serviços sociais a serem prestados 
deverão ser realizados em áreas compatíveis com a 
formação acadêmica do recém-graduado. 

Art. 7º Estão obrigados a prestar o serviço social 
profissional todos os recém-graduados que não pos-
suem atividades profissionais. 

§ 1º Estão isentos da obrigação de prestar ser-
viço social profissional obrigatório as pessoas com 
idade igual ou superior a sessenta anos, em obser-
vância à Lei nº 10.741 de 1º de outubro de 2003, Es-
tatuto do Idoso. 

§ 2º Nos demais casos, os recém-graduados so-
mente poderão deixar de prestar serviço social profis-
sional por causa de força maior, como nos casos de 
enfermidade ou outra causa grave, não sendo aceita a 
excusa de que não tenham recebido oferta ou requeri-
mento especial para a prestação do mesmo. 

Art. 8º A prestação do serviço social será de ca-
ráter obrigatório e remunerado nos termos da Lei, com 
as exceções que esta Lei assinala. 

§ 1º Nos casos em que a prestação de serviço 
social absorva totalmente as atividades do recém-
-graduado, a remuneração deverá ser proporcional à 
carga horária cumprida. 

Art. 9º A prestação de serviço social de que trata 
esta Lei se dará na forma de contratação por tempo 
determinado para atender a necessidade temporária 
de excepcional interesse público, nos termos da Lei 
8.745, de 9 de dezembro de 1993. 

Art. 10. O tempo de serviço prestado em virtu-
de de contratação nos termos desta Lei será contado 
para todos os efeitos. 

Parágrafo único. Sem prejuízo de qualquer natu-
reza, o profissional recém formado, referido no artigo 
1º desta Lei, prestará o serviço social obrigatório nos 
termos do art. 9º desta Lei. 

Art. 11. O art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo único:
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“Art. 44.  ................................................
Parágrafo único. “As diretrizes curricula-

res nacionais dos cursos de que trata o inciso 
II deste artigo preverão atividades obrigatórias 
de formação em projetos de extensão voltados 
para o desenvolvimento das comunidades ca-
rentes das respectivas regiões”.

Art. 12. O Ministério da Educação e seus órgãos 
competentes atuarão junto com as universidades e 
institutos de educação superior em seus respectivos 
âmbitos de competência, estabelecendo as linhas para 
o planejamento e a organização da prestação do ser-
viço social profissional. 

§ 1º As unidades acadêmicas e dependências 
administrativas respectivas elaborarão e desenvolve-
rão programas de extensão para este fim, de maneira 
coordenada.

§ 2º As universidades e institutos de ensino su-
perior propiciarão os apoios materiais e humanos para 
que as unidades acadêmicas desenvolvam a extensão. 

Art. 13. Para otimizar a prestação do serviço so-
cial pelos recém-graduados, as universidades e ins-
tituições públicas de ensino superior mantidas pela 
União, deverão celebrar convênios e contratos que 
estimem necessárias e pertinentes, com diferentes 
setores da área pública e privada e com associações 
da sociedade civil. 

Art. 14. A coordenação geral do serviço social 
no âmbito das universidades e instituições de ensino 
superior mantidas pela União caberá à Direção de Ex-
tensão Universitária, que será presidida por um coor-
denador nomeado e removido livremente pelo Reitor. 

Art. 15. Os recursos necessários à execução desta 
Lei serão anualmente previstos na Lei de Diretrizes Or-
çamentárias e incluídas no Orçamento Geral da União. 

Art. 16. Esta Lei entra em vigor no ano letivo sub-
sequente ao de sua publicação. 

Justificação

A Constituição da República Federativa do Brasil, 
em seu artigo 206, inciso IV estabelece a gratuidade 
do ensino público em estabelecimentos oficiais, porém, 
a idéia de se cobrar mensalidades dos alunos de gra-
duação do ensino público já foi ventilada nos debates 
acerca de possíveis contrapartidas à gratuidade do 
Ensino Superior público. Entretanto, poucos são os 
defensores de tal proposta. Para os que defendem a 
cobrança, existe o argumento de que no setor público 
estão, predominantemente, alunos vindos de classes 
sociais mais endinheiradas oriundas de escolas pri-
vadas de ensino Fundamental e Médio. Aí se estabe-
leceria o paradoxo: o ensino público seria dominado 
por estudantes que têm condições de pagar enquan-

to os estudantes de baixa renda, advindos do ensino 
fundamental público com menor qualidade, teriam de 
financiar seus estudos na iniciativa privada.

Segundo o Ministério da Educação – MEC, em 
2007 o custo anual de cada aluno de universidade fe-
deral aos cofres públicos foi R$ 15.118,04. A meta do 
ministério é que esse custo chegue a R$ 9.403,39 até 
2012 com os esforços do Programa de Apoio a Planos 
de Reestruturação e Expansão das Universidades Fe-
derais – REUNI. 

Nesse sentido, é justo, que os estudantes que se 
beneficiarem da privilegiada experiência de estudar 
gratuitamente nas melhores instituições de educação 
superior do País, ofereçam à sociedade, também de 
forma gratuita, os seus serviços profissionais, pelo me-
nos durante o curto período de seis meses. 

Dessa forma, nada mais adequado, portanto, 
que a legislação de diretrizes e bases da educação 
nacional, Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, 
insira, como diretriz para a educação superior em cur-
sos de graduação, a obrigatoriedade de atividades de 
formação em projetos de extensão que contemplem 
os segmentos menos favorecidos da população. Pela 
via da educação, esta é uma estratégia privilegiada de 
redução das diferenças sociais.

Assim, esta proposição objetiva determinar que, 
na formação em nível superior dos cidadãos brasilei-
ros, seja assegurada a experiência indispensável de 
lidar com as questões mais importantes relativas à 
desigualdade social e à promoção de sua erradicação, 
mediante ações efetivas de desenvolvimento das co-
munidades carentes.

Além do caráter de justiça social e incentivo ao 
espírito de solidariedade propostos neste Projeto de 
Lei, em consonância com os objetivos fundamentais 
da Constituição de 1988, elencados no inciso I, do art. 
3º que pugna pela “construção de uma sociedade livre, 
justa e solidária”, deve-se destacar que não haverá qual-
quer prejuízo para o profissional recém formado, pois 
receberá ajuda financeira e terá sua atividade validada 
e incorporada ao seu tempo de serviço, para fins de 
futura aposentadoria, nos termos da Lei nº 8.745, de 9 
de dezembro de 1993, que “dispõe sobre a contratação 
por tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público”. 

Assim, conforme o exposto, o serviço social pro-
fissional obrigatório, nada mais é, do que uma justa 
compensação pelo privilégio do estudo gratuito, ao 
mesmo tempo em que abre aos brasileiros carentes o 
acesso efetivo aos diversos serviços de competência 
do poder público. 

Diante da importância e do impacto social da 
iniciativa, estou convencida de que a relevância da 
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proposta haverá de garantir o apoio dos ilustres Pares 
para sua aprovação.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Deputado Rubens Bueno (PPS – PR)

PROJETO DE LEI Nº 327, DE 2011 
(Do Sr. Hugo Leal)

Acrescenta artigo ao Código Penal, 
tipificando a fraude em concurso público 
ou em exame vestibular.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei torna crime a fraude realizada em 

concurso público ou em exame vestibular, acrescen-
tando dispositivos ao Código Penal. 

Art. 2º O Decreto-lei nº 2848, de 7 de dezembro de 
1940, passa a vigorar acrescido do seguinte art. 311 A:

“FRAUDE EM CONCURSO PÚBLICO 
OU EM EXAME VESTIBULAR

Art. 311-A. Fraudar, mediante falsificação, 
ou qualquer outro expediente que altere a ver-
dade, concurso público ou exame de ingresso 
em estabelecimento de ensino:

Pena – reclusão, de dois a seis anos, e 
multa.”

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Nota-se a preocupação cada vez maior dos ór-
gãos públicos em atuar com seriedade na elaboração 
de cada processo seletivo. Apesar de todo o esforço 
adotado pelas bancas examinadoras, encontramos, 
ainda, notícias de fraudes em alguns certames. Pes-
soas envolvidas utilizam-se de técnicas cada vez mais 
sofisticadas, tentando, sempre, burlar o sigilo e segu-
rança para que os candidatos ligados ao esquema 
ilícito objetivem suas aprovações.

Analisando a legislação vigente, especificamen-
te o Código Penal, não encontramos, a princípio, uma 
norma penal específica que defina a conduta de frau-
dar concursos públicos.

Com efeito, a vida em sociedade torna exigível 
e necessária certa atitude coletiva ou generalizada de 
confiança, em certos atos, símbolos, coisas e formas 
exteriores, juridicamente relevantes, e é nisso preci-
samente que reside a fé pública, como bem jurídico 
que o Código tutela nos crimes definidos no título X 
da Parte Especial.

A fraude no concurso público ou no exame vesti-
bular se conecta mais com a falsificação, e traz consi-
go os elementos que caracterizam os crimes previstos 

neste título do Código, a saber: a imitação ou alteração 
da verdade, a possibilidade de dano e o dolo.

Considerando o mérito e o alcance social da ini-
ciativa, contamos com o apoio dos nossos Pares para 
sua aprovação. 

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – De-
putado Hugo Leal, PSC – RJ.

PROJETO DE LEI Nº 328, DE 2011 
(Do Sr. Hugo Leal)

Dispõe sobre a obrigatoriedade do for-
necimento de fraldas descartáveis aos por-
tadores de necessidade especial e idosos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera o §2º do artigo 15 da Lei 

10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre 
o estatuto do idoso e dá outras providências, para 
dispor sobre a obrigatoriedade do fornecimento de 
fraldas descartáveis aos portadores de necessidade 
especial e idosos.

Art. 2º Incumbe ao Poder Público fornecer aos 
portadores de necessidade especial, gratuitamente, 
medicamentos, especialmente os de uso continuado, 
assim como próteses, órteses, fraldas descartáveis e 
outros recursos relativos aos tratamento, habilitação 
ou reabilitação.

Art. 3º O §2º do artigo 15 da Lei 10.741, de 1º 
de outubro de 2003, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 15.  ................................................
§2º Incumbe ao Poder Público fornecer 

aos idosos, gratuitamente, medicamentos, 
especialmente os de uso continuado, assim 
como próteses, órteses, fraldas descartáveis 
e outros recursos relativos aos tratamento, 
habilitação ou reabilitação.

.........................................................”(NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Cumpre ao Poder Público proporcionar às pes-
soas portadoras de deficiência e aos idosos o acesso 
aos medicamentos e tratamentos de caráter essencial, 
vinculados à noção de mínimo existencial, indispensá-
veis à manutenção das condições de vida condigna. 
A proteção do direito à saúde – direito social – possui 
status positivo, em que é efetivado com o cumprimen-
to de obrigações de cunho prestacional por parte do 
Estado, no âmbito dos entes federados. 

Ao mesmo tempo em que devem zelar pela guarda 
da Constituição, das leis e das instituições democráti-
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cas, incumbe à União, aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios cuidar da saúde e assistência públi-
ca, da proteção e garantia das pessoas portadoras de 
deficiência e idosos. 

E, nesse campo específico, a assistência social 
será prestada a quem dela necessitar, independen-
temente de contribuição à seguridade social, com o 
objetivo, dentre outros, de garantir mínimo existen-
cial à pessoa, que comprove não possuir meios de 
prover à própria manutenção ou de tê-la provida por 
sua família. 

As normas definidoras do direito à saúde são, 
por alguns, consideradas de eficácia limitada, diri-
gida essencialmente ao Poder Executivo e ao Po-
der Legislativo. O direito à saúde deve ser garantido 
mediante políticas sociais e econômicas. Cabe ao 
executor de políticas públicas implementar ambiente 
cidadão e democrático que propicie acesso universal 
e igualitário às ações e serviços à promoção, prote-
ção e recuperação da saúde. Em regra, tais normas 
exigem um agir por parte do Estado, com a possível 
contribuição de todos, e não devem ser encaradas 
como meras declarações de boas intenções, sem ca-
ráter obrigacional. Devem orientar as ações estatais 
positivas não somente no campo ético e moral, mas, 
também, no campo jurídico. 

Corroborando o quanto aqui já afirmado, a Lei 
8080/90, em seu artigo 7º, estabelece 13 princípios 
dos quais se destaca a integralidade de assistência, 
entendida como conjunto articulado e contínuo de 
ações e serviços preventivos e curativos, individu-
ais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os 
níveis de complexidade do sistema. Também não se 
pode olvidar o artigo 2º da Lei Orgânica da Saúde 
que dispõe ser “a saúde um direito fundamental do 
ser humano, devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício”. Tal definição, 
aliada ao artigo 196 da Constituição Federal, signi-
ficaram, na teoria, um gigantesco avanço social. Na 
prática, contudo, a população mais carente e necessi-
tada não é destinatária da concretude que se espera 
da Constituição.

O Poder Judiciário tem reconhecido o dever do 
Estado de fornecer este insumo aos deficientes físi-
cos e idosos. Dessa forma, registramos julgamento 
de 17/05/2010 do Tribunal de Justiça de São Paulo, 
na Apelação nº 990.10.096112-8, que proferiu o se-
guinte acórdão:

“FRALDAS DESCARTÁVEIS – Idosa, ca-
rente, que recebe aposentadoria e não possui 
condições de adquirir fraldas geriátricas – Ação 
para obrigar o Estado a fornecê-las – Idoso 

que tem direito aos insumos, nos termos do 
art. 15 e §2º da Lei 10.741/03.”

Não podemos conceber uma sociedade justa, 
pluralista, observante dos consectários lógicos da 
adoção da dignidade da pessoa humana como prin-
cípio fundamental, se um idoso enfermo não con-
segue receber do Sistema Único de Saúde fraldas 
descartáveis.

Assim, o dever do Estado de prestar saúde ao 
cidadão erige uma garantia fundamental, irremedia-
velmente ligada ao princípio da dignidade humana. 
Garantir, por intermédio de tratamentos, a saúde dos 
indivíduos e a manutenção de sua vida, impõe ao Es-
tado proporcionar ao enfermo uma existência digna. 
Dessa forma, não há como contemporizar. Submeter 
idosos e portadores de necessidade especial à utili-
zação de fraldas de pano significa retirar o restante de 
dignidade que a moléstia ainda lhe permite.

Considerando o mérito e o alcance social da ini-
ciativa, contamos com o apoio dos nossos Pares para 
sua aprovação. 

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Deputado Hugo Leal, PSC – RJ.

PROJETO DE LEI Nº 329, DE 2011 
(Do Sr. Hugo Leal)

Altera o caput do art. 396 da Consoli-
dação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada 
pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, para assegurar à empregada o direito 
a dois períodos de descanso de meia hora 
cada um, durante a jornada de trabalho, 
para amamentar ou cuidar de seu filho até 
que este complete seis meses.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera o caput do art. 396 da Con-

solidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo 
Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para 
assegurar à empregada o direito a dois períodos de 
descanso de meia hora cada um, durante a jornada 
de trabalho, para amamentar ou cuidar de seu filho até 
que este complete seis meses.

Art. 2º O caput do art. 396 da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

Art. 396. Para amamentar ou alimentar o seu filho, 
até que este complete seis meses de idade, a empre-
gada terá direito, durante a jornada de trabalho, a dois 
descansos especiais. (NR)

Art. 3º Esta lei entra em vigor quarenta e cinco 
dias após a data de sua publicação.
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Justificação

O texto atual do art. 396 da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT) concede à mulher, durante a jornada 
de trabalho, o direito a dois descansos especiais, de 
meia hora cada um, para amamentar o próprio filho, até 
que este complete seis meses de idade. Este período 
poderá ser dilatado, a critério do médico, dependendo 
das condições de saúde da criança.

Podemos observar que a redação atual do dis-
positivo da CLT limita, portanto, o direito de mães que 
não podem amamentar ou mesmo de mães adotan-
tes procederem à nutrição de seus filhos, ainda que 
se utilizando de mamadeiras ou mesmo iniciando a 
introdução de alimentos.

É certo que o legislador inseriu tal descanso 
especial com o objetivo de atender os interesses da 
criança, ou seja, garantir sua alimentação, pois o leite 
materno é produto extremamente importante para o 
lactente. O ato de amamentar fortalece o vínculo entre 
mãe e filho, favorecendo o ambiente para que a criança 
cresça saudável física e emocionalmente.

Entretanto devemos pensar nos casos em que, 
por problemas físicos ou mesmo emocionais, a ge-
nitora não adquire a capacidade de produzir leite, ou 
mesmo nos casos de adoção. Para essas trabalha-
doras, temos observado que, apenas em casos de 
liberalidade do empregador ou de acordos ou con-
venções coletivas, esses descansos especiais têm 
sido concedidos.

Amamentar não quer dizer precisamente dar o 
peito à criança. Mesmo não lactando, a mãe pode ali-
mentar seu filho por meio de mamadeiras ou mesmo 
já introduzindo alimentos sólidos. Desta forma, seja 
através do peito ou não, a mãe estará se dedicando à 
alimentação do infante.

Assim, o direito concedido pelo uso do verbo 
“amamentar” deve ser compreendido, hoje, de forma 
mais ampla, ou seja, no sentido de alimentar, nutrir. 
Por isso é preciso que a lei, norteada por um princípio 
de justiça, se atualize para acompanhar as mudanças 
promovidas no ambiente social.

Por isso acreditamos que a alteração que estamos 
propondo permitirá que todas as mães trabalhadoras 
deem a assistência necessária a seus filhos nos pri-
meiros seis meses de vida, pois os momentos iniciais 
de convivência entre mãe e filho são primordiais para 
o desenvolvimento da criança que depende fundamen-
talmente do afeto da mãe.

Nós, legisladores, não podemos deixar por conta 
da liberalidade de empregadores ou mesmo por conta 
de sindicatos, a oportunidade de mãe e filho estarem 
juntos, integrando-os, de modo a proporcionar o me-

lhor desenvolvimento infantil e, mais tarde, uma relação 
adulta mais sadia e afetiva.

Dessa forma, contamos com o apoio dos nobres 
Colegas para a aprovação do presente projeto de lei.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Deputado Hugo Leal, PSC – RJ.

PROJETO DE LEI Nº 330, DE 2011 
(Do Sr. Hugo Leal)

Altera a Lei nº 10.671, de 15 de maio de 
2003, que dispõe sobre o Estatuto de Defesa 
do Torcedor e dá outras providências, para 
impor limite ao horário de início das parti-
das e competições desportivas noturnas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera a Lei nº 10.671, de 15 de 

maio de 2003, que dispõe sobre o Estatuto de Defe-
sa do Torcedor e dá outras providências, para impor 
limite ao horário de início das partidas e competições 
desportivas noturnas.

Art. 2º O art. 8º da Lei nº 10.671, de 15 de maio 
de 2003, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:

“Art. 8º  ..................................................
III – estabeleça o limite de 21h00min 

para o início de qualquer partida ou compe-
tição; “(NR)

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A insatisfação dos torcedores com o horário das 
partidas noturnas dos jogos do Campeonato Brasileiro 
de Futebol culminou com a apresentação de propostas 
legislativas em diferentes estados, com repercussão 
em diversos espaços democráticos de debate, onde 
muitos se apresentaram favoráveis à fixação legal de 
um horário mais confortável à rotina dos torcedores 
trabalhadores que se deslocam aos estádios durante a 
semana para se entreter com o espetáculo desportivo. 

No primeiro semestre a discussão se originou no 
Município de São Paulo, onde a aprovação do Proje-
to de Lei nº 564, de 2006, de autoria dos Vereadores 
Agnaldo Timóteo e Antônio Goulart, na Câmara de 
Vereadores de São Paulo, levantou muita polêmica e 
grande interesse na mídia especializada.

A referida proposição estabelecia que as compe-
tições esportivas realizadas nos estádios localizados 
no Município de São Paulo, com capacidade de lotação 
superior a 15 mil pessoas, deveriam findar, no máxi-
mo, até as 23h15minº Os vereadores que aprovaram 
a matéria destacaram várias razões que justificavam a 
fixação do limite imposto no projeto de lei, tais como, 
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a preservação do descanso do trabalhador paulista-
no, a proteção do patrimônio público e privado, a paz 
nas ruas e a segurança das competições. Segundo 
eles, a maioria das linhas de ônibus param de circular 
à meia-noite e muitos torcedores ficam sem meios de 
voltar para casa.

O Prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, vetou o 
projeto em razão de entender que matérias desportivas 
são de competência legislativa concorrente da União, 
Estados e Distrito Federal, cabendo ao Município ape-
nas suplementá-las quanto a interesses locais especí-
ficos. O veto foi mantido pela Câmara dos Vereadores.

O problema é real e não se limita àquele municí-
pio. A polêmica voltou no segundo semestre de 2010, 
dessa vez à Câmara de Vereadores de Belo Horizon-
te, onde está para ser apreciado o Projeto de Lei nº 
1.186, de 2010, do Vereador Carlos Henrique, que fixa 
o limite de 20h30min para o início dos jogos noturnos.

Para dar uma solução a esse problema, apresen-
to a esta Casa projeto de lei que insere no Estatuto de 
Defesa do Torcedor, Lei nº 10.671, de 2003, limite para 
o início das partidas noturnas não apenas de futebol, 
mas também de qualquer outra modalidade desporti-
va. Entendo que o limite de 21h00min é razoável, pois 
implica em geral um horário para término dos jogos 
suficiente para que a maioria dos trabalhadores con-
siga voltar ainda no mesmo dia para suas residências. 

Para que esse projeto de lei prospere e alcance 
o objetivo de garantir aos torcedores horários apropria-
dos e dignos de sua presença, pedimos o apoio dos 
nobres pares para sua aprovação.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Deputado Hugo Leal, PSC – RJ.

PROJETO DE LEI Nº 331, DE 2011 
(Do Sr. Hugo Leal)

Dá nova redação aos arts. 382 e 619 
do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 
1941 – Código de Processo Penal, para alte-
rar de dois para cinco dias, o prazo para a 
interposição dos Embargos de Declaração.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera, de dois para cinco dias, o 

prazo para a interposição dos Embargos de Declara-
ção, no processo penal.

Art. 2º Os arts. 382 e 619 do Decreto-Lei nº 3.689, 
de 3 de outubro de 1941, passam a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 382. Qualquer das partes poderá, 
no prazo de cinco dias, pedir ao juiz que de-
clare a sentença, sempre que nela houver 

obscuridade, ambigüidade, contradição ou 
omissão (NR).”;

“Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos 
tribunais, câmaras ou turmas, poderão ser 
opostos embargos de declaração, no prazo 
de cinco dias, contados da sua publicação, 
quando neles houver ambiguidade, obscuri-
dade, contradição ou omissão (NR).”

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação

A sentença e o acórdão, como declarações de 
vontade, devem ser intrinsecamente justos, e para 
corrigir o erro na apreciação dos fatos ou na apli-
cação do Direito a lei oferece os recursos propria-
mente ditos.

Mas devem ser, a sentença e o acórdão, também 
extrinsecamente claros e precisos, e para dissipar a 
dúvida e a incerteza criadas por sua obscuridade ou 
imprecisão, a lei possibilita os embargos de declara-
ção. São eles, na verdade, meios de correção, com a 
finalidade de esclarecer e não modificar, alterar, mudar 
ou corrigir substancialmente a decisão. Por eles não se 
adiciona, nem se suprime, mas se confirma, esclarece, 
torna-se claro o acórdão ou a sentença.

Este projeto de lei tem por objetivo padronizar o 
prazo para a interposição dos embargos de declaração, 
fixando-o em cinco dias, dando, assim, melhor prazo 
para a parte realizar a sua defesa. 

Hoje, com a publicação eletrônica, o prazo atual 
de 2 dias é muito pequeno, curtíssimo mesmo, para a 
apresentação de eventual recurso. 

A alteração proposta, de 2 para 5 dias, não trará 
prejuízo para o andamento do processo. Pelo contrário: 
este pequeno aumento do prazo trará maior oportuni-
dade para apresentação de recursos, com qualidade, 
e afirmará, destarte, aos princípios constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa.

Finalmente, é de se ressaltar que a lei processu-
al civil já prevê o prazo de 5 dias para a interposição 
dos embargos de declaração – art. 536 do CPC (“Os 
embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, 
em petição dirigida ao juiz ou relator, com indicação do 
ponto obscuro, contraditório ou omisso, não estando 
sujeitos a preparo.”).

Pelos motivos expostos, contamos com o endosso 
dos ilustres Pares para a conversão desta proposição 
em norma jurídica.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Deputado Hugo Leal, PSC – RJ.
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PROJETO DE LEI Nº 332, DE 2011 
(Do Sr. Hugo Leal)

Acrescenta dispositivo à Consolida-
ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 
para garantir seguro de vida aos jornalistas 
profissionais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei acrescenta dispositivo à Consoli-

dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para garantir seguro 
de vida aos jornalistas profissionais.

Art. 2º O Art. 302 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo:

“Art. 302.  ..............................................
“§ 3º Ao jornalista que trabalhe em con-

dições que venham a colocar em risco sua 
integridade física é garantido seguro que pre-
veja cobertura relativa aos riscos de vida e 
invalidez, conforme previsão em negociação 
coletiva.” (NR)

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Dentre os direitos fundamentais de todo cidadão 
está o de informar-se e comunicar-se, garantidos pelo 
exercício profissional dos jornalistas que prestam ver-
dadeiro “serviço público”, contribuindo, assim, para a 
efetivação da democracia.

Com as crescentes exigências do atual mundo 
em que vivemos – globalizado e informatizado, onde 
o novo envelhece com incrível rapidez – é cada vez 
mais frequente a necessidade de transferência de jor-
nalistas para as mais diversas localidades, tornando 
possível a maior cobertura de informações, quantitativa 
e qualitativamente.

Nesse contexto, emergem as mais diversas situa-
ções de risco para esses prestadores de tão importante 
missão, a exemplo da atual guerra contra o terrorismo. 
Em meio a essa situação de perigo e violência, os jor-
nalistas esforçam-se para noticiar, da melhor manei-
ra, as situações reais e em tempo cada vez mais real, 
expondo-se aos mais diversos riscos.

É justo, portanto, que sejam assegurados a es-
ses trabalhadores, quando transferidos para áreas de 
perigo, um seguro para cobertura de riscos de morte 
e invalidez que, de forma alguma, compensará qual-
quer dano ou perda, mas, ocorrendo o sinistro, sem-

pre poderá propiciar uma ajuda econômico-financeira, 
propiciando um mínimo de segurança para a família 
de tão importantes profissionais.

Considerando o mérito e o alcance social da inicia-
tiva, estamos reapresentando esta proposição e conta-
mos com o apoio dos nossos Pares para sua aprovação. 

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Deputado Hugo Leal, PSC – RJ.

PROJETO DE LEI Nº 333, DE 2011 
(Do Sr. Hugo Leal)

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, para dispor sobre o atendimento 
ao usuário nos órgãos ou entidades execu-
tivos de trânsito.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 9.503, de 23 de 

setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, para dispor sobre o atendimento ao usuário 
nos órgãos ou entidades executivos de trânsito.

Art. 2º O art. 22 da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, 
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único.

“Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades 
executivos de trânsito dos Estados e do Distrito 
Federal, no âmbito de sua circunscrição:

 ..............................................................
Parágrafo único. Os órgãos ou entidades 

executivos de trânsito dos Estados e do Distrito 
Federal devem fornecer aos usuários o número 
de protocolo de todo atendimento realizado, 
mesmo nos casos de solicitações verbais, 
ficando obrigados a apresentar a respectiva 
resposta no prazo máximo de 48 (quarenta e 
oito) horas.” (NR)

Art. 3º O art. 24 da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, 
passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º:

“Art. 24. Compete aos órgãos e entida-
des executivos de trânsito dos Municípios, no 
âmbito de sua circunscrição:

 ..............................................................
§3º Os órgãos ou entidades executivos de trânsito 

dos Municípios devem fornecer aos usuários o número 
de protocolo de todo atendimento realizado, mesmo 
nos casos de solicitações verbais, ficando obrigados 
a apresentar a respectiva resposta no prazo máximo 
de 48 (quarenta e oito) horas.” (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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Justificação

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabe-
lece, nos arts. 22 e 24, as competências dos órgãos 
ou entidades executivos de trânsito dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de suas 
respectivas circunscrições.

Dessas competências decorrem, inevitavelmente, 
atividades de atendimento ao usuário, como aquelas 
relacionadas à emissão dos certificados de registro 
dos veículos, ao licenciamento anual, à emissão de 
carteiras de habilitação ou ao pagamento de multas 
de trânsito.

Com o crescimento da frota de veículos em nos-
sas cidades, é natural que a demanda por atendimento 
nesses órgãos ou entidades também seja crescente. 
Ademais, as novas tecnologias de comunicação permi-
tem diferentes formas de atendimento, que envolvem, 
por exemplo, a utilização de centrais telefônicas e de 
redes de computadores. Certamente essas novas al-
ternativas de relacionamento são úteis para o usuário, 
pois reduzem os tempos de espera que normalmente 
são significativos nos atendimentos presenciais.

Não obstante os ganhos, esse tipo de atendimen-
to por vezes deixa o usuário sem ter como compro-
var a solicitação feita e, portanto, sem ter como exigir 
resposta a seus pleitos. O que se observa é que nem 
sempre há o fornecimento de um número de protocolo 
ao usuário, para efeito de comprovação, quando da re-
alização dos atendimentos, particularmente nos casos 
de solicitações verbais, sejam elas presenciais ou não.

O objetivo dessa proposição é contribuir para 
solucionar esse problema, fazendo com que o serviço 
público prestado pelos órgãos e entidades de trânsito 
venha a primar pelo respeito ao usuário. Nesse senti-
do, os acréscimos introduzidos no corpo do CTB im-
põem que tais órgãos e entidades, no âmbito de suas 
circunscrições, forneçam aos usuários o número de 
protocolo de todo atendimento realizado, mesmo nos 
casos de solicitações verbais. Paralelamente, obrigam 
a apresentação da respectiva resposta no prazo má-
ximo de 24 horas.

Estamos certos de que a adoção dessas medi-
das virá cooperar sensivelmente para a melhoria da 
prestação de serviço pelos órgãos e entidades exe-
cutivos de trânsito dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios. 

Considerando o mérito e o alcance social da 
iniciativa, estamos reapresentando esta proposição 
e contamos com o apoio dos nossos Pares para sua 
aprovação. 

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Deputado Hugo Leal, PSC – RJ.

PROJETO DE LEI Nº 334, DE 2011 
(Do Sr. Edmar Arruda)

Altera a Lei nº 7.713, de 22 de dezem-
bro de 1988, que dispõe sobre a legisla-
ção do imposto de renda e dá outras pro-
vidências” e a Lei nº 8.213, de 24 de julho 
de 1991, que “Dispõe sobre o Plano de Be-
nefícios da Previdência Social e dá outras 
providências”, para alterar a idade de isen-
ção do Imposto de Renda Retido na Fonte 
para as mulheres, dos atuais 65 (sessenta 
e cinco) anos de idade para 60 (sessenta) 
anos de idade.

O Congresso Nacional Decreta: 
Art. 1º O artigo 115 da Lei nº 8.213, de 24 de julho 

de 1991 passa a vigorar acrescido do § 3º conforme 
a redação abaixo:

“Art. 115.  ..............................................
 ..............................................................
§ 3º Na hipótese do inciso III, não incidirá 

o desconto sobre os benefícios pagos ao se-
gurado que, nos termos desta lei, completar 65 
(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, 
e 60 (sessenta), se mulher.

..............................................................”

Art. 2º O inciso XV do artigo 6º da Lei nº 7.713, 
de 22 de dezembro de 1988, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 6º Ficam isentos do imposto de ren-
da os seguintes rendimentos percebidos por 
pessoas físicas:

 ..............................................................
XV – Os rendimentos provenientes de 

aposentadoria e pensão, de transferência para 
a reserva remunerada ou de reforma pagos 
pela Previdência Social da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, por qual-
quer pessoa jurídica de direito público interno 
ou por entidade de previdência privada, a par-
tir do mês em que o contribuinte completar 65 
(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, 
e 60 (sessenta), se mulher, sem prejuízo da 
parcela isenta prevista na tabela de incidência 
mensal do imposto, até o valor de:

......................................................” (NR)

Art. 3º Ficam revogadas todas as disposições 
em contrário.

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

A presente proposta tem por objetivo principal 
corrigir uma grave distorção do nosso sistema previ-
denciário. A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que 
dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 
Social, no caput de seu artigo 48, determina que “a 
aposentadoria por idade será devida ao segurado que, 
cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 
(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 
(sessenta), se mulher”.

No entanto, apesar de ter reconhecido o direito 
à aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) anos de 
idade, os benefícios concedidos às mulheres continu-
am sujeitos à incidência de Imposto de Renda retido 
na fonte até os 65 (sessenta e cinco) anos de idade, 
algo que nos parece irrazoável.

O direito de se aposentarem cinco anos antes do 
que os homens surgiu da necessidade de compensar 
as mulheres pelos efeitos da dupla jornada de traba-
lho. Ao ingressarem no mercado de trabalho, nossas 
mulheres continuam, mesmo em nossos tempos, com 
inúmeras responsabilidades sobre os lares e no amparo 
constante à família, principalmente através da criação 
e educação de nossos filhos. Tais atribuições e como 
tantas outras, infelizmente ainda não são comparti-
lhadas integralmente com seus companheiros. Isso 
sem mencionar a diferença salarial – as mulheres ga-
nham menos – e os cargos inferiores para a mesma 
qualificação. 

Diante disso, com vistas a corrigir essa flagrante 
quebra de isonomia, apresentamos a presente propos-
ta, esperando pela acolhida dos nobres pares.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Deputado Edmar Arruda.

PROJETO DE LEI Nº 335, DE 2011 
(Do Sr. Felipe Bornier)

Dispõe sobre incentivos a feirantes e 
expositores.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei estabelece mecanismos de pro-

moção e desenvolvimento da atividade de feirantes e 
expositores.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, feirantes e ex-
positores são pessoas físicas ou jurídicas que, com o 
objetivo de divulgar e promover a sua venda, expõem 
produtos, de fabricação própria ou de terceiros, em 
feiras, exposições, convenções e eventos temporários.

Art. 3º Fica criado o cartão do expositor, com o 
objetivo de identificar o feirante ou expositor.

§ 1º O feirante ou expositor, mediante a apresen-
tação do cartão do expositor, terá direito a transpor-

tar as mercadorias, desde seu estabelecimento até 
a feira, convenção ou exposição, e vice-versa, sem a 
necessidade de fazê-las acompanhar de notas fiscais, 
e também sem a necessidade de obtenção de alvará 
provisório.

§ 2º O feirante ou expositor, devidamente cadas-
trado e de posse do cartão do expositor, terá, como 
custo máximo para a operação de venda de mercadoria 
mediante cartão de crédito, a taxa de dois por cento 
sobre o valor da mercadoria transacionada. 

Art. 4º Será criada, vinculada ao Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria, e Comércio Exterior, a 
Associação de Orientação e Auxílio aos Feirantes 
e Expositores – AOAFE, com o objetivo de orien-
tar, apoiar e traçar e implementar estratégias para o 
crescimento e melhoria das atividades de feirantes 
e expositores.

Parágrafo único. Ficam criados, no âmbito da 
Associação a que se refere o caput, cinco cargos de 
advogado, cinco de contadores e cinco de administra-
dores, que serão recrutados mediante concurso públi-
co, e que desempenharão as tarefas mencionadas no 
caput deste artigo. 

Art. 5º Fica criada, no Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social, uma linha de crédito 
destinada a dar apoio à implementação das estratégias 
de crescimento e melhoria das atividades de feirantes 
e expositores, de forma a oferecer, a feirantes e expo-
sitores, crédito à taxa de juros não superior à Taxa de 
Juros de Longo prazo – TJLP.

Parágrafo único. Anualmente, constará do Proje-
to de Lei Orçamentária Anual o valor a ser aportado à 
linha de crédito a que se refere o o caput deste artigo.

Art. 6º No prazo de cento e oitenta dias, o Po-
der executivo regulamentará a profissão de feirante e 
expositor.

Art. 7º O Serviço Brasileiro de Apoio à Pequena 
e Média Empresa – SEBRAE, celebrará convênio com 
as entidades representativas de feirantes e expositores, 
de forma a ampliar a oferta de assistência técnica e 
de recursos para o desenvolvimento e aprimoramento 
das atividades de feirantes e expositores.

Art. 8° Esta lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Justificação

Em seu retorno a Portugal, Pero Vaz Caminha 
levou, para mostrar ao Rei, diversos produtos da Terra 
recém descoberta. Junto com esses produtos, levou 
à Corte, também, uma amostra do potencial existente 
no local recém descoberto. Assim, podemos dizer que 
ele foi o primeiro expositor da Terra Brasilis. 
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Desde então, foram muitos os setores da nossa 
economia que se desenvolveram em razão do incan-
sável trabalho de feirantes e expositores. Qualquer es-
tudioso da história do Brasil reconhece a importância 
dos tropeiros, que desbravaram territórios, abriram ca-
minhos e levaram, até locais improváveis, os produtos 
que chegavam até nós.

Não há, pois, necessidade de frisar a importância 
da atividade desempenhada por feirantes e expositores. 
Eles t~em grande participação, afinal, na comunicação, 
ao público, da existência de novos produtos. Assim, 
contribuem de maneira ímpar para o desenvolvimento 
econômico do nosso País.

Não obstante ser do conhecimento geral a im-
portância dessa atividade, acreditamos necessário 
lembrar ainda dois aspectos: a grande contribuição 
que dão ao turismo, assim como ao lazer. Em muitas 
cidades brasileiras há feiras periódicas que se torna-
ram grande atrativo turístico; cito Belo Horizonte, onde 
todos os domingos sua rua principal é ocupada não só 
por feirantes, mas também por milhares de turistas que 
chegam à Capital das Alterosas com o objetivo único 
de se abastecerem naquela ocasião. No Rio de Janeiro 
são inúmeras, algumas periódicas, outras ocasionais, 
todas elas trazendo grande número de visitantes e 
movimentando a economia local.

Assim, apresentamos este projeto de lei para 
sanar algumas das injustiças que, historicamente, 
têm sido feitas a esse importante segmento da nossa 
sociedade. A cada feira, a cada evento ao qual se diri-
gem, – e devemos nos lembrar que, em muitos casos, 
o brilho da feira depende, exatamente, dos feirantes 
e expositores – são imensas as dificuldades por que 
passam esses nobres brasileiros. São impostos, taxas, 
emolumentos, alvarás e tantas exigências que, cumpri-
-las implica dedicar-se a lutar contra a burocracia, mais 
que ao desenvolvimento do seu negócio.

Aflige a categoria, também, os elevados cus-
tos das transações mediante cartões de crédito. Para 
sanar tal problema, propomos estabelecer um limite, 
além do qual as administradoras de cartão não po-
derão cobrar. Com isso, e com a linha de crédito que 
será criada, estamos seguros de que a profissão de 
feirante e expositor, que o Poder executivo deverá re-
gulamentar em breve, conhecerá grande impulso. Com 
ela, estamos certos de dar contribuição, também, ao 
Brasil e aos brasileiros. 

Assim, apelamos aos nobres colegas para que, 
sem mais demora, aprovem a proposição aqui apre-
sentada. 

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Deputado Felipe Bornier. 

PROJETO DE LEI Nº 336, DE 2011 
(Do Sr. Rubens Bueno)

Altera a Lei nº 5.859, de 11 de dezem-
bro de 1972, alterada pela Lei nº 10.208 de 
23 de março de 2001, acrescentando artigo 
2º-B, na parte relativa ao horário do traba-
lho do empregado doméstico.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º A Lei nº 5.859, de 11 de setembro de 1972, 

passa a vigorar acrescida dos seguintes dispositivos:

“ Art. 2º-B. São assegurados ao empre-
gado doméstico os seguintes direitos:

I – duração do trabalho normal não su-
perior a oito horas diárias e quarenta horas 
semanais;

II – remuneração do trabalho noturno, em 
cinquenta por cento da hora normal trabalhada, 
até as 22 horas”, e em 100 por cento a partir 
desse horário”.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O artigo acrescido à Lei 5.859, de 11 de setem-
bro de 1972, concederá aos empregados doméstico 
o mesmo direito garantido aos outros trabalhadores 
brasileiros, conforme artigo 7º, inciso XIII, da Consti-
tuição Federal.

Antes da vigência da Lei 11.324/2006, que con-
sagrou novos direitos para os trabalhadores e traba-
lhadoras domésticas, como, por exemplo, descanso 
semanal remunerado, vozes de peso já vinham sina-
lizando pela pertinência de se considerar ao menos o 
limite de 44 semanais, ou seja, oito horas de segunda 
a sexta-feira mais 4 horas aos sábados, de modo a 
se por fim à uma injustificável segregação e a que a 
jornada de trabalho doméstico, de fato, corresponda 
à natureza do trabalho executado e respeite os prin-
cípios constitucionais vigentes.

Por outro lado, é importante salientar que as 
principais Centrais Sindicais do País vêm lutando nos 
últimos anos – e a matéria encontra-se em tramitação 
na Câmara – pela redução global da jornada de traba-
lho para 40 horas semanais, algo que justifica ainda 
mais a proposição que ora submetemos à apreciação 
de Vossas Senhorias.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – De-
putado Rubens Bueno, PPS – PR.
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PROJETO DE LEI Nº 337, DE 2011 
(Do Sr. Rubens Bueno)

Altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 
1991, que dispõe sobre os Planos de Be-
nefícios da Previdência Social e dá outras 
providências, para incluir o empregado do-
méstico em benefício da previdência social.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º O caput do art. 65 da Lei nº 8.213, de 24 de 

julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 65. O salário-família será devido, 
mensalmente, ao segurado empregado, inclu-
sive o empregado doméstico e ao segurado 
trabalhador avulso, na proporção do respectivo 
número de filhos ou equiparados nos termos 
do § 2º do art. 16 desta lei, observado o dis-
posto no art. 66

......................................................” (NR)

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A nova redação proposta para alteração do art. 
65 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, que trata dos 
benefícios da previdência social, tem como objetivo 
permitir que os trabalhadoras e trabalhadores caracte-
rizados como empregado doméstico possam também 
usufruir do salário-família, benefício que as demais ca-
tegorias de trabalhadores no país já possuem.

A concessão do salário-família ao empregado e 
à empregada doméstica, a rigor, acarretará custo pou-
co significativo ao orçamento da Previdência Social, 
haja vista que a imensa maioria dessas trabalhadoras 
e trabalhadores recebem, em média, entre um e um 
salário mínimo e meio, o que segundo a tabela do be-
nefício divulgada pelo INSS, recentemente, daria um 
valor médio de R$ 22,00 (vinte e dois reais) por filho, 
até quatorze anos.

Por outro lado, estamos também neste momento, 
por meio de outro Projeto de Lei, propondo que o reco-
lhimento do FGTS para a categoria a que esta propo-
sição se refere, seja obrigatório, o que se lograr êxito, 
resultará, em consequência, na inclusão no PIS-PASEP, 
e permitirá o recebimento do seguro-desemprego. Em 
contrapartida, com carteira de trabalho assinada, es-
sas trabalhadoras e trabalhadores não demandarão 
mais pelo recebimento de benefícios assistenciais, 
como o bolsa-família, posto já se encontrarem plena 
e formalmente incluídos.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – De-
putado Rubens Bueno, PPS – PR.

PROJETO DE LEI Nº 338, DE 2011 
(Do Sr. Rubens Bueno)

Altera a redação dada ao art. 3º-A da 
Lei nº 5.859, de 11 de dezembro de 1972, 
alterada pela Lei nº 10.208 de 23 de março 
de 2001, tornando obrigatória a inclusão do 
empregado doméstico no FGTS e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º O art. 3º-A da Lei 5.859, de 11 de dezem-

bro de 1972, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º A- É obrigatória a inclusão do 
empregado doméstico no regime do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço que trata a 
Lei 8.036, de 11 de maio de 1990.

Parágrafo único. O empregador domés-
tico fica obrigado a efetuar depósito de que 
trata o caput do art. 15 da Lei nº 8.036, de 
1990, no percentual de cinco por cento sobre 
os rendimentos pagos, até o dia dez do mês 
seguinte.” (NR)

Art. 2º – Esta Lei entra em vigor após decorridos 
90 (noventa) dias de sua publicação.

Justificação

A Lei 10.208 de 23 de março de 2001 facultou a 
inclusão do empregado doméstico no Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço – FGTS, de que trata a Lei 
8.036 de 11 de maio de 1990, medida que na opor-
tunidade representou um avanço para a categoria de 
que trata esta proposição.

Conforme dados estatísticos disponibilizados pelo 
PNAD 2008 do IBGE, o Brasil têm hoje 6.626.000 em-
pregadas e empregados domésticos, sendo que destes 
somente 1.774.000 trabalham com carteira assinada, 
isto é 26,77%.

As atividades reconhecidas como trabalho domés-
tico no Brasil, contudo, são alvo de muitas e polêmicas 
discussões, e a falta de um debate mais abrangente 
sobre a matéria, envolvendo os empregadores ou to-
madores do serviço, a categoria e os órgãos governa-
mentais pertinentes, muito contribui para isto.

Ciente dessa realidade, propomos com o presen-
te projeto de lei, que o recolhimento do FGTS para a 
categoria de trabalhadores e trabalhadoras domésticos 
passe também a ser obrigatório. Entretanto, sugerimos 
um percentual menor de contribuição para os empre-
gadores, como forma de se estimular o consenso e 
de se mitigar o diálogo, de modo que o acréscimo de 
custos à mão-de-obra seja o mínimo possível. 
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Considerando-se que a obrigatoriedade de re-
colhimento do FGTS resulta imediatamente na con-
cessão de outro valioso benefício, o recebimento do 
seguro-desemprego, a aprovação do presente Projeto 
de Lei, traria, com pouquíssimo acréscimo de custos, 
vantagens que colocariam a categoria doméstica no 
mesmo patamar dos demais trabalhadores brasileiros.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – De-
putado Rubens Bueno, PPS – PR.

PROJETO DE LEI Nº 339, DE 2011 
(Do Sr. William Dib)

Autoriza o Poder Executivo a criar a 
Escola Técnica Federal no Município de São 
Bernardo do Campo, para atendimento da 
região do ABCDM do Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Esta lei autoriza o Poder Executivo a criar 

a Escola Técnica Federal no Município de São Bernar-
do do Campo, para atendimento da região do ABCDM 
do Estado de São Paulo.

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a criar a 
Escola Técnica Federal no Município de São Bernardo 
do Campo, para atendimento da região do ABCDM do 
Estado de São Paulo.

Art. 3º A Escola Técnica Federal do Município de 
São Bernardo do Campo será instituição de ensino 
médio profissionalizante, destinada a formar técnicos 
para atender às necessidades sócio-econômicas do 
setor industrial e comercial da região.

Art. 4º A instalação do estabelecimento de ensi-
no de que trata a presente lei subordina-se ao prévio 
estabelecimento no Orçamento Geral da União das 
dotações necessárias, bem como à criação dos car-
gos, funções e empregos indispensáveis ao funciona-
mento da instituição.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A Escola Técnica é instrumento eficaz e adequado 
para inserção social da juventude e desenvolvimento da 
região onde está instalada e por consequência do País.

Considerando o pólo industrial em que o município 
está inserido e a vocação econômica dos municípios 
da região, será possível oportunizar formas inovado-
ras de geração de emprego e renda, uma vez que São 
Bernardo possui o 15º PIB do País. 

Acrescenta-se que a qualificação profissional 
com a instalação de Escola Técnica na região acarre-
tará crescimento econômico e gerará ampliação dos 
empreendimentos instalados, além da expansão da 
oferta de novos produtos e de empresas, bem como 

será uma medida de prevenção da criminalidade, pois 
criará oportunidade de emprego para a juventude.

Temos certeza que os nobres pares aperfeiçoa-
rão esta proposição durante a sua tramitação e, com 
a sua aprovação, teremos um instrumento efetivo de 
desenvolvimento social.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
William Dib, Deputado Federal PSDB – SP.

PROJETO DE LEI Nº 340, DE 2011 
(Do Sr. Hugo Leal)

Acrescenta artigo ao Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940, que ins-
titui o Código Penal, para dispor sobre a 
confissão premiada.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezem-

bro de 1940, passam a vigorar acrescido do seguinte 
artigo 16-A: 

“Art. 16-A. O agente que, espontanea-
mente, confessar o crime e declarar-se culpa-
do, no início do processo, terá a pena reduzida 
em um terço.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O instrumento da Confissão Premiada já está 
previsto no Direito comparado. Assim, tanto no Direito 
Italiano como no Norte Americano o réu que, no início 
do processo, acompanhado por um advogado con-
fessa o fato, declara-se culpado, tem uma substancial 
redução da pena. 

Deste modo, o princípio do contraditório não se 
confunde com a fase de produção de provas, afinal 
se as partes entendem que não há mais necessida-
de de provas, é perfeitamente possível o julgamento. 
Outrossim, normalmente já há provas nos documentos 
de investigação e se o réu concorda com as mesmas, 
seria mera burocracia a sua reprodução e um excesso 
de zelo incompatível com a modernidade. 

Afinal, se já existe a delação premiada nada im-
pede a implantação da confissão premiada, em que 
o réu seria beneficiado com uma redução de pena de 
um terço. 

Conforme o VII Congresso do Ministério Público 
de Minas Gerais, em hipótese alguma haveria viola-
ção do princípio do contraditório, pois não é obrigado 
o réu a aceitar o beneficio legal. Ademais, haveria um 
contraditório com viés consensualista no sentido de 
se buscar uma confissão com uma contrapartida de 
redução de pena. 
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Com essa medida seria possível resolver a maio-
ria dos processos penais em menos de seis meses e 
reduzir a sensação de impunidade. Pois, a sociedade 
também tem direito coletivo à segurança pública. 

Considerando o mérito e o alcance social da ini-
ciativa, contamos com o apoio dos nossos Pares para 
sua aprovação. 

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – De-
putado Hugo Leal, PSC – RJ.

PROJETO DE LEI Nº 341, DE 2011 
(Do Sr. Hugo Leal)

Dá nova redação ao art. 83 do Decre-
to-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, 
que institui o Código Penal, para aumentar 
o tempo de cumprimento da pena para con-
cessão de livramento condicional.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os incisos I e II do art. 83 do Decreto-Lei 

nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, passam a vigorar 
com a seguinte redação: 

“Art. 83.  ................................................
I – cumprida mais de metade da pena 

se o condenado não for reincidente em crime 
doloso e tiver bons antecedentes; 

II – cumprida mais três quartos se o con-
denado for reincidente em crime doloso;

......................................................” (NR) 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A regra atual determina que deve ser cumprido 
um terço da pena, se o condenado não for reincidente 
em crime doloso e tiver bons antecedentes ou cumprir 
mais da metade se for reincidente em crime doloso, 
para a concessão do livramento condicional.

Considerando também os dois institutos (pro-
gressão de regime e remição), o tempo de pena efeti-
vamente cumprido em penitenciária torna-se despro-
porcionalmente pequeno, quando comparado à pena 
total aplicada na sentença. 

A esse respeito, vide a lição de Mirabete (2007, 
p. 417): 

“Em interessante e muito bem elaborado trabalho, 
Maurício Kuehne demonstra a extrema liberalidade da 
lei quanto ao regime de penas. Explica que um conde-
nado a qualquer pena de reclusão superior a 4 (quatro 
anos), poderá cumprir a reprimenda, computando-se 
o tempo remido pelo trabalho, na seguinte proporção, 
por regimes: em fechado, 16,66%; em semi-aberto, 
13,89%; em aberto, 69,45%. Considerando-se que, no 

regime aberto, em virtude da falta de estabelecimentos 
adequados, e, no livramento condicional, por falta de 
fiscalização, não há, na realidade, execução da pena, 
o condenado cumprirá somente 30,58% da pena apli-
cada, o que demonstra a falência do direito repressivo 
a função nula da pena como elemento de prevenção.” 

Esse percentual é uma das causas do descrédi-
to do sistema penitenciário, pois, em quase todos os 
casos concretos, a pena imposta na sentença torna-
-se simplesmente um mito. Sua função de prevenção 
geral dos crimes torna-se bem enfraquecida quando 
a pena efetivamente aplicada é bem menor do que 
aquela imposta na sentença. 

Para se ter noção da benevolência de nossa le-
gislação, é interessante realizar a comparação entre 
o Brasil e alguns países desenvolvidos em relação à 
pena máxima aplicada ao crime de homicídio preme-
ditado (aquele anteriormente planejado). Ressalte-se 
que aqui a pena máxima a ser cumprida é de 30 anos, 
mesmo que a sentença condenatória preveja pena 
bem maior (CP, art. 75). Assim, temos: no Reino Uni-
do, prisão perpétua (sem dados quanto à progressão 
de pena); no Canadá, prisão perpétua (progressão de 
pena para regimes mais brandos somente após 25 
anos de cadeia); nos Estados Unidos, prisão perpétua 
ou pena de morte, dependendo do estado (no caso de 
prisão perpétua, usualmente não há progressão da 
pena); na Alemanha, prisão perpétua (possibilidade 
de progressão de pena após 15 anos de reclusão – 
em alguns casos o juiz pode determinar que não haja 
progressão); na Suíça, prisão perpétua (sem dados 
quanto à progressão de pena); na Holanda, prisão 
perpétua (sem dados quanto à progressão de pena); 
na Finlândia, prisão perpétua (revisão judicial de todos 
os casos após 12 anos de reclusão, com possibilidade 
de progressão de pena ou perdão presidencial a partir 
desse momento); em Israel, prisão perpétua (a pena 
pode ser comutada após 30 anos de prisão). Ressalte-
-se: não se trata de países ditatoriais e periféricos. Pelo 
contrário, são países desenvolvidos e com longa tra-
dição de respeito aos direitos humanos. Seus índices 
de criminalidade são substancialmente menores que 
os nossos. Em todos eles, a pena máxima é superior 
à prevista no Brasil. Em todos eles, a progressão de 
regime, quando há, requer um tempo bem mais dila-
tado que no Brasil. 

Nesse sentido, sugere-se a fixação de prazo mais 
dilatado para a concessão do livramento condicional. 

Considerando o mérito e o alcance social da ini-
ciativa, contamos com o apoio dos nossos Pares para 
sua aprovação. 

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Deputado Hugo Leal, PSC – RJ.
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PROJETO DE LEI Nº 342, DE 2011 
(Do Sr. Hugo Leal)

Dá nova redação ao art. 112 da Lei nº 
7.210, de 11 de julho de 1984, que institui a 
Lei de Execução Penal, para determinar o 
cumprimento de ao menos metade da pena 
para a concessão de progressão de regime.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput do art. 112 da Lei 7.210, de 11 de 

julho de 1984, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 112. A pena privativa de liberdade 
será executada em forma progressiva com a 
transferência para regime menos rigoroso, a 
ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver 
cumprido ao menos metade da pena no regime 
anterior e ostentar bom comportamento car-
cerário, auferido semestralmente, comprovado 
pelo diretor do estabelecimento, respeitadas 
as normas que vedam a progressão.

........................................................” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A regra atual determina que deve ser cumprido 
um sexto da pena para que seja possível a progressão 
de regime. Além da progressão de regime, é importante 
ressaltar que o condenado tem direito à remissão, ou 
seja, a cada três dias trabalhados, é descontado um 
dia de pena (LEP, art. 126). 

Considerando os dois institutos (progressão de 
regime e remição), o tempo de pena efetivamente cum-
prido em penitenciária torna-se desproporcionalmente 
pequeno, quando comparado à pena total aplicada na 
sentença. 

A esse respeito, vide a lição de Mirabete (2007, 
p. 417): 

“Em interessante e muito bem elaborado 
trabalho, Maurício Kuehne demonstra a ex-
trema liberalidade da lei quanto ao regime de 
penas. Explica que um condenado a qualquer 
pena de reclusão superior a 4 (quatro anos), 
poderá cumprir a reprimenda, computando-
-se o tempo remido pelo trabalho, na seguinte 
proporção, por regimes: em fechado, 16,66%; 
em semi-aberto, 13,89%; em aberto, 69,45%. 
Considerando-se que, no regime aberto, em 
virtude da falta de estabelecimentos adequa-
dos, e, no livramento condicional, por falta de 
fiscalização, não há, na realidade, execução da 
pena, o condenado cumprirá somente 30,58% 

da pena aplicada, o que demonstra a falência 
do direito repressivo a função nula da pena 
como elemento de prevenção.” 

Esse percentual é uma das causas do descrédi-
to do sistema penitenciário, pois, em quase todos os 
casos concretos, a pena imposta na sentença torna-
-se simplesmente um mito. Sua função de prevenção 
geral dos crimes torna-se bem enfraquecida quando 
a pena efetivamente aplicada é bem menor do que 
aquela imposta na sentença. 

Para se ter noção da benevolência de nossa le-
gislação, é interessante realizar a comparação entre 
o Brasil e alguns países desenvolvidos em relação à 
pena máxima aplicada ao crime de homicídio preme-
ditado (aquele anteriormente planejado). Ressalte-se 
que aqui a pena máxima a ser cumprida é de 30 anos, 
mesmo que a sentença condenatória preveja pena 
bem maior (CP, art. 75). Assim, temos: no Reino Uni-
do, prisão perpétua (sem dados quanto à progressão 
de pena); no Canadá, prisão perpétua (progressão de 
pena para regimes mais brandos somente após 25 
anos de cadeia); nos Estados Unidos, prisão perpétua 
ou pena de morte, dependendo do estado (no caso de 
prisão perpétua, usualmente não há progressão da 
pena); na Alemanha, prisão perpétua (possibilidade 
de progressão de pena após 15 anos de reclusão – 
em alguns casos o juiz pode determinar que não haja 
progressão); na Suíça, prisão perpétua (sem dados 
quanto à progressão de pena); na Holanda, prisão 
perpétua (sem dados quanto à progressão de pena); 
na Finlândia, prisão perpétua (revisão judicial de todos 
os casos após 12 anos de reclusão, com possibilidade 
de progressão de pena ou perdão presidencial a partir 
desse momento); em Israel, prisão perpétua (a pena 
pode ser comutada após 30 anos de prisão). Ressalte-
-se: não se trata de países ditatoriais e periféricos. Pelo 
contrário, são países desenvolvidos e com longa tra-
dição de respeito aos direitos humanos. Seus índices 
de criminalidade são substancialmente menores que 
os nossos. Em todos eles, a pena máxima é superior 
à prevista no Brasil. Em todos eles, a progressão de 
regime, quando há, requer um tempo bem mais dila-
tado que no Brasil. 

Nesse sentido, sugere-se a fixação de prazo mais 
dilatado para a progressão de regime, quando o preso 
tiver cumprido ao menos metade da pena. 

Considerando o mérito e o alcance social da ini-
ciativa, contamos com o apoio dos nossos Pares para 
sua aprovação. 

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Deputado Hugo Leal, PSC – RJ.
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PROJETO DE LEI Nº 343, DE 2011 
(Do Sr. Hugo Leal)

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 ou-
tubro de 1941 – Código de Processo Penal, 
relativos ao livramento condicional.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei 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.

Art. 2º Acresça-se ao art. 145, da Lei nº 7.210, 
de 11 de julho de 1984 – Lei de Execuções Penais, o 
parágrafo único com a seguinte redação:

“Art. 145. ..................................................
Parágrafo único. Preso em flagrante delito 

pela prática de crime doloso, suspender-se-á, 
automaticamente, o curso do livramento con-
dicional do liberado.” (NR)

Art. 3º Acresça-se ao art. 732, do Decreto-Lei nº 
3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Proces-
so Penal, o parágrafo único com a seguinte redação:

“Art. 732. ..................................................
Parágrafo único. Preso em flagrante delito 

pela prática de crime doloso, suspender-se-á, 
automaticamente, o curso do livramento con-
dicional do liberado.” (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Com efeito, o livramento condicional consiste na 
antecipação da liberdade ao condenado que cumpre 
pena privativa de liberdade, desde que cumpridas deter-
minadas condições durante certo tempo, denominado 
período de prova. Serve como estímulo à reintegração 
na sociedade daquele que aparenta ter experimenta-
do uma suficiente regeneração. Traduz-se na última 
etapa do cumprimento da pena privativa de liberdade 
no sistema progressivo, representando uma transição 
entre o cárcere e a vida livre.

Ocorre, porém, que muitas vezes o condenado, 
durante o período de provas, comete outro delito. Nes-
se caso, cabe ao Juízo das Execuções a suspensão 
cautelar do benefício ainda durante o seu curso, para, 
posteriormente, na hipótese de condenação irrecorrível 
à pena privativa de liberdade, revogá-lo obrigatoriamen-
te, nos termos do art. 86 do Código Penal :

“Art. 86 – Revoga-se o livramento, se o 
liberado vem a ser condenado a pena privativa 
de liberdade, em sentença irrecorrível;

I – por crime cometido durante a vigên-
cia do benefício.”

Não obstante ser obrigatória a revogação do li-
vramento condicional na hipótese de condenação irre-
corrível à pena privativa de liberdade por crime come-
tido durante a sua vigência, faz-se mister a suspensão 
cautelar do benefício. Cabe ao Juízo das Execuções a 
suspensão cautelar do benefício ainda durante o seu 
curso, para, posteriormente, se fosse o caso, revogá-lo, 
nos termos do art. 732 do Código de Processo Penal 
e do art. 145 da Lei de Execuções Penais.

Diante dessa situação, a jurisprudência das Cor-
tes Superiores firmou-se no sentido de que resta extinta 
a pretensão punitiva estatal, caso o Juízo das Execu-
ções não tenha determinado a suspensão do benefício 
durante a vigência do período de prova:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
LIVRAMENTO CONDICIONAL. REVOGAÇÃO APÓS O 
TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA. INEXISTÊNCIA 
DE SUSPENSÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 
RECURSO PROVIDO.

1. Não tendo sido suspenso, por medida cautelar, 
o livramento condicional durante o período de prova, 
impõe-se a declaração de extinção da pena imposta, 
não se mostrando possível a revogação do benefício, 
a teor do que disciplinam os artigos 90 do Código Pe-
nal e 145 da Lei de Execuções Penais.

2. A circunstância de ter o recorrente sido preso 
em flagrante não suspende automaticamente o benefí-
cio, tendo em conta a inexistência de expressa previsão 
legal, além do que cumpre ao Estado aparelhar seu 
sistema de execução de penas, objetivando em tempo 
hábil a suspensão do benefício, sempre se valendo do 
mecanismo do art. 732 do Código de Processo Penal.

3. Recurso provido, por maioria de votos.
(RHC 16.573/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CAR-

VALHIDO, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO GALLOTTI, 
SEXTA TURMA, julgado em 18.12.2006, DJ 10.09.2007 
p. 310)

Portanto, durante o período de prova, o livramen-
to condicional pode ser revogado ou suspenso caso 
o apenado descumpra as condições que lhe foram 
impostas. Não havendo a suspensão ou revogação 
do benefício antes do término do período de prova, a 
pena será declarada extinta, segundo dispõe o art. 90 
do Código Penal, ainda que o condenado tenha co-
metido novo delito.

Diante da inércia estatal na hipótese acima des-
crita, a doutrina e a jurisprudência buscaram uma so-
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lução que beneficia o condenado independentemente 
de seu mau comportamento.

Assim, o projeto ora em debate é de extrema 
importância e necessário, pois corrige uma situação 
de impunidade criada no sistema jurídico brasileiro.

Considerando o mérito e o alcance social da ini-
ciativa, contamos com o apoio dos nossos Pares para 
sua aprovação. 

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Deputado Hugo Leal, PSC – RJ.

PROJETO DE LEI Nº 344, DE 2011 
(Do Sr. Hugo Leal)

Dá nova redação ao art. 2º da Lei nº 
8.072, de 25 de julho de 1990, que dispõe 
sobre os crimes hediondos, nos termos 
do inciso XLIII do art. 5º da Constituição 
Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 

1990, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 2º  ..................................................
II – fiança. 
§1º A pena por crime previsto neste artigo 

será cumprida inicialmente em regime fechado. 
§2º A progressão de regime, no caso dos 

condenados aos crimes previstos neste arti-
go, dar-se-á após o cumprimento de 2/3 (dois 
terços) da pena, se o apenado for primário, e 
de 4/5 (quatro quintos), se reincidente. 

§3º Em caso de sentença condenatória, 
o juiz decidirá fundamentadamente se o réu 
poderá apelar em liberdade. 

§4º A prisão temporária, sobre a qual 
dispõe a Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 
1989, nos crimes previstos neste artigo, terá o 
prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual 
período em caso de comprovada necessida-
de.” (NR) 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Diante dos consideráveis índices de violência e 
da falência do regime prisional, faz-se necessária uma 
mudança do ordenamento jurídico no sentido aumentar 
o tempo de cumprimento da pena para os condena-
dos em crimes hediondos. Sendo, assim, necessária 
uma mudança radial no tratamento dos crimes contra 
a vida, para que o condenado seja impedido de reite-
rar nos atos criminosos.

Diariamente temos notícias na imprensa de crimes 
cometidos por condenados perigosos, em gozo de li-
berdade, em virtude de progressão do regime da pena. 

O emaranhado de leis, costumes, jurisprudências 
e doutrinas que constituem o nosso ordenamento jurí-
dico, demonstram de forma objetiva, que a própria lei é 
uma das principais razões dessa aparente contradição, 
pois na prática a polícia se esforça para prender e a 
justiça manda soltar com relativa facilidade.

A lei dos crimes hediondos merece revisão na 
progressão de regime para que o condenado por crime 
hediondo tenha o benefício ao ter cumprido ao menos 
a maior parte da pena. O texto atual traz sensação de 
impunidade e coloca a sociedade em risco.

“O crime hediondo é o crime que causa profun-
da e consensual repugnância por ofender, de forma 
acentuadamente grave, valores morais de indiscutível 
legitimidade, como o sentimento comum de piedade, 
de fraternidade, de solidariedade e de respeito à dig-
nidade da pessoa humana. Sob o aspecto ontológico, 
o conceito de crime hediondo repousa na ideia de que 
existem condutas que se revelam como uma afronta 
extrema, ignóbil, aos padrões éticos do comportamento 
social.” (Senador Romeu Tuma).

Para se ter noção da benevolência de nossa le-
gislação, é interessante realizar a comparação entre 
o Brasil e alguns países desenvolvidos em relação à 
pena máxima aplicada ao crime de homicídio preme-
ditado (aquele anteriormente planejado). Ressalte-se 
que aqui a pena máxima a ser cumprida é de 30 anos, 
mesmo que a sentença condenatória preveja pena 
bem maior (CP, art. 75). Assim, temos: no Reino Uni-
do, prisão perpétua (sem dados quanto à progressão 
de pena); no Canadá, prisão perpétua (progressão de 
pena para regimes mais brandos somente após 25 
anos de cadeia); nos Estados Unidos, prisão perpétua 
ou pena de morte, dependendo do estado (no caso de 
prisão perpétua, usualmente não há progressão da 
pena); na Alemanha, prisão perpétua (possibilidade 
de progressão de pena após 15 anos de reclusão – 
em alguns casos o juiz pode determinar que não haja 
progressão); na Suíça, prisão perpétua (sem dados 
quanto à progressão de pena); na Holanda, prisão 
perpétua (sem dados quanto à progressão de pena); 
na Finlândia, prisão perpétua (revisão judicial de todos 
os casos após 12 anos de reclusão, com possibilidade 
de progressão de pena ou perdão presidencial a partir 
desse momento); em Israel, prisão perpétua (a pena 
pode ser comutada após 30 anos de prisão). Ressalte-
-se: não se trata de países ditatoriais e periféricos. Pelo 
contrário, são países desenvolvidos e com longa tra-
dição de respeito aos direitos humanos. Seus índices 
de criminalidade são substancialmente menores que 
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os nossos. Em todos eles, a pena máxima é superior 
à prevista no Brasil. Em todos eles, a progressão de 
regime, quando há, requer um tempo bem mais dila-
tado que no Brasil. 

Nesse sentido, sugere-se a fixação de prazo 
mais dilatado para a progressão de regime, quan-
do o preso tiver cumprido ao menos a maior parte 
da pena. 

Considerando o mérito e o alcance social da ini-
ciativa, contamos com o apoio dos nossos Pares para 
sua aprovação. 

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Deputado Hugo Leal, PSC – RJ.

PROJETO DE LEI Nº 345, DE 2011 
(Do Sr. Hugo Leal)

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. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera o parágrafo único do art. 2º 

da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe so-
bre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 
providências, para aplicação do Estatuto às pessoas 
entre 18 (dezoito) e 26 (vinte e seis) anos de idade. 

Art. 2º O parágrafo único do art. 2º, da Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 2º  ..................................................
Parágrafo único. Nos casos expressos 

em lei, aplica-se excepcionalmente este esta-
tuto às pessoas entre 18 (dezoito) e 26 (vinte 
e seis) anos de idade.” (NR)

Art. 3º O §5º do art. 121, da Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 121.  ..............................................
§ 5º A liberação será compulsória aos 

vinte e seis anos de idade.’’

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Na sistemática do próprio ECA, especificamen-
te no seu artigo 2º, entende-se por criança a pessoa 
até doze anos de idade incompletos e adolescente a 
pessoa entre doze e dezoito anos de idade. Em ca-
ráter excepcional, todavia, aplica-se o Estatuto aos 
jovens entre dezoito e vinte um anos, consoante bem 

exara o § único do próprio artigo 2º, ‘in verbis’: “Nos 
casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente 
este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte anos 
de idade”.

Pela legislação em vigor, na hipótese de um 
adolescente praticar um delito antes de completar 
18 anos de idade, ele será processado e julgado 
segundo as regras do ECA, pois sempre deve pre-
valecer a data do fato (art. 104 § único), ainda que a 
sentença seja proferida após a maioridade penal (18 
anos); e uma vez aplicada a medida sócio-educativa 
(internamento, por exemplo), o limite da prisão não 
pode ser superior a três (3) anos (art. 121 § 3º) e sua 
liberação (soltura) será compulsória aos 21 anos de 
idade (art. 121 § 5º).

Assim, conforme o Estatuto, um adolescente in-
frator, minimamente conhecedor das regras jurídicas, 
estaria horas antes de completar a sua maioridade 
penal (18 anos) a praticar os mais diversos crimes 
(homicídio, estupro, assalto, seqüestro), ficando livre 
assim que completar os vinte e um anos.

O art. 121 § 5º do ECA, ao dispor que “a liberação 
será compulsória aos vinte e um anos de idade”, prevê 
que o adolescente que tenha atingido 21 anos de ida-
de, estando internado (preso) por um crime praticado 
enquanto inimputável (menor de 18 anos), deve ser 
imediatamente solto, pois o sistema jurídico do ECA, 
especial e protetivo, não admite a aplicação de qual-
quer medida sócio-educativa ao infrator que atingiu 
21 anos de idade, configurando-se assim, segundo a 
melhor doutrina, numa forma ‘sui generis’ de extinção 
da punibilidade, para uns alcançada pela prescrição 
e para outros pelo perdão. O fato é que, atingindo os 
21 anos, o adolescente infrator será imediatamente 
posto em liberdade, ainda que reste muito tempo de 
pena a cumprir, haja vista que, naquela data, perdeu 
o Estado-Juiz o direito de punir, aplicando-se assim, 
por analogia, a regras do Código Penal;

Assim, em uma só lufada de despachos, o Juiz 
da Infância e da Juventude estaria mandando para 
o arquivo morto um sem-número de ato infracionais.

Esta benevolência da legislação é uma das cau-
sas do descrédito do sistema de recuperação de jovens 
infratores, pois, em boa parte dos casos concretos, a 
medida imposta torna-se simplesmente um mito. Sua 
função de prevenção geral das infrações penais torna-
-se bem enfraquecida, gerando sensação de insegu-
rança para a sociedade.

Nesse sentido, o presente projeto aperfeiçoa o 
Estatuto para que o jovem infrator cumpra a decisão 
judicial e possa se recuperar para o convívio em so-
ciedade. 
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Considerando o mérito e o alcance social da ini-
ciativa, contamos com o apoio dos nossos Pares para 
sua aprovação. 

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Deputado Hugo Leal, PSC – RJ.

PROJETO DE LEI Nº 346, DE 2011 
(Do Sr. Hugo Leal)

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 prever aumento 
do tempo de internação de adolescente au-
tor de ato infracional grave e conceder-lhe 
formação técnico-profissional.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera dispositivos 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 prever aumento do tempo de internação de ado-
lescente autor de ato infracional grave e conceder-lhe 
formação técnico-profissional.

Art. 2º O §3º do art. 121, da Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 121.  ..............................................
 ..............................................................
§ 3º O período máximo de internação não 

poderá exceder a três anos, exceto em caso 
de prática de ato infracional que a Legislação 
Penal puna com reclusão, quando poderá che-
gar a até cinco anos.

.......................................................”(NR)

Art. 3º O parágrafo único do art. 123, da Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 123.  ..............................................
 ..............................................................
Parágrafo único. Durante o período de 

internação, inclusive provisória, serão obriga-
tórias atividades pedagógicas e de formação 
técnico-profissional.

 ......................................................”(NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

É significativo e preocupante o número de adoles-
centes envolvidos com crimes de natureza grave tais 
como roubo, homicídio, tráfico de drogas entre outros. 

Os problemas sociais, como uma das causas, 
empurram os jovens para o mundo do crime. Por outro 

lado, as internações também sinalizam uma melhor apli-
cação da ferramenta de punição para responsabilizar 
aqueles que cometeram atos infracionais considerados.

Esses adolescentes dificilmente têm acesso à 
qualificação profissional, ficando, assim, de fora do 
mercado formal de trabalho, facilitando para que ve-
nham a cometer atos infracionais.

Assim, a falta de oportunidades de estudo e de 
trabalho tornam os jovens vulneráveis ao tráfico de 
drogas, uma das maiores causa de internação. A de-
pendência química é a principal mola propulsora de 
todos os outros atos infracionais, pois, por trás da maio-
ria dos roubos e dos homicídios está a teia do tráfico.

A educação é a chave para frear a escalada dos 
jovens na criminalidade. E ela precisa começar até 
mesmo na aplicação das penalidades aos infratores. 
Assim é importante revisar o tempo de internação em 
casos de crimes mais graves, como roubo e homicídio, 
pelo caráter violento e de ameaça à vida. 

Assim, o presente projeto traz importante dis-
cussão sobre a necessidade de aumentar o tempo de 
internação dos crimes contra a vida como uma das 
questões a serem reformuladas no sistema de justiça 
da infância e juventude.

Também entendemos que o Estado deve obser-
var a qualidade da internação e suas finalidades para 
que o adolescente esteja preparado para retornar ao 
convívio social.

Dessa forma, estamos propondo a alteração do 
parágrafo único do art. 123 para que o Estado forne-
ça adequada formação técnico-profissional durante o 
período de internação.

A internação é a medida mais severa no conjunto 
das medidas previstas pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) e, por isso, constitui-se na última 
opção a ser aplicada pelo juiz, devendo ainda neces-
sariamente, corresponder à gravidade do ato infracio-
nal cometido. A discussão da duração desta privação 
de liberdade, com efeito, repercute no sentido de pro-
porção entre o que foi praticado pelo adolescente e 
as consequências que irá sofrer – um dos princípios 
básicos decorrentes da legalidade no Estado Demo-
crático de Direito.

E falar em proporcionalidade, se partimos de um 
exercício lógico, implica considerar que de um lado 3 
anos podem ser insuficientes para responder a um cri-
me de sangue, mas, de outro, são demasiadamente 
excessivos em se tratando dos chamados crimes de 
bagatela ou menor potencial ofensivo. Por isso, pro-
pomos a dilação do prazo apenas para as infrações 
graves e apenas na legislação penal com reclusão.
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Assim, incontestável que o ECA precise de uma 
revisão equilibrada e dosada deste tema, para a cons-
trução de uma sociedade mais justa e mais segura.

Considerando o mérito e o alcance social da ini-
ciativa, contamos com o apoio dos nossos Pares para 
sua aprovação. 

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Deputado Hugo Leal, PSC – RJ.

PROJETO DE LEI Nº 347, DE 2011 
(Do Sr. Hugo Leal)

Altera dispositivos 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 tratar dos ca-
sos de aplicação da medida de internação. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera o art. 122, 125 e 183 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 tratar dos casos de aplicação da 
medida de internação.

Art. 2º O art. 122, da Lei nº 8.069, de 13 de ju-
lho de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 122.  ..............................................
I – tratar-se de ato infracional:
a) cometido mediante grave ameaça ou 

violência à pessoa;
b) definido como crime hediondo;
c) consistente em tráfico ilícito de subs-

tâncias entorpecentes e drogas afins;
d) praticado em ações de quadrilha, ban-

do ou do crime organizado.
 ..............................................................
§ 1º O prazo de internação na hipótese 

do inciso III deste artigo não poderá ser supe-
rior a 6 (seis) meses.

 .....................................................” (NR)

Art. 3º O art. 125, da Lei nº 8.069, de 13 de ju-
lho de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 125. A política de atendimento ao 
adolescente infrator, privado de liberdade, far-
-se-á por meio de um conjunto articulado de 
ações governamentais e não-governamentais, 
cabendo à União, aos Estados, ao Distrito Fe-
deral e aos Municípios zelar pela integridade fí-
sica e mental dos internos e adotar as medidas 
adequadas de contenção e segurança.” (NR)

Art. 4º O art. 183, da Lei nº 8.069, de 13 de ju-
lho de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 183. O prazo máximo para conclu-
são do procedimento, estando o adolescente 
internado provisoriamente, será de 90 (noven-
ta) dias, para os casos dos atos infracionais 
previstos no art. 122, I, a, b e c, e de 45 (qua-
renta e cinco) dias para os demais casos.” (NR).

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Pela legislação em vigor, são restritas as hipóte-
ses de internação para os adolescentes que cometem 
crimes, deixando de considerar crimes graves como o 
tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e drogas 
a fins, praticado em ações de quadrilha, bando ou do 
crime organizado.

O tráfico de drogas é considerado, hoje, um dos 
principais crimes cometidos por menores, chegando 
a representar 25% das ocorrências.

Segundo especialistas em segurança pública, 
os jovens estão cometendo outros tipos de crime em 
função das drogas e assumindo o controle do tráfico 
cada vez mais cedo. Assim, há necessidade urgente 
de ações mais rigorosas no combate a este tipo de 
criminalidade. 

O número de ocorrências tem mantido a média 
dos anos anteriores. Mas o tipo de crime mudou. O ato 
infracional, que até então era praticado sem violência, 
na sua maioria, hoje não. Os adolescentes estão usando 
de violência, chegando às raias de assinar as pessoas.

Um levantamento da Vara da Infância e da Ju-
ventude de Belo Horizonte apontou o tráfico de drogas 
como principal crime cometido pelos adolescentes en-
tre 12 e 17 anos. Já em 2007, mais de 25% das ocor-
rências tinham ligação com a venda de entorpecentes.

Nesse sentido, o presente projeto aperfeiçoa o 
Estatuto para que o jovem infrator de crimes consi-
derados graves pela nossa sociedade possa receber 
medida de internação para retornar ao convívio social. 

Também o projeto realiza importante alteração 
na redação do artigo 125 para definir que a política 
de atendimento ao adolescente infrator, privado de 
liberdade, far-se-á por meio de um conjunto articula-
do de ações governamentais e não-governamentais, 
cabendo à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios zelar pela integridade física e mental 
dos internos e adotar as medidas adequadas de con-
tenção e segurança.

Considerando o mérito e o alcance social da ini-
ciativa, contamos com o apoio dos nossos Pares para 
sua aprovação.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Deputado Hugo Leal, PSC – RJ.
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PROJETO DE LEI Nº 348, DE 2011 
(Do Sr. Hugo Leal)

Cria dispositivos na 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 dispor sobre an-
tecedentes, tratamento ambulatorial, inter-
nação em estabelecimento de tratamento 
psiquiátrico e responsabilidade do Estado 
para adequar as entidades de atendimento, 
públicas ou privadas, às diretrizes e normas 
deste Estatuto.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei tem por finalidade criar dispositivos 

na 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 dispor sobre antecedentes, 
tratamento ambulatorial, internação em estabelecimento 
de tratamento psiquiátrico e responsabilidade do Estado 
para adequar as entidades de atendimento, públicas 
ou privadas, às diretrizes e normas deste Estatuto.

Art. 2º A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – 
Estatuto da Criança e do Adolescente passa a vigorar 
acrescida de um art. 103-A, de uma Seção V-A, de um 
art. 119-A, de uma Seção VIII, de um art. 125-A e de 
um art. 259-A, com as redações a seguir:

“Art. 103-A. A prática de ato infracional 
pelo adolescente, com 16 (dezesseis) anos ou 
mais, será considerada como antecedentes, 
para fins de fixação da pena base de ilícitos 
por ele praticados quando maior de 18 (de-
zoito) anos.”

“Seção V-A Do Tratamento Ambula-
torial

Art. 119-A. O tratamento ambulatorial será 
aplicado ao adolescente portador de transtorno 
mental não perigoso, assim entendido aquele 
que não expõe a sociedade e o próprio ado-
lescente a situação de risco. Parágrafo único. 
O tratamento ambulatorial subsistirá o tem-
po necessário à plena formação psíquica do 
adolescente.”

“Seção VIII – Da Internação em Es-
tabelecimento de Tratamento Psiquiátrico

Art. 125-A A internação em estabeleci-
mento de tratamento psiquiátrico será desti-
nada aos adolescentes com transtorno mental 
grave, que coloque em risco a sociedade ou a 
si próprio e subsistirá enquanto não for averi-

guada, mediante perícia médica, a cessação 
de periculosidade.

§ 1º A perícia médica para constatação 
da cessação da periculosidade será realizada 
a qualquer tempo por determinação da autori-
dade judicial, de ofício ou a requerimento do 
Ministério Público ou do defensor do adoles-
cente infrator.

§ 2º A desinternação será sempre con-
dicional, devendo ser restabelecida a situação 
anterior se o adolescente, antes do decurso de 
um ano, praticar fato indicativo da persistên-
cia de sua periculosidade e, mediante perícia 
médica, for constatado o retorno do transtorno 
mental grave e perigoso.

§ 3º Toda perícia médica realizada para 
os fins previstos neste artigo deverá ser subs-
crita por, no mínimo, dois peritos.”

“Art. 259-A. Os Estados, no prazo de 5 
(cinco) anos a contar da data de vigência des-
ta lei, ressalvado o disposto no § 4º abaixo, 
deverão, obrigatoriamente, adequar as entida-
des de atendimento, públicas ou privadas, às 
diretrizes e normas deste Estatuto.

§ 1º Aplicam-se as disposições cons-
tantes do caput aos Municípios que possuam 
entidades de atendimento próprias, públicas 
ou privadas.

§ 2º O não atendimento às determina-
ções deste artigo caracterizará improbidade 
administrativa por parte do responsável pelo 
ato omissivo, cujos fatos serão apurados nos 
moldes previstos na Lei nº 8.429, de 2 de ju-
nho de 1992.

§ 3º Caberá ao Ministério Público da 
Infância e Juventude a fiscalização quanto 
ao cumprimento do prazo estabelecido neste 
artigo, com auxílio dos Conselhos da Criança 
e do Adolescente e do Conselho Tutelar de 
cada Município.

§ 4º Aplicam-se as disposições deste 
artigo às entidades de atendimento em cons-
trução ou que vierem a ser construídas após 
o início de vigência desta lei.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Pela legislação em vigor, são restritas as hipóte-
ses de internação para os adolescentes que cometem 
crimes, deixando de considerar crimes graves como o 
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tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e drogas 
a fins, praticado em ações de quadrilha, bando ou do 
crime organizado.

A finalidade do presente projeto é o aperfeiço-
amento do Estatuto, que já conta com mais de duas 
décadas, merecendo atender as novas necessidades 
dos menores infratores e da sociedade.

Assim, dispõe que a prática de ato infracional 
pelo adolescente, com 16 (dezesseis) anos ou mais, 
será considerada como antecedentes, para fins de 
fixação da pena base de ilícitos por ele praticados 
quando maior de 18 (dezoito) anos, dando um trata-
mento repressivo maior para os que são reincidentes 
nas práticas delituosas.

Importante o disciplinar um adequado tratamen-
to ambulatorial para o adolescente portador de trans-
torno mental não perigoso, assim entendido aquele 
que não expõe a sociedade e o próprio adolescente a 
situação de risco. Devendo o tratamento ambulatorial 
subsistir o tempo necessário à plena formação psíqui-
ca do adolescente.

Neste mesmo sentido, disciplina a internação em 
estabelecimento de tratamento psiquiátrico para os ado-
lescentes com transtorno mental grave, que coloque 
em risco a sociedade ou a si próprio, também subsis-
tindo enquanto não for averiguada, mediante perícia 
médica, a cessação de periculosidade.

Por fim, estipula a responsabilidade do Estado 
para adequar as entidades de atendimento, públicas 
ou privadas, às diretrizes e normas deste Estatuto.

Considerando o mérito e o alcance social da ini-
ciativa, contamos com o apoio dos nossos Pares para 
sua aprovação.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Deputado Hugo Leal, PSC – RJ.

PROJETO DE LEI Nº 349, DE 2011 
(Do Sr. Sandes Júnior)

Acrescenta o art. 216-B ao Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Códi-
go Penal, para cominar a pena de castração 
química nas hipóteses em que o autor dos 
crimes tipificados nos arts. 213 e 218 for 
considerado estupro.

 O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Fica acrescido ao Decreto-Lei nº 2.848, de 

7 de dezembro de 1940 – Código Penal, o art. 216-B:

‘‘Art. 216-B. Nas hipóteses em que o au-
tor dos crimes tipificados nos arts. 213 e 218 

for considerado estuprador, fica cominada a 
pena de castração química.’’

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O estupro se caracteriza pela conduta de “Cons-
tranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, 
a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que 
com ele se pratique outro ato libidinoso”, cujas conse-
quências para a sociedade tem sido das mais graves e 
passou a conter a conduta de constranger alguém (e 
não apenas a mulher) que anteriormente caracterizava 
o crime de atentado violento ao pudor.

O projeto, que visa a castração química de es-
tupradores busca debelar essa mazela social em sua 
origem, com a máxima objetividade e o necessário vi-
gor pois “Alguém” que passe por este constrangimento 
“estupro” tem sua vida marcada definitivamente, isso 
se não ocorrer consequências ainda piores após o ato, 
como lesão e morte, pois são praticados por indivídu-
os cuja formação psíquica apresenta deformidade a 
ponto de os impedirem de reabilitar-se perante a so-
ciedade, mesmo se submetidos aos mais modernos 
tratamentos clínicos.

Mesmo em países cujo sistema carcerário apre-
sentam moderníssimas estruturas física e de assis-
tência médica e psicológica, já se propõem a utilizar 
a castração química, visando impedir a reincidência 
do crime, tida por certa, em face das lastimosas es-
tatísticas. Indivíduos, tidos como estupradores, são 
quase na totalidade reincidentes, pois a deformidade 
na formação psíquica, resistentes as mais variadas 
terapias são comprovadores desta necessidade de 
livrar a sociedade deste crime.

Assim sendo, peço aos nobres colegas que con-
siderem o projeto proposto com o mesmo arrojo com 
que apresento, pois é necessário relevar os receios e 
dar à sociedade a segurança que ela anseia do Estado. 

Sala das Sessões em 09 de fevereiro de 2011. – 
Deputado Federal Sandes Júnior, PP – GO.

PROJETO DE LEI Nº 350, DE 2011 
(Do Sr. Marcelo Aguiar)

Cria o Programa de Combate ao 
Bullying Escolar.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica criado o Programa de Combate ao 

Bullying Escolar no âmbito de todo o território nacio-
nal, vinculado ao Ministério da Educação, no intuito 
de elaborar normas e procedimentos no combate ao 
bullying nas escolas públicas e privadas.
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Art. 2º Para fins desta lei, entende-se por bullying: 
I – A violência física, psicológica e verbal, inten-

cional e repetida, que ocorre sem motivação clara e 
evidente, praticada contra pessoas com o intuito de 
intimidá-las, excluí-las ou agredi-las sem motivo rele-
vante ou explícito, causando dor e angústia, podendo 
gerar malefícios irreparáveis à vítima.

II – O bullying escolar é caracterizado como um 
conjunto de comportamentos agressivos físicos ou 
psicológicos, de natureza intencional e repetida, prati-
cado por um agressor contra uma ou mais vítimas que 
se encontram no ambiente escolar, desamparadas e 
desprovidas de defesa.

§1º O bullying escolar classifica-se em: horizontal 
(praticado entre pessoas do mesmo nível, como es-
tudantes), vertical (praticado entre pessoas de níveis 
diferentes, como professores e alunos).

Art. 3º Os atos ilícitos que configuram a prática 
do fenômeno bullying escolar ocorrem nas seguintes 
formas:

a) verbal: insultar, ofender, xingar, fazer 
gozações, colocar apelidos pejorativos, fazer 
piadas ofensivas e “zoar”;

b) físico e material: bater, chutar, espan-
car, empurrar, ferir, beliscar, roubar, furtar ou 
destruir os pertences da vítima e atirar objetos 
contra as vítimas;

c) psicológico ou moral: irritar, humilhar e 
ridicularizar, excluir, isolar, ignorar, desprezar 
ou fazer pouco caso, discriminar, aterrorizar 
e ameaçar, chantagear e intimidar, tiranizar, 
dominar, perseguir, difamar, passar bilhetes e 
desenhos entre os colegas de caráter ofensivo 
e fazer intrigas, fofocas ou mexericos;

d) sexual: abusar, violentar, assediar e 
insinuar;

e) virtual: enviar mensagens depreciati-
vas e caluniosas, enviar ou adulterar fotogra-
fias e dados pessoais que causem malefícios 
às vítimas.

Art. 4º São objetivos do Programa de Combate 
ao Bullying Escolar:

a) combater as práticas ardilosas e si-
lenciosas do fenômeno bullying no ambiente 
escolar;

b) elaborar programas de conscientiza-
ção e prevenção da existência do bullying e 
de suas consequências danosas;

c) executar programas e campanhas 
de informações gerais acerca do fenômeno 
bullying escolar no alcance de todas as insti-
tuições de ensino;

d) elaborar programas de capacitação de 
docentes e diretores de instituições de ensino 
para a implementação de ações antibullying;

e) promover debates acerca da violência 
nas escolas com os pais ou associação de pais 
e com os próprios alunos;

f) elaborar mecanismos que promovam 
a responsabilização objetiva da Instituição de 
Ensino, bem como do agressor;

g) promover programas de incentivo a 
comportamentos não hostilizados aos agres-
sores; 

h) promover assistência psicológica, so-
cial e jurídica às vítimas e aos agressores; e

i) solicitar relatórios bimestrais das ocor-
rências do bullying a todas unidades escolares 
no âmbito de todo o território nacional.

Art. 5º Nos termos desta lei, entende-se por ci-
berbullying:

Os atos de violência praticados no âmbito da rede 
social, com a utilização de aparelhos eletrônicos, tais 
como o celular e o computador, que, de uma maneira 
rápida, é capaz de causar diversas calúnias e males 
às vítimas.

Art. 6º O Ministério da Educação poderá esta-
belecer convênios e parcerias para a implementação 
e execução do Programa de Combate ao Bulllying 
Escolar.

Art. 7º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O bullying escolar é uma realidade mais comum 
do que se imagina e tem se espalhado por todos os 
países do mundo. O fenômeno, por sua vez, sempre 
existiu desde o surgimento das primeiras instituições 
de ensino, mas a vítima sofria calada e algumas vezes 
mudava de escola.1

O bullying é fenômeno histórico-social que diz 
respeito à violência que ocorre por meio de condutas 
abusivas relacionadas à humilhação recorrente com 
foco no ambiente escolar. Assim, o preceito remete 
aos atos praticados repetidamente de forma direta e 
deliberada que provoca clara humilhação, exposição 
da vítima a situações vexatórias, bem como de es-
tresse, interferindo no bom desempenho de seu estu-
do e na sua saúde física, resultando-lhe, ainda, dano 
psíquico-emocional.

1  CALHAU, Lélio Braga. Bullying – o que você precisa sa-
ber. Rio de Janeiro: Impetus, 2010, p. 12.

Nas palavras de Cleo Fante, pioneira no estudo 
do fenômeno no Brasil, o bullying é uma palavra de 
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origem inglesa, adotada em muitos países para definir 
a vontade consciente e deliberada de maltratar uma 
outra pessoa e deixá-la sob tensão, termo que con-
ceitua os comportamentos agressivos e anti-sociais, 
utilizado pela literatura psicológica anglo-saxônica nos 
estudos sobre a violência escolar. 2

Designa-se, ainda, o vocábulo, em situações, 
principalmente entre jovens, que levam uma pessoa 
ou grupo a usar repetidos atos de violência simbólica, 
psicológica e ou física contra um terceiro para humilhá-
-lo e ou depreciá-lo. 

Na compreensão de Lélio Calhau, não se trata o 
fenômeno bullying escolar de brincadeiras de infância, 
mas sim de casos de violência física e/ou moral, em 
muitos casos, de maneira velada praticadas por agres-
sores contra vítimas realizados de forma repetitiva, po-
dendo resultar em danos psicológicos para as vitimas.3 

Como já mencionado em palavras pretéritas, o 
fenômeno do bullying afeta todos os países do mundo 
e milhões de estudantes deixam de ocupar os bancos 
das instituições de ensino por medo de ser uma vítima 
do bullying escolar. 

Destaca-se, nesse contexto, que o fenômeno 
bullying traz inúmeras consequências às vítimas por 
ele atingidas, deixando marcas registradas na me-
mória do indivíduo devido ao forte constrangimento 
vivenciado.

Não tem como deixar de demonstrar os prejuí-
zos que bullying escolar traz para o aprendizado esco-
lar, visto que as vítimas tornam-se alunos dispersos, 
desinteressados e faltosos. Sem contar que provoca 
nas vítimas um comportamento anti-social, tornam-
-se isoladas e acabam por perder o contato com os 
colegas de classe.

No que tange a dados estatísticos, em 2010, a 
ONG PLAN publicou uma pesquisa apontando que a 
ocorrência do bullying escolar cresce assustadoramen-
te, ao considerar que 70% da amostra de estudantes 
diz ter presenciado cenas de violências entre seus 
pares, e 30% dos entrevistados declararam ter sido 
vítima do terror psicológico do bullying.4

Registra-se, ainda, em outubro de 2010, o bri-
lhante lançamento pelo Conselho Nacional de Justiça 
– CNJ de uma cartilha para combater o Bullying nas 
escolas: Bullying – Cartilha 2010 – Justiça nas Escolas. 

2 FANTE, Cleo. Fenômeno Bullying – como prevenir a violência nas 
escolas e educar para a paz. Campinas: Venus, 2005, p. 27.

3 CALHAU, op. cit. p. 6.

4 Resumo da Pesquisa, p. 2. Disponível em: http://www.plan.org.br/
index.htm, apud CALHAU, op. cit. p. 23.

O texto da referida cartilha, de autoria da psi-
quiatra Ana Beatriz Barbosa Silva, possui 16 páginas, 

compostas por perguntas e respostas, nas quais são 
descritas as formas de bullying, as razões que levam 
os estudantes agressores a praticá-lo e os critérios 
adotados pelos agressores, os bullies, os problemas 
enfrentados pelas vítimas do fenômeno, os procedi-
mentos que devem ser adotados por pais e professo-
res, dentre outros.5

Sem embargo a excelente posição adotada pelo 
Poder Público ao lançar essa referida Cartilha no intuito 
de combater o bullying nas escolas, não há como dizer 
que o fenômeno será dissipado e não mais acontecerá. 

Assim, face às situações apresentadas provenien-
tes da ocorrência do fenômeno bullying na ambiência 
escolar, faz-se necessária a criação de um Programa 
de Combate ao Bullying Escolar, no sentido de com-
bater e prevenir a prática dos atos de violência causa-
dos pelo fenômeno. Vislumbra-se, que esta ferramenta 
antibullying, alcançará resultados eficazes no combate 
a essa prática ardilosa do bullying.

Não obstante, a existência de proposições e 
leis no âmbito municipal e estadual cuja finalidade 
assemelha-se a esse presente projeto de lei, é mister 
a criação de uma legislação federal capaz de atingir 
todo o território nacional.

Posto isso, conto com o apoio dos nobres pares 
para a aprovação da presente proposta.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Marcelo Aguiar, PSC – SP.

PROJETO DE LEI Nº 351, DE 2011 
(Do Sr. Vicentinho)

Concede dispensa da incorporação 
aos conscritos que se encontram no mer-
cado formal de trabalho, alterando a Lei nº 
4.375, de 17 de agosto de 1964.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescente-se as seguintes alíneas h) e 

i) ao art. 30 da Lei 4375, de 17 de agosto de 1964.

‘‘Art. 30  .................................................
 ..............................................................
e) revogado.
 ..............................................................
h) que comprovarem estar empregados 

formalmente há, pelo menos, 9 meses con-
tados regressivamente a partir do dia de sua 
convocação (NR).

5 SILVA, Ana Beatriz Barbosa. Bullying – Cartilha 2010 – Projeto 
Justiça nas Escolas. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2010. 
Disponível em: http://www.cnj.jus.br/. Acesso em: 28 de out. 2010.

i) que comprovarem o exercício de ativi-
dades profissionais autônomas formais, per-
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tencentes a associações de cooperativas de 
trabalho devidamente legalizadas ou a res-
ponsabilidade pela gestão de suas próprias 
empresas formais há pelo menos 9 meses 
contados regressivamente a partir do dia de 
sua convocação.(NR)

 ..............................................................
§ 4º Os dispensados de incorporação de 

que trata a letra d que interrompem o curso 
durante o período de serviço de sua classe, 
serão submetidos a seleção com a classe se-
guinte. (NR).

 ..............................................................
§ 6º Os documentos comprobatórios das 

situações listadas nas letras h e i serão espe-
cificados em norma regulamentadora.’’ (NR).

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Apresentado inicialmente pelo ilustre Deputado 
Walter Barelli na 52ª Legislatura, retorno este tema à 
casa pela sua relevância social. Com freqüência, de-
paramos leis, decretos, e outros dispositivos legais 
que, com o objetivo de proteger o cidadão, terminam 
por prejudicá-lo. Esse é o caso das normas que ga-
rantem aos incorporados do serviço militar obrigatório 
o retorno ao emprego.

Se, por um lado, a estabilidade de um ano é um 
grande benefício para uma pequena parcela daqueles que 
passaram pelo serviço militar, por outro, as sucessivas 
garantias têm dificultado a contratação pelas empresas 
de boa parte dos 1,6 milhão de jovens que se alistam a 
cada ano. A legislação garante estabilidade ao cidadão 
desde o momento do alistamento até um ano após o 
desligamento do serviço militar obrigatório. Além disso, 
as empresas são obrigadas a recolher o FGTS desse 
jovem, mesmo que ele esteja prestando o serviço militar. 
Tudo isso levou não à garantia do emprego do jovem, mas 
a sua discriminação quando em idade de prestar servi-
ço militar obrigatório, mesmo quando se considera que 
apenas 6% dos alistados são efetivamente incorporados. 

É dentro desse contexto que apresento projeto 
de lei que altera o marco legal do serviço militar obri-
gatório. A proposta é tornar a incorporação ao serviço 
militar facultativa àqueles que estejam empregados 
formalmente há pelo menos 9 meses, benefício esten-
dido aos jovens que, pelo mesmo tempo, participem 
de cooperativa de trabalho devidamente legalizada ou 
exerçam funções gerenciais em empresas formais de 
sua propriedade.

A extensão da possibilidade de escolha aos co-
operativados e jovens empreendedores constitui uma 

inflexão frente à realidade. Cada vez mais, jovens são 
forçados a criar sua própria atividade profissional, já 
que o mercado de trabalho não lhes abre as portas.

Essa iniciativa também contribui para a forma-
lização das atividades produtivas e pode retirar das 
sombras boa parte da sub-economia que não recolhe 
impostos e não contribui para a previdência social.

Cabe então lançar o desafio de flexibilizar a obri-
gatoriedade do serviço militar. É preciso esclarecer que 
não se trata de uma afronta contra a instituição, mas 
uma iniciativa que, mesmo indiretamente, pretende dar 
novo ânimo à discussão sobre a profissionalização das 
Forças Armadas. O ingresso nas forças Armadas deve 
se dar de maneira voluntária.

Em linha com o exposto e por entender que essa 
iniciativa se constitui em avanço na proteção dos inte-
resses dos jovens trabalhadores brasileiros, solicito aos 
nobres pares que apóiem a sua apreciação e aprovação.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Deputado Vicentinho.

PROJETO DE LEI Nº 352, DE 2011 
(Do Sr. Vicentinho)

Acrescenta § 6º ao art. 2º da Lei nº 
8.900, de 30 de junho de 1994, para ampliar 
a quantidade de parcelas do seguro-de-
semprego paga à mulher arrimo de família.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 8.900, de 30 de junho 

de 1994, que dispõe sobre o benefício do seguro-
-desemprego, altera dispositivo da Lei nº 7.998, de 11 
de janeiro de 1990, e dá outras providências” passa a 
vigorar acrescido do seguinte § 6º:

“Art. 2º .....................................................
§ 6º O período máximo do seguro-desem-

prego estabelecido no caput será aumentado 
em duas parcelas, quando se tratar de mulher 
arrimo de família.”

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

As tentativas de minimizar os efeitos da Crise 
Econômica Mundial de 2009, produziram intensos de-
bates no Congresso Nacional e, por iniciativa da Pre-
sidência desta Câmara dos Deputados, foram criadas 
cinco comissões especiais destinadas a apresentar 
medidas que contribuíssem para diminuir os efeitos da 
crise econômica mundial sobre vários aspectos. Uma 
delas destinava-se a analisar esses impactos sobre os 
serviços e empregos.
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Quando da realização das audiências públicas 
para o encaminhamento de sugestões, destinou-se 
uma delas à apreciação dos impactos em relação 
às mulheres. Nessa oportunidade, foi sugerida uma 
medida que nos pareceu bastante plausível ao tratar 
especificamente das mulheres arrimo de família, ou 
seja, aquelas que têm responsabilidade de prover a 
subsistência de seus dependentes.

Essa condição as coloca em uma situação muito 
mais precária do que outras pessoas, se considerarmos 
as desigualdades que recaem sobre as mulheres em 
relação aos homens e, ainda mais, em relação àque-
las que exercem funções de chefia de suas famílias 
em relação às demais mulheres.

Em que pese os efeitos da crise já terem se exau-
rido em nosso país, a proposta verificou-se bastante 
oportuna, uma vez que a condição de trabalho por que 
passa a mulher é bastante inferior à dos homens, prin-
cipalmente no quesito salário e muito aquém do que 
deveria ser, considerando-se as diversas tarefas que 
lhe são incumbidas no seio familiar e social.

Nesse contexto, estamos propondo a extensão 
do seguro desemprego às mulheres chefes de família 
que se vejam na condição de desemprego involuntá-
rio, que passariam a receber duas parcelas a mais do 
benefício, observadas as demais condições gerais.

Estando evidenciado o interesse social do pre-
sente projeto de lei, esperamos contar com o apoio de 
nossos ilustres Pares para a sua aprovação.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Deputado Vicentinho.

PROJETO DE LEI Nº 353, DE 2011 
(Do Sr. Vicentinho)

Dispõe sobre as atividades dos caixas 
de supermercado.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É vedado ao empregado, na função de cai-

xa, em supermercados e estabelecimentos similares, 
exercer, concomitantemente, a função de empacotador.

Art. 2º Os estabelecimentos comerciais referidos 
no art. 1º ficam obrigados a colocar à disposição dos 
consumidores um serviço de empacotamento dos gê-
neros adquiridos.

Parágrafo único. Os estabelecimentos deverão 
afixar, em local visível, cartazes comunicando a dis-
ponibilidade do serviço de empacotamento.

Art. 3º Em caso de descumprimento da obrigação 
prevista no art. 1º , será imposta multa de 500 UFIRS 
por empregado encontrado exercendo irregularmente 
a função de empacotador .

Art. 4º A multa pela inexistência do serviço de 
empacotamento será de 500 UFIRS e terá o seu valor 
dobrado em caso de reincidência .

Parágrafo único. Em caso de descumprimento 
da obrigação de afixação do aviso de disponibilidade 
do serviço de empacotamento será imposta multa de 
200, UFIRS

Art.5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

As grandes redes de supermercados e estabele-
cimentos similares incidem em uma conduta que, a um 
só tempo, desrespeita o trabalhador e o consumidor, ao 
obrigar os caixas de supermercados a acumularem a 
função de empacotador. No afã de cortar custos e au-
mentar as suas margens de lucros, os supermercados 
duplicam as tarefas do caixa e submetem o consumidor 
às conhecidas cenas constrangedoras da fila do caixa.

Os consumidores de mais idade se recordam de 
que, pelo menos até o final dos anos 80 e início dos 
90, era praxe a figura do empacotador em cada caixa 
das lojas. 

São inúmeras as queixas dos consumidores con-
tra a ausência do empacotador e dos empregados 
contra a acumulação indevida de funções. Os super-
mercados estão explorando seus caixas, obrigando-os 
a embalar quando o cliente reclama. 

Os caixas, submetidos a essa dupla função, sen-
tem o ritmo e têm de se desdobrar e acelerar ainda 
mais o compasso de suas atividades, o que vem ge-
rando queixas de problemas de saúde, como lesões na 
coluna e dores musculares pelo esforço e má posição. 
O caixa não pode assumir uma dupla função no su-
permercado; e o cliente não pode empacotar as mer-
cadorias, porque não foi treinado para saber separar 
os produtos tóxicos dos alimentos, por exemplo, e o 
volume de compras para ser embalado,o num espaço 
de tempo tão exíguo também não favorece a realização 
da tarefa sem ajuda. Além disso, existem consumido-
res idosos, aqueles com dificuldade de locomoção ou 
de movimento, que necessitam do serviço. Por fim, o 
corte de postos de trabalho, tão necessários ao Brasil 
de hoje, à custa da saúde do trabalhador e dos direitos 
do consumidor não é uma postura defensável e não 
deve ser socialmente tolerada. 

Em razão do exposto, elaboramos este Projeto de 
Lei, propondo uma solução justa e necessária para o 
problema identificado. Pela importância social da maté-
ria, esperamos o apoio dos nossos nobres Pares para 
a aprovação desta proposição legislativa.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Deputado Vicentinho.
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PROJETO DE LEI Nº 354, DE 2011 
(Do Sr. Assis Melo)

Inclui os estudantes que tenham cur-
sado o Ensino Médio, em instituição públi-
ca ou privada, na modalidade de Supletivo 
ou Educação de Jovens e Adultos (EJA), 
no Programa Universidade Para Todos – 
ProUni. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O artigo 2º da Lei nº 11.096, de 13 de ja-

neiro de 2005, passa a vigorar acrescido do seguinte 
inciso IV: 

“Art. 2º ...................................................
 ..............................................................
IV – o estudante do ensino supletivo ou 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), que 
tenha cursado o Ensino Médio em instituição 
pública ou privada, reconhecida regularmen-
te.” (NR) 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação

Entre os principais programas de democratiza-
ção do ensino superior está o Programa Universidade 
Para Todos – ProUni. Com a finalidade de conceder 
bolsas de estudos integrais e parciais, em instituições 
privadas de educação, o Programa somente em 2010 
atendeu mais de 240 mil estudantes, segundo dados 
do Ministério da Educação. 

O Programa criado pela Lei nº 11.096, de janeiro 
de 2005, beneficia os estudantes oriundos do ensino 
médio da rede pública ou da rede particular, com bolsa 
integral. Os estudantes precisam ter renda per capita 
familiar de no máximo três salários mínimos. 

Entretanto, o Programa precisa ser corrigido de 
uma grave omissão. Trata-se de exclusão dos estudan-
tes que tenham cursado o Ensino Médio na modalida-
de de supletivo ou por meio do programa Educação 
de Jovens e Adultos (EJA), em instituições públicas 
ou privadas. 

Esses estudantes na sua maioria foram excluídos 
em determinada época de sua vida, do processo edu-
cacional brasileiro. Por este motivo, precisam de moti-
vação para dar continuidade aos seus estudos. Nada 
mais justo, o estado brasileiro possibilitar o ingresso 
ao ensino superior, como forma de compensação des-
sa fase em que tiveram que abdicar dos estudos para 
contribuir no sustento de suas famílias. 

Para garantir igualdade de oportunidade aos es-
tudantes de supletivo e do EJA, que na sua maioria 

possuem condições socioeconômicas desfavoráveis, 
solicito que os nobres pares apóiem esta proposição. 

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Deputado Assis Melo, PCdoB – RS.

PROJETO DE LEI Nº 355, DE 2011 
(Do Sr. Milton Monti)

Regulamenta a função de Examinador 
de Trânsito.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei regulamenta a função de Exa-

minador de Trânsito, prevista no Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB.

Art. 2º A função de Examinador de Trânsito, pre-
vista na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
reger-se-á por esta Lei.

Art. 3º Para os fins desta Lei, considera-se:
I – examinador de trânsito: a pessoa que cumpriu 

os pré-requisitos estabelecidos pelo CONTRAN para o 
exercício dessa função e concluiu o curso de capaci-
tação exigido, comprovado pelo registro do certificado 
no respectivo DETRAN.

II – CEDV: comissão de exame de direção veicular 
de que trata o art. 152 do Código de Trânsito Brasileiro;

III – examinador credenciado: examinador de 
trânsito integrante de CEDV;

IV – dirigente local: autoridade que representa o 
DETRAN no município ou região;

V – EAT: Exame de Aptidão Técnica – exame de 
direção veicular aplicado pela CEDV, cujo objetivo é 
verificar se o candidato à habilitação possui a habili-
dade necessária para a condução de veículo;

VI – HDE: Honorário de Diligência do Examinador 
– valor único fixado pelo CETRAN, pago pelo candi-
dato apto ao EAT e revertido aos membros da CEDV 
nos termos indicados pelo DETRAN.

Art. 4º É privativo de examinador de trânsito inte-
grar a CEDV, permitida a sua participação simultânea 
em 02 (duas) comissões, desde que autorizada por 
cada dirigente local.

Art. 5º A função exercida pelo examinador cre-
denciado é atividade especializada de relevante inte-
resse público e não constitui vínculo empregatício com 
a Administração Pública.

Parágrafo único. O examinador credenciado rece-
berá identificação funcional que ateste esta condição.

Art. 6º Inexistindo norma específica do CONTRAN, 
os CETRAN disporão, no âmbito de sua competên-
cia, sobre nomeações, condições de permanência, 
exclusões, valores de HDE, impedimentos, deveres, 
punições e procedimentos relativos aos examinado-
res credenciados.
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Art. 7º A permanência do examinador credenciado 
poderá ser prorrogada sucessivamente por ausência 
de substituto idôneo, devendo o ato ser fundamenta-
do pelo dirigente local e publicado no diário oficial do 
Estado correspondente ou do Distrito Federal.

Art. 8º O examinador credenciado, quando servi-
dor público ou empregado de empresa privada, ficará 
dispensado do trabalho nos dias de realização do EAT, 
sem prejuízo da remuneração e quaisquer outros be-
nefícios, sendo estes dias contados como de efetivo 
exercício para todos os efeitos legais.

Art. 9º É prerrogativa do examinador credenciado 
o exercício da função descrita no § 4º do art. 280 do 
Código de Trânsito Brasileiro, exclusivamente nos dias 
de realização do EAT, podendo autuar os infratores das 
disposições contidas no Capítulo XV desse código e 
aplicar as medidas administrativas ali indicadas, na 
forma estabelecida pelo CONTRAN.

Art. 10. No prazo de até 90 (noventa) dias a par-
tir da publicação desta Lei, os DETRAN procederão à 
revisão das CEDV que lhe forem subordinadas, cre-
denciarão os atuais examinadores de trânsito que se-
jam membros de comissão e expedirão a identificação 
indicada no art. 5º desta Lei.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 12. Fica revogado o § 1º do art. 152 da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.

Justificação

A figura do examinador de trânsito está presen-
te nos artigos 147, 152, 153 e 156 da Lei Federal nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro), embora de forma pouco definida. Por conta 
disso, ficou a cargo do Conselho Nacional de Trânsito – 
CONTRAN – disciplinar a matéria mediante resolução. 

Essa normatização teve alguns avanços introdu-
zidos pelas Resoluções nº 33/98 e nº 50/98 do CON-
TRAN. Exsurge, porém, como marco inicial da efetiva 
regulamentação dessa função, o advento da Resolução 
nº 74, de 19 de novembro de 1998, que delegou às 
Controladorias Regionais de Trânsito a atribuição de 
criar o curso de capacitação de examinador de trânsito. 

O surgimento dessa norma viabilizou a comple-
mentação trazida pela Resolução CONTRAN nº 168, 
de 14 de dezembro de 2004, que conferiu ao exami-
nador de trânsito a responsabilidade exclusiva para a 
aplicação do Exame de Direção Veicular previsto no 
art. 147 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como 
estabeleceu os seguintes requisitos para o exercício 
dessa função: “I – possuir CNH a no mínimo 02 (dois) 
anos; II – possuir certificado do curso específico, regis-
trado junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito 

do Estado ou do Distrito Federal; III – não ter cometido 
nenhuma infração de trânsito de natureza gravíssima 
nos últimos 12 (doze) meses; IV – não estar cumprindo 
pena de suspensão do direito de dirigir ou de cassa-
ção da CNH”. Ela fixou, ainda, vedações de condutas 
e punições para os examinadores que infringissem as 
normas legais. 

Contudo, logo em seguida foi editada a Resolu-
ção CONTRAN nº 169, de 17 de março de 2005 que 
alterou a redação dos artigos 12 e 27 da Resolução nº 
168/04, trazendo um considerável retrocesso a esse 
texto normativo, embora justificável pela ausência de 
sustentação legal da norma alterada. 

Por fim, o CONTRAN surpreendeu pela profunda 
inovação com o advento da Resolução nº 358, de 13 
de agosto de 2010 que, dentre outras coisas, instituiu 
uma dicotomia, estabelecendo os seguintes requisi-
tos para o exercício da atividade de examinador de 
trânsito: “I – no mínimo 21 (vinte e um) anos de idade; 
II – Curso Superior completo; III – Dois anos de habi-
litação compatível com a categoria a ser examinada; 
IV – Não ter sofrido penalidade de suspensão do direi-
to de dirigir ou cassação da CNH e não ter cometido 
nenhuma infração de trânsito de natureza gravíssima 
nos últimos 12 (doze) meses e V – curso de exami-
nador de trânsito. E fixando as seguintes exigências 
quanto à designação de examinador de trânsito para 
a comissão de exame de direção veicular: a) Carteira 
Nacional de Habilitação válida; b) Cadastro de Pessoa 
Física; c) Certificado de conclusão de curso superior 
devidamente reconhecido pelo Ministério da Educa-
ção; d) Certificado de conclusão de curso específico 
de capacitação para a atividade; e) Comprovante de 
residência; f) Certidão Negativa da Vara de Execução 
Criminal do Município onde reside e do local onde 
pretende atuar”. 

Todavia, sem ilidir o mérito desse conjunto nor-
mativo produzido pelo CONTRAN, a realidade eviden-
cia que a omissão do Código de Trânsito Brasileiro no 
tocante à função de examinador de trânsito tem pro-
piciado a geração de conflitos entre o disposto no § 
1º do art. 152 do Código de Trânsito Brasileiro e o art. 
27 da Resolução nº 168/04 (com a redação dada pela 
Resolução nº 169/05) e, também, o disposto no inciso 
III do § 1º do art. 24 da Resolução nº 358/10. 

Além disso, o art. 327 do Código Penal concei-
tua o funcionário público como aquele que “... embora 
transitoriamente e sem remuneração, exerce... função 
pública”, portanto, considerando que o CTB não espe-
cificou a natureza da função de examinador – se é ati-
vidade não remunerada de relevante interesse público 
ou atividade especializada que reclama pagamento de 
honorário – nos deparamos com um conflito jurídico 
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oriundo da interpretação literal do inciso I do art. 37 
da CF/88 que diz que “os cargos, empregos e funções 
públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham 
os requisitos estabelecidos em lei...”. 

Portanto, se admitirmos que o examinador de 
trânsito exerce “função pública”, mesmo que sem re-
muneração, teremos de concluir pela incompetência do 
CONTRAN para a regulamentação dessa função, em 
razão da nossa Carta Política ter outorgado à “Lei” esta 
competência, conforme exposto acima. Aliás, outrora, 
já se posicionou o STF quando da análise do MS nº 
25.195-6/DF-2005 (Relator: Minº Eros Grau – V.U.) no 
sentido de que resolução editada por órgão colegiado 
(no caso, o TSE) é inferior à Lei e a ela não se pode 
opor, nem criar direitos por ela não previstos.

Isto posto, resta demonstrado que o Código de 
Trânsito Brasileiro não esgota em si mesmo toda a 
regulamentação necessária ao progresso do Siste-
ma Nacional de Trânsito, ou seja, admite, convalida e 
agrega toda legislação esparsa que pretende regular 
novas situações que se apresentam hodiernamente. 

O Congresso Nacional não se tem postado alheio 
a essa concepção, mas, abarcando a visão, responde 
positivamente ao criar leis que aperfeiçoam a legisla-
ção vigente, como se pode verificar pelas recentes 
edições das Leis nº 12.009/09 e nº 12.302/10, que re-
gulamentam as profissões de moto-boy e instrutor de 
trânsito, respectivamente. O Parlamento Nacional se 
alinha ao CONTRAN na busca da excelência através 
da qualificação e apoia iniciativas como, por exemplo, 
a avaliação periódica dos instrutores e examinadores 
de trânsito introduzida pela Resolução nº 321, de 17 de 
julho de 2009. Para tanto, busca o fortalecimento dos 
órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsi-
to, saneando as omissões legislativas que constituem 
obstáculos à sua atuação. 

Preocupados com o tema, este nosso projeto 
de lei visa, em suma: a) corrigir a omissão da Lei nº 
9.503/97 em disciplinar a função de examinador de 
trânsito, indicando a sua natureza e conceituando-a 
satisfatoriamente; b) conferir legitimidade ao CON-
TRAN e, subsidiariamente, aos CETRAN para regular 
a matéria; c) fundamentar as resoluções vigentes refe-
rendando-as mediante lei; d) valorizar a atual especia-
lização dessa função através da concessão do mesmo 
tratamento dado aos perito-examinadores (médicos e 
psicólogos) que consiste no direito de recebimento de 
honorários; e e) fazer justiça aos funcionários públicos 
e privados que por muito tempo vêm exercendo esta 
função paralelamente aos seus trabalhos habituais, 
concedendo-lhes dispensa do trabalho nos dias de 
realização dos exames a fim de se dedicarem a ape-
nas uma atividade por dia.

Em face da objetividade e importância desse 
projeto, esperamos que seja aprovado pelos ilustres 
Parlamentares. 

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – De-
putado Milton Monti. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 3, DE 2011 

(Do Sr. Rubens Bueno)

Susta a aplicação do art. 19 da Portaria 
nº 10, de 30 de abril de 2010, do Ministério 
da Educação que dispõe sobre procedimen-
tos para inscrição e contratação de finan-
ciamento estudantil a ser concedido pelo 
Fundo de Financiamento ao Estudante do 
Ensino Superior (FIES). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica sustada a aplicação do disposto no 

art. 19 da Portaria nº 10, de 30 de Abril de 2010, do Mi-
nistério da Educação que dispõe sobre procedimentos 
para inscrição e contratação de financiamento estudantil 
a ser concedido pelo Fundo de Financiamento ao Es-
tudante do Ensino Superior (FIES), transcrito a seguir: 

“Art. 19 Para os estudantes ingressantes 
a partir do primeiro semestre do ano letivo de 
2011 será exigida participação no Exame Na-
cional de Ensino Médio (ENEM) para fins de 
solicitação de financiamento ao FIES”. 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Justificação

A Constituição Federal de 1988 define, no artigo 
205, a educação como um direito de todos, garantin-
do o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da 
cidadania e a qualificação para o trabalho. No artigo 
206, Inciso I, estabelece a “igualdade de condições 
de acesso e permanência na escola” como um dos 
princípios para o ensino. 

Por sua vez, a Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional, Lei nº 9.394/96, em seu artigo 44, 
dispõe que a educação superior abrangerá “cursos e 
programas de graduação, abertos a candidatos que 
tenham concluído o ensino médio ou equivalente e 
tenham sido classificados em processo seletivo”. Por-
tanto, essa é a atual concepção sobre ensino superior 
na legislação vigente. 

No entanto, o Ministério da Educação, por meio 
da Portaria nº 10, de 30 de abril de 2010, muda de for-
ma equivocada esse entendimento exorbitando de sua 
esfera normativa ao determinar no art. 19 da referida 
Portaria, que a partir de 2011, só estudantes que tive-



05544 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2011

rem participado do Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM) poderão pedir o FIES. 

O FIES é um programa federal que financia a gra-
duação de estudantes no ensino superior a quem não 
têm condições de arcar com os custos da formação e 
estão regularmente matriculados em instituições par-
ticulares, cadastradas no programa e com avaliação 
positiva no MEC. 

Primeiramente, cabe destacar que pela ordenação 
legal, o Enem não é um processo seletivo. O acesso 
à universidade exige o processo seletivo, conforme 
disposto no artigo 44 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (Lei nº 9.394/96) in verbis: 

‘‘Art. 44. A educação superior abrangerá 
os seguintes cursos e programas:

II – de graduação, abertos a candida-
tos que tenham concluído o ensino médio ou 
equivalente e tenham sido classificados em 
processo seletivo;

 ..............................................................
Parágrafo único. Os resultados do pro-

cesso seletivo referido no inciso II do caput 
deste artigo serão tornados públicos pelas 
instituições de ensino superior, sendo obri-
gatória a divulgação da relação nominal dos 
classificados, a respectiva ordem de classifi-
cação, bem como do cronograma das chama-
das para matrícula, de acordo com os critérios 
para preenchimento das vagas constantes do 
respectivo edital’’. 

Assim, essa modificação imposta pela referida 
Portaria, para ser de real interesse dos estudantes, 
necessita de critérios minuciosos para atrelar o FIES 
ao ENEM, pois o crédito deve beneficiar exatamente 
a quem precisa. Outro ponto a destacar é que o Enem 
ainda está com um problema sério de gestão. Erros pri-
mários tumultuam a aplicação do exame. Os problemas 
mostram que seu modelo de gestão precisa ser revisto. 

A princípio a criação do ENEM foi elogiada por 
educadores, gestores e economistas, mas o ENEM, ao 
ser colocado em prática, está sendo reprovado. Em vez 
de induzir melhorias no ensino médio, o ENEM prejudi-
cou a qualidade da seleção para o ensino superior ao 
incorporar as carências, os vícios e os erros de gestão 
que há décadas prejudicam a qualidade da educação. 

Pelo exposto, é evidente que o dispositivo que 
se pretende tornar sem efeito contraria a Constitui-
ção Federal que estabelece no artigo 206, Inciso I, a 
“igualdade de condições de acesso e permanência na 
escola”, além de desconsiderar a previsão legal da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96) 
que determina que “a educação superior abrangerá os 

cursos de graduação abertos a candidatos que tenham 
concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido 
classificados em processo seletivo”. 

Portanto, o referido dispositivo, afronta a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/ 96) e 
a própria Constituição Federal, ao determinar que, “a 
partir de 2011, só estudantes que tiverem participado 
do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) poderão 
pedir o FIES”. Assim, em face da clara exorbitância do 
poder normativo do Ministério da Educação (MEC), é 
dever do Poder Legislativo, nos termos do art. 49, in-
ciso V, da Constituição, envidar esforços para sustar a 
aplicação do dispositivo aqui questionado. 

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – De-
putado Rubens Bueno, (PPS – PR).

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 12, DE 2011 
(Do Sr. Rubens Bueno)

Altera o Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados dispondo sobre o rito de 
tramitação dos tratados e convenções inter-
nacionais em matéria de direitos humanos.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1º A Resolução nº 17, de 1980, da Câmara dos 

Deputados, que aprova seu Regimento Interno, passa 
a vigorar acrescida do seguinte Capítulo ao Título VI: 

“ Capítulo I-A- Dos Tratados e Conven-
ções Internacionais sobre Direitos Humanos

Art. 203 – A Recebida mensagem do 
Presidente da República contendo tratado ou 
convenção internacional sobre direitos huma-
nos, a Mesa fará publica no avulso a Ordem do 
Dia o prazo de dez sessões para a apresen-
tação de requerimento subscrito por um terço 
de Deputados solicitando sua equivalência à 
emenda constitucional, nos termos do § 3º do 
art. 5º da Constituição Federal, acrescido pela 
Emenda à Constituição nº 45, de 2004.

§ 1º O requerimento a que se refere o 
caput deste art. deverá ser submetido à vo-
tação no Plenário.

§ 2º Aprovado o requerimento pelo Ple-
nário, a matéria será remetia à Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, que 
se pronunciará sobre sua admissibilidade e 
conveniência em eqüvalê-la à emenda cons-
titucional, no prazo de dez sessões.

§ 3º Admitida a matéria, o Presidente 
designará Comissão Especial para o exame 
de mérito e elaboração do projeto de decre-
to legislativo aprovando o texto do tratado ou 
convenção internacional.
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§ 4º Após aprovado pela Comisão Espe-
cial referida no parágrafo anterior, o projeto de 
decreto legislativo será submetido a dois tur-
nos de discussão e votação , com interstício 
de cinco sessões.

§ 5º Caso o tratado ou convenção não 
obtenha número de votos suficientes previsto 
no § 3º do art. 5º da Constituição Federal, será 
considerado aprovado ordinariamente se obti-
ver número mínimo de votos para aprovação 
por maioria simples.

§ 6º Caso o projeto não obtenha o número 
de votos para aprovação por maioria simples 
previsto no parágrado anterior, a matéria será 
imediatamente submetida a nova votação.

§ 7º O Presidente da República, quando 
do envio da mensagem contendo tratado ou 
convenção internacional sobre direitos huma-
nos ao Congresso Nacional, poderá requerer 
sua equivalência à emenda constitucional.

§ 8º Aplicam-se aos projetos de decreto 
legislativo que aprovem tratados e convenções 
internacionais sobre direitos humanos com 
pedidos de eqüivalência às emendas consti-
tucionais, no que não colidir com o disposto 
neste artigo, as disposições regimentais rela-
tivas ao trâmite e apreciação das propostas 
de emenda à Constituição.

§ 9º Rejeitado o requerimento previsto no 
caput deste artigo ou não havendo pedidos 
nesse sentido, o tratado ou convenção inter-
nacional terá tramitação ordinária, conforme 
estabelecido neste Regimento.

§ 10º Tratados e convenções internacio-
nais sobre direitos humanos ratificados pelo 
Brasil antes da promulgação da Emenda à 
Constituição nº 45, de 2004, poderão ser ob-
jeto de requerimento previsto no caput deste 
artigo”.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

Justificação

O presente Projeto de Resolução foi apresentado 
por nosso ilustre colega Deputado Fernando Coruja, 
na Legislatura anterior e, sua inequívoca relevância, 
merece o exame dos novos Congressistas.

A incorporação dos tratados de direitos humanos 
no ordenamento interno dos países tem sido preocu-
pação mundial. Estudos desenvolvidos com base no 
Direito Constitucional Comparado demonstram a pre-
ocupação. Vários foram os países que já procederam 
às alterações em suas constituições, para atenderem 

essa necessidade mundial. Os países cada vez mais 
se mobilizam no sentido de conferir maior prevalência 
às normas de direitos humanos.

A Emenda Constitucional 45, de 2004 possibilitou 
a equivalência de tratados e convenções internacionais 
sobre direitos humanos às emendas constitucionais. Para 
tanto, exige a votação semelhante àquela observada por 
propostas de emendas à Constituição, ou seja, aprovação, 
em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 
por três quintos dos votos dos respectivos membros.

A matéria merece o estabelecimento de regras 
de tramitação legislativas claras, a fim de serem evi-
tadas confusões, dado o seu ineditismo no processo 
legislativo brasileiro. O primeiro tratado internacional 
com status constitucional foi ratificado pelo Congresso 
Nacional, a Convenção da Organização das Nações 
Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiên-
cia, entretanto as normas internas de tramitação ainda 
não foram adequadas.

A matéria merece, portanto, o estabelecimento de 
regras de tramitação legislativa claras, a fim de se evitar 
confusões, dado o seu ineditismo no processo legisla-
tivo brasileiro. O Projeto de Resolução visa resguardar 
o direito do legislador de ter o conhecimento de que os 
tratados ou convenções que tratem sobre direitos hu-
manos poderão se tornar parte da Constituição Fede-
ral, sendo dispensada atenção privilegiada à matéria. 

Dessa forma, é com a preocupação apresentada 
pelo Deputado Fernando Coruja que apresentamos a 
nossa preocupação de resguardar o processo de mo-
dificação da Constituição Federal e o devido processo 
legislativo que ora apresentados este Projeto de Re-
solução, esperando, pois contar com o indispensável 
apoio dos eminentes pares para a sua aprovação.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Deputado Rubens Bueno, PPS – PR.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 13, DE 2011 
(Do Sr. José Mentor)

Institui o Requerimento de Manuten-
ção de Proposição na Pauta da Ordem do 
Dia

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1º É instituído o Requerimento de Manuten-

ção de Proposição na Pauta da Ordem do Dia.
Art. 2º O art. 117 da Resolução nº 17, de 1989, 

que “Aprova o Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados” passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XX:

“Art. 117.  ..............................................
XX – manutenção de proposição na pauta 

da Ordem do Dia.” (NR)
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Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

Justificação

A rejeição de um Requerimento de Retirada de 
Pauta de Proposição não impede, segundo o enten-
dimento técnico preponderante, a apresentação de 
sucessivos Requerimentos de Adiamento de Discus-
são, numa distorção das regras regimentais que atenta 
conta a eficiência do processo legislativo. E isso por-
que, caso a maioria dos parlamentares presentes no 
Plenário decida ser contrária à retirada da proposição, 
todos os critérios de lógica, racionalidade e economia 
processual demandam que se considerem prejudi-
cados os requerimentos de adiamento de discussão, 
cujo propósito e efeito são exatamente os mesmos da 
retirada de uma determinada proposição da pauta da 
Ordem do Dia.

A rigor, consideramos que o caput do artigo 117 
do Regimento Interno já possibilita, por meio de um 
requerimento inominado, a manutenção de uma pro-
posição na pauta da Ordem do Dia. O que nos leva a 
apresentar o presente Projeto de Resolução, entretanto, 
é tornar inequívoco tal direito parlamentar, livrando-o 
assim da dependência de interpretações e entendi-
mento jurisprudenciais. 

Para tanto, solicitamos o apoiamento e o voto 
favorável dos nobres pares à esta iniciativa.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – José 
Mentor, Deputado Federal PT – SP.

INDICAÇÃO Nº 32, DE 2011 
(Do Sr. Paes Landim)

Sugere ao Ministério da Fazenda a 
instalação de uma Agência da Caixa Eco-
nômica Federal, na cidade de São João do 
Piauí, no Estado do Piauí.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Fazenda,

Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me a Vos-
sa Excelência para sugerir a instalação de uma agên-
cia da Caixa Econômica Federal no município de São 
João do Piauí, no Estado do Piauí.

O município se trata de um pólo de comércio 
e serviços para onde convergem habitantes de pelo 
menos dezesseis municípios. Assim, além dos mora-
dores de São João do Piauí, a nova agência da Cai-
xa Econômica Federal atenderia aos habitantes dos 
municípios de Bela Vista do Piauí, Campo Alegre do 
Fidalgo, Canto do Buriti, Capitão Gervásio Oliveira, 
João Costa, Lagoa do Barro do Piauí, Nova Santa 
Rita, Paes Landim, Pajeú do Piauí, Pedro Laurentino, 
Queimada Nova, Ribeira do Piauí, São Francisco de 

Assis do Piauí, São Miguel do Fidalgo, Simplício Men-
des e Socorro do Piauí, assistindo a uma população 
de 111.076 habitantes do sertão piauiense.

Uma parcela significativa desses habitantes in-
tegra programas sociais desenvolvidos pelo Governo 
Federal, como o Bolsa-Família. Muitos deles, entretan-
to, enfrentam uma verdadeira “via crucis” para receber 
seus benefícios, chegando a passar a noite em filas na 
porta de casas lotéricas que, por sua vez, nem sempre 
tem recursos suficientes para atender a demanda, além 
de ficarem expostas a ação de assaltantes.

Em face disso, a instalação de uma agência da 
Caixa Econômica Federal em São João do Piauí se 
reveste de fundamental importância a fim de permitir 
um atendimento mais humanizado aos habitantes da 
região.

Ademais, como é do conhecimento de Vossa Ex-
celência, além de benefícios de programas sociais, a 
Caixa é responsável pelos pagamentos de FGTS, PIS, 
Seguro Desemprego, além de ser o principal agente 
das políticas públicas do Governo Federal, priorizando 
setores como habitação, saneamento básico e infra-
-estrutura, razão por que a presença da CEF é igual-
mente relevante para proporcionar o fomento econô-
mico e social da região.

Oportuno mencionar, ainda, que a região de 
São João do Piauí apresenta excelentes perspectivas 
econômicas, diante de investimentos que vem sendo 
realizados na fruticultura irrigada, na exploração de 
minérios pela siderúrgica Vale, bem como em virtude 
de investimentos do Governo Federal no âmbito do 
Programa de Aceleração do Crescimento, do Programa 
“Minha Casa, Minha Vida” e com a instalação de uma 
unidade do IFET, a ser inaugurada neste ano de 2011.

Diante de todo o exposto, rogo a Vossa Excelên-
cia especial atenção a presente indicação, a fim de 
que seja instalada uma agência da Caixa Econômica 
Federal no município de São João do Piauí.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Deputado Paes Landim.

INDICAÇÃO Nº 33, DE 2011 
(Do Sr. Alexandre Roso)

Sugere a manifestação do Ministério 
da Saúde, visando a tomada de providências 
para a ampliação do quadro de doadores 
voluntários de medula óssea.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, Ale-
xandre Padilha 

1. Considerando que o Instituto Nacional de Cân-
cer (INCA) é o órgão do Ministério da Saúde vinculado 
à Secretaria de Atenção à Saúde, auxiliar no desen-
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volvimento e coordenação de ações integradas para 
a prevenção e controle do câncer no Brasil;

2. Considerando que o INCA tem o papel públi-
co de órgão executor, normalizador e coordenador da 
política nacional de controle do câncer no Brasil, por 
meio de ações nacionais integradas para prevenção 
e controle do Câncer;

3. Considerando que ao INCA compete:

• assistir o Ministro da Saúde na formu-
lação da política nacional de prevenção, diag-
nóstico e tratamento do câncer; 

• planejar, organizar, executar, dirigir, con-
trolar e supervisionar planos, programas, pro-
jetos e atividades, em âmbito nacional, relacio-
nados à prevenção, diagnóstico e tratamento 
das neoplasias malignas e afecções correlatas; 

• exercer atividades de formação, trei-
namento e aperfeiçoamento de recursos hu-
manos, em todos os níveis, na área de can-
cerologia; 

• coordenar, programar e realizar pesqui-
sas clínicas, epidemiológicas e experimentais, 
em cancerologia; 

• prestar serviços médico-assistenciais 
aos portadores de neoplasias malignas e afec-
ções correlatas.

Considerando que o INCA tem como Visão Es-
tratégica “Exercer plenamente o papel governamen-
tal na prevenção e controle do câncer, assegurando 
a implantação das ações correspondentes em todo o 
Brasil, e, assim, contribuir para a melhoria da qualida-
de de vida da população.”;

SUGERIMOS, a Vossa Excelência, a adoção de 
todas as medidas cabíveis visando a ampliação do qua-
dro de doadores de medula óssea, conferindo licensa 
aos Hemocentros de todo país para a realização do 
teste de tipagem HLA (exame de histocompatibilidade) 
nos voluntários doadores de sangue, com o envio dos 
dados para o Registro Nacional de Doadores Voluntá-
rios de Medula Óssea (REDOME).

Para tanto, a realização do teste e o envio de 
informações ao REDOME dependerão de um termo 
de consentimento, que deverá ser assinado pelo do-
ador. Neste termo, restará expresso que a inclusão 
do voluntário no cadastro do REDOME não implicará 
em obrigatoriedade de doação da medula óssea. Ao 
revés, da mesma forma, apenas quando houver com-
patibilidade é que o voluntário será provocado para, 
querendo, se submeter ao transplante.

Sabemos que uma grande parte da população 
não realiza tão nobre ato por falta de informação so-
bre o procedimento adotado – que é por uma simples 

colheita de sangue – ou até mesmo por medo deste 
procedimento, o que não merece prosperar, jamais. 
Assim, nada mais conveniente do que aproveitar uma 
mesma oportunidade – a de doação voluntária de san-
gue – para separar os 10ml suficientes para a realização 
do teste HLA (exame que identifica as características 
genéticas de cada indivíduo).

Para se tornar um doador de medula óssea, os 
voluntários deverão preencher alguns pequenos re-
quisitos, tais como: 

a) Ter entre 18 e 55 anos de idade e es-
tar em bom estado geral de saúde; 

b) Procurar o hemocentro mais próximo 
da residência; 

c) Preencher um formulário com dados 
pessoais e fornecer 10ml de sangue para testes; 

d) Como sabido, o processo é simples e 
totalmente informatizado, em que o médico res-
ponsável inscreve as informações do paciente, 
incluindo o resultado do exame de histocom-
patibilidade – HLA, no sistema do REREME 
– Registro nacional de receptores de medu-
la óssea. Imediatamente, a busca é iniciada. 
Quando são identificados possíveis doadores 
compatíveis, a informação é logo transmitida ao 
médico, que junto com a equipe do REDOME, 
analisa os melhores doadores, faz a escolha, e 
é dado início aos procedimentos de doação. O 
doador é, então, convocado a realizar os testes 
confirmatórios e fazer a doação. 

Certo é que, não havendo resposta ao tratamen-
to quimioterápico, o transplante de medula óssea é a 
única esperança de cura para pessoas com leucemia 
e outras doenças sanguíneas. Por isso, quanto maior o 
número de doadores cadastrados, maior a chance de 
compatibilidade e a salvaguarda da vida das pessoas, 
já que, segundo o INCA, a chance de encontrar uma 
medula compatível é, em média, de uma em cem mil. 

Temos que essa medida possibilitará, sobrema-
neira, o aumento do quadro de doadores voluntários 
em nosso país, razão pela qual conclamamos a de-
vida atenção no mais breve encaminhamento do que 
ora se propõe.

Sala das sessões, em 9 de fevereiro de 2011. – 
Deputado Alexandre Roso, PSB/RS.

INDICAÇÃO Nº 34, DE 2011 
(Do Sr. William Dib)

Sugere o envio de Projeto de Lei, re-
lativo à criação de Escola Técnica Federal 
no Município de São Bernardo do Campo, 
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para atendimento da região do ABCDM do 
Estado de São Paulo.

Excelentíssimo Senhor Ministro:
Solicito as dignas providências no sentido de que 

seja encaminhado ao Congresso Nacional Projeto de 
Lei anexo relativo à criação de Escola Técnica Federal 
no Município de São Bernardo do Campo, para atendi-
mento da região do ABCDM do Estado de São Paulo.

Como é do conhecimento de Vossa Excelência, 
a Escola Técnica é instrumento eficaz e adequado 
para inserção social da juventude, contribui para o 
desenvolvimento da região onde está instalada e, por 
consequência, do País.

Considerando o pólo industrial em que o município 
está inserido e a vocação econômica dos municípios 
da região, será possível oportunizar formas inovado-
ras de geração de emprego e renda, uma vez que São 
Bernardo possui o 15º PIB do País. 

Acrescenta-se que a qualificação profissional com 
a instalação de Escola Técnica na região acarretará 
crescimento econômico e gerará ampliação dos em-
preendimentos instalados, além de expandir a oferta 
de novos produtos e empresas, bem como será uma 
medida de prevenção da criminalidade, pois criará 
oportunidade de emprego para a juventude.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
William Dib, Deputado Federal PSDB – SP.

INDICAÇÃO Nº 35, DE 2011 
(Do Sr. Romero Rodrigues)

Sugere ao Excelentíssimo Senhor Mi-
nistro da Fazenda, a interpretação corre-
ta pelo Banco do Nordeste – BNB da Lei 
11.322, de 2006 sobre a renegociação de 
dívidas oriundas de operações de crédi-
to rural.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda:
Ocorreram várias leis editadas na questão da 

renegociação das dívidas rurais, no caso específico 
da Lei 11.322/2006 que trata das renegociações de 
dívidas oriundas de operações de crédito rural, com 
resolução nº 3407 e 3408. 

O produtor que fez a renegociação baseado na 
lei 11.322/2006 artigo 2º da resolução nº 3407 tem di-
reito a pagar suas dívidas com bônus de 65% (tipo de 
operação custeio) e o produtor que fez a renegociação 
baseado na Lei 11.322 artigo 3º da resolução nº 3408 
não tem direito a bônus de 65% (tipo operação custeio). 

Trata-se de uma lei com duas resoluções, e o 
produtor está prejudicado nesta última resolução. O 
que queremos é que qualquer resolução que ele, pro-
dutor, negociou, possa ter direito ao bônus de 65%. O 

produtor não entende de lei nem de resolução, ele quer 
é o bônus para poder pagar suas dividas. 

 Será uma conquista de todos os produtores ru-
rais. Existe uma angústia dos produtores que nos pro-
curam para dizer que o Banco do Nordeste não está 
cumprindo o que foi amplamente divulgado nos meios 
de comunicação de todo o País. A Lei foi sancionada, 
mas parece ainda não está em vigor, haja vista as duas 
resoluções editadas que deixam margem de dúvida. 
Os agricultores chegam às agências do BNB e não são 
orientados corretamente de como devem proceder. É 
preciso orientar para que as agências do interior dêem 
informações mais precisas e corretas aos agricultores.

Os agricultores do Nordeste ainda continuam 
sem forças suficientes para reivindicar seus direitos, 
porque quando acontece no Sul eles vão aos Bancos 
e colocam as máquinas financiadas à disposição das 
instituições e convocam a televisão enquanto os do 
nordeste ficam calados esperando acontecer.

 Diante do exposto Senhor Ministro, a presente 
Indicação justifica-se plenamente nos termos propos-
tos, o que sugerimos a Vossa Excelência, por impor-
tante e urgente.

Sala das Sessões, de fevereiro de 2011. – Depu-
tado Romero Rodrigues, PSDB – PB.

RECURSO Nº 2, DE 2011 
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá e outros)

Contra a apreciação conclusiva das 
Comissões sobre o Projeto de Lei nº 7.445, 
de 2010, que “altera a Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, para dispor sobre a as-
sistência terapêutica e a incorporação de 
tecnologia em saúde no âmbito do Sistema 
Único de Saúde – SUS”.

Senhor Presidente,
Os Deputados abaixo listados, com base no art. 

132, § 2º e art. 58 § 1º do Regimento Interno, recorrem 
ao Plenário contra a apreciação conclusiva do Projeto 
de Lei nº 7.445, de 2010, de autoria do Senado Fede-
ral, que ““altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990, para dispor sobre a assistência terapêutica e a 
incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do 
Sistema Único de Saúde – SUS”.

A referida proposição foi discutida e votada nos 
termos do artigo 58, § 2º, inciso I, da Constituição 
Federal (c/c artigo 24, inciso II, do RICD), sucessiva-
mente pela Seguridade Social e Família, Finanças e 
Tributação e por último, pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania – CCJC, esta adstrita ao 
exame de admissibilidade.

O recurso é tempestivo e a presente iniciativa 
fundamenta-se, entre outras, no fato da matéria, por 
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demais relevante, demandar apreciação pela compo-
sição plenária da Casa, para que seja analisada sob 
diferentes pontos de vista, como a adequação conceitu-
al e viabilidade prática para dispor sobre a assistência 
terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde 
no âmbito do Sistema Único de Saúde- SUS.

Diante de todo o exposto, espera-se, que após as 
providências cabíveis, seja o presente encaminhado 
ao Plenário, para discussão e votação.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Arnaldo Faria de Sá, Deputado Federal – São Paulo.

Proposição: REC 0002/11
Autor da Proposição: Arnaldo Faria de Sá e Outros

Ementa: Recorre contra a apreciação conclusi-
va das Comissões sobre o Projeto de Lei nº 7.445, de 
2010, que Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, para dispor sobre a assistência terapêutica 
e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito 
do Sistema Único de Saúde – SUS.

Data de Apresentação: 9-2-2011
Possui Assinaturas Suficientes:  SIM
Totais de Assinaturas:
Confirmadas:  056
Não Conferem:  001
Fora do Exercício:  000
Repetidas:  000
Ilegíveis:  000
Retiradas:  000
Total:  057

Assinaturas Confirmadas

1 ABELARDO CAMARINHA PSB SP
2 ALEX CANZIANI PTB PR
3 ALEXANDRE LEITE DEM SP
4 ANTONIO BRITO PTB BA
5 ARMANDO VERGÍLIO PMN GO
6 ARNALDO FARIA DE SÁ PTB SP
7 CARLOS SAMPAIO PSDB SP
8 CARLOS ZARATTINI PT SP
9 CLEBER VERDE PRB MA
10 DAMIÃO FELICIANO PDT PB
11 DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ PTB RS
12 DAVI ALCOLUMBRE DEM AP
13 DAVI ALVES SILVA JÚNIOR PR MA
14 DEVANIR RIBEIRO PT SP
15 DR. ADILSON SOARES PR RJ
16 ELI CORREA FILHO DEM SP
17 EROS BIONDINI PTB MG
18 FABIO TRAD PMDB MS
19 FERNANDO FRANCISCHINI PSDB PR
20 FILIPE PEREIRA PSC RJ
21 GONZAGA PATRIOTA PSB PE

22 GUILHERME MUSSI PV SP
23 JEFFERSON CAMPOS PSB SP
24 JILMAR TATTO PT SP
25 JOÃO CAMPOS PSDB GO
26 JOÃO DADO PDT SP
27 JOÃO LYRA PTB AL
28 JOSÉ CHAVES PTB PE
29 JOSÉ OTÁVIO GERMANO PP RS
30 JOSUÉ BENGTSON PTB PA
31 JOVAIR ARANTES PTB GO
32 LEANDRO VILELA PMDB GO
33 LEONARDO PICCIANI PMDB RJ
34 LEONARDO QUINTÃO PMDB MG
35 LOURIVAL MENDES PTdoB MA
36 LUIZ FERNANDO MACHADO PSDB SP
37 MANATO PDT ES
38 MAURO NAZIF PSB RO
39 NELSON MARQUEZELLI PTB SP
40 OTONIEL LIMA PRB SP
41 PAULO MAGALHÃES DEM BA
42 PAULO PEREIRA DA SILVA PDT SP
43 PEDRO FERNANDES PTB MA
44 PENNA PV SP
45 RICARDO IZAR PV SP
46 ROBERTO DE LUCENA PV SP
47 ROBERTO SANTIAGO PV SP
48 RODRIGO GARCIA DEM SP
49 ROGÉRIO MARINHO PSDB RN
50 SABINO CASTELO BRANCO PTB AM
51 SETIM DEM PR
52 SILVIO COSTA PTB PE
53 VANDERLEI MACRIS PSDB SP
54 VAZ DE LIMA PSDB SP
55 WALNEY ROCHA PTB RJ
56 WOLNEY QUEIROZ PDT PE

Assinaturas que Não Conferem

1 BETO MANSUR PP SP

RECURSO Nº 3, DE 2011 
(Do Sr. Cândido Vaccarezza e outros)

Recurso contra apreciação conclusi-
va das Comissões sobre o Projeto de lei 
n°6.471, de 2009.

Senhor Presidente,
Com base no art. 58, §2º, I, da Constituição Fe-

deral, c/c os arts. 58, § 1º e 132, § 2° do Regimento 
Interno, recorremos ao Plenário contra a apreciação 
conclusiva do Projeto de lei nº 6.471, de 2009, que 
“Altera o art. 554 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 
1973 (Código de Processo Civil), a fim de estender a 
possibilidade de sustentação oral perante os Tribunais 
nos julgamentos de recursos”.
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Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Deputado Cândido Vaccarezza, Líder do Governo.

Proposição: REC 0003/11
Data de Apresentação: 9-2-2011
Autor da Proposição: Cândido Vaccarezza e Outros

Ementa: Recorre contra apreciação conclusiva 
das Comissões sobre o Projeto de Lei nº 6.471, de 2009.

Possui Assinaturas Suficientes:  SIM
Totais de Assinaturas:
Confirmadas:  061
Não Conferem:  001
Fora do Exercício:  000
Repetidas:  000
Ilegíveis:  000
Retiradas:  000
Total:  062

Assinaturas Confirmadas

1ABELARDO CAMARINHA 1 PSB SP
2 ACELINO POPÓ PRB BA
3 ADEMIR CAMILO PDT MG
4 AMAURI TEIXEIRA PT BA
5 ANDRE VARGAS PT PR
6 Angelo Vanhoni PT PR
7 ANTONIO BRITO PTB BA
8 ANTÔNIO CARLOS BIFFI PT MS
9 ARNALDO JORDY PPS PA
10 ASSIS DO COUTO PT PR
11 BENEDITA DA SILVA PT RJ
12 BETO FARO PT PA
13 CÂNDIDO VACCAREZZA PT SP
14 CARLOS EDUARDO CADOCA PSC PE
15 CARLOS ZARATTINI PT SP
16 CÉSAR HALUM PPS TO
17 CHICO DANGELO PT RJ
18 CIDA BORGHETTI PP PR
19 DALVA FIGUEIREDO PT AP
20 DEVANIR RIBEIRO PT SP
21 DR. ROSINHA PT PR
22 DR. UBIALI PSB SP
23 EDSON SANTOS PT RJ
24 ELVINO BOHN GASS PT RS
25 ERIKA KOKAY PT DF
26 FÁBIO RAMALHO PV MG
27 FERNANDO COELHO FILHO PSB PE
28 FERNANDO FERRO PT PE
29 FRANCISCO PRACIANO PT AM
30 GABRIEL GUIMARÃES PT MG
31 GERALDO RESENDE PMDB MS
32 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
33 JANETE ROCHA PIETÁ PT SP
34 JILMAR TATTO PT SP

35 JOÃO ANANIAS PCdoB CE
36 JOSÉ GUIMARÃES PT CE
37 JOSÉ ROCHA PR BA
38 JOSE STÉDILE PSB RS
39 LUCI CHOINACKI PT SC
40 LUIZ NOÉ PSB RS
41 MANOEL JUNIOR PMDB PB
42 MIRIQUINHO BATISTA PT PA
43 NAZARENO FONTELES PT PI
44 NELSON MARQUEZELLI PTB SP
45 OTONIEL LIMA PRB SP
46 PADRE TON PT RO
47 PEDRO UCZAI PT SC
48 ROBERTO SANTIAGO PV SP
49 RONALDO ZULKE PT RS
50 RUBENS BUENO PPS PR
51 SABINO CASTELO BRANCO PTB AM
52 SANDRO ALEX PPS PR
53 SIBA MACHADO PT AC
54 SILAS CÂMARA PSC AM
55 SILVIO COSTA PTB PE
56 STEPAN NERCESSIAN PPS RJ
57 VALMIR ASSUNÇÃO PT BA
58 WALDENOR PEREIRA PT BA
59 WALNEY ROCHA PTB RJ
60 ZECA DIRCEU PT PR
61 ZONTA PP SC

Assinaturas que Não Conferem

1 IRACEMA PORTELLA PP PI

VI – ORDEM DO DIA

Presentes os seguintes srs. deputados:

Partido Bloco

RORAIMA

Berinho Bantim PSDB 
Chico das Verduras PRP PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Edio Lopes PMDB 
Jhonatan de Jesus PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luciano Castro PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Paulo Cesar Quartiero DEM 
Raul Lima PP 
Total de Roraima 7

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM 
Professora Marcivania PT 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Vinicius Gurgel PRTB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Amapá 4
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PARÁ

Arnaldo Jordy PPS PvPps
Beto Faro PT 
Giovanni Queiroz PDT 
Josué Bengtson PTB PsbPtbPcdob
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Miriquinho Batista PT 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará 9

AMAZONAS

Átila Lins PMDB 
Carlos Souza PP 
Pauderney Avelino DEM 
Rebecca Garcia PP 
Silas Câmara PSC 
Total de Amazonas 5

RONDÔNIA

Lindomar Garçon PV PvPps
Nilton Capixaba PTB PsbPtbPcdob
Total de Rondônia 2

ACRE

Antônia Lúcia PSC 
Flaviano Melo PMDB 
Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PV PvPps
Marcio Bittar PSDB 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Siba Machado PT 
Taumaturgo Lima PT 
Total de Acre 8

TOCANTINS

Agnolin PDT 
César Halum PPS PvPps
Eduardo Gomes PSDB 
Júnior Coimbra PMDB 
Laurez Moreira PSB PsbPtbPcdob
Lázaro Botelho PP 
Total de Tocantins 6

MARANHÃO

Alberto Filho PMDB 
Cleber Verde PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Davi Alves Silva Júnior PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsP-
tcPsl
Domingos Dutra PT 
Edivaldo Holanda Junior PTC PrPrbPtdobPrtbPrpPhsP-
tcPsl
Gastão Vieira PMDB 

Hélio Santos PSDB 
Lourival Mendes PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luciano Moreira PMDB 
Pedro Fernandes PTB PsbPtbPcdob
Professor Setimo PMDB 
Sarney Filho PV PvPps
Total de Maranhão 12

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Arnon Bezerra PTB PsbPtbPcdob
Artur Bruno PT 
Chico Lopes PCdoB PsbPtbPcdob
Danilo Forte PMDB 
Domingos Neto PSB PsbPtbPcdob
Edson Silva PSB PsbPtbPcdob
Eudes Xavier PT 
Genecias Noronha PMDB 
Joao Ananias PCdoB PsbPtbPcdob
José Guimarães PT 
Manoel Salviano PSDB 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundão PMDB 
Total de Ceará 14

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Hugo Napoleão DEM 
Jesus Rodrigues PT 
Marcelo Castro PMDB 
Nazareno Fonteles PT 
Paes Landim PTB PsbPtbPcdob
Total de Piauí 6

RIO GRANDE DO NORTE

Felipe Maia DEM 
Paulo Wagner PV PvPps
Rogério Marinho PSDB 
Sandra Rosado PSB PsbPtbPcdob
Total de Rio Grande do Norte 4

PARAÍBA

Damião Feliciano PDT 
Hugo Motta PMDB 
Luiz Couto PT 
Romero Rodrigues PSDB 
Ruy Carneiro PSDB 
Wilson Filho PMDB 
Total de Paraíba 6

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPtbPcdob
Augusto Coutinho DEM 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
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Fernando Coelho Filho PSB PsbPtbPcdob
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPtbPcdob
Inocêncio Oliveira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
João Paulo Lima PTB PsbPtbPcdob
Jorge Corte Real PT 
Mendonça Filho DEM 
Pastor Eurico PSB PsbPtbPcdob
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB 
Roberto Teixeira PP 
Sergio Guerra PSDB 
Silvio Costa PTB PsbPtbPcdob
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco 17

ALAGOAS

Celia Rocha PTB PsbPtbPcdob
João Lyra PTB PsbPtbPcdob
Maurício Quintella Lessa PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsP-
tcPsl
Rosinha da Adefal PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Rui Palmeira PSDB 
Total de Alagoas 5

SERGIPE

Andre Moura PSC 
Heleno Silva PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Laercio Oliveira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Márcio Macêdo PT 
Rogerio Carvalho PT 
Valadares Filho PSB PsbPtbPcdob
Total de Sergipe 6

BAHIA

Acelino Popó PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Amauri Teixeira PT 
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Antonio Imbassahy PSDB 
Arthur Oliveira Maia PMDB 
Edson Pimenta PCdoB PsbPtbPcdob
Emiliano José PT 
Erivelton Santana PSC 
Fábio Souto DEM 
Felix Júnior PDT 
Fernando Torres DEM 
Geraldo Simões PT 
Jânio Natal PRP PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
João Leão PP 
José Carlos Araújo PDT 
José Nunes DEM 
José Rocha PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Josias Gomes PT 
Jutahy Junior PSDB 

Luiz Alberto PT 
Luiz Argôlo PP 
Márcio Marinho PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Maurício Trindade PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Oziel Oliveira PDT 
Paulo Magalhães DEM 
Roberto Britto PP 
Rui Costa PT 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Sérgio Brito PSC 
Valmir Assunção PT 
Waldenor Pereira PT 
Total de Bahia 31

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Aelton Freitas PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Antônio Roberto PV PvPps
Aracely de Paula PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPrbPtdob-
PrtbPrpPhsPtcPsl
Diego Andrade PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Dimas Fabiano PP 
Domingos Sávio PSDB 
Eduardo Azeredo PSDB 
Eduardo Barbosa PSDB 
Fábio Ramalho PV PvPps
George Hilton PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Jaime Martins PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Jairo Ataide DEM 
Jose 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 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcus Pestana PSDB 
Mauro Lopes PMDB 
Newton Cardoso PMDB 
Padre Joao PT 
Rodrigo de Castro PSDB 
Toninho Pinheiro PP 
Walter Tosta PMN 
Weliton Prado PT 
Zé Silva PDT 
Total de Minas Gerais 31

ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB PsbPtbPcdob
Dr. Jorge Silva PDT 
Lauriete PSC 
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Manato PDT 
Paulo Foletto PSB PsbPtbPcdob
Rose de Freitas PMDB 
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo 7

RIO DE JANEIRO

Adrian PMDB 
Alexandre Santos PMDB 
Anthony Garotinho PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Arolde de Oliveira DEM 
Benedita da Silva PT 
Chico Alencar PSOL 
Chico Dangelo PT 
Cristiano PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Dr. Adilson Soares PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Carlos Alberto PMN 
Dr. Paulo César PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Edson Ezequiel PMDB 
Eduardo Cunha PMDB 
Eliane Rolim PT 
Felipe Bornier PHS PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Filipe Pereira PSC 
Francisco Floriano PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Glauber Braga PSB PsbPtbPcdob
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Jean Wyllys PSOL 
Marcelo Matos PDT 
Miro Teixeira PDT 
Otavio Leite PSDB 
Rodrigo Maia DEM 
Romário PSB PsbPtbPcdob
Sergio Zveiter PDT 
Simão Sessim PP 
Stepan Nercessian PPS PvPps
Vitor Paulo PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Walney Rocha PTB PsbPtbPcdob
Washington Reis PMDB 
Zoinho PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Rio de Janeiro 34

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPtbPcdob
Alexandre Leite DEM 
Antonio Bulhões PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arnaldo Faria de Sá PTB PsbPtbPcdob
Bruna Furlan PSDB 
Carlos Sampaio PSDB 
Delegado Protógenes PCdoB PsbPtbPcdob
Devanir Ribeiro PT 

Dimas Ramalho PPS PvPps
Edinho Araújo PMDB 
Eleuses Paiva DEM 
Eli Correa Filho DEM 
Gabriel Chalita PSB PsbPtbPcdob
Guilherme Campos DEM 
Guilherme Mussi PV PvPps
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
João Dado PDT 
João Paulo Cunha PT 
Jonas Donizette PSB PsbPtbPcdob
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
José De Filippi Júnior 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
Otoniel Lima PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Pastor Marco Feliciano PSC 
Paulo Freire PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Teixeira PT 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto de Lucena PV PvPps
Roberto Freire PPS PvPps
Rodrigo Garcia DEM 
Salvador Zimbaldi PDT 
Tiririca PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Valdemar Costa Neto PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Vanderlei Macris PSDB 
Vaz de Lima PSDB 
Vicente Candido PT 
William Dib PSDB 
Total de São Paulo 49

MATO GROSSO

Júlio Campos DEM 
Neri Geller PP 
Ságuas Moraes PT 
Valtenir Pereira PSB PsbPtbPcdob
Wellington Fagundes PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Mato Grosso 5

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS PvPps
Izalci PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
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Reguffe PDT 
Ronaldo Fonseca PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Distrito Federal 4

GOIÁS

Armando Vergílio PMN 
Carlos Alberto Leréia PSDB 
Flávia Morais PDT 
Heuler Cruvinel DEM 
Íris de Araújo PMDB 
Jovair Arantes PTB PsbPtbPcdob
Pedro Chaves PMDB 
Roberto Balestra PP 
Ronaldo Caiado DEM 
Sandes Júnior PP 
Thiago Peixoto PMDB 
Total de Goiás 11

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 
Total de Mato Grosso do Sul 7

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Dilceu Sperafico PP 
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 
Rosane Ferreira PV PvPps
Rubens Bueno PPS PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Takayama PSC 
Zeca Dirceu PT 
Total de Paraná 19

SANTA CATARINA

Celso Maldaner PMDB 
Edinho Bez PMDB 
Esperidião Amin PP 

João Rodrigues DEM 
Jorge Boeira PT 
Jorginho Mello PSDB 
Luci Choinacki PT 
Mauro Mariani PMDB 
Onofre Santo Agostini DEM 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina 10

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Alceu Moreira PMDB 
Alexandre Roso PSB PsbPtbPcdob
Danrlei De Deus Hinterholz PTB PsbPtbPcdob
Darcísio Perondi PMDB 
Fernando Marroni PT 
Giovani Cherini PDT 
Jeronimo Goergen PP 
José Otávio Germano PP 
Jose Stédile PSB PsbPtbPcdob
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Noé PSB PsbPtbPcdob
Manuela D`ávila PCdoB PsbPtbPcdob
Marco Maia PT 
Maurício Dziedricki PTB PsbPtbPcdob
Mendes Ribeiro Filho PMDB 
Nelson Marchezan Junior PSDB 
Onyx Lorenzoni DEM 
Osmar Terra PMDB 
Paulo Pimenta PT 
Pepe Vargas PT 
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul 23

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 342 Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro apenas fazer um comunicado. Há poucos minutos 
demos entrada nesta Casa à PEC, citada pelo Parla-
mentar que estava na tribuna, que propõe a ordena-
ção do processo de substituição dos Parlamentares 
que se licenciam para ocupar cargos nos Estados ou 
nos Ministérios.

Com isso, Sr. Presidente, estamos trazendo aquilo 
que sempre foi o ordenamento jurídico no País: as re-
gras com as quais fizemos as convenções partidárias 
e as eleições e a maneira como fomos diplomados 
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pelos nossos Tribunais Regionais Eleitorais. Ou seja, 
o Parlamentar que ocupará a vaga daquele que se li-
cenciar será o que está ali diplomado pela coligação.

Essa é a posição de grande parte desta Casa. 
Foram mais de 190 Deputados Federais que assina-
ram essa proposta. Agora aguardamos que a Mesa, 
junto aos Líderes, tenha entendimento o mais rápido 
possível para que a Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania seja instalada o mais breve possí-
vel, comece a discutir e analise a constitucionalidade 
da PEC, e, como tal, ela possa passar pela Comissão 
Mista no prazo de 10 dias de emendamento e já estar 
pronta para ser apreciada pelo Plenário da Câmara.

Sr. Presidente, concordo plenamente com a po-
sição de V.Exa. em relação à matéria, até porque es-
tamos vivendo uma situação inusitada. O meu Estado 
de Goiás e o Rio Grande do Norte são Estados onde 
dois Parlamentares que estão ocupando hoje Secre-
tarias de Estado não têm suplentes. A Constituição, no 
art. 56, § 2º, manda que realmente seja feita uma nova 
eleição no caso de ausência da suplência.

Então, vejam os senhores, se prevalecer a tese 
de que hoje estão sendo concedidas liminares, vamos 
ter de fazer eleições nos Estados, porque fizemos as 
eleições dentro das regras anteriores e com isso que 
sustenta uma democracia, que é exatamente a segu-
rança jurídica. Não podemos alterar as regras depois 
que já estão instaladas e o processo já aconteceu. 
Neste momento é fundamental que tenhamos a con-
vicção de que o processo pode ser interpretado pelo 
Supremo e que poderá ser alterado, como foi alterada 
a fidelidade partidária, e aplaudimos, mais daqui para 
frente e não retroativo ao processo que já ocorreu, das 
convenções e das eleições.

Muito obrigado pelo espaço. Era o esclarecimento 
que gostaria de fazer.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ainda 
nessa linha, apenas duas solicitações de informação 
a V.Exa.

Primeiro, tive a oportunidade de ler a liminar 
concedida parcialmente pela Ministra Cármen Lúcia 
Antunes Rocha a um impetrante nessa condição de 
suplência. A Ministra, nessa decisão liminar parcial, es-
tabelece duas condições: primeiro, que esse suplente 
seja empossado desde que comprove sua condição 
de suplente, de acordo com a legislação vigente no 
Tribunal Regional Eleitoral do Estado em que concor-
reu. Portanto, somos diplomados como suplentes de 
coligações com os partidos que fazem coligação. É 
um elemento para o nosso debate aqui, para o nosso 
questionamento. 

Peço a atenção do Presidente, porque é uma 
informação necessária. Também a Ministra Cármen 
Lúcia, na sua decisão do mandado de segurança que 
lhe coube, oferece à Presidência da Casa o prazo de 
10 dias para prestar as informações necessárias.

Creio que aí é a sede melhor e mais imediata 
para fazermos essa discussão.

Então, solicito a V.Exa. que ofereça a todos os 
Parlamentares essa resposta da Presidência a essa 
decisão liminar que a Ministra Cármen Lúcia ofereceu.

Certamente há uma argumentação, os quadros 
técnicos, sob sua liderança política, ofereceram uma 
boa argumentação.

Destaco, então, que a medida liminar é conce-
dida para o suplente de partido, parcialmente, desde 
que comprove, por meio do Tribunal Regional Eleitoral, 
que foi diplomado de acordo com a legislação vigente, 
que acata a coligação na proporcional.

Falo na condição de membro de um partido que 
questiona a coligação na proporcional, objeto da nossa 
discussão sobre a reforma política.

Segundo, a resposta que a Câmara dos Depu-
tados deu – há um prazo de 10 dias para isso – seria 
interessante para o bom debate político aqui.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
A resposta não foi dada ainda. Assim que dermos 

a resposta, vamos informar a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo 

a palavra ao nobre Deputado Inocêncio Oliveira. De-
pois concederei a palavra ao nobre Deputado Henri-
que Fontana.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PR – PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, o ilustre Deputado Ronaldo 
Caiado, um dos mais brilhantes Parlamentares desta 
Casa, trouxe um argumento fundamental. Tanto S.Exa. 
reconhece que a vaga é do partido que hoje apresen-
ta uma emenda constitucional para que a vaga seja 
da coligação.

Ora, Sr. Presidente, a lógica é tranquila, insofis-
mável, retilínea. Quando há vacância num partido, o 
suplente convocado é do mesmo partido. Isso já existia 
e já vem sendo feito há muito tempo.

Segundo, a coligação partidária se extingue no 
momento em que se dá o resultado. Tanto é assim que 
ela não tem personalidade jurídica. A coligação não 
existe. Existe para o processo eleitoral única e exclu-
sivamente. Terminou, automaticamente é dado baixa 
no CNPJ e encerra-se a conta no Banco do Brasil ou 
na Caixa Econômica.

Sr. Presidente, nada mais lógico do que a convo-
cação do suplente do partido, já que o partido é que 
tem personalidade jurídica, o CNPJ e a responsabili-
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dade sobre essa decisão. Se as vagas pertencem aos 
partidos e não aos Parlamentares, com exceção da-
queles 35 dessa legislatura, que fizeram o quociente 
eleitoral, para esses já existe uma decisão do Supre-
mo. Eles foram eleitos sem necessidade dos votos do 
partido. Então, eles têm o próprio mandato. É o meu 
caso, o do Deputado Pastor Eurico, de vários Parla-
mentares da coligação que tem o Governador Eduardo 
Campos como líder maior do nosso partido, é o caso 
de Ana Arraes, a mais votada do Estado de Pernam-
buco, Eduardo da Fonte e tantos outros que fizeram o 
quociente eleitoral.

Sr. Presidente, não podemos contrariar decisões 
do Supremo. Decisão do Supremo não se discute, 
cumpre-se. Posteriormente é que se pode discordar. 
Portanto, sou totalmente a favor de que a vaga seja 
do partido político e não da coligação, que não tem 
personalidade jurídica e se extingue no momento em 
que se proclama o resultado.

O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente, quero 
fazer uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O Deputado 
Henrique Fontana tem a palavra. (Pausa.)

O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PTB – PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Vou deixar, por uma 
questão de hierarquia, mas questão de ordem tem 
preferência. Depois eu faço a questão de ordem, e vou 
fazê-la aí de cima, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Espero que 
a questão de ordem de V.Exa., Deputado Silvio Costa, 
venha acompanhada do artigo, do parágrafo do Regi-
mento Interno que V.Exa. vai questionar. 

O SR. HENRIQUE FONTANA (Bloco/PT – RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Deputado Marco Maia, como é a primeira vez que uso 
esta tribuna depois da eleição de V.Exa. à Presidência 
da Câmara, quero dizer que é uma honra para todos 
nós ter um Presidente com a sua qualidade e capa-
cidade política para dirigir esta Casa e, com amplo 
diálogo, avançarmos em muitos projetos para o País.

Gostaria de expressar que, mesmo tendo uma 
posição política quanto a um sistema político futuro – 
na minha opinião, seria melhor um sistema em que 
não houvesse coligações em eleições proporcionais –, 
faço a leitura de que os encaminhamentos feitos pela 
Mesa, e respeito muito o Deputado Inocêncio Oliveira, 
estão no sentido correto.

Nós disputamos uma eleição com coligações. 
Manifesto o meu respeito a todos os Deputados que, 
porventura, numa circunstância pessoal, sejam até 
prejudicados por essa opinião que expresso, mas en-
tendo que a eleição foi disputada com as coligações.

Inclusive, Deputado Inocêncio, recebemos um di-
ploma que diz: “Deputado tal é o primeiro suplente da 
coligação xis”. Então, a própria Justiça Eleitoral reco-
nhece as coligações e ordena os suplentes de acordo 
com o que ocorreu na eleição.

Entendo que a posição que a maioria da Mesa 
tem encaminhado é correta. Logicamente, devemos 
buscar sempre um ambiente de harmonia entre os 
Poderes, de diálogo com o Poder Judiciário.

E me alinho a essa PEC apresentada pelo De-
putado Ronaldo Caiado, que assinei.

Obrigado, Presidente.
O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente, peço a 

palavra para uma questão de ordem.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Peço a palavra 

para uma questão de ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Questão de 

ordem concedida ao Deputado Silvio Costa e, depois, 
ao Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PTB – PE. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
minha questão de ordem vai no sentido exato de pa-
rabenizar V.Exa.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Isso não é 
questão de ordem.

O SR. SILVIO COSTA – Vou chegar à questão 
de ordem. Existe uma introdução; depois eu termino.

Esta Casa não pode mais se agachar para o Po-
der Judiciário! É preciso dar um basta a isso. Lamento 
que um Parlamentar competente do meu Estado como 
o Deputado Inocêncio Oliveira acabe de rasgar o Re-
gimento da Casa!

Agora vamos à questão de ordem. 
No Regimento Interno, Sr. Presidente, está muito 

claro que quem assume a vaga, quando ela eviden-
temente está liberada, é o suplente; e historicamente 
é o suplente da coligação, porque uma lei não pode 
retroagir para prejudicar. Nós disputamos uma eleição 
formando coligação. Portanto, eu acho uma coisa me-
nor esta Casa admitir discutir que suplente de partido 
assuma. Isso é uma indecência!

Nós precisamos ter altivez em relação ao Poder 
Judiciário. O Poder Judiciário não pode querer fazer 
uma reforma política com a caneta. Não vai fazer. Que 
aqueles Deputados que gostam do Parlamento sejam 
altivos, apoiem a decisão da Mesa.

Sei que V.Exa. não vai fazer diferente, mas quero 
comunicar – e eu tenho direito, como Parlamentar, de 
fazer isso – que, se a Mesa entender diferente e der 
posse aos suplentes de partido, eu vou recorrer da 
decisão da Mesa ao Plenário.

Segundo, eu quero dar uma sugestão ao com-
panheiro Marquezelli. Quando chegar uma liminar que 
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algum Deputado ganhe, peço a V.Exa., Sr. Presidente, 
que a encaminhe para a Procuradoria, pois assim o 
Regimento estabelece. Companheiro Nelson Marque-
zelli, que a liminar passe um ano na Procuradoria e 
não se dê posse aos suplentes até votarmos a PEC 
do Deputado Ronaldo Caiado.

É preciso acabar, de uma vez por todas, com esse 
medo do Supremo Tribunal Federal. Eles não vão fazer 
a reforma política na caneta.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Srs. Depu-
tados, nós estamos na Ordem do Dia. Eu deixei que 
houvesse algumas intervenções devido ao tema, à im-
portância e à relevância da matéria, mas não está na 
Ordem do Dia o debate sobre essa questão.

Vou ouvir apenas a questão de ordem do Deputa-
do Arnaldo Faria de Sá, que o fará à luz do Regimen-
to, e depois vou pedir a V.Exas. que tenham paciência 
para entrarmos na Ordem do Dia.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB – 
SP. Questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, eu formulo a questão de ordem com base 
no art. 120, inciso III, § 4º, do Regimento Interno, que 
diz respeito às emendas com o apoiamento de um 
quinto dos membros da Câmara dos Deputados, no 
caso de proposições urgentes.

Eu quero saber qual é o entendimento da Mesa 
à luz do Ato da Mesa nº 177, de 1989, que estabele-
ce que os projetos de urgência constitucional têm o 
prazo de emendamento com base no artigo que citei.

Qual será a postura da Mesa? Pergunto porque 
até agora os projetos de urgência constitucional tinham 
o prazo de 5 dias para serem emendados, a não ser 
que houvesse concomitantemente a urgência urgen-
tíssima aprovada pelo Plenário, que poderia suprimir 
esse prazo.

Gostaria que a Mesa desse orientação a esse 
respeito, porque nós temos a informação de que o Go-
verno mandará um projeto de urgência constitucional 
neste final de semana para tentar votá-lo na terça-feira. 
Aí, então, o prazo de 5 sessões estará prejudicado.

O Ato da Mesa nº 177, de 1989, ainda está em 
vigor. Portanto, eu quero saber qual é o entendimento 
da Mesa a esse respeito, para que possamos garantir, 
no emendamento, a possibilidade de reajuste para os 
aposentados e pensionistas nesse novo projeto.

Essa é a questão de ordem que eu formulo a 
V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Arnaldo Faria de Sá, nós vamos cumprir rigorosamente 
o Regimento da Casa – o projeto chega, é publicado, 
abre-se o prazo de 5 sessões para apresentação de 
emendas –, a não ser que haja algum outro encami-
nhamento regimental que leve a alguma outra situação 

diferente dessa. Mas nós vamos cumprir integralmente 
o Regimento da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O Depu-
tado Sibá é o último inscrito, e então iniciaremos a 
Ordem do Dia.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
não tive ainda a oportunidade de também parabenizar 
V.Exa. pela eleição. É realmente maravilhoso que o ri-
gor da condução política faça chegar a esse resultado.

Sobre o tema apresentado, eu quero chamar a 
atenção para o encaminhamento do Deputado Ro-
naldo Caiado. O Presidente do Senado verbalizou a 
possibilidade de o Senado criar uma Comissão para 
tratar de reforma política, e nós temos a preocupação 
de que, se lá formarem uma Comissão e aqui outra, 
será difícil juntar as proposições e construir um texto 
mais consolidado. O Congresso sair das masmorras 
desse debate pontual a partir das interpretações do 
Judiciário, é o que me chama a atenção.

Portanto, recorro a V.Exa. e pergunto se há possi-
bilidade de V.Exa. conversar com o Presidente do Sena-
do, Senador José Sarney, para que nós possamos ter 
uma comissão mista das duas Casas, uma comissão 
conjunta para tratar dessa matéria. Que o Senado, de 
maneira rápida e coletiva, dê um basta a essa situa-
ção. Nós não podemos, a cada processo eleitoral, ficar 
convivendo com uma interpretação do Judiciário. Isso 
é complicado, Sr. Presidente. Realmente não dá para 
continuar dessa maneira.

Era esse o assunto que eu queria remeter a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para escla-

recer mais uma vez o Deputado Sibá, eu já conversei 
com o Presidente do Senado, Senador José Sarney, 
sobre a possibilidade de formar uma comissão mista. 
Mas, na conversa, a opção foi formar duas comissões 
diferentes, uma na Câmara e outra no Senado.

Nota-se que há diferença na composição das 
duas comissões. Resolvemos que, depois, lá na frente, 
quando o trabalho tanto de uma comissão quanto da 
outra estiver concluído, vamos produzir os entendimen-
tos necessários para ajustar o trabalho realizado por 
essas duas comissões. É óbvio que tanto a comissão 
da Câmara quanto a do Senado vão se enxergar per-Câmara quanto a do Senado vão se enxergar per-quanto a do Senado vão se enxergar per-
manentemente nesse debate, discutir e também tentar 
construir os consensos necessários.

Neste momento, não há possibilidade de criar 
uma comissão conjunta, mas, no futuro, quem sabe, 
depois do trabalho elaborado, possa-se concatenar a 
realização dos dois trabalhos e produzir um documento 
único que possa ser avaliado pelas duas Casas.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Passa-se 
à apreciação da matéria sobre a mesa e da constante 
da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Item 1.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 504-A, DE 2010 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 504-A, de 2010, que dá nova reda-
ção ao art. 1º da Lei nº 5.851, de 7 de dezem-
bro de 1972, que autoriza o Poder Executivo a 
instituir empresa pública, sob a denominação 
de Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope-
cuária (EMBRAPA). Tendo parecer proferido 
em plenário e entregue à Mesa pelo Relator 
da Comissão Mista, pelo atendimento dos 
pressupostos constitucionais de relevância e 
urgência; pela constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa; pela admissibilidade; 
pela adequação financeira e orçamentária; 
e, no mérito, pela aprovação desta Medida 
Provisória. (Relator: Fernando Coelho Filho). 

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 05-10-10
PRAZO NA CÂMARA: 19-10-10
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

06-11-10 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 01-03-11

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há orado-
res inscritos.

Para falar contra a matéria, concedo a palavra ao 
Deputado Antonio Carlos Mendes Thame.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
(PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, esta medida provisória é 
uma síntese da incompetência do Poder Executivo e 
do desrespeito a esta Casa. O Poder Executivo sabe 
muito bem que medida provisória é um elemento de 
exceção para contemplar situações inesperadas, algo 
imprevisível, algo maior do que qualquer planejamento, 
algo que atropela o gestor, por melhor que ele seja. Por 
isso, uma medida provisória precisa ser revestida de 
algumas condições, principalmente a imprevisibilidade, 
a urgência e a relevância. Não são apenas urgência e 
relevância, mas urgência, relevância e imprevisibilidade.

Pois bem, o que diz a medida provisória? Coi-
sas importantíssimas. Por exemplo, muda o nome do 
Ministério da Agricultura, que passa a ser Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Isso muda 
alguma coisa? Isso precisa vir na forma de medida 
provisória?

Segundo ponto: autoriza – agora sim, agora mu-
dou – a EMBRAPA a operar fora do território nacional e 

a abrir, em outros países, escritórios e representações. 
Fantástico! A EMBRAPA vai poder atuar fora do País. 
Só que a EMBRAPA já atua em 56 países. É brincadei-
ra? É brincadeira! A EMBRAPA já atua em 56 países, 
não precisa de medida provisória. Se é para regularizar 
uma situação, enviem a esta Casa um projeto de lei. 
Se a situação já está ocorrendo, não há por que fazer 
com que esta Casa fique de joelhos, aceitando uma 
medida provisória absolutamente inaceitável.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 

favoravelmente à matéria, tem a palavra o Deputado 
Duarte Nogueira. (Pausa.)

Tem a palavra o Deputado Dr. Ubiali.
O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB – SP. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
poderíamos realmente discutir se essa questão da EM-
BRAPA deveria ou não ter sido estabelecida por medida 
provisória. Mas, agora, achamos esse fato irrelevante. 
Relevante é que a EMBRAPA, como empresa que tem 
autonomia financeira, mesmo vinculada ao Ministério 
da Agricultura, terá ação muito mais efetiva no exterior, 
mostrando ao País a que vem neste momento.

A EMBRAPA está mudando a realidade das coi-
sas. Trata-se de empresa que, de fato, fez a diferença. 
Num determinado momento, quase foi exterminada por 
erros e equívocos de outros governos, mas o nosso 
Governo resgatou a empresa que agora se prepara 
para um futuro muito melhor, um futuro de realizações 
e de desenvolvimento na agricultura.

Todos sabemos que a grande força do País é ser 
o celeiro do mundo, local que produzirá alimento para 
toda a humanidade. Nosso Brasil estará preparado, 
porque contará com uma empresa especializada em 
buscar novas tecnologias agrícolas, fazendo com que, 
de fato, possa produzir com qualidade e quantidade 
alimentos para todo o mundo. 

Não é vergonha sermos um país exportador de 
commodities do agronegócio, pois é o agronegócio 
que tem sustentado todo o nosso desenvolvimento ao 
longo do tempo, e muito mais agora que produzimos 
com qualidade, com competência e em quantidade. E 
agora a empresa poderá crescer cada vez mais, investir 
mais em nossa agricultura, no homem do campo e no 
desenvolvimento agrícola. É o que propõe a medida 
provisória, porque historicamente a EMBRAPA mos-
trou competência e desenvolvimento. Vai fazer muito 
mais no futuro.

Por isso peço aos colegas que votem favoravel-
mente à medida provisória. Vamos aprovar esta me-
dida provisória, que sinaliza um futuro portentoso e 
glorioso para o Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Obrigado, 
Deputado Dr. Ubiali.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 
palavra ao Deputado Domingos Sávio, que falará con-
tra a matéria. (Pausa.)

Com a palavra o Deputado Ronaldo Benedet, do 
PMDB de Santa Catarina. (Pausa.)

Encerradas as inscrições para falar contra a matéria.
Concedo a palavra ao Deputado Vicentinho, que 

falará a favor da matéria. (Pausa.)
Com a palavra o Deputado José Airton Cirilo. (Pausa.)
Com a palavra o Deputado Arnaldo Jardim. (Pausa.)
Com a palavra o Deputado Newton Lima.
O SR. NEWTON LIMA (Bloco/PT – SP. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, colegas Deputadas e 
Deputados, depois de ser Prefeito de São Carlos por 
dois mandatos e Reitor da Universidade Federal de 
São Carlos, faço minha estreia na Câmara, calouro que 
sou, com o objetivo de defender esta medida provisória. 
Sinto-me honrado por defender esta medida provisória.

Peço aos Srs. Deputados e às Sras. Deputadas 
que votem favoravelmente à Medida Provisória nº 504-A, 
de 2010. Conheço perfeitamente o Sistema EMBRAPA, 
que tem 38 anos de vida e 46 unidades espalhadas 
pelo País. Duas dessas unidades estão na fronteira do 
conhecimento e dos negócios tecnológicos na minha 
cidade de São Carlos: a EMBRAPA Pecuária Sudeste 
e a EMBRAPA Instrumentação, que inclusive tem um 
laboratório de nanotecnologia que tem propiciado ex-
traordinário avanço à pesquisa, ao desenvolvimento e 
à inovação na agroindústria.

Peço aos colegas que aprovem esta medida provi-
sória, porque sei perfeitamente dessa questão e venho 
acompanhando a importância da EMBRAPA no exterior.

Estamos tratando de um novo momento da história 
do Brasil: a cooperação exterior extremamente ampli-
ficada no chamado mundo tropical. América Latina e 
África precisam da colaboração da nossa EMBRAPA, 
quando vemos no horizonte uma luta de combate à 
pobreza e à fome que o mundo todo tem, luta essa 
que notabilizou o Presidente Lula.

A EMBRAPA é uma das maiores empresas de 
pesquisa, tecnologia e inovação na área de alimentos 
e pode e deve transferir tecnologia, como a que rece-
bemos também de outros países do eixo Norte-Norte.

Considerando que não haverá ônus para a União, 
uma vez que todos os projetos a partir desta medida 
provisória estarão a cargo da Agência Brasileira de 
Cooperação, espero que esta Casa possa dar mais 
concretude, mais força à nossa EMBRAPA, para que 
se torne, cada vez mais, com sua internacionaliza-
ção, orgulho do Brasil e importante instrumento de 
transferência bilateral e multilateral de conhecimento, 

tecnologia e inovação na agroindústria, ajudando ou-
tros povos e proporcionando, com essa colaboração, 
a ampliação do nosso acervo de conhecimento cien-
tífico no mundo tropical.

Muito obrigado pela oportunidade.
Boa tarde a todos.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 

a favor da matéria, concedo a palavra ao Deputado 
Jilmar Tatto

O SR. JILMAR TATTO (Bloco/PT – SP. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, nobres Sras. e Srs. 
Deputados, está de parabéns o Executivo por enviar 
a Medida Provisória nº 504, de 2010, à Câmara dos 
Deputados. Por quê? Porque se trata da EMBRAPA, 
empresa reconhecida nacional e internacionalmente, 
com servidores competentes, que tem prestado um 
grande serviço à agricultura brasileira.

Por que essa proposta do Governo é louvável? 
Faz com que a EMBRAPA possa prestar serviços no 
exterior e, por meio de seus técnicos, realizar con-
vênios – não só convênios, porque isso ela já faz –, 
abrindo perspectivas em âmbito internacional. Por quê? 
Porque as commodities no Brasil cresceram muito. O 
Brasil hoje é reconhecido lá fora, do ponto de vista 
tanto da pecuária quanto da agricultura e da qualidade 
de seus produtos. A EMBRAPA tem que acompanhar 
esse processo de evolução e de internacionalização 
dos produtos brasileiros. Por isso essa abertura, essa 
palavrinha, permitindo que a pesquisa também seja 
feita lá fora.

O que acontece hoje? A EMBRAPA não pode falar 
lá fora. Pelo estatuto, pelo que hoje está definido, ela 
só pode prestar serviços no Brasil. Quando a empre-
sa precisa de uma informação, de algo a mais ligado 
principalmente à agricultura, ela tem que contratar es-
critórios, contratar empresas lá fora. Ela própria não 
pode fazer isso. Daí a necessidade de se permitir que 
a EMBRAPA continue prestando um grande serviço 
ao povo brasileiro, ao País, à agricultura, mas agora 
numa perspectiva também internacional.

É o Brasil que vai ser a oitava economia do mundo, 
é o Brasil que está sendo cada vez mais reconhecido 
lá fora como um país que está crescendo, que soube 
enfrentar a crise, que está gerando emprego, que está 
diminuindo as desigualdades sociais e, o mais impor-
tante, está preservando o meio ambiente. É um cres-
cimento sustentável. Existe algo melhor do que isso?

Parabéns, EMBRAPA!
E vamos aprovar por unanimidade esta medida 

provisória, porque os funcionários, os técnicos, os 
pesquisadores da EMBRAPA merecem ato simbólico 
deste Parlamento no sentido de se fazer com que essa 



05560 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2011

empresa continue sendo grande como é, orgulho de 
todos nós, povo brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-
gado, Deputado Jilmar Tatto.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 
também a favor da matéria, concedo a palavra ao De-
putado Heleno Silva.

O SR. HELENO SILVA (Bloco/PRB – SE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
me sinto contemplado. Vou falar na hora do encami-
nhamento da votação.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 
palavra ao Deputado Márcio Macêdo.

O SR. MÁRCIO MACÊDO (Bloco/PT – SE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente Marco Maia, Sras. 
e Srs. Deputados, inscrevi-me para defender a Medi-
da Provisória nº 504, de 2010, porque entendo que 
a EMBRAPA é uma empresa que tem como objetivo 
central produzir conhecimento e tecnologias para o 
desenvolvimento agropecuário do País.

Nesses 38 anos de existência, gerou tecnologia 
para garantir a segurança alimentar do Brasil; aumen-
tou o nível de commodities brasileiras para exportação, 
como soja, algodão, carne, trigo, laranja, o milho de 
minha terra, Sergipe; colocou o Brasil na posição de 
terceiro país exportador de produtos agropecuários do 
mundo, apresentando estimativa para 2011 de safra 
de 149,5 milhões de toneladas de grãos e 20 milhões 
de toneladas de carne bovina; e estabeleceu incenti-
vos para a agricultura familiar e a formação de bancos 
de sementes.

Nessa nova fase, a EMBRAPA passa a incorporar 
a missão da sustentabilidade ambiental no seu processo 
de geração de tecnologia. Como ambientalista, defendo 
que a sustentabilidade ambiental tenha intensificada 
sua incorporação nas atividades da EMBRAPA.

Portanto, a aprovação da Medida Provisória nº 
504, de 2010, atende às seguintes ações internacio-
nais da EMBRAPA: ampliação da cooperação cientí-
fica e técnica com o objetivo de apropriação de co-
nhecimento para beneficiar a agropecuária brasileira, 
com parceiros como os Estados Unidos, a Europa e a 
Ásia; oportunidades de negócios tecnológicos para a 
EMBRAPA e o Brasil, tais como vendas de sementes 
e licenciamento de tecnologia que respondem atual-
mente por 6% a 7% do orçamento dessa instituição; 
geração de mercados para negócios com tecnologia.

A EMBRAPA ainda executa relevante ação hu-
manitária nesse processo, na condição de agente de 
transferência, cooperação e difusão de tecnologia 
agropecuária para a África, a América Central e a 
América Latina.

Sr. Presidente, por todo esse relevante papel 
junto à população brasileira, registro minha defesa 
à aprovação da Medida Provisória nº 504, de 2010, 
que autoriza a EMBRAPA a exercer fora do território 
nacional qualquer das atividades integrantes de seu 
objeto social, em conformidade com o que dispuser 
seu estatuto social.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 

palavra ao Deputado Afonso Hamm.
O SR. AFONSO HAMM (Bloco/PP – RS. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, colegas Deputados, 
o nosso Parlamento talvez tente, nas falas apresenta-
das em defesa desta medida provisória, dar susten-
tação à agricultura brasileira, garantia à produção de 
alimentos para o alto abastecimento do País, a fim de 
afastarmos as famílias da fome e da miséria. Trata-se 
aqui de sustentar a tese da participação da EMBRA-
PA no cenário internacional. Isso significa, sim, situar 
a agricultura brasileira e a tecnologia no contexto in-
ternacional.

A EMBRAPA, após sua atuação na área de pes-
quisa, tecnologia e transferência de conhecimento, 
fez a transformação do País. Hoje, há abastecimento 
pleno e exportações excedentes, o que colabora sig-
nificativamente com a balança comercial. É importan-
te, sim, para o Brasil, para pequenos agricultores. O 
pequeno agricultor, muitas vezes, não tem condições 
de ter acesso a essa tecnologia.

Ao buscarmos, por meio da biotecnologia, a in-
teração com os órgãos internacionais – para que te-
nhamos uma ideia, são 78 acordos de cooperação 
técnica –, precisamos dar sustentação a uma empresa 
que propicia que o nosso País tenha essa condição 
internacional. Mais do que isso, garante-se condição 
de segurança alimentar não só para o povo do Brasil, 
mas para a população mundial. Portanto, é um papel 
estratégico. Trata-se de oportunidade extraordinária. A 
sustentação da nossa EMBRAPA significa a sustenta-
ção de todos os processos de garantia de alimentos.

Sou favorável, portanto, a essa matéria.
Parabenizo o Deputado Fernando Coelho, Rela-

tor desta medida provisória.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 

palavra ao nobre Deputado Chico Alencar, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PSOL – pelo prazo 
máximo de 5 minutos.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Marco 
Maia, venho comunicar a este Plenário, aos servidores 
e à população que se interessa pelo trabalho do Par-
lamento que exercerei este ano a honrosa condição 
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de Líder da pequena, mas ativa e combativa, bancada 
do Partido Socialismo e Liberdade.

Quero começar destacando – e nosso papel aqui 
é esse – como iniciamos fragilizados. O Ministro Guido 
Mantega acaba de anunciar um contingenciamento, um 
corte no Orçamento de 50 bilhões de reais.

Somos sempre aqueles que dizem que a lei das 
leis, a mais importante de qualquer iniciativa brilhante 
que cada Parlamentar possa ter é a Lei Orçamentá-
ria, com os aportes do Executivo. Isso vale para as 
Prefeituras, para os Governos Estaduais, para o Go-
verno da União, para as Câmara Municipais, para as 
Assembleias Estaduais. E a Câmara dos Deputados 
e o Senado Federal definem a lei das leis, que é a Lei 
Orçamentária. 

Ela é invariavelmente uma peça de ficção. Cá 
estamos nós a mendigar a execução de emendas in-
dividuais; cá estamos nós a não ver políticas públicas 
continuadas com recursos definidos no papel. Muitas 
vezes, com esses cortes, acabamos fazendo o papel 
de bobos dos corte, para não dizer bobos da corte de 
uma República falha, de uma República, como dizia 
Sérgio Buarque de Holanda, das particularidades e 
do patrimonialismo. 

Por isso, temos o dever unitário, acima inclusive 
das visões dos partidos, de garantir nosso trabalho para 
que a Lei Orçamentária seja para valer e que o Orça-
mento, em boa parte, seja impositivo. Caso contrário, 
toda disputa, toda briga, toda luta por recursos será 
vã, sempre na concretude da execução orçamentária.

Por fim, Sr. Presidente, queria dizer que repre-
sento, sim, o PSOL – com os nossos dois Senadores 
e três Deputados, o colegiado do qual faço parte, com 
a nossa brilhante e dedicada equipe de assessores 
para afirmar nossa condição de partido pequeno, mas 
que não sofre de nanismo moral – o que muitos parti-
dos grandes neste País sofrem na disputa por cargos 
–, e para afirmar nosso grande compromisso político 
com os destinos de uma Nação igualitária e justa, que 
temos de construir com competência técnica. Somos 
pequenos, mas temos proposta, programa e ideário. 
Resumiria – de acordo, inclusive, com a resolução 
política da nossa direção nacional, reunida no último 
dia 27 de janeiro – que seremos aqui porta-vozes das 
lutas sociais, dos setores mais esquecidos da socie-
dade, aqueles que o saudoso ex-Deputado e grande 
sociólogo Florestan Fernandes chamava de “os de 
baixo.” Estamos aqui para defender não aquele cha-
mado moralismo udenista, tantas vezes hipócrita, mas 
a moralidade republicana e a ética na política.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Execu-
tiva Nacional do PSOL reuniu-se no último dia 27 de 
janeiro para debater os rumos do País a partir do re-

sultado eleitoral de 2010, com a constituição dos novos 
Governos e Parlamentos Estaduais e Federal. Avaliou 
também a tragédia na região serrana do Rio de Janeiro, 
a ação militar nas favelas cariocas e as principais lutas 
desenvolvidas pelos movimentos sociais. 

Portanto, deixo registrado nos Anais da Casa a 
importante resolução da Executiva, que sintetiza o po-
sicionamento do Partido, do qual serei Líder este ano. 

“O governo Dilma e os desafios da Es-
querda, dos Movimentos Sociais e do PSOL

As eleições 2010 inauguram nova fase 
da disputa política no país lançando gigan-
tescos desafios para a construção do PSOL 
e a luta pelo socialismo no Brasil. Enfrentare-
mos um governo apoiado por grande coalizão 
partidária, liderada pelo PT e o PMDB – com 
presença em importantes ministérios de for-
ças políticas da direita tradicional, com maioria 
no Senado, na Câmara dos Deputados e nos 
Governos Estaduais. Coalizão esta que tem 
aplicado políticas econômicas e sociais que 
reproduzem os interesses do grande capital e 
a ordem conservadora. Também no processo 
eleitoral de 2010 ampliou-se a audiência de 
uma direita cada vez mais truculenta, que se 
alimenta de preconceitos e falsos moralismos, 
capitaneada pelo PSDB e o DEM – com força 
em governos estaduais importantes que reú-
nem mais da metade do eleitorado nacional. 
Sendo assim, a direita enquanto força política 
programática e ideológica está a um só tempo 
no governo e na oposição, movimentando-se 
por conveniência. No essencial se unifica e 
constitui um campo político de não mudança, 
mostrando, no atacado, alto grau de concor-
dância, e divergindo no varejo.

As eleições foram disputadas num ce-
nário de consolidação da hegemonia política 
burguesa em nosso país, para a qual o governo 
Lula, o PT e importantes organizações popu-
lares concorreram ativamente, ao legitimarem 
políticas econômicas burguesas, discursos 
políticos e práticas conservadoras, e as ações 
coercitivas do estado de caráter antipopular. 
Por outro lado, as eleições também ocorreram 
num cenário de muitas dificuldades para os 
movimentos sociais e a esquerda, sem que o 
Conclat tivesse, naquele momento, alcançado 
a necessária unidade do movimento sindical e 
popular combativo, além da fragmentação da 
Frente de Esquerda (com as candidaturas de 
Zé Maria, PSTU e Ivan Pinheiro, PCB). Outro 
fator desfavorável foi a existência da candidatu-
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ra de Marina Silva (PV) que, apesar do conte-
údo fortemente conservador do seu programa, 
conseguiu ocupar um espaço simbolicamente 
progressista, que em 2006 havia sido ocupado 
pelo PSOL quando Heloísa Helena ficou em 
terceiro lugar na disputa presidencial.

Diante deste quadro de dificuldades, a 
campanha presidencial do partido, encabeçada 
pelos companheiros Plínio Sampaio e Hamil-
ton Assis, foi um contraponto de esquerda e 
socialista às candidaturas do bloco dominante 
representada por Dilma (PT), Serra (PSDB) e 
Marina (PV). Plínio granjeou quase um milhão 
de votos e a legenda do PSOL para deputados 
federais um pouco mais, em um cenário em que 
o debate político de esquerda e socialista teve 
pouco espaço pela polarização conservadora 
entre os partidos da ordem (PT – PSDB e PV). 
O PSOL apresentou-se com um programa de 
esquerda de perspectiva socialista e conseguiu 
fortalecer-se como polo de resistência à onda 
conservadora da política neoliberal. Nos con-
gratulamos, assim, com o companheiro Plínio 
de Arruda Sampaio pelo papel que cumpriu, 
para efetivamente melhor definir o perfil do 
PSOL diante dos trabalhadores e da socieda-
de brasileira, apesar das grandes dificuldades 
políticas e materiais. Destacamos também a 
participação do companheiro Hamilton Assis, 
que cumpriu muito positivamente esta tarefa, 
seja levando as posições do PSOL no deba-
te político mais geral, seja na reafirmação do 
papel histórico e da atualidade da resistência 
indígena, negra, feminista e popular.

Porém, este resultado positivo não signi-
fica que o PSOL esteja consolidado como al-
ternativa partidária. Ainda enfrentamos muitos 
obstáculos, a exemplo da baixa capilaridade 
social do partido, assim como a fragilidade de 
suas instâncias, mas avançamos na afirmação 
de um perfil mais partidário e melhoramos nos-
sa imagem social, para o que a candidatura 
de Plínio/Hamilton foi fundamental. Nisto e 
na ampliação de nossa bancada parlamentar 
consiste nossa principal vitória neste processo 
eleitoral. O PSOL foi assim a alternativa eleito-
ral de esquerda para um setor de vanguarda, 
enquanto que os partidos que se negaram a 
conformar a Frente de Esquerda tiveram um 
resultado marginal, denunciando assim seus 
equívocos estratégicos no terreno eleitoral.

O PSOL conseguiu expandir sua expres-
são institucional com a eleição de dois sena-

dores, três deputados federais e quatro de-
putados estaduais. Por outro lado, apesar de 
não eleitos, devemos destacar os resultados 
eleitorais, a cargos majoritários e proporcio-
nais, seja daqueles que tiveram uma votação 
relativamente melhor, seja também o papel de 
todas e todos que, mesmo com votações mais 
baixas, foram candidatos majoritários ou pro-
porcionais e contribuíram em situações bem 
difíceis para levar as propostas do partido e 
construir a oposição programática de esquer-
da. A vitalidade do partido em um momento 
conjuntural extremamente adverso à nossa 
tática eleitoral mostra que há um espaço a 
ser ocupado no espectro político brasileiro por 
uma alternativa de esquerda e socialista. No 
entanto, consideramos uma perda ao projeto 
de esquerda e socialista a não eleição de He-
loísa Helena (AL) e não reeleição de Luciana 
Genro (RS) e Raul Marcelo (SP), assim como a 
não eleição de outros companheiros com bom 
potencial eleitoral, a exemplo de Renato Ro-
seno e João Alfredo (CE), Hilton Coelho (BA), 
Martiniano (GO) e Robaina (RS), dentre outros.

O cenário pós-eleitoral é de enorme com-
plexidade e muitas dificuldades exigindo de 
nosso partido a maior unidade possível para 
que possamos continuar resistindo e avançan-
do enquanto força política de esquerda em nível 
nacional. Em que pese a atual correlação de 
forças, que pende favoravelmente ao governo 
e à oposição de direita, acreditamos que há 
um importante espaço para a construção de 
uma alternativa de esquerda neste próximo 
período. Existe sempre, como foi verificado 
até aqui na conjuntura, a possibilidade de o 
governo manter o arrefecimento da insatisfa-
ção, e consequentemente das mobilizações 
populares, através de medidas compensató-
rias ou pequenas concessões econômicas. 
Contudo, um dos fatores que poderá provocar 
desgaste ao novo governo é a perspectiva de 
desaceleração da economia em função da 
continuidade da crise econômica internacional, 
agora transvertida em guerra cambial. O que, 
por sua vez, exigirá novos apertos fiscais, já 
anunciados pela equipe de transição: aumento 
da taxa de juros e do superávit primário; cortes 
dos gastos sociais (saúde, educação, reforma 
agrária, etc.); restrição de direitos previdenci-
ários e subordinação da previdência pública à 
lógica de mercado através de medidas como 
a desoneração da folha de pagamentos das 
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empresas (acabando com o salário educação 
e reduzindo o desconto de INSS de 20% para 
14%); arrocho salarial do funcionalismo fede-
ral; restrição ao crédito entre outras medidas.

A maioria que o governo obteve no Con-
gresso servirá de base para a aprovação des-
tas medidas, ao mesmo tempo em que entrará 
em conflito com agendas progressivas vincu-
ladas aos movimentos sociais e já defendidas 
pelo nosso partido. Já neste início de governo 
Dilma dois fatos importantes confirmam esta 
tendência: o pedido de demissão do então pre-
sidente do IBAMA frente às pressões para que 
fossem aceleradas as obras da hidroelétrica 
de Belo Monte; e as medidas anunciadas pela 
nova Ministra da Cultura, apontando para um 
retrocesso na discussão sobre os direitos au-
torais no Brasil, sob o forte questionamento do 
movimento de cultura livre. Nesta perspectiva 
a oposição de direita continuará enfrentando 
o mesmo dilema: ser oposição sem conseguir, 
ou poder diferenciar-se no essencial da políti-
ca do governo. De nossa parte, devemos rea-
firmar e dar ampla ação social e institucional 
à nossa política de oposição de esquerda e 
programática ao novo governo federal e aos 
governos estaduais.

Pela sua composição política, o gover-
no Dilma, assim como o de Lula, não é e nem 
será um governo em ‘disputa’, dividido entre 
setores ‘desenvolvimentistas/progressistas’ 
e ‘monetaristas/ortodoxos’. Apesar das con-
tradições e divergências que possam existir, 
como é natural em qualquer governo, a orien-
tação geral predominante, e que se reflete na 
indicação de Antônio Palocci para a chefia da 
Casa Civil, está baseada na defesa da mes-
ma política liberal e conservadora que rege a 
economia desde a época de FHC, baseada 
no cambio flutuante; disciplina orçamentária 
para cumprir as metas de superávit primário 
(transferindo bilhões para o pagamento da 
famigerada dívida pública) e as metas de in-
flação (fonte dos maiores juros do planeta e 
que continuam engordando o bolso dos ban-
queiros). Fatores estes que inibem qualquer 
política econômica progressista destinada a 
atender as demandas populares e fortalecer 
a soberania do país.

Por outro lado, a dupla crise social vi-
vida no Rio de Janeiro (catástrofe na serra e 
ação militar nas favelas) desnuda, mais uma 
vez, as condições socioambientais de barbá-

rie vividas nos principais centros urbanos do 
país. Neste sentido, o que temos presenciado 
no Rio de Janeiro é uma demonstração cabal 
de incapacidade do capitalismo brasileiro em 
garantir condições dignas de vida a estas gran-
des massas urbanas, devido a sua dinâmica 
baseada na concentração de renda e na re-
produção da desigualdade social e o uso dos 
espaços urbanos e rurais segundo os critérios 
da especulação imobiliária e da reprodução do 
capital. As quase mil mortes e os mais de 20 
mil desabrigados não podem ser atribuídos 
somente aos efeitos da ‘catástrofe natural’, 
pois as mesmas também estão diretamente 
relacionadas à falta de iniciativa governamental 
para evitar estas tragédias, tendo em vista que 
o sucateamento da Defesa Civil e a falta de 
investimentos nos setores estratégicos para o 
combate às enchentes também é responsabi-
lidade direta dos governantes. O relatório pre-
liminar de inspeção realizado pelo CREA-RJ 
na região serrana do Rio aponta que 80% das 
mortes teriam sido evitadas caso a legislação 
ambiental do País fosse respeitada pelas pre-
feituras das cidades afetadas.

Por este motivo, além da solidariedade 
efetiva através da doação de donativos aos 
desabrigados, o PSOL defende abertura de 
investigação nas esferas dos poderes, para 
apurar responsabilidades dos governantes, vez 
que já era de domínio público a possibilidade 
de chuvas fortes no verão, bem como vários 
alertas oriundos de especialistas. Defendemos 
ainda um plano de obras públicas emergen-
cial, com a criação de um fundo nacional para 
a reconstrução da Região Serrana, capaz de 
gerar milhares de empregos nas atividades de 
construção de moradias, estradas e postos de 
saúde nas áreas atingidas; a indenização de 
todas as famílias; e uma nova política de pre-
venção de desastres naturais, aproveitando 
a tecnologia desenvolvida nas universidades, 
a partir do incremento do orçamento público 
destinado para estas áreas.

A tragédia do Rio deu ainda maior centra-
lidade para a questão ambiental no país, abrin-
do inclusive espaço para que seja derrotada 
a nefasta reforma do Código Florestal – com 
a possibilidade de atuarmos em unidade de 
ação com diversos setores políticos e sociais 
que vão tomando cada vez mais consciência 
do que significa esta reforma proposta pelo 
governo através do deputado Aldo Rabelo 
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(PCdoB). Precisamos abrir um amplo debate 
na sociedade brasileira sobre a urgência de 
uma política ambiental para o Brasil, que além 
da preservação da Amazônia através de uma 
política de desmatamento zero, seja capaz de 
apresentar uma solução para as grandes cida-
des, onde se reproduzem as regiões de risco 
fruto de uma ocupação urbana desordenada 
e a falta de uma reforma urbana e agrária que 
enfrente este problema pela raiz.

Neste quadro de dor e sofrimento provo-
cado pelas tragédias socioambientais, a atitu-
de dos parlamentares (deputados federais e 
senadores) de votarem um grande aumento 
de seus próprios salários, enquanto o gover-
no oferece migalhas aos desabrigados e uma 
proposta de reajuste irrisório para o salário 
mínimo, provocou revolta e perplexidade na 
grande maioria da população. O aumento de 
62% para os deputados, 134% para Dilma e 
de 149% para os ministros é um escândalo. 
O PSOL foi o único partido a votar contra este 
abuso de poder dos parlamentares e o único a 
exigir o cumprimento das promessas de cam-
panha do Governo Lula em relação à valoriza-
ção do salário mínimo. Lula prometeu dobrar o 
salário mínimo em seus oito anos de governo, 
o que hoje representaria um salário mínimo 
de R$700,00. Este, portanto, será o valor que 
o PSOL defenderá para o reajuste deste ano. 
Desde já o PSOL reforça a convocatória dos 
movimentos sociais e sindicais para a realiza-
ção de uma manifestação nacional em Brasília, 
no dia 16 de fevereiro, para pressionarmos por 
um maior reajuste do salário mínimo.

O PSOL enfrentará esta nova conjuntura 
com um acúmulo importante de experiência na 
luta social e parlamentar, tendo consolidado 
bandeiras que hoje são as marcas de nosso 
partido junto a importantes setores da popu-
lação, a exemplo da luta contra a corrupção, 
a luta pela aprovação da Lei da Ficha Limpa 
(em que pese as contradições dessa lei, pois 
a mesma vem sendo utilizada também na cri-
minalização dos movimentos e lutadores so-
ciais, como ocorreu nas últimas eleições com 
a condenação a priori e injusta dos candida-
tos a vice-governador em São Paulo e o pré-
-candidato a governador de Minas); a luta pela 
reforma agrária; a CPI da dívida pública e a 
luta por sua auditoria, articulada com a defesa 
de recursos para as políticas públicas sociais; 
a defesa do código florestal contra a reforma 

orquestrada pelos latifundiários; a luta contra 
a Reforma da Previdência e outras reformas 
trabalhistas que vêm sendo articuladas pelo 
novo governo e a defesa dos aposentados 
pelo fim do fator previdenciário; a luta contra 
grandes projetos que representam um crime 
socioambiental, como Belo Monte e a Transpo-
sição do São Francisco; a luta pela jornada de 
40 horas semanais de trabalho, sem redução 
do salário, que foi importante eixo de nossa 
campanha presidencial; a luta pela reforma 
política, especialmente quanto ao financia-
mento público de campanha e a ampliação da 
democracia participativa, com a realização de 
plebiscitos e referendos sobre temas de inte-
resse nacional; a luta por uma reforma tributária 
progressiva e a taxação das grandes fortunas; 
entre outras lutas que nos referenciaram en-
quanto um partido sério e dos mais atuantes. 
Fato reconhecido pela imprensa e jornalistas, 
que no prêmio Congresso em Foco elegeram 
os três deputados federais do PSOL entre os 
melhores do Congresso Nacional.

A esta pauta devemos incorporar com 
força a luta em defesa dos direitos humanos, 
incluindo a defesa permanente do mandato 
de Marcelo Freixo (PSOL – RJ), ameaçado de 
morte pelas milícias e hoje uma das principais 
lideranças dos direitos humanos no país, ten-
do ganho grande projeção após o filme Tropa 
de Elite II em que sua luta é retratada por um 
dos principais personagens do filme, o de-
putado Fraga. O apoio à luta de importantes 
segmentos que clamam pela democratização 
dos meios de comunicação no Brasil também 
será uma importante tarefa do PSOL – que en-
trou junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) 
com uma Ação Direta de Inconstitucionalida-
de por Omissão (ADO nº 10) ajuizada pelo 
jurista Fábio Konder Comparato, que requer à 
Corte que determine ao Congresso Nacional 
a regulamentação de matérias existentes em 
três artigos da Constituição Federal (220, 221 
e 223), relativos à comunicação social. Entre 
as providências, está a criação de uma legis-
lação específica sobre o direito de resposta, 
a proibição de monopólio ou oligopólio dos 
meios de comunicação social e a produção e 
programação exibida pelos veículos.

Este acúmulo e este perfil que consoli-
damos até aqui, e que constituiu hoje a base 
fundamental para futuros avanços do PSOL 
– deve ser acrescido de uma dinâmica parti-
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dária que seja capaz de unificar e fortalecer a 
atuação do partido diante das questões fun-
damentais da luta de classe e da luta social 
e cultural em geral, no próximo período. Para 
isso, precisamos promover um rico debate no 
interior do partido visando politizar cada vez 
mais nossa intervenção na luta social e insti-
tucional, tornando o III Congresso do PSOL – 
que será realizado em setembro de 2011, um 
momento de acúmulo programático e fortaleci-
mento orgânico de nossa militância partidária. 

Junto ao processo de organização do 
III Congresso, devemos promover campanha 
política de massas baseada em alguns eixos 
prioritários. Esta deverá ser articulada com 
uma campanha nacional de filiação ao parti-
do, buscando acolher os novos militantes que 
simpatizaram conosco no processo eleitoral, 
assim como melhorar nosso padrão organi-
zativo. Esta campanha será coordenada pela 
Executiva Nacional, com materiais unificados 
para todo o país, incluindo um plano de forma-
ção que inclua materiais e eventos partidários 
unificados.”

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Henrique Afonso, que 
falará a favor da matéria.

O SR. HENRIQUE AFONSO (Bloco/PV – AC. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, acredito que esta medida provisória deve 
ser aplaudida por todos nós. O Governo acertou. Se 
analisarmos a urgência e outros itens que credenciam 
a necessidade de uma medida provisória, acredito que 
vamos encontrar respaldo constitucional. 

O que me traz à tribuna hoje é o mérito dessa 
medida provisória, porque traz um reconhecimento 
importante para a EMBRAPA, para o desenvolvimen-
to científico e tecnológico e para os negócios tecnoló-
gicos que têm feito parte do dia a dia da empresa. A 
EMBRAPA precisa de respaldo legal, mesmo que ela 
já tenha atuação no contexto internacional. 

A EMBRAPA poderá levar cooperação científica 
e técnica a muitos países, desenvolvendo relações bi-
laterais, multilaterais, ajudando a colaborar na solução 
de muitos desafios que o planeta está vivendo. 

Hoje são necessários fortes investimentos cien-
tíficos por força do aquecimento global e suas implica-
ções na agricultura, na agroindústria. Há necessidade 
de novas fontes de energia e também de sustentabili-
dade ambiental no sistema de produção. 

Outro aspecto é que a demanda por essa coo-
peração científica, técnica está aumentando em mui-
tas nações.

O conhecimento precisa ser produzido. Trará be-
nefícios à competitividade da nossa agricultura. Essa 
medida provisória traz, portanto, reconhecimento à 
EMBRAPA; autoriza a mesma a atuar fora do território 
nacional. Com certeza absoluta, como disse o Deputa-
do que me antecedeu, trará novos tempos, um futuro 
diferente, sem ufanismo, mas com novas esperanças 
para a Nação e mais competitividade na agropecuária, 
na agroindústria. 

Muito obrigado.
O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI – Vamos 

votar, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Nós temos 

de cumprir o Regimento. Há oradores inscritos; não 
há nenhum requerimento para encerrar a discussão. 
Temos de ouvir todos os oradores.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-
lavra o Deputado Jonas Donizette. 

O SR. JONAS DONIZETTE (Bloco/PSB – SP. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, sempre falamos com mais gosto daquilo 
que conhecemos.

Sinto-me muito motivado defendendo esta MP, 
brilhantemente relatada pelo Deputado Fernando Co-
elho Filho, a quem cumprimento.

Quero acentuar um ponto e acrescentar dados a 
tudo o que foi dito pelos oradores que me antecede-
ram defendendo a aprovação dessa medida provisória.

O ponto que quero acrescentar é o que existe 
de mais precioso na EMBRAPA: os cérebros, a inteli-
gência, a capacidade das pessoas que ali fazem o seu 
trabalho e fizeram a grandeza da empresa.

Conheço de perto esse trabalho. Temos uma sede 
da EMBRAPA na Região Metropolitana de Campinas. 
Ela muda a realidade também da comunidade em que 
está inserida: os pesquisadores, os cientistas, as pesso-
as que se dedicam e devotam a sua vida a uma causa.

Sabemos que a pesquisa no País melhorou mui-
to a valorização dos profissionais, mas ainda há muito 
para ser melhorado. Precisamos de mais gente pen-
sando, Deputado Newton Lima. V.Exa. conhece muito 
bem a EMBRAPA e fez uma defesa brilhante da me-
dida provisória.

A empresa traz orgulho para nosso País. É bem 
verdade que neste Parlamento temos a obrigação de 
apontar as coisas que estão erradas. Nós estamos aqui 
para isso, para fiscalizar o Poder Executivo, o Governo. 
Mas nós também temos outra obrigação: valorizar o 
que está dando certo.

Ao ver que esta Casa dá seu voto de confiança 
para que possa fazer esse trabalho de internacionali-
zação, tenho certeza de que a EMBRAPA se sentirá 
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muito mais motivada do que já é hoje para fazer seu 
trabalho.

Sr. Presidente, neste último minuto que me resta, 
quero dizer que é inegável a fronteira que disputare-
mos com relação a alimentos. Temos países ricos que 
já falam em preços de commodities, de controle mais 
rigoroso, mais ditatorial dessa questão. O mundo tem 
consumido mais alimentos. Precisamos, de forma bem 
clara e usando a inteligência humana, descobrir novas 
tecnologias para a produção de mais alimentos e coo-
perar com irmãos de outras nações que se encontram 
em estágios mais atrasados de desenvolvimento, mas 
que têm condição de dar um salto nessa evolução.

Então, sou a favor da Medida Provisória nº 504, 
de 2010.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para dis-
cutir a matéria, concedo a palavra ao Deputado Celso 
Maldaner.

O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero destacar, mais uma vez, o alto grau 
de racionalidade dos Líderes dos partidos que decidi-
ram votar ontem a Medida Provisória nº 502, de 2010, 
que beneficia a juventude brasileira, e hoje a Medida 
Provisória nº 504, de 2010, que favorece não só a agri-
cultura brasileira, mas também a mundial.

O Deputado Fernando Coelho Filho está de para-
béns pelo parecer que produziu a respeito da MP 504, 
porque é muito importante, cada vez mais, investirmos 
em tecnologia.

Quero expressar o orgulho que todos sentimos 
não só da EMBRAPA, mas também das companhias es-
taduais, como é o caso, em Santa Catarina, da EPAGRI.

Para ser ter ideia da importância da questão, 
basta dizer que estudo feito na Inglaterra, no qual 400 
cientistas trabalharam durante 2 anos, em 35 países, 
chegou à conclusão de que, daqui a 20 anos, a po-
pulação mundial será de 8,3 bilhões de pessoas e de 
que precisaremos aumentar, no mínimo, em 40% a 
produção de alimentos.

Graças à tecnologia desenvolvida pela EMBRA-
PA, em Santa Catarina já colhemos até 238 sacas de 
milho por hectare – a média é 200 sacos. Graças tam-
bém a essa tecnologia, vamos colher 70 a 80 sacos 
de soja por hectare. 

Esse estudo britânico a que me referi também diz 
que não podemos descartar nunca a inovação tecno-
lógica, a nanotecnologia e até a clonagem. Tudo isso 
é muito importante em termos de genética.

Graças à EMBRAPA, aos estudos que desenvol-
veu e à tecnologia que está sendo implanta no País, 
cada vez mais temos orgulho de ser brasileiro.

O atual Código Florestal Brasileiro foi instituído 
em 1965. De lá para cá, ampliamos para 83 milhões 
de hectares a área destinada à agricultura e aumen-
tamos de 20 milhões de toneladas para 150 milhões 
de toneladas a produção de alimentos. E isso, repito, 
graças à tecnologia da EMBRAPA.

Devemos aprovar esta medida provisória por 
unanimidade, com o que estará de parabéns o Con-
gressos Nacional.

Votamos, portanto, a favor da Medida Provisória 
nº 504, de 2010.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para discutir 

a matéria, com a palavra o Deputado Sibá Machado.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, insisti em par-
ticipar deste debate apenas para acrescentar minha 
opinião sobre a motivação do Governo ao editar esta 
medida provisória.

Acompanhamos o crescimento da tecnologia 
na área de produção agropecuária no Brasil: na safra 
2002-2003, foram colhidas 123 milhões de toneladas; 
para a safra 2010-2011, a previsão é de 153 milhões 
de toneladas.

Graças ao avanço da tecnologia que a EMBRAPA 
tem propiciado ao País, produtos antes confinados às 
regiões mais temperadas – uva, soja, por exemplo –, 
hoje estão praticamente em todos os Estados. 

Por outro lado, Sr. Presidente, em relação ao 
meio ambiente, a pesquisa pode vencer obstáculos e 
propiciar ao País grandes melhorias.

Agora, o que motivou o Governo a editar esta me-
dida provisória é fruto da política externa do Governo 
do Presidente Lula, uma vez que, em visita a diversos 
países da África, constatou que milhões de pessoas 
passam fome, que muitas nações não encontram solu-
ção para produzir alimentos em qualidade, quantidade 
e baixo custo. Eu acompanhei Lula numa dessas visitas 
à África, quando ele defendeu, já naquele ano, que a 
EMBRAPA realizasse trabalhos em Gana.

Aqui foi dito que a EMBRAPA já está em vários 
países. É claro que sim. Busca, por exemplo, coope-
ração técnica com países que têm tecnologia mais 
avançada que a nossa e faz avançar a daqueles que 
têm tecnologia inferior. Por isso, a EMBRAPA não pode 
ficar vinculada a acordos bilaterais entre Governo bra-
sileiro e o de qualquer outro país.

O que estamos querendo dizer, Sr. Presidente, é 
que quem conhecimento estratégico pode, sim, discutir 
política de longo prazo. Vejam, a propósito, a constru-
ção dos chamados G-20, G-23 e tantos outros, uma 
forma de cooperação técnica e econômica para que 
os países mais pobres não fiquem numa situação de 
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obediência às determinações dos Estados Unidos e 
dos países da Europa.

Nesse sentido, esta medida provisória coloca 
agora a EMBRAPA numa situação oficial para a cons-
trução de uma nova tecnologia que vise à superação 
da fome no mundo.

Essa é uma brilhante contribuição do Governo 
para uma empresa estatal que não tem o compromisso 
do lucro imediato. A EMBRAPA não pode, por exemplo, 
se vincular à Monsanto, empresa privada que avança 
em tecnologia, mas vende o seu produto aos olhos da 
cara! Queremos uma empresa que ofereça produtos de 
qualidade e de graça à porta dos mais necessitados.

Portanto, encerro parabenizando o Relator pelo 
parecer apresentado à matéria de iniciativa do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Sibá Machado, peço que conclua, até porque esta 
Casa é diferente do Senado. Lá, há mais tempo para 
os Senadores falarem.

O SR. SIBÁ MACHADO – Agradeço a V.Exa.
Para concluir, peço a todos que aprovemos a 

medida provisória, porque ela é urgente e relevante 
diante do desafio que temos de enfrentar.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – NÃO HA-

VENDO MAIS ORADORES INSCRITOS, DECLARO 
ENCERRADA A DISCUSSÃO.

Passa-se à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para encami-

nhar a votação, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Luiz Carlos Hauly, que falará contra a matéria. (Pausa.)

Com a palavra o Deputado Mendes Thame.
O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 

(PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, a cada projeto de lei ou medida 
provisória, temos duas fases nesta Casa. Na primeira, 
uma etapa esclarecedora, alguns Deputados falam a 
favor e outros, contra. Depois, na segunda etapa, o 
encaminhamento da votação, temos o afunilamento 
das posições.

Ouvindo os ilustres companheiros que defen-
deram a medida provisória, acabei ficando mais em 
dúvida ainda. É verdade que a EMBRAPA já está na 
África, já tem um escritório em Gana? É verdade que 
a EMBRAPA já está no Caribe, tem um escritório no 
Panamá? É verdade que já está na América do Sul, 
tem um escritório na Venezuela? Tudo de bom aqui 
relatado já está sendo feito?

Se tudo isso já está sendo feito, das duas, uma: 
ou essa medida provisória é absolutamente desne-
cessária, e estamos aqui sendo feitos de bobos – ve-
jam, eu não disse, como o fiz várias vezes na gestão 
passada, que o Governo nos faz de palhaços; não 

vou nunca mais usar essa palavra, por respeito a um 
dos nossos companheiros, comediante que acabou 
sendo eleito com mais de 1 milhão de votos –, ou o 
Governo quer nos fazer de bobos, porque nos manda 
uma medida provisória sobre alguma coisa que já está 
ocorrendo legalmente. Ou, então, a situação é mais 
grave: a EMBRAPA está funcionando irregularmen-
te e precisa desta medida provisória para regularizar 
uma situação ilegal. Isso teria que ser dito no parecer. 
Ninguém pode votar alguma coisa sem saber o que 
de fato está acontecendo!

Por último, pelo que estão dizendo, não vai cus-
tar nada para o Governo abrir escritórios em todos os 
países anunciados pelos nossos companheiros. Ora, 
a EMBRAPA já tem esse dinheiro? Se já o tem, vai 
desviá-lo da pesquisa para produtos da cesta do tra-
balhador, para a agricultura de baixa renda? Vai tirar 
esse dinheiro da pesquisa para abrir escritórios no 
exterior? Ou vamos aprovar um reforço de caixa para 
que a EMBRAPA possa cumprir seu papel no exterior?

Somos favoráveis a esse reforço, mas quere-
mos saber o valor. Não queremos dar um cheque em 
branco ao Governo. Queremos aprovar item por item, 
rubrica por rubrica, saber quanto é esse reforço para 
que a EMBRAPA cumpra o maravilhoso papel de aju-
dar aplacar a fome no mundo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para enca-

minhar, concedo a palavra ao nobre Duarte Nogueira, 
que falará a favor da matéria. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado Vicentinho. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Deputado José Airton 

(Pausa.) 
Concedo a palavra ao Deputado Newton Lima.
O SR. NEWTON LIMA (Bloco/PT – SP. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
volto à tribuna para me contrapor a alguns argumentos 
apresentados pelo ilustre Deputado Mendes Thame, 
uma vez que não se trata de nenhuma ilegalidade, não 
se trata de fazer ninguém de bobo, não se trata de se 
dar legalidade a algo que já foi feito ao arrepio da lei. 
Trata-se exatamente do contrário! O que queremos fa-
zer é superar algo que está impedindo a EMBRAPA, 
no seu processo de internacionalização, de aprofundar 
os mecanismos de colaboração para transferência tec-
nológica, o que só se concretizará com a modificação 
que a MP propõe. 

Temos de ter um instrumento legal para aprofun-
dar a transferência de tecnologia. Não bastam convênios 
de cooperação. É preciso que haja negócios na área 
tecnológica, conforme estabelecido nas atribuições da 
nossa querida EMBRAPA. E eles não estão sendo re-
alizados por força de impedimento legal. É disso que 
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se trata: dar institucionalidade para uma empresa que, 
a partir da aprovação da Medida Provisória nº 504, vai 
de fato poder fazer a transferência daquilo que o Bra-
sil, com os saberes dos nossos luminares nas áreas 
da agricultura e do agronegócio, vem produzindo em 
matéria de tecnologia. 

Não basta cooperação virtual, ela tem que ser 
concreta. E para que isso aconteça, tem de haver ope-
racionalização nos marcos da cooperação internacio-
nal promovida pela Agência Brasileira de Cooperação. 

Temos, sim, de aprovar a Medida Provisória nº 
504, para que possamos tornar, como querem todas 
as unidades da empresa, a EMBRAPA ainda mais forte 
e mais potente no intercâmbio internacional.

Peço aos colegas Deputados e Deputadas que 
aprovemos, na tarde de hoje, em nome do fortaleci-
mento da pesquisa, da inovação e da tecnologia na-
cional, a internacionalização dessa grande empresa, 
a EMBRAPA, reconhecida mundialmente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para enca-

minhar contrariamente, concedo a palavra ao Deputado 
Domingos Sávio.(Pausa.)

Com a palavra o Deputado Vanderlei Macris. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Deputado José Airton, úl-

timo inscrito para falar a favor. 
O SR. JOSÉ AIRTON (Bloco/PT – CE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero reforçar os argumentos ex-
pendidos em favor dessa instituição brasileira que vem 
dando extraordinária contribuição ao desenvolvimento 
da pesquisa em nosso País, a EMBRAPA.

Sou testemunha do trabalho inovador que essa 
instituição vem desenvolvendo para fortalecer o setor 
produtivo nacional, particularmente no Nordeste, em 
diversas áreas – agropecuária, caprinocultura etc.

Recentemente, fui Relator do projeto que pre-
via a criação do Ministério da Pesca, ao qual foram 
incorporados aspectos relativos à EMBRAPA Pesca 
e Aquicultura, importante inovação introduzida para 
fortalecer a atividade pesqueira brasileira, porque to-
dos sabemos do potencial do trabalho empreendedor 
que a EMBRAPA vem desenvolvendo nesse particular.

A aprovação dessa medida provisória reveste-se 
de grande importância, porque a EMBRAPA, instituição 
já consolidada no território nacional, se expandirá para 
outros territórios. Com isso, fortaleceremos essa em-
presa, que vem contribuindo em vários ramos da ativi-
dade produtiva e proporcionando ganhos para o País.

Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
há consenso para aprovarmos esta medida provisória 
e, assim, fortalecermos a EMBRAPA, uma das melho-
res e maiores instituições do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em vota-

ção o parecer do Relator na parte em que manifesta 
opinião favorável quanto ao atendimento dos pressu-
postos constitucionais de relevância e urgência e de 
sua adequação financeira e orçamentária, nos termos 
do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso 
Nacional.

O SR. PAUDERNEY AVELINO – Sr. Presidente, 
peço a palavra para orientar a bancada.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem a pa-
lavra V.Exa.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, em 
homenagem aos pesquisadores da EMBRAPA e a 
seu corpo técnico, somos favoráveis ao mérito desta 
matéria, mas entendemos que, em relação à forma, 
ela está equivocada.

Vamos votar favoravelmente por se tratar de uma 
instituição que o Brasil e o mundo inteiro respeitam, 
tendo em vista seu nível de excelência tecnológica. 
Mas manifestamos nosso protesto, pois não é neces-
sário matérias como esta chegarem a esta Casa via 
medida provisória.

Em 2001, tive a honra de ser o Relator da PEC 
que resultou na Emenda Constitucional nº 32, instru-
mento que tanto a Câmara quanto o Senado utilizaram 
para mudar o rito da medida provisória. Achei que a 
modificação do rito seria suficiente para inibir a fúria 
do Executivo no que se refere à edição de medidas 
provisórias. Infelizmente, estava enganado.

Portanto, deixo registrado nosso protesto contra 
a fúria legiferante do Executivo, ao editar seguidas 
medidas provisórias e tomar conta da pauta do Con-
gresso Nacional.

Somos contra isso, mas, em homenagem à insti-
tuição EMBRAPA, votamos favoravelmente à matéria.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a 
palavra para orientar.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Ainda não 
está na hora da orientação, mas vou considerar a 
orientação feita pelo Democratas, que votará “sim” à 
constitucionalidade e juridicidade.

Há oradores inscritos.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de 
propor a V.Exa. que, ao tratar da admissibilidade, fizés-
semos a orientação também quanto ao mérito. 

Portanto, o “sim” fica valendo, se V.Exa. concor-
dar, é claro.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Se todos os 
partidos concordarem, a Presidência não se oporá ao 
encaminhamento de V.Exa., Deputado Miro Teixeira.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para enca-
minhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Antonio 
Carlos Mendes Thame, que falará contra a matéria.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
(PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, este é um exemplo clássico de 
medida provisória que não atende aos pressupostos 
de relevância e urgência. 

Editada uma medida provisória, nos 120 dias se-
guintes, o Governo pode tomar providências e executar 
ações, porque ela tem força de lei em vigor. Encerrado 
esse período, se ela não for aprovada, o Congresso 
Nacional tem de baixar um decreto legislativo para dis-
ciplinar as relações jurídicas e atos dela decorrentes. 
Mas que atos? Nem isso. 

É diferente do caso que ocorreu na gestão pas-
sada, quando houve um fato imprevisível. Uma nuvem 
de gafanhotos acabou com as lavouras em um país 
da África, e votamos uma medida provisória para que 
o Governo doasse um avião àquele país africano. 
Passaram-se 120 dias, e o avião não foi doado. Na 
verdade, não havia tanta pressa. A incapacidade de 
gestão era total.

Não é este o caso, porém. Pelo que tudo indica 
e pelo que estão falando, o objetivo é regulamentar a 
situação da EMBRAPA, uma situação de fato: ela está 
operando no exterior sem os pressupostos legais, por 
enquanto.

Vamos regulamentar; queremos regulamentar, 
mas não por meio de medida provisória. 

Por isso, a Minoria encaminha o voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A Minoria 

vota “não”.
Vamos orientar. 
Como vota o PMDB?
O SR. EDINHO ARAÚJO (Bloco/PMDB – SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, o PMDB orienta a bancada a votar “sim” à Medida 
Provisória nº 504.

A EMBRAPA foi criada em 1972. Portanto, há 38 
anos presta relevantes serviços à pesquisa agropecu-
ária. Esta MP implica acrescentar o § 2º ao art. 1º da 
lei que a criou, possibilitando a internacionalização 
da EMBRAPA. 

É importante destacar que essa empresa exerce 
um papel importante, tem muito a oferecer internacio-
nalmente, muito a assimilar e a acrescentar ao seu 
acervo de pesquisa.

Portanto, o PMDB encaminha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PSB?
A SRA. ANA ARRAES (Bloco/PSB – PE. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o 

PSB vota “sim”, por reconhecer grande importância da 
EMBRAPA para o País. 

E aproveita a ocasião para parabenizar os téc-
nicos da empresa pelo belo trabalho que vêm desen-
volvendo ao longo da sua história.

A aprovação desta matéria será importante para 
a EMBRAPA internacionalizar-se e trocar experiências, 
o que muito contribuirá para o seu engrandecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o Bloco Parlamentar PR/PRB? 

O SR. HELENO SILVA (Bloco/PRB – SE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, até 
o momento, a EMBRAPA só pode realizar projetos no 
exterior por meio de acordos com terceiros. Vamos fa-
zer com que a EMBRAPA possa se estabelecer lá fora 
e levar o que temos de melhor para países necessita-
dos: pesquisa e tecnologia. 

Por isso, nós, do Bloco Parlamentar PR/PRB – 
somos favoráveis à matéria. Votamos “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PDT?

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como V.Exa. 
observa, agora o PDT consta do painel como partido 
autônomo, não mais integrando o Bloco, com cujos 
partidos tivemos bom convívio durante os 4 anos da 
Legislatura anterior.

Vamos votar “sim”, com amplos elogios à EM-
BRAPA, empresa estatal merecedora da confiança 
de todos os brasileiros que conhecem o trabalho por 
ela realizado..

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSDB?

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, foi 
apresentada sugestão no sentido de que a orientação 
se desse sobre admissibilidade e mérito. 

O PSDB é favorável ao mérito, porque reconhece 
que, se o Brasil colhe hoje 149,5 milhões de toneladas 
de grãos, é porque a EMBRAPA tem contribuído, ao 
longo de mais de 35 anos, desde sua fundação, para 
valorizar a agricultura, desenvolver tecnologia, possibi-
litar maior eficiência na produção, gerar mais emprego 
e projetar o Brasil como um dos maiores e melhores 
produtores de alimentos do mundo. Não temos proble-
ma de abastecimento. O problema da nossa população 
continua sendo a renda. 

Nós orientaríamos “não” à admissibilidade, por 
discordarmos da forma como foi feito o encaminha-
mento da matéria, por meio de medida provisória, to-
lhendo a possibilidade de um debate mais amplo e de 
maior valorização de empresa tão importante como 
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a EMBRAPA. Mas, no mérito, o voto da bancada do 
PSDB é “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o Bloco Parlamentar PV/PPS?

O SR. DR. ALUIZIO (Bloco/PV – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, representan-
do a Liderança do Bloco Parlamentar PV/PPS – enca-
minhamos o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O PSOL – 
como vota? (Pausa.)

Como vota o Governo? (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em vota-

ção o parecer do Relator na parte em que manifesta 
opinião favorável quanto ao atendimento dos pressu-
postos constitucionais de relevância e urgência e de 
sua adequação financeira e orçamentária, nos termos 
do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002-CN. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – As Sras e 
os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação 

a Medida Provisória nº 504-A, de 2010.

“Art. 1º O art. 1º da Lei nº 5.851, de 7 
de dezembro de 1972, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado 
a instituir uma empresa pública, sob a deno-
minação de Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (EMBRAPA), vinculada ao Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
com personalidade jurídica de direito privado, 
patrimônio próprio e autonomia administrativa 
e financeira, nos termos do art. 5º, inciso II, do 
Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967. 

§ 1º A Empresa terá sede e foro na Ca-
pital Federal, podendo, para o bom desempe-
nho das suas finalidades, manter, em qualquer 
ponto do território nacional, órgãos regionais 
ou locais, destinados a pesquisas, desenvolvi-
mento de tecnologia e experimentações agro-
pecuárias.

§ 2º A EMBRAPA poderá exercer qual-
quer das atividades integrantes de seu objeto 
social fora do território nacional, em confor-
midade com o que dispuser seu estatuto so-
cial.” (NR)

Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na 
data de sua publicação.”

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – As Sras e 
os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como 
se encontram. (Pausa.)

APROVADA.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há sobre a 

mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DA MEDIDA PROVISÓRIA  
Nº 504-B, DE 2010

Dá nova redação ao art. 1º da Lei nº 
5.851, de 7 de dezembro de 1972, que auto-
riza o Poder Executivo a instituir empresa 
pública, sob a denominação de Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EM-
BRAPA.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 5.851, de 7 de dezem-

bro de 1972, passa a vigorar com a seguinte redação, 
transformando-se o atual parágrafo único em § 1º:

“Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado 
a instituir uma empresa pública, sob a deno-
minação de Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária – EMBRAPA, vinculada ao Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
com personalidade jurídica de direito privado, 
patrimônio próprio e autonomia administrativa e 
financeira, nos termos do inciso II do art. 5º do 
Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967. 

§ 1º A Empresa terá sede e foro na Ca-
pital Federal, podendo, para o bom desempe-
nho das suas finalidades, manter, em qualquer 
ponto do território nacional, órgãos regionais 
ou locais, destinados a pesquisas, desenvolvi-
mento de tecnologia e experimentações agro-
pecuárias.

§ 2º A Embrapa poderá exercer qualquer 
das atividades integrantes de seu objeto social 
fora do território nacional, em conformidade 
com o que dispuser seu estatuto social.”(NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – De-
putado Fernando Coelho Filho, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Os Srs. 
Deputados que a aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal, incluindo o 

processado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como havia 

acordo para votação de duas medidas provisórias, a 
de nº 502, que foi votada ontem, e a de nº 504, que foi 
votada hoje, vamos encerrar a Ordem do Dia.

Está encerrada a Ordem do Dia.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo 
a palavra, pela ordem, à nobre Deputada Ana Arraes.

A SRA. ANA ARRAES (Bloco/PSB – PE. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, gos-
taria de parabenizar o Relator da matéria que acaba de 
ser votada, o Deputado Fernando Coelho Filho, pelo 
belo trabalho apresentado. 

Parabéns pela aprovação dessa matéria tão im-
portante para a EMBRAPA e para o Brasil! 

O Sr. Marco Maia, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Inocêncio Oliveira, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Vai-
-se passar ao horário de

VII – COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES 
(Não há oradores inscritos)

O SR. LINCOLN PORTELA – Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma Comunicação de Liderança, 
pelo PR.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Lincoln Portela, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo Bloco Par-
lamentar PR/PRB/PTdoB/PRTB/PRP/PHS/PTC/PSL.

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR – MG. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Antes, Sr. Pre-
sidente, parabenizo V.Exa. pela eleição para a 3ª Se-
cretaria da Casa.

Sras. e Srs. Deputados, venho falar sobre a re-
forma política. 

Ontem, na reunião do Colégio de Líderes, o Pre-
sidente Marco Maia estabeleceu um número de 40 Par-
lamentares para a composição da Comissão Especial 
que tratará da reforma política. 

É de extrema importância que façamos um es-
tudo da matéria de fato abrangente. 

Com relação à reforma política, não podemos 
pensar exclusivamente naqueles dois pontos que aca-
baram barrando a discussão nesta Casa: a lista fe-
chada e o financiamento público de campanhas. É 
fundamental que iniciemos os debates tão logo seja a 
Comissão instituída. 

E, de certa forma, já começamos a debater a 
questão no plenário, pois a reforma política tem sido 
a tônica principal nas no Pequeno e no Grande Expe-
diente, nas Comunicações de Lideranças, nas Comu-
nicações Parlamentares e nas Breves Comunicações. 
Mas, para a Comissão, é muito importante que haja 
maior abrangência e que estudemos, com a dedica-
ção devida, entre outros pontos, o voto majoritário 
nas chamadas eleições proporcionais, obedecendo a 
ordem de votação. 

Em relação a esse tema, aliás, o Partido da Re-
pública tem uma proposta de emenda à Constituição, 
de autoria do Deputado Jaime Martins – e há ainda 
outras PECs a respeito.

Apresentou também o PR proposta de realização 
de plebiscito sobre o voto facultativo. É preciso que a 
população responda se quer que o voto continue sendo 
obrigatório ou não. Afinal, Sr. Presidente, a quantida-
de de eleitores que deixa de comparecer às urnas é 
maior ano após ano. Portanto, faz-se necessário rever 
essa obrigatoriedade. 

Ainda sobre a reforma política, temos a possibili-
dade de promover a coincidência das eleições, assunto 
já estudado há alguns anos por uma Comissão, em 
que se decidiu pela coincidência das eleições. Ninguém 
mais aguenta eleições de dois em dois anos, e o custo 
é altíssimo para a Nação. 

Com o voto majoritário, acabaremos com as cha-
madas coligações partidárias, o que dará maior trans-
parência ao processo e aos partidos, que ficarão mais 
fortalecidos.

E, além desses, Sras. e Srs. Deputados, há ou-
tros temas igualmente importantes que precisam ser 
alcançados pela Comissão Especial. Portanto, é de 
fundamental importância que ela seja o mais abran-
gente possível.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 

a palavra, pela ordem, o Deputado Arnaldo Jardim. 
S.Exa. dispõe de até 3 minutos na tribuna.

O SR. ARNALDO JARDIM (Bloco/PPS – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, queremos dar ao Plenário ciên-
cia de que, por orientação da nossa bancada, espe-
cialmente do nosso Líder, o Deputado Rubens Bueno, 
elaboramos detalhado requerimento, que apresenta-
mos à Mesa, para que esta Casa acompanhe o caso 
que envolveu o Banco PanAmericano. Sem dúvida, o 
ocorrido merece a atenção do Poder Legislativo, na sua 
função de fiscalização do uso de recursos públicos e 
defesa do interesse público. 

O fato aconteceu em dezembro, e imediatamen-
te após, na mesma semana, esteve aqui o então Pre-
sidente do Banco Central, Henrique Meirelles, numa 
reunião conjunta das Comissões de Finanças e Tri-
butação e Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização. Na ocasião, inquiri diretamente ao Sr. 
Henrique Meirelles por que o Banco Central não ha-
via detectado a tempo uma fraude que se sucedia há 
quatro anos por meio de lançamentos patrimoniais 
que estavam distantes da realidade. Carteiras eram 
vendidas a outros bancos, sem que fosse dado baixa 
no controle do Banco PanAmericano, forjando, assim, 
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sucessivos resultados. As respostas que recebi foram 
claramente insuficientes. 

Como se não bastasse isso, foi arrolada, pelo 
então Presidente do Banco Central, uma série de pro-
vidências. A segurança que Henrique Meirelles tentou 
transmitir foi no sentido de que nenhum recurso público 
seria disponibilizado no processo, mas sabemos todos 
nós que a Caixa Econômica Federal adquiriu 49% do 
Banco PanAmericano. 

Tal negócio foi altamente lesivo à instituição, por-
que os cálculos feitos estavam longe de corresponder 
à realidade. No momento seguinte, novos aportes ocor-
reram a partir da Caixa. Como se não bastasse isso, 
depois houve socorro ao Banco PanAmericano por 
parte do Fundo Garantidor de Créditos, e ele acabou 
sendo, agora, adquirido pelo Banco Pactual. 

Para essa compra, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o Banco Pactual está recebendo 8,5 bi-
lhões de reais, por dez anos e prazo de carência de 
dois, sem nenhum tipo algum de incidência de juros e 
com correção pelo IGPM.

Todos sabemos que esse Fundo Garantidor acaba 
incidindo sobre cada correntista do sistema financei-
ro, porque é financiado por uma taxa adicional, como 
se fosse uma taxa de seguro, pela qual todos pagam. 

É claro, portanto, que não existe aquilo que se 
argumenta, ou seja, que não há envolvimento de re-
cursos de origem pública.

Por isso, nosso requerimento de informações 
aborda todas as questões, para as quais solicitamos 
o apoio desta Casa e urgente resposta.

O SR. AFONSO HAMM – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. AFONSO HAMM (Bloco/PP – RS. Pela 
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna 
comentar um importante assunto, que diz respeito ao 
setor agrícola. 

Na última semana o Rio Grande do Sul recebeu 
uma importante notícia que contempla o setor orizícola: 
o Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
Wagner Rossi, esteve no Estado e anunciou leilões 
de escoamento e aquisição direta para 1,78 milhão de 
toneladas de grãos. Essas medidas deverão beneficiar 
os produtores de arroz no Estado. 

Desse total, serão compradas por Aquisição do 
Governo Federal (AGF) 360 mil toneladas de arroz e 
100 mil toneladas de feijão, com recursos de R$211 
milhões. No que diz respeito ao arroz, 130 mil tonela-
das serão adquiridas ainda em fevereiro, e ainda se-
rão realizados leilões do Prêmio para Escoamento de 

Produto (PEP) de 1,02 milhão de toneladas de arroz 
e 300 mil toneladas de feijão. 

No total, a ajuda do Governo para o setor arrozei-
ro mobilizará R$313 milhões em recursos do Tesouro. 

Essas medidas são importantes para estabilizar 
o preço pago ao produtor, que está abaixo do mínimo 
estabelecido pelo Governo. Atualmente os arrozeiros 
gaúchos estão recebendo em média R$22,43 pela 
saca de 50 quilos, segundo a EMATER. 

As lideranças do setor também estão otimistas, 
esperando que o Governo do Rio Grande do Sul apre-
sente com a maior brevidade o projeto que já está ela-
borando e que prevê financiamento a juros subsidiados 
para arrendatários de lavouras de arroz que queiram 
comprar terra para plantar.

Neste verão, tudo indica que a colheita de grãos 
resultará no aumento da oferta de alimentos. Até final 
de abril, 80% da safra nacional de grãos serão colhidos. 
Os agricultores de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Paraná, Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro esperam 
obter cerca de 119 milhões de toneladas de grãos até 
o fim de abril. Esse valor representa 80% das 149,4 
milhões de toneladas previstas para o ciclo agrícola 
de milho, arroz e soja, que está começando, e para a 
primeira safra do feijão, em fase final.

Certamente a entrada com êxito da safra de ve-
rão no mercado terá como resultado a desaceleração 
dos preços dos alimentos e dos índices de inflação.

Compartilho essas informações com os senho-
res na certeza de que o setor agropecuário se destaca 
cada vez mais no cenário econômico brasileiro, e para 
os avanços dos números precisa sempre do suporte 
das esferas governamentais.

Peço a divulgação deste discurso pelos meios 
de comunicação desta Casa.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A Pre-

sidência informa que, para que todos possam usar da 
palavra, automaticamente será desligado o microfone. 
Isso será feito para permitir que todos falem.

O SR. DAMIÃO FELICIANO – Sr. Presidente...
O SR. ARNALDO JARDIM – Aceito com mui-

to gosto essa regra de V.Exa. Só peço 30 segundos 
para concluir.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Um 
minuto, Deputado Damião Feliciano. O Líder do DEM 
está esperando.

O SR. ARNALDO JARDIM – Solicitamos o envio 
rápido das informações sobre o escândalo do Banco 
PanAmericano, Sr. Presidente.

O SR. DAMIÃO FELICIANO (PDT – PB. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
apenas registrar o estado grave do paraibano Shao-
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lin, que sofreu um acidente na minha cidade, Campi-
na Grande. 

Desejamos que ele se restabeleça. Todos nós 
paraibanos desejamos sua melhora, para que o Esta-
do, para que o Brasil volte a sorrir mais.

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

cedo a palavra ao ilustre Deputado Antonio Carlos 
Magalhães Neto, ACM Neto, para uma Comunicação 
de Liderança, pelo DEM.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM – BA. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Governo anunciou 
hoje um corte, que não sabemos ao certo se é corte 
ou contingenciamento – não ficou claro no pronuncia-
mento do Governo –, de 50 bilhões de reais. Repito: 
50 bilhões de reais.

Aí os brasileiros hão de se perguntar: “O que 
significa esse montante de 50 bilhões de reais?” E eu 
respondo: esse é o tamanho da gastança eleitoral e 
da farra realizada no ano passado para dar suporte à 
eleição da atual Presidente da República.

Nós da Oposição vínhamos advertindo que era 
inadmissível o desperdício de dinheiro público com 
tantos cargos de confiança, com tantas funções co-
missionadas, com tantas concessões a setores ligados 
aos partidos do Governo; que era inadmissível projetos 
que tinham caráter meramente eleitoreiro. Agora, esta-
mos diante do maior corte de gastos públicos já visto 
na história do País: 50 bilhões de reais! É claro que a 
Presidente Dilma não pode se eximir da responsabili-
dade e dizer que está consertando coisas do passado. 
Afinal de contas, ela era a Ministra-Chefe da Casa Civil 
do Governo do Presidente Lula.

Sr. Presidente, porém, há algo mais grave: dos 
50 bilhões de reais, 18 bilhões são de emendas parla-
mentares. Os nobres Deputados devem saber que nós 
aprovamos um montante de 21 bilhões de emendas. 
Dos 21 bilhões de emendas aprovados no Orçamento 
de 2011, estão sendo cortados nada mais nada menos 
do que 18 bilhões de reais. O restante o Governo ainda 
não especificou, ficou de detalhar até o final da semana.

Ora, que realidade se impõe? A realidade de que 
o Orçamento que discutimos e aprovamos a cada ano 
não passa de uma peça de ficção. Esta Casa se debru-
ça, discute exaustivamente e encaminha o Orçamento 
ao Governo, e depois o Governo desrespeita tudo o 
que foi feito aqui, altera o Orçamento e o ajusta como 
bem quer e como bem entende.

Diante dessa grave decisão do Governo que 
afeta a Casa, que atinge de morte as emendas parla-
mentares, que compromete os recursos destinados a 
projetos vitais, importantes e imprescindíveis para o 

desenvolvimento dos Municípios brasileiros, chegou a 
hora de a Casa reacender a discussão de uma matéria 
que o Senado Federal teve a coragem de aprovar e, no 
entanto, está aqui parada na Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania. Refiro-me à discussão 
do orçamento impositivo.

Temos que fazer um pacto suprapartidário, um 
pacto em defesa da independência deste Poder, para 
aprovar o orçamento impositivo e acabar de uma vez 
por todas com o poder discricionário do Governo de 
fazer qualquer medida para modificar o Orçamento 
da União. 

Solicito mais 1 minuto, Sr. Presidente, até porque 
o nosso tempo de Liderança está prejudicado.

Peço a todos os Srs. Parlamentares, principalmen-
te aos que estão iniciando os seus mandatos agora, 
que observem o que está acontecendo no Brasil e ad-
virtam o povo brasileiro de que esses 50 bilhões cor-
respondem à conta que nós todos estamos pagando e 
ao preço da eleição da atual Presidente da República.

Por último, Sr. Presidente, finalmente, iremos 
lutar para que os principais investimentos deste País 
não sejam prejudicados, iremos lutar para preservar 
cada centavo dos recursos da educação, da saúde 
e da segurança pública. A Oposição está aqui firme, 
espera se juntar a Parlamentares da base do Gover-
no para obter o apoio, Presidente, a fim de que esse 
contingenciamento anunciado... 

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – No-
bre Líder...

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Sr. Presidente, quero apenas informar uma coisa a 
V.Exa.: os blocos estão sendo desfeitos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 
bloco tem 3 minutos mesmo.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Quando desfeitos os blocos, o partido vai dispor de 
5 minutos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Vou 
ler para V.Exa.: o primeiro bloco tem 10 minutos; o se-
gundo bloco, o do PSB – tem 3; o terceiro bloco, 3; o 
PSDB – 3; o DEM – 3; o PDT – 3; o Bloco Parlamentar 
PV/PPS – 3; o PSOL – 5 minutos, uma vez por sema-
na; o Governo tem 7 e a Minoria, 3 minutos.

V.Exa. já gastou 6 minutos, nobre Deputado.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 

– Os blocos estão sendo desfeitos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Vou 

dar a palavra depois ao Deputado Arnaldo Jardim, 
por 1 minuto.
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O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Eu, que fui seu colega na Mesa, sei que V.Exa. tem 
espírito democrático para me permitir concluir o discur-
so. Nunca vi V.Exa. interromper o discurso de ninguém.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Eu 
não o interrompi.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Nunca vi V.Exa. interromper o discurso de ninguém. 
Peço a V.Exa. que me permita concluir o meu.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa. 
tem 1 minuto para concluir.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Agradeço a V.Exa. e ao espírito democrático, uma 
característica da atuação parlamentar do nosso gran-
de colega Deputado Inocêncio.

Para concluir, Sr. Presidente, espero que esse 
contingenciamento seja pedagógico e seja o último. 
Chegou a hora de a Casa levantar a cabeça. Chegou 
a hora de os Parlamentares darem um basta a essa 
prerrogativa do Poder Executivo. Vamos juntos retomar 
a discussão do Orçamento impositivo, vamos proteger 
aquilo que fazemos com suor e com trabalho todo ano 
nesta Casa e vamos, sobretudo, salvaguardar os inte-
resses de milhões de brasileiros que podem ser preju-
dicados com o corte de 50 bilhões, anunciado hoje pelo 
Governo Federal, para corrigir as irresponsabilidades 
fiscais que vêm sendo cometidas neste País.

Agradeço a V.Exa., Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Arnal-
do Jardim. Como fui obrigado a abrir exceção, S.Exa. 
tem mais 1 minuto.

O SR. ARNALDO JARDIM (Bloco/PPS – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
agradeço a V.Exa. a sensibilidade, que não surpreende 
a quem o conhece.

Este complemento é muito ligeiro. Só para dizer 
que o nosso requerimento de informações busca iden-
tificar a origem dos recursos e como será fiscalizada a 
aplicação dos recursos do Fundo Garantidor no caso 
do Banco PanAmericano e uma explicação sobre de 
que forma foi orientada a atuação da Caixa Econômica 
Federal no episódio.

Solicito o apoio do conjunto de Parlamentares 
para que esta Casa seja bem esclarecida.

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

cedo a palavra ao nobre Deputado Duarte Nogueira, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo PSDB.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, vejam que interessante o con-
traste do comportamento das gestões: hoje recebemos 

aqui, na bancada do PSDB – o Governador Anasta-
sia, de Minas Gerais, que vem realizando grandes e 
intensos investimentos naquele Estado em todas as 
áreas, sobretudo nas áreas sociais. Isso se dá pela boa 
aplicação do dinheiro do contribuinte. E não há melhor 
política pública do que aplicar de maneira eficiente os 
impostos que a população paga.

Outro exemplo: o Governador Geraldo Alckmin, 
do PSDB de São Paulo, acaba de anunciar as novas 
faixas do piso mínimo daquele Estado: 600 reais, 610 
reais e 620 reais. É a boa gestão e o cumprimento do 
compromisso assumido. Não é só blá-blá-blá na cam-
panha eleitoral, para, depois, mandar a fatura, como 
está acontecendo agora no País.

E de que forma está vindo a fatura do Governo 
Federal para a eleição do PT e da Presidente Dilma? 
Na forma de arrocho salarial, impedindo um aumento 
maior do salário mínimo; na forma de não revisão da 
tabela do Imposto de Renda para permitir, no mínimo, a 
reposição da perda inflacionária; na forma de aumento 
da inflação e aumento das taxas de juros.

O Brasil deve pagar este ano alguma coisa na 
ordem de 160 bilhões de reais de juros. Isso equiva-
le – e o digo para a cidadã e para o cidadão que ora 
assistem aos trabalhos desta Casa – a dez vezes o 
investimento feito no Bolsa Família. Repito: o Brasil 
vai pagar de juros este ano dez vez o valor de todo o 
Bolsa Família.

Agora, o Governo anuncia um corte, um conge-
lamento de investimentos, mas não o faz nas ativida-
des-meio, não enxuga Ministérios, não corta cargos 
de estruturas estatais que oneram os cofres públicos 
e pressionam no sentido do aumento de impostos. 
Esse é o resultado da briga da base aliada por mais 
cargos, por mais espaços, por mais estatais, por mais 
cabides de emprego.

Com cartões corporativos, o gasto deste Governo 
foi três vezes maior do que o do início do Governo Lula. 
E, em relação aos famigerados cartões corporativos, 
não há prestação de contas. 

É essa, Sras. e Srs. Deputados, a fatura que a 
sociedade brasileira está pagando por ter eleito um 
Governo que não está direcionando as suas ações e a 
sua energia para uma boa relação institucional, o que 
significa respeitar o Congresso na sua tarefa legislati-
va de votar o Orçamento e alocar recursos em todos 
os Estados e Municípios desta Nação.

O corte que se anuncia é um desrespeito à so-
ciedade brasileira, porque está sendo feito com maior 
intensidade onde foi discutido com maior amplitude. 

O Governo vem aqui no período adequado e 
apresenta a peça orçamentária na forma burocrática, 
impositiva, sem discutir com ninguém quando de sua 



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 05575 

elaboração. Cabe ao Legislativo receber essa peça or-
çamentária, abrir para a sociedade e fazer as mudan-
ças necessárias para melhorar os investimentos em 
saúde, educação, escolas, universidades, segurança 
pública, ciência e tecnologia e tantas outras coisas. 
No entanto, o que vemos agora é o congelamento de 
investimentos.

Vamos aguardar a publicação da lei orçamentária, 
com os vetos que virão, e a publicação, ato contínuo, 
do decreto de execução orçamentária, para podermos 
observar a extensão desse prejuízo.

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

cedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Zé Geraldo. 
Em seguida falarão os Deputados Newton Cardoso e 
Vanderlei Macris.

O SR. ZÉ GERALDO (Bloco/PT – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, eu estava ouvindo atentamente o pronun-
ciamento das Lideranças do PSDB e do Democratas. O 
Líder do Democratas disse uma grande inverdade da 
tribuna, quando quis misturar a determinação do con-
tingenciamento, a direção da política econômica que 
está sendo dada pela Presidenta Dilma com gastança 
eleitoral. Isso é querer apequenar o debate. Trata-se 
de um debate incorreto, cheio de inverdades. 

A verdade é que o Governo da Presidente Dilma 
tem clareza do que é preciso ser feito neste País, como 
tinha o Presidente Lula quando discutiu o superávit pri-
mário. Alguns diziam que os juros eram exorbitantes e 
que a política econômica estava errada. O resultado é 
o que está aí, um País bem-sucedido mesmo diante 
de uma grande crise.

O companheiro e Líder do Democratas não pre-
cisa se preocupar, porque a bancada do Partido dos 
Trabalhadores nesta Casa também está vigilante. Temos 
certeza de que haverá mais dinheiro na educação, na 
saúde, no saneamento e na segurança pública.

Quero tranquilizar o povo brasileiro, principalmen-
te do meu Estado do Pará, porque as obras de asfal-
tamento da rodovia Cuiabá-Santarém e as obras de 
asfaltamento da Transamazônica vão continuar, assim 
como vai continuar o Programa Minha Casa, Minha 
Vida naquelas cidades. Não vai faltar dinheiro para os 
programas estratégicos deste País.

A Oposição agora vem para a tribuna fazer ma-
rola e misturar contingenciamento e determinação de 
uma política econômica com gastança eleitoral. Isso é 
uma grande inverdade dita pelo Líder do Democratas 
que me antecedeu nesta tribuna.

Eram essas as considerações, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Conce-
do a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Newton 
Cardoso, pelo prazo de 3 minutos.

O SR. NEWTON CARDOSO (Bloco/PMDB – MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Deputado Inocêncio Oliveira; Sras. e Srs. Deputados, 
a imprensa, por meio dos jornais e da televisão, está 
denunciando as pensões para os ex-Governadores. 

Na realidade, ao deixar o Governo de Minas Ge-
rais, existia no Estado um dispositivo que permitia aos 
Governadores requerer pensão.

Ontem, o Governador Antônio Anastasia me fez 
justiça ao dizer que, em Minas Gerais, o único ex-Go-
vernador que não recebe pensão é o Deputado que 
fala neste momento desta tribuna.

Renunciei a essa pensão. Embora seja legal, acho 
que é imoral. Esta Casa tem vários ex-Governadores. 
Tenho a impressão de que alguns recebem esse sa-
lário. A OAB de Minas Gerais, a sociedade civil está 
denunciando esse benefício para todo o Brasil.

Sr. Presidente, não quero julgar nenhum ex-Gover-
nador ou colega meu, mas eu renunciei a esse benefício 
em Minas Gerais. O Sr. Itamar Franco, ex-Governador 
de Minas Gerais, disse que também renunciou a essa 
vantagem, mas é mentira. Ele trocou sua pensão de 
ex-Governador por uma pensão de ex-Presidente da 
República. Ele recebe os favores e as sinecuras como 
ex-Presidente.

Em Minas Gerais, procurou-me no meu Governo a 
Sra. Sarah Kubitschek, afirmando que estava vendendo 
seus quadros, seus pertences, para alimentar-se. Na 
época em que renunciei a essa pensão pessoal, con-
cedi a ela pensão no valor do salário de ex-Governador, 
para que se mantivesse, já que era viúva do Presidente 
JK. Faço essa justiça com D. Sarah, ao mesmo tempo 
em que reconheço que a luta da OAB é justa, compe-
tente, honesta, na defesa do Erário.

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

cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Van-
derlei Macris. S.Exa. dispõe de até 3 minutos para o 
seu pronunciamento.

O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, no-
bres Sras. e Srs. Deputados, inicialmente, quero agra-
decer aos Parlamentares, de todos os partidos, que 
aquiesceram e assinaram o requerimento de criação 
de CPI a que dei entrada hoje na Mesa Diretora da 
Casa. A proposta conseguiu quase 200 assinaturas. 
Mais precisamente, 194 Deputados assinaram a pro-
posta de instalação de CPI para investigar as causas 
e consequências do consumo abusivo de álcool entre 
os cidadãos brasileiros.



05576 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2011

Será a primeira CPI desta Legislatura. E, tenho 
absoluta certeza de que, a partir de um trabalho sério 
de investigação, seremos capazes de chegar ao cerne 
desse problema, que é crônico em nosso País. 

A propósito, será realizada em Brasília, no mês 
de maio, grande conferência, patrocinada pela Orga-
nização Mundial da Saúde – OMS, para debater exa-
tamente esse tema. E o Congresso Nacional não pode 
ficar à parte da discussão de assunto tão sério e que 
envolve, inclusive, a juventude.

Pesquisa feita no Estado de São Paulo aponta 
que mais de 40% dos jovens e adolescentes acima de 
11 anos tiveram, de alguma forma, contado com be-
bida alcoólica, e hoje muitos deles são dependentes. 

O pior é que não há nenhuma política que pos-
sa agasalhar um problema crônico como esse, que se 
reflete na criminalidade, em permanentes mortes no 
trânsito e na desestruturação familiar.

Enfim, o assunto é sério. Trata-se de uma droga 
lícita, em relação à qual o Estado brasileiro, os Gover-
nadores de Estado e os Prefeitos têm medidas muitas 
vezes esparsas, isoladas, como é o caso de algumas 
ONGs que atuam nessa direção.

Precisamos de uma CPI que tenha poder de fato, 
um poder forte para atuar nessa direção e estabelecer, 
a partir de um grande banco de dados, um norte, uma 
política, um horizonte para que o País se livre desse 
grande câncer da sociedade brasileira que é o exces-
so do uso de álcool, razão que embasa o pedido de 
criação dessa CPI.

Esperamos que o Presidente Marco Maia promova 
a instalação da Comissão rapidamente, para iniciarmos 
sério levantamento desse que, sem dúvida nenhuma, 
é um problema presente e premente e que deve ser 
amplamente discutido. Para tanto, chamaremos auto-
ridades, médicos, ONGs e universidades.

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

cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado San-
des Júnior.

O SR. SANDES JÚNIOR (Bloco/PP – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sras. Deputadas e 
Srs. Deputados, o Deputado Inocêncio Oliveira, como 
sempre digo, irá para o livro dos recordes merecida-
mente. Não existirá, no planeta Terra, nenhum homem 
que num Parlamento tenha presidido mais sessões 
que S.Exa.

Sr. Presidente, apresentamos quase uma cente-
na de projetos e gostaríamos de destacar dois deles. 

Um diz respeito à castração química para estu-
pradores. Com a aprovação do nosso projeto – para o 
qual já peço aqui o apoio de todos os colegas Depu-
tados –, esses criminosos sofrerão castração química.

O outro projeto, que também apresentamos na 
tarde de hoje, é com relação à pena máxima. Não é pre-
ciso formação em Direito, pelas informações da mídia, 
todos nós sabemos que um elemento que mata 100 
ou 200 pessoas é condenado a 1.500 anos de cadeia, 
mas não fica mais que 30 anos preso. Ele sai muito an-
tes de completar os 30 anos, por bom comportamento 
e por uma série de elementos que diminuem a pena.

O nosso Código Penal é de 10 de dezembro de 
1940, quando a expectativa de vida do brasileiro era de 
50 anos de idade. Hoje, a nossa expectativa de vida é 
de 75 anos para as mulheres e de 70 para os homens. 
O nosso projeto propõe o aumento da pena máxima 
de 30 para 60 anos, adequando ao velho Código de 
1940 a realidade de fevereiro de 2011.

Sr. Presidente, ressalto esses dois projetos e 
agradeço a oportunidade da inscrição para fazer esse 
comunicado a todos os colegas.

Aproveito os segundos finais para dizer que, em 
junho, abrirá uma vaga no Tribunal de Contas da União 
a ser preenchida por indicação do Congresso. Já ins-
crevi meu nome no partido e vou de colega em colega 
pedir apoio e voto para minha candidatura ao TCU.

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

cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Al-
berto Filho.

O SR. ALBERTO FILHO (Bloco/PMDB – MA. Pela 
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, ocupo hoje a tribuna desta 
Casa para tratar de um assunto que considero de ex-
trema relevância e que, como afirmei no meu primeiro 
pronunciamento, será um dos eixos fundamentais de 
ação política do meu mandato.

É de conhecimento de todos que a problemáti-
ca da violência, em suas mais variadas formas – em 
especial, a que mais chama a atenção por se tratar 
efetivamente de perda de vidas humanas, o homicídio 
–, tem-se agravado muito em todo o País e, por isso 
mesmo, constitui uma das mais importantes questões 
que preocupam os cidadãos e cidadãs deste País. A 
comprovação disso foi que o tema segurança pública 
ocupou lugar central no debate eleitoral das eleições 
gerais de 2010, na disputa para os Governos Esta-
duais e, principalmente, na campanha presidencial, 
tendo lugar de destaque no programa de Governo da 
Presidenta Dilma Rousseff, com ênfase no combate 
ao tráfico de drogas, em especial, a questão do con-
sumo de crack, que tem vitimado milhares de jovens 
em todo o País.

O portal do Sistema Globo, G1, publicou, em 1º 
de setembro de 2010, os resultados de um estudo do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 
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através da publicação Indicadores de Desenvolvimento 
Sustentável, dando conta de que a taxa de homicídios 
no País cresceu 32% em 15 anos. Segundo o Estudo, 
a taxa de mortes por homicídio no País aumentou de 
19,2, em 1992, para 25,4, em 2007 a cada 100 mil 
habitantes, alta de 32%. Os dados foram coletados 
no sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM, 
do Ministério da Saúde, segundo o IBGE. Outro dado 
importante deste estudo é que as mortes por homicí-
dios atingiram, em média, 10 vezes mais os homens 
do que as mulheres no período. Só em 2007, o índice 
era de 47,7 para eles e de 3,9 para elas, uma propor-
ção, nesse caso, 12 vezes maior. Em 1992, era de 35,6 
para os homens e de 3,2 para as mulheres.

Em relação ao Nordeste, chama a nossa atenção 
dados de uma pesquisa recente publicada no dia 7 de 
fevereiro de 2011, que aponta um grande aumento da 
taxa de homicídios na Bahia. Segundo o mesmo Portal 
G1, nos últimos quatro anos, o número de homicídios 
cresceu 50% nesse Estado – 36 por 100 mil habitantes 
–, com destaque para Salvador, onde o aumento foi de 
70% – 61 por mil habitantes –, um índice cinco vezes 
maior do que a ONU estabelece como suportável para 
grandes cidades. Esses dados demonstram que a taxa 
de homicídios na Bahia cresceu e está acima da média 
nacional e maior, proporcionalmente, que os índices de 
Estados considerados campeões de violência, como 
São Paulo e Rio de Janeiro. Na maioria dos bairros 
da capital baiana, moradores vivem com medo de sair 
de casa. Um líder comunitário de Salvador chegou a 
afirmar que “a partir de 19 horas, ninguém bota a ca-
beça do lado de fora, porque, se sair, pode não voltar”.

No que diz respeito ao meu Estado, o Maranhão, 
um site denominado Imperatriz Notícias publicou, em 
18 de abril de 2010, o resultado de uma pesquisa so-
bre a taxa de homicídios no Maranhão feita entre os 
anos de 1997 e 2007, que demonstra que houve um 
crescimento nesse tipo de crime de 241,3%. Em 1997, 
foram contabilizados 320 casos no Estado. Em 2007, 
o número cresceu para 1.092. Com isso, o Maranhão 
foi o Estado que apresentou maior crescimento des-
se tipo de violência no período mencionado. O Mapa 
da Violência 2010, que também apresentou dados de 
homicídios nas capitais brasileiras, aponta São Luís 
como a capital que teve um aumento considerável nas 
taxas da criminalidade, porém, foi constatado que no 
interior do Estado os índices são muito maiores. O re-
ferido site apresenta também dados referentes à Ca-
pital são Luís: em 1997, foram registrados 178 homi-
cídios; já em 2007, o número aumentou para 391, um 
crescimento percentual de 119,7% no período. Entre 
os Municípios maranhenses, o que registra o maior 
índice de homicídios é Imperatriz, que ocupa a 41ª 

posição no ranking nacional, com taxa de 73,9% dos 
assassinatos para cada grupo de 100 mil habitantes. 
São dados alarmantes, apesar de, na ocasião em que 
a pesquisa foi publicada, o Tenente-Coronel Zanoni 
Porto, Comandante da Polícia Militar de Imperatriz, 
ter negado, afirmando que os índices de homicídios, 
pelo contrário, vêm caindo nos últimos anos em rela-
ção à Capital.

Esses dados aqui apresentados, Sr. Presidente, 
apontam inegavelmente para uma realidade de um 
crescimento enorme da criminalidade em todo o País, 
o que extrapola os grandes centros urbanos e hoje está 
presente também nas pequenas e médias cidades do 
interior dos Estados brasileiros. Ninguém se sente mais 
seguro em lugar nenhum. Foi-se o tempo em que viver 
no interior era gozar de um oásis de paz e tranquili-
dade. Fato é que o povo brasileiro reclama dos gover-
nantes o enfrentamento adequado da problemática da 
segurança pública, com a implementação de políticas 
públicas de combate à criminalidade, eliminando as 
suas causas e não só atuando nas consequências da 
violência urbana. Nesse sentido, faz-se necessário uma 
reforma profunda do sistema carcerário brasileiro, que 
é ineficiente e inadequado para recuperar as pessoas, 
revelando-se ser mais uma escola de criminalidade do 
que espaços públicos com possibilidades de realmente 
reeducar os detentos, com vistas a uma real integração 
dos que cumprem pena em regime fechado, ao conví-
vio social. O que vemos, na prática, é um ladrãozinho 
de galinhas transformar-se, após um determinado pe-
ríodo na prisão, em um bandido contumaz, exatamen-
te porque, no seu tempo de encarceramento, após a 
prática de um pequeno delito, em celas superlotadas 
e sem a mínima infraestrutura para a vida de um ser 
humano, em contato com criminosos reincidentes, o 
transformam, aí, sim, em um criminoso com práticas 
cada vez mais aprimoradas de criminalidade.

Há quem defenda que uma das soluções para a 
redução da criminalidade é a redução da maioridade 
penal para 16 anos ou até para idade ainda menor. Não 
partilho dessa ideia, porque entendo que as causas da 
criminalidade são muito mais complexas e reportam 
a questões da natureza estrutural, no que diz respei-
to às condições de vida da população que, em nosso 
País, ainda são extremamente precárias, com milhões 
de brasileiros situados na linha abaixo da pobreza, ou 
seja, na miséria absoluta. Encarcerar jovens infratores 
junto com homens e mulheres reincidentes no crime é 
transformá-los em criminosos de alta periculosidade no 
futuro. Temos é que possibilitar à juventude brasileira o 
acesso universal à educação, à saúde, à qualificação 
profissional e ao primeiro emprego, mas também às 
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práticas assistenciais como medidas para evitar que 
os jovens sejam cooptados pelo crime organizado.

Por fim, Sr. Presidente, quero aqui afirmar o meu 
compromisso de buscar, junto ao Governo Federal, os 
recursos públicos federais que possibilitem ao Governo 
do Maranhão melhorar o sistema carcerário do Esta-
do, de tal maneira que não tenhamos que ser notícia 
nacional, como a que foi veiculada pelo programa Fan-
tástico, da Rede Globo, mostrando a precariedade da 
Delegacia do meu Município, Bacabal, com a existência 
de um gaiolão onde os detentos vivem em péssimas 
condições de higiene, o que ensejou o pedido do Nú-
cleo de Defensoria Pública Estadual, no Município, de 
interdição da referida delegacia, com transferência dos 
presos para outro local, na forma estabelecida pela Lei 
de Execução Penal.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – De-

putado Alberto Filho, determino que o pronunciamen-
to de V.Exa. seja publicado e divulgado nos meios de 
comunicação da Casa.

Muito obrigado a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Je-
rônimo Goergen.

O SR. JERÔNIMO GOERGEN (Bloco/PP – RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Exmo. Sr. Presi-
dente Inocêncio Oliveira, Sras. e Srs. Deputados, volto 
a esta tribuna para apresentar um posicionamento com 
relação à fumicultura brasileira.

Em novembro de 2010, a ANVISA publicou a 
Consulta Pública nº 112, propondo o banimento total 
do uso de ingredientes aromatizantes e flavorizantes 
– a principal característica da indústria de fumo no 
nosso País. 

É uma proposta única no mundo. Venho aqui 
pedir que se encaminhe a suspensão dessa consulta 
pública, tendo em vista que a ANVISA ultrapassa sua 
competência quando trata de regras de mercado.

No próximo dia 31 de março, quando se esgota 
a consulta, vamos ter uma situação em que realmen-
te estaremos pondo em risco o setor fumageiro do 
nosso País. 

O banimento dessa atividade levaria a um risco 
enorme de perdermos nossas indústrias e termos um 
incentivo oficial à comercialização informal do cigarro, 
porque outros países não deixarão de produzir aquilo 
que é o principal meio de consumo dessa natureza in-
dustrial, o cigarro, que entrará ainda em maior volume, 
de maneira contrabandeada, Deputado Guilherme.

Faço este registro de defesa de um setor que 
movimenta aproximadamente 17,5 bilhões de reais por 
ano e gera 2,5 milhões de empregos no Brasil. Portan-

to, Sras. e Srs. Deputados, é também uma questão de 
coerência do próprio Governo brasileiro. 

Quando assinado pelos então Ministra-Chefe da 
Casa Civil, Dilma Rousseff; Ministro da Fazenda, An-
tonio Palocci; Ministro da Saúde interino, José Agenor 
Alves da Silva... 

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Nobre 
Deputado Jerônimo Goergen, o restante do discurso 
de V.Exa. será publicado na íntegra e divulgado pelos 
meios de comunicação da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Paulo 
Piau.

O SR. PAULO PIAU (Bloco/PMDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente Inocên-
cio Oliveira, cumprimento esta Casa pela aprovação 
da Medida Provisória nº 504/10, que trata da interna-
cionalização da nossa EMBRAPA.

Talvez muitos não tenham a devida dimensão da 
importância dessa medida provisória. A EMBRAPA evi-
dentemente já saiu das fronteiras do nosso País, mas 
precisa estar muito mais atuante em territórios de ou-
tras nações, exatamente para manter esse intercâmbio 
de conhecimento. Talvez a África precise bastante da 
tecnologia da EMBRAPA, mas nós precisamos muito 
da tecnologia dos países mais desenvolvidos.

Os laboratórios LABEX, hoje montados pela EM-
BRAPA, precisam de mais força, e esta empresa tão 
importante para o nosso País realmente necessita de 
maior dimensão.

Quero fazer uma homenagem muito especial ao 
nosso ex-Ministro Alysson Paulinelli, que deu início 
ao Programa Integrado de Pesquisa Agropecuária do 
Estado de Minas Gerais (PIPAEMG), que depois se 
transformou na Empresa de Pesquisa Agropecuária 
do Estado de Minas Gerais (EPAMIG), a minha em-
presa. Do PIPAEMG nasceu a ideia da construção da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.

Com o nome de Alysson Paulinelli, que plantou 
essa semente na década de 70, quero cumprimen-
tar todos os que ajudaram a irrigar a planta chama-
da EMBRAPA: presidentes, diretores, funcionários e, 
sobretudo, pesquisadores, que vêm garantindo uma 
tecnologia mais aperfeiçoada para o desenvolvimento 
da agropecuária brasileira. 

Parabéns à EMBRAPA! Parabéns a esta Casa! Pa-
rabéns ao Brasil pela aprovação da medida provisória!

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado La-
ercio Oliveira.
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O SR. LAERCIO OLIVEIRA (Bloco/PR – SE. Pela 
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presiden-
te, nobres colegas, senhores e senhoras, cidadãos 
brasileiros, ocupo este plenário hoje para relembrar a 
importância desta Casa como esteio da democracia. 

A Câmara Federal, na qualidade de representan-
te dos anseios do povo brasileiro, concentra e desen-
volve significativa parcela dos debates que afetam a 
qualidade de vida de nossa sociedade para melhor ou 
para pior, a depender de nossas decisões.

Essa história começou ainda no Brasil Império, 
em maio de 1823, quando o Imperador D. Pedro I abriu 
os trabalhos de instalação da Assembleia Geral Cons-
tituinte e Legislativa.

Já com o Brasil independente, na Câmara dos 
Deputados, em 13 de maio de 1888, foi aprovada uma 
lei que, em seu art. 1º, dizia o seguinte: “É declarada 
extinta a escravidão no Brasil” – a Lei Áurea, assinada 
pela Princesa Regente Isabel e enviada à apreciação 
dos Deputados.

Além dessa participação honrosa na libertação 
dos escravos, o historiador Casimiro Neto mostra-nos 
que a Câmara dos Deputados, durante a Monarquia, 
contribuiu de maneira decisiva com o Imperador D. 
Pedro II na discussão de reformas econômicas para 
a modernização do País, com a introdução de novas 
tecnologias no Brasil, tais como o telégrafo, o telefone, 
o cabo submarino de comunicações e a maior rede 
ferroviária da América do Sul, além de estaleiros para 
a construção naval e a inauguração do abastecimen-
to público de eletricidade do Rio de Janeiro, em 1879, 
mesmo ano de inauguração de idêntico serviço na ci-
dade de Nova Iorque. 

Momentos históricos como esses nos relembram 
a grandeza da Câmara dos Deputados e, por isso, te-
mos de tê-los sempre em mente, no decorrer desta 
54ª Legislatura.

Cabe a nós honrar o papel democrático que esta 
Casa conquistou e representa e cuja privação, notoria-
mente, só interessa a regimes ditatoriais.

Precisamos corresponder ao que o povo brasi-
leiro espera de seu Parlamento. É inadmissível que, 
mal iniciados os trabalhos, esta Legislatura já cerre 
fileiras com procedimentos do passado que precisa-
mos extirpar.

O fato divulgado recentemente pelo Correio Bra-
ziliense, que mostrou o esvaziamento da Câmara nas 
sessões de quintas e sextas-feiras, atesta que a re-
novação no quadro da Casa não repercutiu ainda nas 
velhas práticas. Chegou a hora de abraçamos um 
comportamento mais adequado às nossas responsa-
bilidades aqui.

Encerro esta fala lembrando as palavras do sau-
doso Deputado Tancredo Neves, na sessão solene 
comemorativa ao quinto aniversário de promulgação 
da Constituição Federal de 1946: “Mais do que uma 
técnica de Governo, mais do que uma concepção de 
vida, é a democracia um conjunto de valores reais, que 
dão sentido à existência, enobrecem as coletividades 
e valorizam o homem”.

É com essa mensagem que novamente conclamo 
meus pares a que executemos nosso trabalho com a 
grandeza que ele requer e a que nosso Brasil faz jus 
e de que precisa.

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

cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Edi-
nho Araújo.

O SR. EDINHO ARAÚJO (Bloco/PMDB – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente 
Inocêncio Oliveira, Sras. e Srs. Deputados, acompa-
nhei nesta quarta-feira, no gabinete do Ministro da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Wagner Rossi, 
nosso companheiro do PMDB – a divulgação do quinto 
levantamento da safra de grãos 2010/2011, feito pela 
Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB. 

As notícias são excelentes. A safra de grãos 
deve chegar a 153 milhões de toneladas. Está previs-
to o crescimento das áreas cultivadas com algodão, 
feijão, soja e arroz, entre outras, indicando que a má 
distribuição das chuvas foi menos prejudicial do que 
se poderia esperar.

A se cumprirem tais estimativas, o Brasil al-
cançará um novo recorde de produção agrícola, 
com um aumento de 2,6% no volume total de pro-
dução, ou seja, 3,8 milhões de toneladas a mais em 
relação à safra passada, que foi de 149,2 milhões 
de toneladas.

A área plantada deverá crescer 3,1%, chegando 
aos 48,8 milhões de hectares. São números que, fe-
lizmente, somente um país de área continental como 
o Brasil pode comemorar.

O aumento da produção no campo tem um peso 
decisivo na composição dos preços dos alimentos ao 
consumidor, preços que foram, nos últimos meses, 
os vilões da inflação. Essa inflação que se assanha e 
ameaça a fugir perigosamente da meta.

Tive a oportunidade de parabenizar pessoalmente 
o Ministro Wagner Rossi e sua equipe pelos números 
apresentados. Resta esperar que fenômenos climáti-
cos imprevistos não alterem as projeções.

A agricultura brasileira dá sinais de vitalidade e 
seu desempenho será decisivo para a sustentação do 
ritmo de crescimento da nossa economia.
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A pequena agricultura brasileira ainda sofre com 
a falta de rentabilidade nas propriedades rurais de pe-
queno porte, especialmente no Estado de São Paulo, 
onde a produção de alimentos perde espaço para a 
cana-de-açúcar. Este será o tema de um pronuncia-
mento que farei oportunamente.

Meus parabéns e meu reconhecimento aos téc-
nicos da CONAB e do Ministério da Agricultura e a 
todos os produtores brasileiros que contribuem com 
seu trabalho para a consolidação desse quadro tão 
positivo.

Tenho dito.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Conce-

do a palavra, pela ordem, ao Deputado Weliton Prado.
O SR. WELITON PRADO (Bloco/PT – MG. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, quero parabenizar todos os Parlamen-
tares desta Casa por ontem conseguirmos aprovar o 
texto da Medida Provisória nº 502, de 2010, incorpo-
rando as novas regras de relacionamento profissional 
entre atletas e entidades desportivas previstas no Pro-
jeto de Lei nº 5.186, de 2005, do Executivo.

A aprovação dessa MP também cria dois tipos 
de bolsa-atleta: para as categorias de base e para os 
esportistas que estejam entre os 20 melhores das suas 
modalidades nos rankings mundiais. Agora, espera-
mos que essa medida seja aprovada no Senado, pois 
centenas de atletas serão beneficiados.

Outro assunto de que eu gostaria de falar é sobre 
plano para setor de mineração. O Ministro de Minas e 
Energia, Edison Lobão, anunciou ontem que o setor 
vai receber um investimento da ordem de US$350 bi-
lhões nos próximos 20 anos, conforme estimativa do 
Plano Nacional de Mineração 2030.

Sr. Presidente, esses recursos serão aplicados 
em pesquisa mineral, mineração e transformação mi-
neral, além de infraestrutura e logística.

O Ministro destacou que o faturamento do setor 
de mineração no País totalizou US$157 bilhões em 
2010 e representou 25% das exportações brasileiras, 
gerando quase US$51 bilhões de divisas.

O Estado de Minas Gerais, por sua tradição, 
lidera o ranking na quantidade de requerimentos de 
pesquisa mineral no Brasil em 2010, segundo o ba-
lanço do Departamento Nacional de Produção Mine-
ral – DNPM. Minas tem 4.530 pedidos de pesquisa, 
o que corresponde a 22% dos processos de requeri-
mento. Em seguida, vem Bahia, 14%, com 2.884 so-
licitações; Goiás aparece na terceira colocação, 7%, 
com 1.508 pedidos.

Srs. Deputados, com a criação desse plano, o 
setor aumentará o PIB do País e dos Estados, espe-
cialmente de Minas Gerais, gerando qualidade de vida, 
divisas e emprego para a população.

Apresentei na semana passada o Projeto de Lei 
nº 47, de 2011, que altera a Lei nº 8.001, de 13 de 
março de 1990, e destina uma parcela da compensa-
ção financeira pela exploração de recursos minerais a 
um fundo nacional de exaustão de jazidas e dá outras 
providências.

Pelo projeto, 20% serão destinados aos Estados 
e, ao Distrito Federal, 2%, para o Fundo Nacional de 
Exaustão de Jazidas, que incentivará atividades eco-
nômicas em substituição à atividade minerária, e 1% 
para o Ministério da Cultura, a ser integralmente repas-
sado para o Instituto do Patrimônio Historio Artístico e 
Cultura Nacional.

Precisamos criar uma lei de concessão de jazi-
das no País, criar royalties na mineração. Estima-se 
que com a criação royalties no Brasil poderemos ter 
um faturamento de mais de R$5 bilhões.

Minas Gerais tem 70% da produção de minério 
no País e 15% do mundo. Nosso faturamento líquido 
está baixo; a média nacional está em 0,1% a 3%. A 
Austrália tem de 4% a 7,5% do faturamento bruto.

Portanto, Sr. Presidente, temos de reformular o 
Código de Mineração e discutir os royalties da mine-
ração nesta Casa e no Senado Federal.

Parabenizo o Governo Federal por essa iniciativa, 
de modo especial o Ministério de Minas e Energia. O 
País precisa avançar nessa discussão.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Conce-

do a palavra, pela ordem, ao Deputado Domingos Dutra.
O SR. DOMINGOS DUTRA (Bloco/PT – MA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero denunciar o que vem acontecendo no sistema 
carcerário do Estado do Maranhão.

Em novembro do ano passado, 18 encarcerados 
foram executados no Complexo Penitenciário de Pe-
drinhas, vários deles decapitados. 

Ontem, na cidade de Pinheiros, terra do Sena-
dor José Sarney, seis presos foram executados, qua-
tro degolados.

Quero denunciar essa barbárie que vem acon-
tecendo por causa da superlotação nos presídios, da 
tortura no sistema carcerário e da irresponsabilidade 
do Governo Estadual para com os que estão sob seus 
cuidados.

Discorrerei melhor sobre o tema amanhã.
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VII – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Nada 

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

PARECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:

Partido Bloco

RORAIMA

Teresa Surita PMDB PtPmdbPpPscPmn
Total de Roraima 1

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT PtPmdbPpPscPmn
Luiz Carlos PSDB 
Total de Amapá 2

PARÁ

André Dias PSDB 
Cláudio Puty PT PtPmdbPpPscPmn
Dudimar Paxiúba PSDB 
Elcione Barbalho PMDB PtPmdbPpPscPmn
Luiz Otávio PMDB PtPmdbPpPscPmn
Wladimir Costa PMDB PtPmdbPpPscPmn
Zé Geraldo PT PtPmdbPpPscPmn
Total de Pará 7

AMAZONAS

Francisco Praciano PT PtPmdbPpPscPmn
Henrique Oliveira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Sabino Castelo Branco PTB PsbPtbPcdob
Total de Amazonas 3

RONDÔNIA

Marinha Raupp PMDB PtPmdbPpPscPmn
Mauro Nazif PSB PsbPtbPcdob
Moreira Mendes PPS PvPps
Padre Ton PT PtPmdbPpPscPmn
Total de Rondônia 4

TOCANTINS

Irajá Abreu DEM 
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM 
Total de Tocantins 2

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Nice Lobão DEM 
Pinto Itamaraty PSDB 
Ribamar Alves PSB PsbPtbPcdob
Waldir Maranhão PP PtPmdbPpPscPmn
Total de Maranhão 5

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PtPmdbPpPscPmn

Ariosto Holanda PSB PsbPtbPcdob
Gorete Pereira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
José Airton PT PtPmdbPpPscPmn
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Ceará 6

PIAUÍ

Iracema Portella PP PtPmdbPpPscPmn
Júlio Cesar DEM 
Marllos Sampaio PMDB PtPmdbPpPscPmn
Osmar Júnior PCdoB PsbPtbPcdob
Total de Piauí 4

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT PtPmdbPpPscPmn
Henrique Eduardo Alves PMDB PtPmdbPpPscPmn
João Maia PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Rio Grande do Norte 3

PARAÍBA

Aguinaldo Ribeiro PP PtPmdbPpPscPmn
Benjamin Maranhão PMDB PtPmdbPpPscPmn
Efraim Filho DEM 
Manoel Junior PMDB PtPmdbPpPscPmn
Nilda Gondim PMDB PtPmdbPpPscPmn
Wellington Roberto PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Paraíba 6

PERNAMBUCO

Anderson Ferreira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Bruno Araújo PSDB 
Eduardo da Fonte PP PtPmdbPpPscPmn
José Augusto Maia PTB PsbPtbPcdob
José Chaves PTB PsbPtbPcdob
Luciana Santos PCdoB PsbPtbPcdob
Total de Pernambuco 6

ALAGOAS

Arthur Lira PP PtPmdbPpPscPmn
Givaldo Carimbão PSB PsbPtbPcdob
Renan Filho PMDB PtPmdbPpPscPmn
Total de Alagoas 3

SERGIPE

Almeida Lima PMDB PtPmdbPpPscPmn
Mendonça Prado DEM 
Total de Sergipe 2

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPtbPcdob
Antonio Brito PTB PsbPtbPcdob
Claudio Cajado DEM 
Daniel Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
João Carlos Bacelar PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
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Lucio Vieira Lima PMDB PtPmdbPpPscPmn
Nelson Pellegrino PT PtPmdbPpPscPmn
Total de Bahia 7

MINAS GERAIS

Antônio Andrade PMDB PtPmdbPpPscPmn
Carlaile Pedrosa PSDB 
Dr. Grilo PSL PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Eros Biondini PTB PsbPtbPcdob
Gabriel Guimarães PT PtPmdbPpPscPmn
Geraldo Thadeu PPS PvPps
Gilmar Machado PT PtPmdbPpPscPmn
Jô Moraes PCdoB PsbPtbPcdob
João Bittar DEM 
Leonardo Quintão PMDB PtPmdbPpPscPmn
Marcos Montes DEM 
Mário de Oliveira PSC PtPmdbPpPscPmn
Miguel Corrêa PT PtPmdbPpPscPmn
Odair Cunha PT PtPmdbPpPscPmn
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB PtPmdbPpPscPmn
Reginaldo Lopes PT PtPmdbPpPscPmn
Renzo Braz PP PtPmdbPpPscPmn
Saraiva Felipe PMDB PtPmdbPpPscPmn
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais 20

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PtPmdbPpPscPmn
Cesar Colnago PSDB 
Lelo Coimbra PMDB PtPmdbPpPscPmn
Total de Espírito Santo 3

RIO DE JANEIRO

Alessandro Molon PT PtPmdbPpPscPmn
Andreia Zito PSDB 
Aureo PRTB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Edson Santos PT PtPmdbPpPscPmn
Jandira Feghali PCdoB PsbPtbPcdob
Julio Lopes PP PtPmdbPpPscPmn
Leonardo Picciani PMDB PtPmdbPpPscPmn
Liliam Sá PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Neilton Mulim PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Sirkis PV PvPps
Total de Rio de Janeiro 10

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPtbPcdob
Aline Corrêa PP PtPmdbPpPscPmn
Arlindo Chinaglia PT PtPmdbPpPscPmn
Arnaldo Jardim PPS PvPps
Beto Mansur PP PtPmdbPpPscPmn
Cândido Vaccarezza PT PtPmdbPpPscPmn
Carlos Zarattini PT PtPmdbPpPscPmn
Dr. Ubiali PSB PsbPtbPcdob

Duarte Nogueira PSDB 
Jefferson Campos PSB PsbPtbPcdob
Jilmar Tatto PT PtPmdbPpPscPmn
Newton Lima PT PtPmdbPpPscPmn
Penna PV PvPps
Ricardo Berzoini PT PtPmdbPpPscPmn
Ricardo Izar PV PvPps
Roberto Santiago PV PvPps
Vicentinho PT PtPmdbPpPscPmn
Total de São Paulo 17

MATO GROSSO

Homero Pereira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Roberto Dorner PP PtPmdbPpPscPmn
Total de Mato Grosso 2

DISTRITO FEDERAL

Erika Kokay PT PtPmdbPpPscPmn
Jaqueline Roriz PMN PtPmdbPpPscPmn
Luiz Pitiman PMDB PtPmdbPpPscPmn
Policarpo PT PtPmdbPpPscPmn
Total de Distrito Federal 4

GOIÁS

João Campos PSDB 
Jorge Pinheiro PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Leandro Vilela PMDB PtPmdbPpPscPmn
Sandro Mabel PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Valdivino de Oliveira PSDB 
Total de Goiás 5

MATO GROSSO DO SUL

Vander Loubet PT PtPmdbPpPscPmn
Total de Mato Grosso do Sul 1

PARANÁ

André Vargas PT PtPmdbPpPscPmn
Assis do Couto PT PtPmdbPpPscPmn
Cida Borghetti PP PtPmdbPpPscPmn
Dr. Rosinha PT PtPmdbPpPscPmn
João Arruda PMDB PtPmdbPpPscPmn
Total de Paraná 5

SANTA CATARINA

Pedro Uczai PT PtPmdbPpPscPmn
Rogério Peninha Mendonça PMDB PtPmdbPpPscPmn
Ronaldo Benedet PMDB PtPmdbPpPscPmn
Total de Santa Catarina 3

RIO GRANDE DO SUL

Assis Melo PCdoB PsbPtbPcdob
Elvino Bohn Gass PT PtPmdbPpPscPmn
Enio Bacci PDT 
Henrique Fontana PT PtPmdbPpPscPmn
Marcon PT PtPmdbPpPscPmn
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Renato Molling PP PtPmdbPpPscPmn
Ronaldo Zulke PT PtPmdbPpPscPmn
Total de Rio Grande do Sul 7

Deixam de comparecer à sessão os srs.:

Partido Bloco

AMAPÁ

Evandro Milhomen PCdoB PsbPtbPcdob
Fátima Pelaes PMDB 
Total de Amapá 2

PARÁ

José Priante PMDB 
Total de Pará 1

RONDÔNIA

Carlos Magno PP 
Natan Donadon PMDB 
Total de Rondônia 2

MARANHÃO

Zé Vieira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Maranhão 1

CEARÁ

Antonio Balhmann PSB PsbPtbPcdob
José Linhares PP 
Total de Ceará 2

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PMN 
Total de Rio Grande do Norte 1

PERNAMBUCO

Danilo Cabral PSB PsbPtbPcdob
Maurício Rands PT 
Total de Pernambuco 2

ALAGOAS

Joaquim Beltrão PMDB 
Total de Alagoas 1

BAHIA

Marcos Medrado PDT 
Total de Bahia 1

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB 
João Magalhães PMDB 
Total de Minas Gerais 2

RIO DE JANEIRO

Rodrigo Bethlem PMDB 
Total de Rio de Janeiro 1

SÃO PAULO

Paulo Maluf PP 
Total de São Paulo 1

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB 
Total de Mato Grosso 1

GOIÁS

Rubens Otoni PT 
Total de Goiás 1

PARANÁ

Alex Canziani PTB PsbPtbPcdob
Alfredo Kaefer PSDB 
André Zacharow PMDB 
Angelo Vanhoni PT 
Ratinho Junior PSC 
Reinhold Stephanes PMDB 
Total de Paraná 6

SANTA CATARINA

Décio Lima PT 
Marco Tebaldi PSDB 
Paulo Bornhausen DEM 
Total de Santa Catarina 3

RIO GRANDE DO SUL

Sérgio Moraes PTB PsbPtbPcdob
Total de Rio Grande do Sul 1

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Encer-
ro a sessão, antes convocando para amanhã, quinta-
-feira, dia 10 de fevereiro, às 9 horas, sessão extra-
ordinária e, às 14 horas, sessão ordinária, com as 
seguintes ORDENS DO DIA

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
(Às 9 horas)

URGÊNCIA  
(Artigo 151, I, “j” do Regimento Interno)

Discussão

1 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 1.941-A, DE 2005  
(Da Comissão de Relações Exteriores e de  

Defesa Nacional) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.941-A, de 2005, 
que aprova o texto do Acordo de Cooperação 
em Matéria de Comunicação entre o Governo 
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da República Federativa do Brasil e o Gover-
no da República Bolivariana da Venezuela, 
celebrado em Caracas, em 14 de fevereiro 
de 2005; tendo pareceres: da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática, pela aprovação (Relator: Dep. Badu 
Picanço); e da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucionalida-
de, juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. Ney Lopes).

2 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 319-A, DE 2007  
(Da Comissão de Relações Exteriores e de  

Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 319-A, de 2007, 
que aprova o texto do Acordo de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Fe-
derativa do Brasil e o Governo da República 
do Zimbábue, assinado no Rio de Janeiro, 
em 10 de setembro de 2006; tendo parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa (Relator: Dep. Col-
bert Martins).

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 358-A, DE 2007 
(Da Comissão de Relações Exteriores e de  

Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 358-A, de 2007, 
que aprova o texto do Convênio entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República da Bolívia para o 
Estabelecimento de um Depósito Franco no 
Porto de Paranaguá, celebrado em Brasília, 
em 15 de agosto de 1990; tendo pareceres: 
da Comissão de Viação e Transportes, pela 
aprovação (Relator: Dep. Angelo Vanhoni); 
da Comissão de Finanças e Tributação, pela 
compatibilidade e adequação financeira e 
orçamentária (Relator: Dep. Alfredo Kaefer); 
e da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa (Relator: Dep. 
Leonardo Picciani).

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 568-A, DE 2008 
(Da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 568-A, de 2008, que 
aprova o texto do Acordo sobre Transferência 
de Pessoas Condenadas dos Estados Partes 
do MERCOSUL, com a República da Bolívia 
e a República do Chile, assinado na cidade de 
Belo Horizonte, em 16 de dezembro de 2004; 
tendo pareceres: da Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional, pela apro-
vação (Relator: Dep. Marcelo Itagiba); e da 
Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação 
(Relator: Dep. Carlos Willian). 

5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 1.351-A, DE 2008  
(Da Comissão de Relações Exteriores e de  

Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 1.351-A, de 2008, que 
aprova o texto do Tratado de Extradição entre 
a República Federativa do Brasil e a Repúbli-
ca Popular da China, celebrado em Brasília, 
em 12 de novembro de 2004; tendo parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juridi-
cidade, técnica legislativa e, no mérito, pela 
aprovação, com substitutivo, nos termos da 
Mensagem 112/10, apensada (Relator: Dep. 
Marcelo Itagiba).

6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 1.739-A, DE 2009 
(Comissão de Relações Exteriores e de  

Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 1.739-A, de 2009, que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Bolivariana da Venezuela sobre 
Transferência de Pessoas Condenadas, assi-
nado em Caracas, em 27 de junho de 2008; 
tendo parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania pela constitucionalida-
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de, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, 
pela aprovação (Relator: Dep. José Genoíno).

7 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 2.489-A, DE 2010 
(Da Comissão de Relações Exteriores e de  

Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 2.489-A, de 2010, que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República do Uzbequistão sobre Cooperação 
Econômica e Comercial, celebrado em Brasí-
lia, em 28 de maio de 2009; tendo pareceres: 
da Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, pela aprovação (Relator: 
Dep. Jurandil Juarez); da Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania, pela consti-
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Márcio Marinho).

8 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 2.546-A, DE 2010 
(Da Comissão de Relações Exteriores e de  

Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 2.546-A, de 2010, que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo dos 
Estados Unidos Mexicanos sobre a Concessão 
de Autorização de Trabalho para Dependentes 
de Agentes Diplomáticos, Funcionários Con-
sulares e Pessoal Técnico e Administrativo de 
Missões Diplomáticas e Consulares Acredita-
dos no outro País, celebrado em Brasília, em 23 
de julho de 2009; tendo pareceres: da Comis-
são de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, pela aprovação (Relatora: Dep. Emilia 
Fernandes); e da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania pela constitucionalida-
de, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, 
pela aprovação (Relator: Dep. Eduardo Cunha).

9 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 2.588-A, DE 2010 
(Da Comissão de Relações Exteriores e de  

Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 2.588-A, de 2010, que 

aprova o texto da Decisão XXXVIII/D/453, da 
XXXVIII Reunião de Ministros da Organização 
Latino-Americana de Energia, realizada em 
Medellín, Colômbia, em 30 de novembro de 
2007; tendo pareceres: da Comissão de Minas 
e Energia, pela aprovação (Relator: Dep. José 
Otávio Germano); e da Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania, pela consti-
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Luiz Couto).

10 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 2.643-A, DE 2010 
(Da Comissão de Relações Exteriores e de  

Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 2.643-A, de 2010, que 
aprova os textos da Convenção sobre Garantias 
Internacionais Incidentes sobre Equipamentos 
Móveis e do Protocolo à Convenção Relativo 
a Questões Específicas ao Equipamento Aero-
náutico, ambos concluídos na Cidade do Cabo, 
em 16 de novembro de 2001, bem como o Ato 
Final da Conferência Diplomática para a Ado-
ção da Convenção e do Protocolo e as decla-
rações que o Brasil deverá fazer quando aderir 
à Convenção e ao Protocolo; tendo pareceres: 
da Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, pela aprovação (Relato-
ra: Dep. Solange Almeida); e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica le-
gislativa (Relator: Dep. Ciro Nogueira).

11 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 2.827-A, DE 2010 
(Da Comissão de Relações Exteriores e de  

Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 2.827-A, de 2010, 
que aprova o texto do Acordo Bilateral sobre 
Serviços Aéreos entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República 
do Estado de Israel, celebrado em Brasília, no 
dia 22 de julho de 2009; tendo pareceres: da 
Comissão de Viação e Transporte, pela aprova-
ção (Relator: Dep. Mauro Mariani); e da Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa (Relator: Dep. Colbert Martins). 
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12 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 2.834-A, DE 2010 
(Da Comissão de Relações Exteriores e de  

Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 2.834-A, de 2010, que 
aprova o texto do Acordo Bilateral de Serviços 
Aéreos entre o Governo da República Fede-
rativa do Brasil e o Governo da República de 
Cingapura, celebrado em Brasília, em 25 de 
novembro de 2008; tendo pareceres: da Comis-
são de Viação e Transportes, pela aprovação 
(Relator: Dep. William Woo); e da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica le-
gislativa (Relator: Dep. Luiz Couto). 

13 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 2.768-A, DE 2010 
(Da Comissão de Relações Exteriores e de  

Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 2.768-A, de 2010, que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo do 
Estado de Israel na Área do Turismo, celebra-
do em Brasília, em 11 de novembro de 2009; 
tendo pareceres: da Comissão de Turismo e 
Desporto, pela aprovação (Relatora: Dep. Pro-
fessora Raquel Teixeira); e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica le-
gislativa (Relator: Dep. Marcelo Ortiz). 

14 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 2.912-A, DE 2010  
(Da Comissão de Relações Exteriores e de  

Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 2.912-A, de 2010, que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Francesa na Área de Submari-
nos, celebrado no Rio de Janeiro, em 23 de 
dezembro de 2008; tendo parecer da Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (Relator: Dep. José Genoíno).

SESSÃO ORDINÁRIA 
(Às 14 horas)

DEBATES

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS OU RECURSOS 
I – EMENDAS
II – RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE CO-
MISSÃO – ART. 24, II, DO RICD
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, c/c o 
art. 132, § 2º (PARECERES FAVORÁVEIS),
ou com o art. 133 (PARECERES CONTRÁRIOS), to-
dos do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1° do RICD).

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETO DE LEI

Nº 674/2007 (Vaccarezza) – Regulamenta o art. 226 
§ 3º da Constituição Federal, união estável, institui o 
divórcio de fato.
Apensados: PL 1149/2007 (Maurício Trindade) PL 
2285/2007 (Sérgio Barradas Carneiro) PL 3065/2008 
(Cleber Verde) PL 3112/2008 (José Paulo Tóffano) PL 
3780/2008 (Fernando Lopes) PL 4508/2008 (Olavo 
Calheiros) PL 5266/2009 (Jorginho Maluly) 
ÚLTIMA SESSÃO: 10/02/2011

Nº 3943/2008 (Poder Executivo) – Dispõe sobre a 
criação de cargos de Controlador de Tráfego Aéreo 
do Grupo-Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo.
ÚLTIMA SESSÃO: 10/02/2011

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDA-
DE – ART. 164, § 2º, DO RICD
(SUJEITO A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, APÓS 
OUVIDA A CCJC, NOS TERMOS DO ART. 164, §§ 2º 
e 3º DO RICD)
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (Art. 
164, § 2º, do RICD).

PROJETO DE LEI

Nº 1496/1996 (EDSON EZEQUIEL) – Suprime os inci-
sos II e III e dá nova redação ao inciso I do parágrafo 
2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
que “regulamenta o artigo 37, inciso XXI da Constitui-
ção Federal institui normas para licitações e contratos 
da Administração Pública e dá outras providências”.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16/02/2011
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Nº 1705/1996 (JORGE ANDERS) – Acrescenta in-
ciso ao art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, que regulamenta o artigo 37, inciso XXI da 
Constituição Federal, institui normas para licitação 
e contratos da administração publica, e da outras 
providencias.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16/02/2011

Nº 2238/1996 (ANTONIO BALHMANN) – Altera o pa-
rágrafo segundo do art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que dispõe sobre licitações e contratos 
da Administração Pública e dá outras providências.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16/02/2011

Nº 786/2003 (Odair) – Dá nova redação ao art. 1º da 
Lei nº 8.958, de 20 de janeiro de 1994 que dispõe so-
bre as relações entre as instituições federais de ensi-
no superior e de pesquisa científica e tecnológica e as 
fundações de apoio, e dá outras providências.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16/02/2011

Nº 3283/2008 (Rodrigo Rollemberg) – Inclui dispo-
sitivos na Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, 
que dispõe sobre as relações entre as instituições 
federais de ensino superior e de pesquisa científica 
e tecnológica e as fundações de apoio e dá outras 
providências.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16/02/2011

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE 
EXPEDIENTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011

Dia 10, 5ª-feira

15:00 ROMÁRIO (PSB – RJ)
15:25 ROBERTO TEIXEIRA (PP – PE)

Dia 11, 6ª-feira

10:00 SIRKIS (PV – RJ)
10:25 PROFESSOR SETIMO (PMDB – MA)
10:50 HELENO SILVA (PRB – SE)
11:15 ASSIS CARVALHO (PT – PI)
11:40 ANA ARRAES (PSB – PE)

Dia 14, 2ª-feira

15:00 MÁRCIO MACÊDO (PT – SE)
15:25 JOSÉ OTÁVIO GERMANO (PP – RS)
15:50 LEANDRO VILELA (PMDB – GO)
16:15 HEULER CRUVINEL (DEM – GO)
16:40 PAULO BORNHAUSEN (DEM – SC)

Dia 15, 3ª-feira

15:00 JOÃO CARLOS BACELAR (PR – BA)
15:25 GIVALDO CARIMBÃO (PSB – AL)

Dia 16, 4ª-feira

15:00 REGINALDO LOPES (PT – MG)
15:25 LUCIANA SANTOS (PCdoB – PE)

Dia 17, 5ª-feira

15:00 ROSINHA DA ADEFAL (PTdoB – AL)
15:25 TERESA SURITA (PMDB – RR)

Dia 18, 6ª-feira

10:00 ZECA DIRCEU (PT – PR)
10:25 EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG)
10:50 MAURÍCIO RANDS (PT – PE)
11:15 JOÃO LYRA (PTB – AL)
11:40 PAULO WAGNER (PV – RN)

Dia 21, 2ª-feira

15:00 VIEIRA DA CUNHA (PDT – RS)
15:25 MIRIQUINHO BATISTA (PT – PA)
15:50 ASSIS MELO (PCdoB – RS)
16:15 CARLOS SOUZA (PP – AM)
16:40 ZONTA (PP – SC)

Dia 22, 3ª-feira

15:00 FÁBIO FARIA (PMN – RN)
15:25 JORGE BOEIRA (PT – SC)

Dia 23, 4ª-feira

15:00 MARCELO AGUIAR (PSC – SP)
15:25 NELSON MARCHEZAN JUNIOR (PSDB – RS)

Dia 24, 5ª-feira

15:00 MARCUS PESTANA (PSDB – MG)
15:25 JEAN WYLLYS (PSOL – RJ)

Dia 25, 6ª-feira

10:00 ANDERSON FERREIRA (PR – PE)
10:25 SANDRO ALEX (PPS – PR)
10:50 CÉSAR HALUM (PPS – TO)
11:15 DOMINGOS SÁVIO (PSDB – MG)
11:40 GENECIAS NORONHA (PMDB – CE)

Dia 28, 2ª-feira

15:00 LÚCIO VALE (PR – PA)
15:25 VILMAR ROCHA (DEM – GO)
15:50 TIRIRICA (PR – SP)
16:15 ANTONIO IMBASSAHY (PSDB – BA)
16:40 DANILO CABRAL (PSB – PE)

(Encerra-se a sessão às 19 horas.)
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DESPACHO DO PRESIDENTE EM PROPOSIÇÃO

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4, DE 2011  
(Do Sr. Stepan Nercessian) 

Cria, no âmbito da Câmara dos Depu-
tados, a Comissão da Cultura (APENSE-SE 
À(AO) PRC-2/2007. PROPOSIÇÃO SUJEITA 
À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO REGIME DE 
TRAMITAÇÃO: PRIORIDADE) 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

ARQUIVE-SE, nos termos do § 4º do artigo 164 
do RICD, a seguinte proposição:

PROJETO DE LEI

Nº 151/1987 (MESA DIRETORA DA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS) – Reajusta os valores de venci-
mentos, salarios, proventos e gratificações dos servi-
dores da Câmara dos Deputados.

Brasília, 9 de fevereiro de 2011. – Marco Maia, 
Presidente.

DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE

Tendo em vista a aprovação da Medida Provisó-
ria nº 495/2010, que “Altera as Leis nºs 8.666 (Lei de 
Licitações), de 21 de junho de 1993, 8.958, de 20 de 
dezembro de 1994, e 10.973, de 2 de dezembro de 
2004; e revoga o § 1º do art. 2º da Lei nº 11.273, de 
6 de fevereiro de 2006”, declaro, nos termos do art. 
164, inciso II, do RICD, a prejudicialidade dos Pro-
jetos de Lei nºs 1.496/1996, 1.705/1996, 2.238/1996, 
786/2003 e 3.283/2008. Por oportuno, determino sejam 
arquivadas todas as proposições acessórias ao proje-
to mencionado, devendo ser juntadas aos respectivos 
autos. Publique-se.

Em 9-02-10. – Marco Maia, Presidente.

PARECER

PROJETO DE LEI Nº 3.232-A, DE 2008 
(Do Senado Federal) 

PLS Nº 204/2007 
OFÍCIO Nº 465/2008 (SF)

Autoriza o Poder Executivo a criar o 
Programa de Apoio ao Estudante da Edu-
cação Básica (Proesb); tendo parecer da 
Comissão de Educação e Cultura, pela re-
jeição deste e dos de nºs 3.811/08, 3.837/08 
e 4.446/08, apensados (relatora: DEP. FÁTI-
MA BEZERRA).

Despacho: Às Comissões de Educação e 
Cultura; Finanças e Tributação (Art. 54 RICD); 

e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

O projeto de lei em epígrafe, da lavra do ilustre 
Senador Cristovam Buarque, autoriza a União a insti-
tuir o Programa de Apoio ao Estudante da Educação 
Básica, chamado Proesb.

Nos termos do art. 213, §1º da Constituição Fe-
deral, o Proesb prevê a concessão de bolsas de estu-
dos a estudantes, mediante o cumprimento de certas 
condições: i) carência; ii) falta de vagas regulares na 
rede pública, considerada uma distância determinada 
entre a residência e a escola; e iii) matrícula no ensino 
fundamental ou médio em escola comunitária, confes-
sional ou filantrópica.

A proposta remete ao Poder Executivo a regula-
mentação do programa, destacando que a cobertura 
mínima da bolsa de estudo deve equivaler a 80% do 
valor da mensalidade cobrada pela escola. Faz referên-
cia ao instrumento legal a ser firmado entre as partes 
e a mecanismos de aferição da qualidade do ensino 
ofertado. Determina, ainda, que as despesas decor-
rentes do Proesb correrão à conta das dotações orça-
mentárias consignadas ao Ministério da Educação e 
ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

Encontram-se apensados os seguintes projetos 
de lei, todos de 2008: nº 3.811, do Deputado Aníbal 
Gomes; nº 3.837, do Deputado Valdir Colatto; nº 4.446, 
da Deputada Gorete Pereira. De forma análoga ao 
projeto principal, o PL 3.811/2008 autoriza a criação 
de um programa de concessão de bolsas de estudo 
na educação básica, o Proebas. Admite-se a existên-
cia de bolsas parciais (50%) ou integrais (100%), e o 
financiamento é concebido como isenção federal de 
passivos fiscais das instituições privadas de ensino 
que integrarem o Programa, inclusive os de natureza 
previdenciária.

Já o Projeto de Lei nº 3.837, de 2008, trata de 
bolsas e indenizações concedidas com recursos do 
salário educação para aquelas empresas que invistam 
no ensino fundamental de seus empregados e depen-
dentes. Trata também de bolsas concedidas pelo po-
der público para estudantes do ensino fundamental e 
médio, que demonstrarem insuficiência de recursos e 
quando não houver vagas na rede pública regular. As 
fontes de financiamento indicadas são o orçamento do 
Ministério da Educação e o resultado líquido de até 30% 
de todas as loterias, sorteios e jogos de prognósticos.
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Por sua vez, o PL nº 4.446/2008 institui o Progra-
ma de Concessão de Bolsas para Educação Básica 
– PROBÁSICO. Propõe-se a concessão de bolsas de 
estudos integrais e parciais, mediante isenção tribu-
tária, para os grupos que especifica em seu art. 2º.

A matéria, sujeita à apreciação conclusiva, con-
forme o artigo 24, II, do Regimento Interno, chega à 
Comissão de Educação e Cultura para análise de mé-
rito, não tendo recebido emendas no prazo regimental.

É o relatório.

II – Voto da Relatora

O espírito das propostas que ora analisamos é o 
de garantir o direito à educação no nível básico, que 
vai da educação infantil ao ensino médio, nos termos 
da LDB. Desde a promulgação da Emenda Constitu-
cional nº59/2009, o dever do Estado brasileiro com a 
educação deve ser efetivado mediante a oferta de en-
sino obrigatório gratuito compreendendo a população 
de 4 a 17 anos, inclusive para aqueles que não tiveram 
acesso na idade correspondente. 

Reconhecidamente, nos últimos anos, o Estado 
brasileiro empreendeu um esforço para universalizar 
o ensino fundamental e expandir o ensino médio via 
ampliação da oferta pública. Em 2008, o Censo Escolar 
apontava que a participação da rede privada represen-
tava apenas 11% dos 32 milhões matrículas do ensino 
fundamental e 12% dos oito milhões de matrículas do 
ensino médio. 

Essa foi uma longa, mas vitoriosa caminhada 
de inclusão dos mais pobres no sistema escolar pú-
blico. Mas ainda temos muito a fazer. O relator da 
matéria no Senado, o nobre Senador Marconi Perillo, 
lembra-nos daquelas crianças que integram a “caixa 
preta” dos cerca de 3% que nos separam da efetiva 
universalização na etapa fundamental. Por meu tur-
no, destaco os 16,6% de jovens de 15 a 17 anos que 
estão fora da escola e o altíssimo percentual de dis-
torção idade-série com que o ensino médio brasileiro 
é caracterizado.

Em pleno século XXI, ainda temos casos em que 
a falta de uma escola próxima impede as crianças de 
terem acesso à educação. Os jovens residentes em 
zonas rurais, interioranas ou nos confins de zonas ur-
banas sofrem com a escassez da oferta para ingresso 
no ensino médio. 

As iniciativas de transporte escolar têm dificul-
dades para atender de forma adequada a todos os 
estudantes que dele precisam. Por diversas ocasiões, 
recebemos representantes dos Municípios nesta Casa 
para abordar os custos altos de manutenção desses 
programas e da insuficiente colaboração da União para 
expandi-los. Muitos alunos, em função das distâncias 

entre a residência e a escola, passam mais tempo em 
deslocamentos do que em sala de aula. Que dizer do 
desgaste físico a que são submetidos? Há, assim, tam-
bém uma questão de economicidade e racionalização 
das redes nesta proposta.

Parece-me, em síntese, bastante meritório buscar 
instrumentos que possibilitem a plenitude do acesso e 
permanência dos estudantes do ensino fundamental 
e médio nas escolas. 

Em que pese o mérito das propostas em análi-
se, é nosso entendimento que essa temática deve ser 
encaminhada por meio de Indicação ao Poder Exe-
cutivo. Amparados nas discussões mantidas por esta 
Comissão de Educação e Cultura podemos apontar 
pelo menos três justificativas para esta decisão: i) 
projetos de lei autorizativos, ou seja, que autorizam 
o Poder Executivo a tomar determinada providência, 
que já é de sua competência exclusiva, são inconsti-
tucionais, conforme sustenta Súmula da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC); ii) cria-
ção de programas é matéria inerente à organização e 
funcionamento da administração federal, competência 
privativa do Presidente da República; e, por fim, iii) to-
das as proposições referem-se à oferta de bolsas de 
estudo para a educação básica que, como se sabe, 
está constitucionalmente adscrita à competência de 
Estados e Municípios.

Isto posto, somos pela rejeição do Projeto de Lei 
nº 3.232, de 2008, principal, bem como pela rejeição 
dos apensados PL’s nº 3.811/2008; nº 3.837/2008; e, nº 
4.446/2008, ao tempo em que também propomos o en-
caminhamento da anexa Indicação ao Poder Executivo.

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 2010. –  
Deputada Fátima Bezerra, Relatora.

REQUERIMENTO 
(Da Sra. Fátima Bezerra)

Requer o envio de Indicação ao Poder 
Executivo, relativa à criação de programa 
destinado à concessão de bolsas de estudo 
a estudantes da educação básica.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1º, do Re-

gimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro 
a V. Exª. seja encaminhada ao Poder Executivo a In-
dicação em anexo, sugerindo a criação de programa 
destinado à concessão de bolsas de estudo a estu-
dantes da educação básica, mediante o cumprimento 
de critérios seletivos.

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 2010. –  
Deputada Fátima Bezerra, Relatora.
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INDICAÇÃO Nº     , DE 2010 
(Da Sra. Fátima Bezerra)

Sugere a criação de programa desti-
nado à concessão de bolsas de estudo a 
estudantes da educação básica, mediante 
o cumprimento de critérios seletivos.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Educação:

Em reunião ordinária, no dia 08 de dezembro de 
2010, a Comissão de Educação e Cultura da Câmara 
dos Deputados (CEC) apreciou um conjunto de propo-
sições que dispõem sobre a criação de programa des-
tinado à concessão de bolsas de estudos a estudantes 
carentes da educação básica, mediante o cumprimento 
de critérios específicos de seleção.

São quatro Projetos de Lei: nº 3.232, de 2008, 
do Senador Cristovam Buarque; nº 4.446, de 2008, da 
Deputada Gorete Pereira; nº 3.811, de 2008, do Depu-
tado Aníbal Gomes; nº 3.837, de 2008, do Deputado 
Valdir Colatto. Ao analisá-los, entendeu a CEC que o 
procedimento legislativo mais adequado seria o enca-
minhamento de Indicação a esse Ministério da Educa-
ção, visto tratar-se de matéria inerente à organização 
e funcionamento do Poder Executivo. As proposições 
referem-se à oferta de bolsas de estudo no âmbito da 
educação básica que, como se sabe, está constitucio-
nalmente adscrita à competência de Estados e Muni-
cípios. Essa característica torna ainda mais pertinente 
e necessário a análise do tema por esse MEC, de tal 
modo a preservamos o equilíbrio federativo.

O espírito das propostas que ora analisamos é o 
de garantir o direito à educação no nível básico, que 
vai da educação infantil ao ensino médio, nos termos 
da LDB. Desde a promulgação da Emenda Constitu-
cional nº 59/2009, o dever do Estado brasileiro com 
a educação deve ser efetivado mediante a oferta de 
ensino obrigatório gratuito compreendendo a popula-
ção de 4 a 17 anos, inclusive para aqueles que não 
tiveram acesso na idade correspondente. 

Reconhecidamente, nos últimos anos, o Estado 
brasileiro empreendeu um esforço para universalizar 
o ensino fundamental e expandir o ensino médio via 
ampliação da oferta pública. Em 2008, o Censo Escolar 
apontava que a participação da rede privada represen-
tava apenas 11% dos 32 milhões matrículas do ensino 
fundamental e 12% dos oito milhões de matrículas do 
ensino médio. 

Essa foi uma longa, mas vitoriosa caminhada de 
inclusão dos mais pobres no sistema escolar público. 
Mas ainda temos muito a fazer. O relator da matéria 
no Senado, o nobre Senador Marconi Perillo, lembra-
-nos daquelas crianças que integram a “caixa preta” 

dos cerca de 3% que nos separam da efetiva universa-
lização na etapa fundamental. Por meu turno, destaco 
os 16,6% de jovens de 15 a 17 anos que estão fora da 
escola e o altíssimo percentual de distorção idade-série 
com que o ensino médio brasileiro é caracterizado.

Em pleno século XXI, ainda temos casos em que 
a falta de uma escola próxima impede as crianças de 
terem acesso à educação. Os jovens residentes em 
zonas rurais, interioranas ou nos confins de zonas ur-
banas sofrem com a escassez da oferta para ingresso 
no ensino médio. 

As iniciativas de transporte escolar têm dificul-
dades para atender de forma adequada a todos os 
estudantes que dele precisam. Por diversas ocasiões, 
recebemos representantes dos Municípios nesta Casa 
para abordar os custos altos de manutenção desses 
programas e da insuficiente colaboração da União para 
expandi-los. Muitos alunos, em função das distâncias 
entre a residência e a escola, passam mais tempo em 
deslocamentos do que em sala de aula. Que dizer do 
desgaste físico a que são submetidos? Há, assim, tam-
bém uma questão de economicidade e racionalização 
das redes nesta proposta.

Parece-nos, em síntese, bastante meritório buscar 
instrumentos que possibilitem a plenitude do acesso e 
permanência dos estudantes do ensino fundamental e 
médio nas escolas. Confiamos, assim, na disposição 
incansável de V.Exa. para sempre buscar novos cami-
nhos para ampliar as oportunidades educacionais de 
nossa população.

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 2010. –  
Deputada Fátima Bezerra, Relatora.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Educação e Cultura, em reu-
nião ordinária realizada hoje, rejeitou unanimemente 
o Projeto de Lei nº 3.232/2008, o PL 3.811/2008, o PL 
3.837/2008 e o PL 4.446/2008, apensados, com envio 
de Indicação ao Poder Executivo, nos termos do Pare-
cer da Relatora, Deputada Fátima Bezerra. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Angelo Vanhoni – Presidente, Paulo Rubem Santiago 
e Antonio Carlos Chamariz – Vice-Presidentes, Alice 
Portugal, Antônio Carlos Biffi, Átila Lira, Carlos Abica-
lil, Elismar Prado, Fátima Bezerra, Gastão Vieira, João 
Matos, Joaquim Beltrão, Lelo Coimbra, Lobbe Neto, 
Luciana Costa, Marcelo Almeida, Maria do Rosário, 
Nilmar Ruiz, Professor Setimo, Raul Henry, Rogério 
Marinho, Waldir Maranhão, Alceni Guerra, Dalva Fi-
gueiredo, Lira Maia, Luiz Carlos Setim, Reginaldo Lo-
pes e Severiano Alves. 

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 2010. – 
Deputado Angelo Vanhoni, Presidente.
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COMISSÕES

ATAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 20, DE 2007, 
DO SENHOR DEPUTADO FERNANDO CHUCRE 
QUE “DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO DO 

SOLO PARA FINS URBANOS E SOBRE A  
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL 

DE ÁREAS URBANAS, E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS” – (PARCELAMENTO DO SOLO 

PARA FINS URBANOS)

Ata da 1ª Reunião Ordinária Realizada em 5 
de junho de 2007. 

Às quinze horas e vinte e um minutos do dia cin-
co de junho de dois mil e sete, reuniu-se a Comissão 
Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei 
nº 20, de 2007, do Senhor Deputado Fernando Chucre, 
que “dispõe sobre o parcelamento do solo para fins 
urbanos e sobre a regularização fundiária sustentável 
de áreas urbanas, e dá outras providências”, no Ple-
nário 14 do Anexo II da Câmara dos Deputados, com 
a presença dos Senhores Deputados Angela Amin, 
Arnaldo Jardim, Fernando Chucre, Jorge Khoury, José 
Eduardo Cardozo, José Guimarães, José Paulo Tóffa-
no, Luiz Carlos Busato, Marcelo Melo, Maria do Carmo 
Lara, Ricardo Izar e Solange Amaral – Titulares; Ayrton 
Xerez, Beto Mansur, Edson Santos, Eduardo Sciarra, 
José Airton Cirilo, Marcelo Almeida e Ricardo Tripoli 
– Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados 
Arnaldo Vianna, Carlos Eduardo Cadoca, Ivan Valen-
te, Luiz Bittencourt, Marcelo Serafim e Renato Amary. 
ABERTURA: Havendo número regimental, o senhor 
Presidente declarou abertos os trabalhos. ORDEM DO 
DIA: Instalação da Comissão e eleição do Presidente e 
Vice-Presidentes. O Deputado Jorge Khoury, na forma 
do artigo 39, § 4º do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, assumiu a presidência dos trabalhos; 
procedeu à leitura do Ato da Presidência que criara a 
Comissão Especial, declarando-a instalada; e informou 
os procedimentos regimentais que regulariam o pro-
cesso eleitoral. Logo após, o Deputado Edson Santos 
– PT/RJ, aludindo a acordo de Lideranças, lançou a 
candidatura da Deputada Maria do Carmo Lara – PT/
MG. O Presidente declarou que, também por acordo, 
encontravam-se sobre a Mesa cédulas com o nome dos 
Deputados Marcelo Melo – PMDB/GO; Angela Amin – 
PP/SC; e Jorge Khoury, DEM/BA, para ocupar os car-
gos de Primeiro, Segunda e Terceiro Vice-Presidentes. 
Convidou, então, o Deputado Fernando Chucre para 
auxiliar a presidência durante o processo de votação. 

Encerrado este e aberta a urna, verificou-se a coinci-
dência entre o número de sobrecartas e o de votantes: 
catorze. Apurados os votos, o Presidente proclamou o 
resultado. Para Presidente: Deputada Maria do Carmo 
Lara, com treze votos favoráveis e um em branco. Para 
Primeiro, Segunda e Terceiro Vice-Presidentes: Depu-
tado Marcelo Melo, Deputada Angela Amin e Deputa-
do Jorge Khoury, os três com treze votos favoráveis e 
um em branco. Participaram da votação os Deputados 
Angela Amin, José Eduardo Cardozo, Marcelo Melo, 
Maria do Carmo Lara, Ricardo Izar, Edson Santos, José 
Airton Cirilo e Marcelo Almeida, pelo Bloco PMDB – 
PT – PP – PR – PTB – PSC – PTC e PTdoB; Arnaldo 
Jardim, Fernando Chucre, Jorge Khoury, Ayrton Xerez 
e Eduardo Sciarra, pelo Bloco PSDB – DEM e PPS; e 
José Paulo Tóffano, pelo PV. O Jorge Khoury declarou 
empossados os eleitos e convidou a Deputada Maria 
do Carmo Lara para assumir a presidência da Comis-
são. A Presidente convidou os vice-presidentes para 
compor a Mesa, agradeceu os votos recebidos, teceu 
alguns comentários sobre a matéria e, nos termos do 
artigo 41, VI do Regimento Interno, designou Relator o 
Deputado Renato Amary, que havia lhe solicitado justi-
ficar sua ausência, em virtude de estar representando 
a Casa em missão oficial. Passou, então, a palavra aos 
três vice-presidentes e, em seguida, aos Deputados 
Fernando Chucre, Marcelo Almeida, Edson Santos, 
Eduardo Sciarra, José Guimarães e José Paulo Tóffa-
no. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, 
a Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas e 
dez minutos, antes convocando a próxima para o dia 
treze de junho, às catorze horas e trinta minutos. E, 
para constar, eu _____________________, Leila Ma-
chado Campos, Secretária, lavrei a presente Ata, que, 
após lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e 
publicada no Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 20, DE 2007, 
DO SENHOR DEPUTADO FERNANDO CHUCRE 
QUE “DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO DO 

SOLO PARA FINS URBANOS E SOBRE A  
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL 

DE ÁREAS URBANAS, E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS” – (PARCELAMENTO DO SOLO 

PARA FINS URBANOS)

Ata da 2ª Reunião Ordinária Realizada em 20 
de junho de 2007. 

Às quinze horas e onze minutos do dia vinte de 
junho de dois mil e sete, reuniu-se a Comissão Espe-
cial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 
20, de 2007, do Senhor Deputado Fernando Chucre 
que “dispõe sobre o parcelamento do solo para fins 
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urbanos e sobre a regularização fundiária sustentável 
de áreas urbanas, e dá outras providências”, no Ple-
nário 12 do Anexo II da Câmara dos Deputados, com 
a presença dos Senhores Deputados Maria do Carmo 
Lara – Presidente; Marcelo Melo, Angela Amin e Jorge 
Khoury – Vice-Presidentes; Renato Amary – Relator; 
Arnaldo Jardim, Fernando Chucre, José Eduardo Car-
dozo, José Guimarães, José Paulo Tóffano, Luiz Bit-
tencourt e Solange Amaral – Titulares; Alex Canziani, 
Edson Santos e Eduardo Sciarra – Suplentes. Deixa-
ram de comparecer os Deputados Arnaldo Vianna, 
Carlos Eduardo Cadoca, Ivan Valente, Luiz Carlos 
Busato, Marcelo Serafim e Ricardo Izar. ABERTURA: 
Havendo número regimental, o senhor Presidente de-
clarou abertos os trabalhos. ATA: A leitura da ata da 1ª 
reunião, realizada em 05.06.07, foi dispensada, por 
solicitação do Deputado Jorge Khoury. Em votação, a 
ata foi aprovada, sem restrições. EXPEDIENTE: Por 
ter sido distribuído antecipadamente, a Presidente deu 
como lido o seguinte expediente: Of. nº 18/07/GAB, de 
05.06.07, do Deputado Luiz Sérgio, Líder do PT – in-
dicando a Deputada Maria do Carmo Lara – PT/MG, 
para presidir esta Comissão Especial; Of. nº 373/07- 
LPR – de 21.05.07, do Deputado Luciano Castro, Líder 
do Partido da República, indicando o Deputado Home-
ro Pereira – PR/MT, como titular, e a Deputada Jusma-
ri Oliveira – PR/BA, como suplente, desta Comissão 
Especial; Of. nº 399/07-LPR – de 21.05.07, do Depu-
tado Luciano Castro, Líder do Partido da República, 
indicando o Deputado Luiz Carlos Busato – PTB/RS, 
para substituir o Deputado Homero Pereira – PR/MT, 
na titularidade desta Comissão Especial; Of. nº 398/07-
LPR – de 23.05.07, do Deputado Luciano Castro, Líder 
do Partido da República, indicando o Deputado Home-
ro Pereira – PR/MT, para substituir a Deputada Jus-
mari Oliveira – PR/BA, na suplência desta Comissão 
Especial; Of. nº 51/07/COFF, de 12.06.2007, do Senhor 
Wagner Primo Figueiredo Júnior, Diretor da Consulto-
ria de Orçamento e Fiscalização Financeira, indicando 
o consultor Osvaldo Maldonado Sanches para prestar 
assessoramento técnico, nos aspectos de adequação 
financeira e orçamentária, a esta Comissão Especial; 
Of. nº 225/2007, de 12.06.07, do Senhor Walter Nunes 
da Silva Júnior, Presidente da Associação dos Juízes 
Federais do Brasil – AJUFE, informando o interesse 
da Associação de participar e contribuir para os traba-
lhos desta Comissão Especial; OF/GAB/I/Nº 812/07, 
de 12.06.07, do Deputado Henrique Eduardo Alves, 
Líder do Bloco, indicando o Deputado Zezéu Ribeiro 
– PT/BA, para integrar, como suplente, esta Comissão 
Especial; Of. nº 113/07, de 14.06.2007, do Senhor Ri-
cardo J. Pereira Rodrigues, Diretor da Consultoria Le-
gislativa, indicando os consultores Maria Sílvia B. Lo-

renzetti e Maurício Boratto Viana para prestarem as-
sessoramento técnico-legislativo e especializado aos 
trabalhos desta Comissão; Of. nº 215/07, de 13.06.07, 
do Deputado Jovair Arantes, Líder do PTB – indicando 
o Deputado Alex Canziani – PTB/PR – para integrar, 
como suplente, esta Comissão Especial. ORDEM DO 
DIA: I – Definição do roteiro dos trabalhos e II – apre-
ciação de Requerimentos: REQUERIMENTO Nº 1/07 
– do Sr. Zezéu Ribeiro – que “nos termos regimentais, 
requeiro sejam convidados para participação nas Au-
diências Públicas, a serem realizadas por esta Comis-
são Especial, representantes das entidades e órgãos 
públicos abaixo relacionadas”. REQUERIMENTO Nº 
2/07 – da Sra. Solange Amaral – que “solicita a con-
vocação da Sra. Márcia Ribeiro Amorim Bezerra, Co-
ordenadora de Regularização Fundiária e Titulação da 
Secretaria Municipal do Habitat do Município do Rio 
de Janeiro, para participar de audiência pública”. RE-
QUERIMENTO Nº 3/07 – da Sra. Maria do Carmo Lara 
– que “requer a realização de Audiência Pública para 
debater o Projeto de Lei nº 020, de 2007, do Sr. De-
putado Fernando Chucre, que dispõe sobre o parce-
lamento do solo para fins urbanos e sobre a regulari-
zação fundiária sustentável de áreas urbanas, e dá 
outras providências”. REQUERIMENTO Nº 4/07 – do 
Sr. Renato Amary – que “solicita sejam convidados 
para serem ouvidos em Audiência Pública represen-
tantes das entidades e órgãos públicos que relaciona”. 
REQUERIMENTO Nº 5/07 – do Sr. Fernando Chucre 
– que “requer a Indicação de representantes de Insti-
tuições para participarem de audiência pública”. RE-
QUERIMENTO Nº 6/07 – do Sr. Marcelo Melo e José 
Eduardo Cardozo – que solicita convidar o Sr. Vice-
-Presidente do SECOVI/SP, Caio Portugal, represen-
tante da CBIC; Sr. Vice-Presidente do SECOVI/GO, 
Maurício Rezende, representante da CBCSI/CNC (Câ-
mara Brasileira de Comércio e Serviços Imobiliários 
da Confederação Nacional do Comércio), e Sra. Patrí-
cia Ferraz, Presidenta do IRIB, para audiência pública. 
REQUERIMENTO Nº 7/07 – do Sr. José Guimarães 
– que “requer a realização de audiência pública para 
discutir o Projeto de Lei nº 20, de 2007, de autoria do 
dep. Fernando Chucre, que dispõe sobre o parcela-
mento do solo para fins urbanos e sobre a regulariza-
ção fundiária sustentável de áreas urbanas e dá outras 
providências”. Dando início aos trabalhos, a Presiden-
te comunicou ao plenário que havia em pauta sete 
requerimentos, os quais sugeriam convidar vinte e 
duas entidades para participarem de audiências pú-
blicas. Informou que, conforme a última reunião infor-
mal que tiveram e com o objetivo de agilizarem os 
trabalhos, havia uma decisão de ouvirem apenas oito 
representantes de entidades e órgãos públicos em 
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duas audiências. Concedeu, então, a palavra aos par-
lamentares para que apresentassem critérios que per-
mitissem a escolha desses nomes. Falaram, além da 
Presidente e do Relator, os Deputados Arnaldo Jardim, 
Solange Amaral, Luís Bittencourt, Fernando Chucre, 
Marcelo Melo, José Eduardo Cardozo e Alex Canziani. 
O Relator, Deputado Renato Amary, considerando o 
número de entidades convidadas, sugeriu que ouvis-
sem, em cada audiência, cinco delas, reduzindo o 
tempo destinado a cada uma. A sugestão foi aprovada. 
O Deputado José Eduardo Cardozo propôs, como cri-
tério, identificar os pólos de conflito que remanesceram 
da discussão do PL 3.057/2000, na Legislatura ante-
rior, e chamar setores que pudessem contribuir na 
construção de um acordo sobre a matéria. Quanto a 
isso, o Deputado Fernando Chucre disse que poderia 
disponibilizar um texto já consolidado, onde estavam 
destacadas as áreas de conflito. O Deputado José 
Eduardo propôs, ainda, que a primeira audiência tra-
tasse de questões relativas ao meio ambiente e urba-
nísticas, e a segunda, sobre direitos do consumidor e 
aspectos registrários. As propostas foram aprovadas. 
Em seguida, submetidos ao plenário, foram aprovados 
parcialmente os Requerimentos nº s 01, 03, 04, 05 e 
06/07, nos seguintes termos: dentre os nomes, enti-
dades e órgãos públicos apresentados nos Requeri-
mentos, convidar os Senhores Patrícia Ferraz, Repre-
sentante do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil 
– IRIB; Professora Raquel Rolnik, da Pontifícia Univer-
sidade Católica – PUC/Campinas; Paulo Simão, Pre-
sidente da Câmara Brasileira da Indústria da Constru-
ção Civil – CBIC; José Augusto Viana Neto, Presiden-
te do Conselho Regional de Corretores de Imóveis – 
CRECI; Caio Portugal, Vice-Presidente do Sindicato 
das Empresas de Compra, Venda e Locação de Imóveis 
– SECOVI; Ricardo Morishita, do Departamento de 
Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça; Celso 
Santos Carvalho, da Secretaria de Programas Urbanos 
do Ministério das Cidades; e mais, um representante 
do Ministério do Meio Ambiente – MMA, um do Minis-
tério Público Federal – MPF e um do Fórum Nacional 
de Reforma Urbana. Os Requerimentos nº s 02 e 07/07 
não foram deliberados. Também foram aprovadas as 
propostas do Deputado Arnaldo Jardim, de se defini-
rem cinco itens considerados polêmicos para serem 
encaminhados aos convidados que participarem das 
audiências, com o objetivo de focar o tema dos deba-
tes; e da Presidente, Deputada Maria do Carmo, para 
que, após as audiências, fosse franqueada a palavra 
a algumas entidades que não tivessem participado da 
Mesa de debates. Ao final, decidiram, também, que, 
na reunião seguinte, dariam a palavra ao Ministro Her-
man Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça – STJ, 

e Presidente da Comissão Legislativa Especial da As-
sociação dos Juízes Federais do Brasil – AJUFE, Co-
missão esta que trata sobre parcelamento de solo, 
para o mesmo expusesse a posição de sua Associação 
sobre o assunto. ENCERRAMENTO: Nada mais ha-
vendo a tratar, a Presidente encerrou a reunião às 
dezesseis horas e vinte e dois minutos, antes convo-
cando a próxima para o dia vinte e sete de junho, às 
catorze horas e trinta minutos. E, para constar, eu 
_____________________, Leila Machado Campos, 
Secretária, lavrei a presente Ata, que, após lida e apro-
vada, será assinada pelo Presidente e publicada no 
Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 20, DE 2007, 
DO SENHOR DEPUTADO FERNANDO CHUCRE 
QUE “DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO DO 

SOLO PARA FINS URBANOS E SOBRE A  
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL 

DE ÁREAS URBANAS, E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS” – (PARCELAMENTO DO SOLO 

PARA FINS URBANOS)

Ata da 3ª Reunião Ordinária Realizada em 27 
de junho de 2007. 

Às quatorze horas e cinqüenta minutos do dia vinte 
e sete de junho de dois mil e sete, reuniu-se a Comissão 
Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei 
nº 20, de 2007, do Senhor Deputado Fernando Chucre 
que “dispõe sobre o parcelamento do solo para fins 
urbanos e sobre a regularização fundiária sustentável 
de áreas urbanas, e dá outras providências”, no Ple-
nário 12 do Anexo II da Câmara dos Deputados, com 
a presença dos Senhores Deputados Maria do Carmo 
Lara – Presidente; Marcelo Melo e Angela Amin – Vice-
-Presidentes; Arnaldo Jardim, Fernando Chucre, José 
Eduardo Cardozo, José Guimarães, Luiz Bittencourt, 
Luiz Carlos Busato, Ricardo Izar e Solange Amaral – 
Titulares; Alex Canziani, Ayrton Xerez, Edson Santos, 
Eduardo Sciarra, Ricardo Tripoli, Sarney Filho e Zezéu 
Ribeiro – Suplentes. Compareceram também os De-
putados Celso Russomanno e Paulo Teixeira, como 
não-membros. Deixaram de comparecer os Deputados 
Arnaldo Vianna, Carlos Eduardo Cadoca, Ivan Valen-
te, Jorge Khoury, José Paulo Tóffano, Marcelo Sera-
fim e Renato Amary. ABERTURA: Havendo número 
regimental, o senhor Presidente declarou abertos os 
trabalhos. ATA: A leitura da ata da 2ª reunião, realizada 
em 20.06.07, foi dispensada, por solicitação dos De-
putados Fernando Chucre e Celso Russomano. Em 
votação, a ata foi aprovada, sem restrições. EXPE-
DIENTE: A Presidente comunicou o recebimento da 
seguinte correspondência: decisão do Presidente da 
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Câmara dos Deputados, Deputado Arlindo Chinaglia, 
retificando o Ato da Presidência que criou esta Comis-
são Especial, em face da apensação do PL 20/2007 
ao PL 3.057/2000, que, por ser o mais antigo, passou 
à condição de projeto principal no processo. ORDEM 
DO DIA: Audiência pública com a presença dos Se-
nhores Celso Santos, Diretor de Assuntos Fundiários 
do Ministério das Cidades; Marcos Bandini, Gerente 
de projeto da Secretaria de Recursos Hídricos e Am-
biente Urbano do Ministério do Meio Ambiente – MMA; 
Mário José Gisi, Subprocurador-Geral da República, 
do Ministério Público Federal – MPF; Caio Portugal, do 
Sindicato das empresas de compra, venda e locação de 
imóveis – SECOVI; e Nelson Saule, representante do 
Fórum Nacional de Reforma Urbana. Após informar os 
procedimentos regimentais que regulariam a audiência 
pública, a Presidente passou a palavra aos convidados. 
Finda as exposições, debateram a matéria os Deputa-
dos Airton Xerez, Sarney Filho, Ricardo Tripoli, Renato 
Amary, José Guimarães, Arnaldo Jardim e Fernando 
Chucre. O Relator, Deputado Renato Amary, disse es-
tar atento às sugestões ali apresentadas e que estas 
e outras que fossem encaminhadas posteriormente 
seriam analisadas por ele. O Deputado Arnaldo Jardim 
questionou sobre a impossibilidade de se apresentar 
emendas na Comissão, referindo-se à outra Comissão 
da qual participava e que, mesmo sendo de apreciação 
do Plenário, estava recebendo emendas. A Presidente 
esclareceu que só os projetos conclusivos recebiam 
emendas na Comissão e que este não era o caso do 
PL 20/2007, o que o faria ser emendado apenas no 
Plenário da Casa. Às dezesseis horas e cinco minutos, 
a Deputada Maria do Carmo Lara precisou se ausentar 
e passou a presidência dos trabalhos à Deputada An-
gela Aminº Retornou às dezesseis horas e quarenta e 
sete minutos. Dando continuidade à reunião, registrou 
a presença naquele plenário do Deputado Paulo Tei-
xeira, Presidente da Frente Parlamentar da Reforma 
Urbana e reiterou que na reunião seguinte, conforme 
aprovado por aquele colegiado, abriria a palavra a ou-
tras entidades que não tinham sido ouvidas até então, 
para se manifestarem após os debates. Registrou, 
ainda, que, conforme decisão da última reunião deli-
berativa, o Senhor Fernando Reverendo Vidal Akaoui 
seria ouvido no próximo dia quatro, o que atenderia, 
também, a sugestão do Subprocurador da República, 
Mário Gisi, que, naquela mesma reunião, havia pro-
posto a oitiva de um promotor de justiça do Ministério 
Público do estado de São Paulo. ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar, a Presidente encerrou 
a reunião às dezessete horas e vinte minutos, antes 
convocando a próxima para o dia quatro de julho, às 
catorze horas e trinta minutos. E, para constar, eu 

_____________________, Leila Machado Campos, 
Secretária, lavrei a presente Ata, que, após lida e 
aprovada, será assinada pelo Presidente e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 20, DE 2007, 
DO SENHOR DEPUTADO FERNANDO CHUCRE 
QUE “DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO DO 

SOLO PARA FINS URBANOS E SOBRE A  
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL 

DE ÁREAS URBANAS, E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS” – (PARCELAMENTO DO SOLO 

PARA FINS URBANOS)

Ata da 4ª Reunião Ordinária Realizada em 04 
de julho de 2007. 

Às quinze horas e dez minutos do dia quatro de 
julho de dois mil e sete, reuniu-se a Comissão Espe-
cial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 
20, de 2007, do Senhor Deputado Fernando Chucre 
que “dispõe sobre o parcelamento do solo para fins 
urbanos e sobre a regularização fundiária sustentável 
de áreas urbanas, e dá outras providências”, no Ple-
nário 8 do Anexo II da Câmara dos Deputados, com a 
presença dos Senhores Deputados Maria do Carmo 
Lara – Presidente; Marcelo Melo, Angela Amin e Jor-
ge Khoury – Vice-Presidentes; Renato Amary – Rela-
tor; Arnaldo Jardim, Fernando Chucre, José Eduardo 
Cardozo, José Guimarães, José Paulo Tóffano, Luiz 
Carlos Busato e Ricardo Izar – Titulares; Alex Canzia-
ni, Ayrton Xerez, Eduardo Sciarra, Ricardo Tripoli e 
Zezéu Ribeiro – Suplentes. Compareceram também 
os Deputados Lobbe Neto e Paulo Teixeira, como não-
-membros. Deixaram de comparecer os Deputados Ar-
naldo Vianna, Carlos Eduardo Cadoca, Ivan Valente, 
Luiz Bittencourt, Marcelo Serafim e Solange Amaral. 
ABERTURA: Havendo número regimental, o senhor 
Presidente declarou abertos os trabalhos. ATA: A lei-
tura da ata da 3ª reunião, realizada em 27.06.07, foi 
dispensada, por solicitação do Deputado Ricardo Izar. 
Em votação, a ata foi aprovada, sem restrições. OR-
DEM DO DIA: Audiência pública com a presença dos 
Senhores Juliana Pereira da Silva, Diretora substituta 
do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor 
do Ministério da Justiça; Professora Raquel Rolnik, da 
PUC/Campinas; Paulo Simão, Presidente da Câmara 
Brasileira da Indústria da Construção Civil – CBIC; 
Patrícia Ferraz, do Instituto de Registro Imobiliário do 
Brasil – IRIB; José Augusto Viana Neto, Presidente do 
Conselho Regional de Corretores de Imóveis – CRE-
CI; e Fernando Reverendo Vidal Akaoui, Promotor de 
Justiça do Ministério Público do estado de São Paulo. 
Após informar os procedimentos regimentais que re-
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gulariam a audiência pública, a Presidente passou a 
palavra aos convidados. A palestrante Juliana Pereira 
da Silva solicitou que seu tempo fosse dividido com os 
colegas Roberto Pfeiffer, Diretor Executivo do Procon/
São Paulo, ali representando o Fórum Nacional dos 
Procons, e Marcos Diegues, do IDEC/São Paulo, ali 
representando o Fórum Nacional das entidades civis 
de defesa do consumidor. A solicitação foi aceita. Fin-
das as exposições, debateram a matéria os Deputados 
Zezéu Ribeiro, Alex Canziani e Fernando Chucre. O 
Relator, Deputado Renato Amary, agradeceu a par-
ticipação dos convidados e elogiou as contribuições 
por eles deixadas. A Presidente, então, franqueou a 
palavra ao Senhor Sílvio Cabral Filho, da Associação 
dos loteamentos fechados do estado de São Paulo, e 
ao Senhor Celso Carvalho, Diretor de assuntos fundi-
ários do Ministério das Cidades. Em seguida, registrou 
a presença naquele plenário do Senhor Benny Schas-
berg, Secretário Nacional de programas urbanos do 
Ministério das Cidades. Ao término, passou mais uma 
vez a palavra aos convidados para suas considerações 
finais. A Sra. Patrícia Ferraz, em suas palavras, suge-
riu que se fizesse gestão com vistas a possibilitar uma 
videoconferência com o economista espanhol Benito 
Arruñada, um dos maiores especialistas na área de 
registro de direitos. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a tratar, a Presidente encerrou a reunião às 
dezessete horas e quarenta minutos. E, para constar, 
eu _____________________, Leila Machado Cam-
pos, Secretária, lavrei a presente Ata, que, após lida e 
aprovada, será assinada pelo Presidente e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A  
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI  

Nº 3.057, DE 2000, DO SR. WANDERVAL SANTOS, 
QUE “INCLUI §2º NO ART. 41 DA LEI Nº 6.766, DE 

19 DE DEZEMBRO DE 1979, NUMERANDO-SE 
COMO PARÁGRAFO 1º O ATUAL PARÁGRAFO 

ÚNICO” (ESTABELECENDO QUE, PARA O  
REGISTRO DE LOTEAMENTO SUBURBANO DE 
PEQUENO VALOR, IMPLANTADO IRREGULAR-

MENTE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 1999 E REGU-
LARIZADO POR LEI MUNICIPAL, NÃO HÁ  

NECESSIDADE DE APROVAÇÃO DA DOCUMEN-
TAÇÃO POR OUTRO ORGÃO). (PARCELAMENTO 

DO SOLO PARA FINS URBANOS)

Ata da 5ª Reunião Ordinária Realizada em 19 
de setembro de 2007. 

Às quatorze horas e quarenta e seis minutos do 
dia dezenove de setembro de dois mil e sete, reuniu-
-se a Comissão Especial destinada a proferir parecer 
ao Projeto de Lei nº 3057, de 2000, do Senhor Bispo 

Wanderval, que “inclui § 2º no art. 41, da Lei nº 6.766, 
de 19 de dezembro de 1979, numerando-se como pa-
rágrafo 1º o atual parágrafo único”, estabelecendo que 
para o registro de loteamento suburbano de pequeno 
valor implantado irregularmente até 31 de dezembro de 
1999 e regularizado por lei municipal, não há necessi-
dade de aprovação da documentação por outro órgão, 
no Plenário 7 do Anexo II da Câmara dos Deputados, 
com a presença dos Senhores Deputados Maria do 
Carmo Lara – Presidente; Angela Amin e Jorge Khoury 
– Vice-Presidentes; Renato Amary – Relator; Arnaldo 
Jardim e Fernando Chucre – Titulares; Alex Canziani, 
Eduardo Sciarra e Zezéu Ribeiro – Suplentes. Deixa-
ram de comparecer os Deputados Arnaldo Vianna, 
Ayrton Xerez, Carlos Eduardo Cadoca, Ivan Valente, 
José Eduardo Cardozo, José Guimarães, José Paulo 
Tóffano, Luiz Bittencourt, Luiz Carlos Busato, Marcelo 
Melo, Marcelo Serafim e Ricardo Izar. ABERTURA: 
Havendo número regimental, o senhor Presidente de-
clarou abertos os trabalhos. ATA: A leitura da ata da 
4ª reunião, realizada em 04.07.07, foi dispensada, por 
solicitação da Deputada Angela Aminº Em votação, 
a ata foi aprovada, sem restrições. EXPEDIENTE: A 
Presidente informou o recebimento das seguintes cor-
respondências: Oício nº 228-L-DEM/07, de 04.07.07, 
do Deputado Onyx Lorenzoni, Líder dos Democratas, 
comunicando a permuta de vaga na Comissão entre 
os Deputados Solange Amaral e Ayrton Xerez, este 
último passando à condição de titular e a primeira à 
de suplente; Of. PSDB nº 567/2007, de 10.07.07, do 
Deputado Antonio Carlos Pannunzio, Líder do PSDB 
– indicando o Deputado Gervásio Silva – (DEM – SC), 
como membro suplente, em substituição ao Deputado 
Ricardo Tripoli; Mem. nº 60/07/Assessoria, de 10.07.07, 
do Deputado Chico Alencar, Líder do PSOL – indi-
cando o Deputado Ricardo Tripoli – (PSDB/SP), para 
ocupar a suplência da Comissão Especial, em vaga 
destinada ao PSOL. ORDEM DO DIA: Leitura do pa-
recer preliminar do Relator. O Deputado Renato Ama-
ry agradeceu a todos os setores que contribuíram na 
elaboração de seu parecer, tanto de forma individual 
quanto coletiva; à colaboração da assessoria legislativa, 
em especial, aos consultores Maria Sílvia Lorenzetti, 
Maurício Boratto Viana, Suely Mara Vaz Guimarães de 
Araújo e Gilsomar Silva Barbalho, e ao consultor de 
orçamento Osvaldo Maldonado Sanches. Registrou a 
presença naquele plenário do Senhor Celso Carvalho, 
representante do Ministério das Cidades e do Senhor 
Herman Benjamin, do Judiciário. Explicou que estava 
distribuindo uma primeira versão de seu parecer para 
dar conhecimento do trabalho até então realizado e 
oportunidade aos membros da Comissão para, nos 
próximos dez ou quinze dias, apresentarem sugestões 
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e propostas de mudanças que porventura queiram 
oferecer. Disse que esperava com isso aproximar-se 
o máximo possível de um consenso que permitisse 
a votação da matéria na Comissão. Fez, então, uma 
síntese do substitutivo ora apresentado. A Presidente, 
então, propôs um calendário, com o qual os deputa-
dos concordaram, que previa o prazo de recebimento 
de sugestões até o dia vinte e nove de setembro; em 
seguida, duas semanas para que o Relator analisasse 
as sugestões propostas; e a fixação do dia dezesse-
te de outubro para a apresentação, pelo Relator, do 
parecer definitivo, quando se iniciaria a discussão da 
matéria. Registrou a presença do Senhor Sivano Sil-
vério da Costa, responsável pela questão urbana no 
Ministério do Meio Ambiente. Por fim, determinou à 
Secretaria da Comissão que encaminhasse, por meio 
eletrônico, cópia do parecer preliminar do Relator aos 
deputados membros e ressaltou a necessidade de que 
se construíssem consensos para a votação da maté-
ria, visto tratar-se de tema polêmico, mas de muita 
importância para o País. ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a tratar, a Presidente encerrou a reu-
nião às quinze horas e nove minutos. E, para constar, 
eu _____________________, Leila Machado Cam-
pos, Secretária, lavrei a presente Ata, que, após lida e 
aprovada, será assinada pelo Presidente e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro teor foi 
gravado, passando o arquivo de áudio correspondente 
a integrar o acervo documental desta reunião. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A  
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI  

Nº 3057, DE 2000, DO SR. WANDERVAL SANTOS, 
QUE “INCLUI §2º NO ART. 41 DA LEI Nº 6.766, DE 

19 DE DEZEMBRO DE 1979, NUMERANDO-SE 
COMO PARÁGRAFO 1º O ATUAL PARÁGRAFO 

ÚNICO” (ESTABELECENDO QUE, PARA O  
REGISTRO DE LOTEAMENTO SUBURBANO DE 
PEQUENO VALOR, IMPLANTADO IRREGULAR-

MENTE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 1999 E  
REGULARIZADO POR LEI MUNICIPAL, NÃO HÁ 
NECESSIDADE DE APROVAÇÃO DA DOCUMEN-
TAÇÃO POR OUTRO ORGÃO). (PARCELAMENTO 

DO SOLO PARA FINS URBANOS)

Ata da 6ª Reunião Ordinária Realizada em 24 
de outubro de 2007. 

Às quatorze horas e cinqüenta e dois minutos 
do dia vinte e quatro de outubro de dois mil e sete, 
reuniu-se a Comissão Especial destinada a proferir 
parecer ao Projeto de Lei nº 3057, de 2000, do Senhor 
Bispo Wanderval, que “inclui § 2º no art. 41, da Lei nº 
6.766, de 19 de dezembro de 1979, numerando-se 
como parágrafo 1º o atual parágrafo único”, estabele-

cendo que para o registro de loteamento suburbano 
de pequeno valor implantado irregularmente até 31 
de dezembro de 1999 e regularizado por lei munici-
pal, não há necessidade de aprovação da documen-
tação por outro órgão, no Plenário 4 do Anexo II da 
Câmara dos Deputados, com a presença dos Se-
nhores Deputados Maria do Carmo Lara – Presiden-
te; Angela Amin e Jorge Khoury – Vice-Presidentes; 
Renato Amary – Relator; Ayrton Xerez, Fernando 
Chucre, José Eduardo Cardozo, José Guimarães, 
José Paulo Tóffano, Luiz Carlos Busato, Marcelo Se-
rafim e Ricardo Izar – Titulares; Alex Canziani, Bruno 
Araújo, Edson Santos, Eduardo Sciarra, José Airton 
Cirilo, Ricardo Tripoli, Sarney Filho e Zezéu Ribeiro 
– Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados 
Arnaldo Jardim, Arnaldo Vianna, Carlos Eduardo Ca-
doca, Ivan Valente, Luiz Bittencourt e Marcelo Melo. 
ABERTURA: Havendo número regimental, o senhor 
Presidente declarou abertos os trabalhos. ATA: A lei-
tura da ata da 5ª reunião, realizada em 19.09.07, foi 
dispensada, por solicitação dos Deputados Sarney 
Filho e Ricardo Tripoli. Em votação, a ata foi apro-
vada, sem restrições. EXPEDIENTE: A Presidente 
informou o recebimento das seguintes correspon-
dências: Of. nº 1251/2007, de 26.09.07, do Deputado 
Henrique Eduardo Alves, Líder do Bloco PMDB/PT/
PP/PR/PTB/PSC/PTC e PTdoB, indicando o Deputa-
do Celso Russomano para integrar, na qualidade de 
suplente, esta Comissão Especial; Of. nº 175/2007, 
de 18.10.07, do Senhor Ricardo J. Pereira Rodrigues, 
Diretor da Consultoria Legislativa, indicando o Dr. 
Gilsomar Silva Barbalho para prestar assessoramen-
to técnico, legislativo e especializado aos trabalhos 
desta Comissão Especial. Antes de passar à Ordem 
do Dia, a Deputada Maria do Carmo Lara apresen-
tou condolências, em seu nome e no da Comissão, 
ao Deputado Renato Amary, pelo falecimento de sua 
mãe, Senhora Yvette Maria Fautel Amary. ORDEM DO 
DIA: Discussão e votação do parecer do Relator ao 
PROJETO DE LEI Nº 3.057/00 – do Sr. Bispo Wan-
derval – que “inclui § 2º no art. 41, da Lei nº 6.766, 
de 19 de dezembro de 1979, numerando-se como 
parágrafo 1º o atual parágrafo único”. (Apensados: 
PL 5499/2001, PL 5894/2001, PL 6180/2002 (Apen-
sados: PL 7363/2002 e PL 3403/2004 (Apensados: 
PL 5760/2005 e PL 6020/2005)), PL 6220/2002, PL 
550/2003, PL 754/2003, PL 1001/2003, PL 2454/2003, 
PL 2699/2003 e PL 20/2007 (Apensados: PL 31/2007, 
PL 289/2007, PL 449/2007 (Apensado: PL 846/2007), 
PL 455/2007 e PL 1092/2007)). Com a palavra, o Re-
lator agradeceu as palavras de pesar da Presidente 
pelo falecimento de sua mãe. Em seguida, agrade-
ceu a todos que contribuíram na construção de seu 
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parecer, relacionando, em primeiro lugar, a Deputada 
Maria do Carmo, Presidente e, após, os Senhores 
Celso Santos, do Ministério do Meio Ambiente, Mário 
José Gisi, do Ministério Público, Herman Benjamin, 
da Associação dos Juízes Federais, Caio Portugal, 
do SECOVI, Luís Eduardo, do SINDUSCON, Nelson 
Saule, do Fórum Nacional de Reforma Urbana, Pro-
fessora Raquel Rolnik, da PUC/Campinas, Paulo Si-
mão, da CBIC, Patrícia Ferraz, do IRIB, José Augusto 
Viana Neto, do CRECI, Fernando Reverendo Vidal, do 
Ministério Público de São Paulo, Roberto Pfeiffer, do 
PROCON/SP, Marcos Diegues, do IDEC, Sílvio Ca-
bral, da Associação dos Moradores de Loteamentos 
Fechados, Evaniza Rodrigues, da União Nacional da 
Moradia Popular, Luciano Zica, do Ministério do Meio 
Ambiente e Ricardo Morishita, do Ministério da Justiça. 
Reiterou agradecimentos aos consultores Sívia Loren-
zetti, Suely Mara de Araújo, Maurício Boratto, Gilsomar 
Barbalho e Osvaldo Sanches, da Assessoria Técnica. 
Agradeceu, por fim, a colaboração de sua assessora 
de gabinete Rita de Cássia Oliveira; a dos Deputados 
Paulo Teixeira, da Frente de Reforma Urbana e Zezéu 
Ribeiro, Presidente da Comissão de Desenvolvimento 
Urbano da Câmara dos Deputados; e a de todos os 
membros da Comissão Especial que, pela participação 
nos debates, auxiliaram positivamente na elaboração 
do relatório que ora apresentava. Às quinze horas e 
oito minutos, o Relator iniciou a leitura do parecer. Após 
quarenta minutos, o Deputado Luiz Carlos Buzato se 
dispôs a continuar a leitura para colaborar com a rela-
toria. Foi atendido. Passados quinze minutos, O Depu-
tado Zezéu Ribeiro propôs fosse interrompida a leitura 
do parecer com o argumento de que a discussão não 
ocorreria naquele dia e, assim sendo, os deputados 
teriam tempo durante a semana de tomarem conheci-
mento da íntegra do relatório. Ressaltou, ainda, que a 
Ordem do Dia do Plenário estava prestes a começar. 
A Presidente concordou com o Deputado Zezéu e con-
siderou o parecer pronto para a discussão a partir da 
reunião seguinte. Solicitaram vista conjunta do proces-
so os Deputados Sarney Filho, Fernando Chucre, Alex 
Canziani, Luiz Carlos Busato, Zezéu Ribeiro e Edson 
Santos. A Presidente estendeu a concessão da vista 
aos outros membros da Comissão, classificando-a de 
vista conjunta coletiva. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a tratar, a Presidente encerrou a reunião às 
dezesseis horas e dez minutos. E, para constar, eu 
_____________________, Leila Machado Campos, 
Secretária, lavrei a presente Ata, que, após lida e 
aprovada, será assinada pelo Presidente e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro teor foi 
gravado, passando o arquivo de áudio correspondente 
a integrar o acervo documental desta reunião. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A  
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI  

Nº 3057, DE 2000, DO SR. WANDERVAL SANTOS, 
QUE “INCLUI §2º NO ART. 41 DA LEI Nº 6.766, DE 

19 DE DEZEMBRO DE 1979, NUMERANDO-SE 
COMO PARÁGRAFO 1º O ATUAL PARÁGRAFO 

ÚNICO” (ESTABELECENDO QUE, PARA O  
REGISTRO DE LOTEAMENTO SUBURBANO DE 
PEQUENO VALOR, IMPLANTADO IRREGULAR-

MENTE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 1999 E REGU-
LARIZADO POR LEI MUNICIPAL, NÃO HÁ  

NECESSIDADE DE APROVAÇÃO DA DOCUMEN-
TAÇÃO POR OUTRO ORGÃO). (PARCELAMENTO 

DO SOLO PARA FINS URBANOS)

Ata da 7ª Reunião Ordinária Realizada em 31 
de outubro de 2007. 

Às quatorze horas e cinquenta e três minutos do 
dia trinta e um de outubro de dois mil e sete, reuniu-se 
a Comissão Especial destinada a proferir parecer ao 
Projeto de Lei nº 3057, de 2000, do Senhor Bispo Wan-
derval, que “inclui § 2º no art. 41, da Lei nº 6.766, de 19 
de dezembro de 1979, numerando-se como parágrafo 
1º o atual parágrafo único”, estabelecendo que para o 
registro de loteamento suburbano de pequeno valor im-
plantado irregularmente até 31 de dezembro de 1999 e 
regularizado por lei municipal, não há necessidade de 
aprovação da documentação por outro órgão, no Ple-
nário 14 do Anexo II da Câmara dos Deputados, com 
a presença dos Senhores Deputados Maria do Carmo 
Lara – Presidente; Angela Amin e Jorge Khoury – Vice-
-Presidentes; Renato Amary – Relator; Arnaldo Jardim, 
Ayrton Xerez, Fernando Chucre, Ivan Valente, José Gui-
marães, José Paulo Tóffano, Luiz Bittencourt, Marcelo 
Serafim e Ricardo Izar – Titulares; Alex Canziani, Celso 
Russomanno, Edson Santos, Eduardo Sciarra, Gervásio 
Silva, Ricardo Tripoli, Solange Amaral e Zezéu Ribeiro 
– Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados 
Arnaldo Vianna, Carlos Eduardo Cadoca, José Eduardo 
Cardozo, Luiz Carlos Busato e Marcelo Melo. ABERTU-
RA: Havendo número regimental, o senhor Presidente 
declarou abertos os trabalhos. ATA: A leitura da ata da 
6ª reunião, realizada em 24.10.07, foi dispensada, por 
solicitação do Deputado Arnaldo Jardim. Em votação, 
a ata foi aprovada, sem restrições. EXPEDIENTE: A 
Presidente informou o recebimento da seguinte corres-
pondência: Of/JEC. nº 279/2007, DE 26.10.07, do Depu-
tado José Eduardo Cardozo – PT/SP, informando que 
estaria ausente à reunião do dia 31.10.07, em virtude 
de participação, como palestrante, do XXXII Encontro 
Nacional de Procuradores Municipais, na cidade de Vi-
tória – ES. ORDEM DO DIA: Discussão e votação do 
parecer do Relator ao PROJETO DE LEI Nº 3.057/00 – 
do Sr. Bispo Wanderval – que “inclui § 2º no art. 41, da 



05598 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2011

Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, numerando-
-se como parágrafo 1º o atual parágrafo único”. (Apen-
sados: PL 5499/2001, PL 5894/2001, PL 6180/2002 
(Apensados: PL 7363/2002 e PL 3403/2004 (Apensa-
dos: PL 5760/2005 e PL 6020/2005)), PL 6220/2002, PL 
550/2003, PL 754/2003, PL 1001/2003, PL 2454/2003, 
PL 2699/2003 e PL 20/2007 (Apensados: PL 31/2007, 
PL 289/2007, PL 449/2007 (Apensado: PL 846/2007), 
PL 455/2007 e PL 1092/2007)). A Presidente, manifes-
tando o apelo dos deputados presentes, propôs que 
se adiasse a discussão e votação da matéria para a 
semana seguinte e que, naquela reunião, fizessem 
apenas um debate informal. Todos concordaram. Fa-
laram os Deputados Fernando Chucre, Edson Santos, 
Zezéu Ribeiro, Ricardo Izar, José Guimarães, Angela 
Amin, Celso Russomano e Jorge Khoury, que levanta-
ram pontos ainda pendentes de consenso. O Relator 
interveio sempre que julgava necessário acrescentar ou 
solicitar novos esclarecimentos. Ao final, a Presidente, 
reiterando o que já haviam acordado, informou que a 
lista de inscrição para a discussão do próximo dia sete 
de novembro estaria aberta do início da reunião até que 
falasse o primeiro deputado inscrito, conforme previsão 
regimental. Advertiu, então, aos deputados interessados 
em discutir a matéria que estivessem presentes a tem-
po de se inscreverem. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a tratar, a Presidente encerrou os trabalhos 
às dezesseis horas e catorze minutos. E, para constar, 
eu _____________________, Leila Machado Cam-
pos, Secretária, lavrei a presente Ata, que, após lida e 
aprovada, será assinada pelo Presidente e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro teor foi 
gravado, passando o arquivo de áudio correspondente 
a integrar o acervo documental desta reunião. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A  
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI 

 Nº 3057, DE 2000, DO SR. WANDERVAL SANTOS, 
QUE “INCLUI §2º NO ART. 41 DA LEI Nº 6.766, DE 

19 DE DEZEMBRO DE 1979, NUMERANDO-SE 
COMO PARÁGRAFO 1º O ATUAL PARÁGRAFO 

ÚNICO” (ESTABELECENDO QUE, PARA O  
REGISTRO DE LOTEAMENTO SUBURBANO DE 
PEQUENO VALOR, IMPLANTADO IRREGULAR-

MENTE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 1999 E  
REGULARIZADO POR LEI MUNICIPAL, NÃO HÁ 
NECESSIDADE DE APROVAÇÃO DA DOCUMEN-
TAÇÃO POR OUTRO ORGÃO). (PARCELAMENTO 

DO SOLO PARA FINS URBANOS)

Ata da 8ª Reunião Ordinária Realizada em 7 
de novembro de 2007. 

Às quatorze horas e trinta e cinco minutos do dia 
sete de novembro de dois mil e sete, reuniu-se a Comis-
são Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de 

Lei nº 3057, de 2000, do Senhor Bispo Wanderval, que 
“inclui § 2º no art. 41, da Lei nº 6.766, de 19 de dezem-
bro de 1979, numerando-se como parágrafo 1º o atual 
parágrafo único”, estabelecendo que para o registro de 
loteamento suburbano de pequeno valor implantado irre-
gularmente até 31 de dezembro de 1999 e regularizado 
por lei municipal, não há necessidade de aprovação da 
documentação por outro órgão, no Plenário 7 do Anexo 
II. da Câmara dos Deputados, com a presença dos Se-
nhores Deputados Marcelo Melo, Angela Amin e Jorge 
Khoury – Vice-Presidentes; Renato Amary – Relator; 
Arnaldo Jardim, Ayrton Xerez, Fernando Chucre, Ivan 
Valente, José Eduardo Cardozo, José Guimarães, José 
Paulo Tóffano, Luiz Carlos Busato, Marcelo Serafim e Ri-
cardo Izar – Titulares; Alex Canziani, Celso Russomanno, 
Chico Lopes, Edson Santos, Eduardo Sciarra, Gervásio 
Silva, Ricardo Tripoli, Sarney Filho, Solange Amaral e 
Zezéu Ribeiro – Suplentes. Deixaram de comparecer 
os Deputados Arnaldo Vianna, Carlos Eduardo Cadoca, 
Luiz Bittencourt e Maria do Carmo Lara. ABERTURA: 
Havendo número regimental, o senhor Presidente de-
clarou abertos os trabalhos. ATA: A leitura da ata da 7ª 
reunião, realizada em 31.10.07, foi dispensada, por soli-
citação do Deputado Ricardo Tripoli. Em votação, a ata foi 
aprovada, sem restrições. EXPEDIENTE: O Presidente 
informou o recebimento da seguinte correspondência: 
deferimento do Deputado Arlindo Chinaglia, Presidente 
da Câmara dos Deputados, no Requerimento nº 1960/07, 
da Comissão Especial, que solicitava a prorrogação de 
prazo desta Comissão por mais vinte sessões ordiná-
rias. ORDEM DO DIA: Discussão e votação do pare-
cer do Relator ao PROJETO DE LEI Nº 3.057/00 – do 
Sr. Bispo Wanderval – que “inclui § 2º no art. 41, da Lei 
nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, numerando-se 
como parágrafo 1º o atual parágrafo único”. (Apensados: 
PL 5499/2001, PL 5894/2001, PL 6180/2002 (Apen-
sados: PL 7363/2002 e PL 3403/2004 (Apensados: 
PL 5760/2005 e PL 6020/2005)), PL 6220/2002, PL 
550/2003, PL 754/2003, PL 1001/2003, PL 2454/2003, 
PL 2699/2003 e PL 20/2007 (Apensados: PL 31/2007, 
PL 289/2007, PL 449/2007 (Apensado: PL 846/2007), 
PL 455/2007 e PL 1092/2007)). Parecer: favorável, com 
substitutivo. Vista conjunta concedida na reunião do dia 
31.10.07. Ao iniciar a Ordem do Dia, o Presidente em 
exercício, Deputado Marcelo Melo, declarou prejudica-
das as emendas de nº s 10/06-CE, 13/06-CE e 43/06-
CE, pois as mesmas se referiam ao Substitutivo da 
Comissão de Desenvolvimento Urbano – CDU, o qual 
não subsistiu à criação desta Comissão Especial e in-
formou os procedimentos regimentais que regulariam 
a reunião. Dentre estes, anunciou que encerraria a lista 
de inscrição para o debate logo que falasse o primeiro 
deputado inscrito. Depois de iniciado o debate, o De-
putado Alex Canziani solicitou sua inclusão na lista. O 
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Presidente, então, submeteu ao plenário o pedido, que 
foi aprovado por unanimidade. Na discussão da matéria 
falaram os Deputados Edson Santos, Sarney Filho, Chico 
Lopes, Fernando Chucre, Zezéu Ribeiro, Angela Amin, 
Alex Canziani e Celso Russomano, que apresentaram 
votos em separado, com exceção da Deputada Angela 
Aminº Os Deputados Arnaldo Jardim, Ivan Valente e 
Ricardo Tripoli, precisando ausentar-se, deixaram seus 
votos em separado diretamente com o Relator, que se 
comprometeu a apreciá-los junto aos outros. Os De-
putados Arnaldo Jardim, Ivan Valente e José Eduardo 
Cardozo, inscritos, não estavam presentes no momento 
em que seriam chamados. Às quinze horas e quaren-
ta e dois minutos, o Deputado Marcelo Melo passou a 
presidência dos trabalhos à Deputada Angela Aminº Ao 
final, a Presidente, Deputada Angela Amin, procedeu 
à leitura dos votos em separado recebidos. Foram eles 
dos Deputados Arnaldo Jardim, Ricardo Tripoli, Celso 
Russomano, Alex Canziani, Zezéu Ribeiro, Edson San-
tos, Fernando Chucre, Sarney Filho, Chico Lopes e Ivan 
Valente. Em seguida, encerrou a discussão da matéria, 
declarou encerrado também o prazo para apresentação 
de votos em separado e deixou agendada a réplica do 
Relator e a votação da matéria para o dia vinte e um 
de novembro próximo. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a tratar, a Presidente encerrou a reunião às 
quinze horas e cinqüenta e quatro minutos. E, para 
constar, eu _____________________, Leila Machado 
Campos, Secretária, lavrei a presente Ata, que, após lida 
e aprovada, será assinada pelo Presidente e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro teor foi 
gravado, passando o arquivo de áudio correspondente 
a integrar o acervo documental desta reunião. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A  
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI 

 Nº 3057, DE 2000, DO SR. WANDERVAL SANTOS, 
QUE “INCLUI §2º NO ART. 41 DA LEI Nº 6.766, DE 

19 DE DEZEMBRO DE 1979, NUMERANDO-SE 
COMO PARÁGRAFO 1º O ATUAL PARÁGRAFO 

ÚNICO” (ESTABELECENDO QUE, PARA O  
REGISTRO DE LOTEAMENTO SUBURBANO DE 
PEQUENO VALOR, IMPLANTADO IRREGULAR-

MENTE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 1999 E  
REGULARIZADO POR LEI MUNICIPAL, NÃO HÁ 
NECESSIDADE DE APROVAÇÃO DA DOCUMEN-
TAÇÃO POR OUTRO ORGÃO). (PARCELAMENTO 

DO SOLO PARA FINS URBANOS)

Ata da 9ª Reunião Ordinária Realizada em 21 
de novembro de 2007. 

Às quinze horas e dois minutos do dia vinte e um 
de novembro de dois mil e sete, reuniu-se a Comis-
são Especial destinada a proferir parecer ao Projeto 

de Lei nº 3057, de 2000, do Senhor Bispo Wanderval, 
que “inclui § 2º no art. 41, da Lei nº 6.766, de 19 de 
dezembro de 1979, numerando-se como parágrafo 1º 
o atual parágrafo único”, estabelecendo que para o re-
gistro de loteamento suburbano de pequeno valor im-
plantado irregularmente até 31 de dezembro de 1999 
e regularizado por lei municipal, não há necessidade 
de aprovação da documentação por outro órgão, no 
Plenário 7 do Anexo II da Câmara dos Deputados, com 
a presença dos Senhores Deputados Maria do Carmo 
Lara – Presidente; Marcelo Melo, Angela Amin e Jorge 
Khoury – Vice-Presidentes; Renato Amary – Relator; 
Arnaldo Jardim, Ayrton Xerez, Fernando Chucre, Ivan 
Valente, José Eduardo Cardozo, José Guimarães, José 
Paulo Tóffano, Luiz Bittencourt e Marcelo Serafim – Ti-
tulares; Alex Canziani, Beto Mansur, Celso Russoman-
no, Edson Santos, Eduardo Sciarra, Joseph Bandeira, 
Ricardo Tripoli e Zezéu Ribeiro – Suplentes. Deixaram 
de comparecer os Deputados Arnaldo Vianna, Carlos 
Eduardo Cadoca, Luiz Carlos Busato e Ricardo Izar. 
ABERTURA: Havendo número regimental, o senhor 
Presidente declarou abertos os trabalhos. ATA: A leitura 
da ata da 8ª reunião, realizada em 07.11.07, foi dispen-
sada, por solicitação do Deputado Zezéu Ribeiro. Em 
votação, a ata foi aprovada, sem restrições. ORDEM DO 
DIA: A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 
ORDINÁRIA 1 – PROJETO DE LEI Nº 3.057/00 – do 
Sr. Bispo Wanderval – que “inclui § 2º no art. 41, da Lei 
nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, numerando-se 
como parágrafo 1º o atual parágrafo único”. (Apensados: 
PL 5499/2001, PL 5894/2001, PL 6180/2002 (Apen-
sados: PL 7363/2002 e PL 3403/2004 (Apensados: 
PL 5760/2005 e PL 6020/2005)), PL 6220/2002, PL 
550/2003, PL 754/2003, PL 1001/2003, PL 2454/2003, 
PL 2699/2003 e PL 20/2007 (Apensados: PL 31/2007, 
PL 289/2007, PL 449/2007 (Apensado: PL 846/2007), 
PL 455/2007 e PL 1092/2007)). PARECER: favorável, 
com substitutivo e com complementação de voto. Logo 
no início da ordem do dia, a Presidente relatou o acordo 
prévio que os parlamentares membros da Comissão 
fizeram para que votassem o substitutivo oferecido na 
complementação de voto do Relator naquela reunião 
e deixassem a votação dos destaques para a próxi-
ma. Passou, então, a palavra ao Relator para que ele 
expusesse as mudanças efetuadas em seu parecer, 
desde a sua apresentação em trinta e um de outubro 
próximo passado. O Relator, com a palavra, elencou as 
modificações e explicitou quais delas foram decorrentes 
das sugestões apresentadas nos votos em separado 
dos Deputados Arnaldo Jardim, Ricardo Tripoli, Cel-
so Russomano, Alex Canziani, Zezéu Ribeiro, Edson 
Santos, Fernando Chucre, Sarney Filho, Chico Lopes 
e Ivan Valente. Durante a leitura, o Relator, precisando 
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ausentar-se por um breve período, solicitou ao Deputa-
do Arnaldo Jardim que o substituísse. De volta, concluiu 
a sua explanação. Em seguida, falaram os Deputados 
Zezéu Ribeiro, Fernando Chucre, Ivan Valente, Ayrton 
Xerez, Celso Russomano e Alex Canziani. O Deputa-
do Zezéu Ribeiro manifestou sua preocupação quan-
to às quatro questões ainda pendentes de consenso: 
registros, Direito do consumidor, relação ambiental e 
urbanística e loteamentos fechados; e a sua expecta-
tiva de que a Comissão resolvesse tais assuntos ao 
deliberar sobre os destaques. Foi apoiado pela Presi-
dente e pelo Deputado Fernando Chucre. O Deputado 
Ivan Valente reclamou mais tempo para analisar o texto 
modificado. O Deputado José Guimarães desistiu da 
palavra. Anunciada a votação, a Presidente informou 
ao plenário que haviam sido apresentados cinqüenta e 
três requerimentos de destaque. Em votação, foi apro-
vado o parecer favorável do Relator, com Substitutivo e 
Complementação de Voto, ressalvados os destaques, 
contra o voto do Deputado Ivan Valente. Conforme 
entendimentos, a votação dos destaques ficou para 
a reunião seguinte. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a tratar, a Presidente encerrou a reunião às 
quinze horas e cinqüenta e oito minutos. E, para cons-
tar, eu ___________________, Leila Machado Cam-
pos, Secretária, lavrei a presente Ata, que, após lida e 
aprovada, será assinada pelo Presidente e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro teor foi 
gravado, passando o arquivo de áudio correspondente 
a integrar o acervo documental desta reunião. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A  
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI 

 Nº 3057, DE 2000, DO SR. WANDERVAL SANTOS, 
QUE “INCLUI §2º NO ART. 41 DA LEI Nº 6.766, DE 

19 DE DEZEMBRO DE 1979, NUMERANDO-SE 
COMO PARÁGRAFO 1º O ATUAL PARÁGRAFO 

ÚNICO” (ESTABELECENDO QUE, PARA O  
REGISTRO DE LOTEAMENTO SUBURBANO DE 
PEQUENO VALOR, IMPLANTADO IRREGULAR-

MENTE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 1999 E  
REGULARIZADO POR LEI MUNICIPAL, NÃO HÁ 
NECESSIDADE DE APROVAÇÃO DA DOCUMEN-
TAÇÃO POR OUTRO ORGÃO). (PARCELAMENTO 

DO SOLO PARA FINS URBANOS)

Ata da 10ª Reunião Ordinária Realizada em 05 
de dezembro de 2007. 

Às vinte horas e quarenta e dois minutos do dia 
cinco de dezembro de dois mil e sete, reuniu-se a Co-
missão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto 
de Lei nº 3057, de 2000, do Senhor Bispo Wanderval, 
que “inclui § 2º no art. 41, da Lei nº 6.766, de 19 de 
dezembro de 1979, numerando-se como parágrafo 1º 

o atual parágrafo único”, estabelecendo que para o re-
gistro de loteamento suburbano de pequeno valor im-
plantado irregularmente até 31 de dezembro de 1999 
e regularizado por lei municipal, não há necessidade 
de aprovação da documentação por outro órgão, no 
Plenário 8 do Anexo II da Câmara dos Deputados, com 
a presença dos Senhores Deputados Maria do Carmo 
Lara – Presidente; Marcelo Melo, Angela Amin e Jorge 
Khoury – Vice-Presidentes; Renato Amary – Relator; 
Arnaldo Jardim, Ayrton Xerez, Fernando Chucre, Ivan 
Valente, José Eduardo Cardozo, José Guimarães, José 
Paulo Tóffano, Luiz Bittencourt, Luiz Carlos Busato, 
Marcelo Serafim e Ricardo Izar – Titulares; Alex Can-
ziani, Celso Maldaner, Celso Russomanno, Chico Lo-
pes, Edson Santos, Eduardo Sciarra e Zezéu Ribeiro 
– Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados 
Arnaldo Vianna e Carlos Eduardo Cadoca. ABERTU-
RA: Havendo número regimental, o senhor Presiden-
te declarou abertos os trabalhos. ATA: A leitura da ata 
da 9ª reunião, realizada em 21.11.07, foi dispensada, 
por solicitação do Deputado Ricardo Izar. Em votação, 
a ata foi aprovada, sem restrições. ORDEM DO DIA: 
Apreciação dos cinqüenta e três destaques apresen-
tados ao PROJETO DE LEI Nº 3.057/00 – do Sr. Bispo 
Wanderval – que “inclui § 2º no art. 41, da Lei nº 6.766, 
de 19 de dezembro de 1979, numerando-se como 
parágrafo 1º o atual parágrafo único”. (Apensados: 
PL 5499/2001, PL 5894/2001, PL 6180/2002 (Apen-
sados: PL 7363/2002 e PL 3403/2004 (Apensados: 
PL 5760/2005 e PL 6020/2005)), PL 6220/2002, PL 
550/2003, PL 754/2003, PL 1001/2003, PL 2454/2003, 
PL 2699/2003 e PL 20/2007 (Apensados: PL 31/2007, 
PL 289/2007, PL 449/2007 (Apensado: PL 846/2007), 
PL 455/2007 e PL 1092/2007)). Logo no início, a Presi-
dente informou que havia sobre a Mesa Requerimen-
to, do Deputado José Eduardo Cardozo, para votação 
em globo da admissibilidade dos destaques simples, 
excetuados os de números 3, 8 e 16/07. No encami-
nhamento, o autor ressaltou que essa conformação 
buscava atender ao acordo realizado entre os deputa-
dos para que fosse possível a apreciação da matéria 
na Comissão. Em votação, a Presidente informou a 
aprovação do Requerimento de votação em globo de 
admissibilidade. Em seguida, a rejeição, pela ordem da 
planilha, dos destaques números: 19, 9, 12, 20,18, 35, 
29, 33, 36, 11, 1, 31, 2, 30, 26, 27, 22, 28, 23, 32, 37 
e 24/07. Ainda em decorrência do acordo, o Deputado 
Celso Russomano retirou os destaques números: 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 40/07. 
Passou-se, então, à votação dos destaques restan-
tes. 1) DVS nº 14/07, da Bancada do PSDB – com o 
objetivo de suprimir o § 4º do art. 4º do Substitutivo 
do Relator. Em votação, o destaque foi rejeitado; ficou 
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mantido o texto do Relator. 2) DS nº 10/07, da Ban-
cada do PT – com o objetivo de substituir a redação 
do art. 8º do Substitutivo do Relator pelo art. 11 do 
PL 20/07. Em votação, foi aprovada nova redação ao 
art. 8º, conforme acordo realizado entre os deputa-
dos membros. Em seguida, o destaque foi retirado. 3) 
DVS nº 4/07, da Bancada do PT – com o objetivo de 
suprimir o inciso VII do § 1º do art. 11 do Substitutivo 
do Relator. Em votação, o destaque foi rejeitado; ficou 
mantido o texto do Relator. 4) DVS nº 15/07, da Ban-
cada do PSDB – com o objetivo de suprimir o inciso 
II do art. 10 do Substitutivo do Relator. Em votação, o 
destaque foi rejeitado; ficou mantido o texto do Relator. 
5) DS nº 13/07, da Bancada do PSDB – com o objetivo 
de incluir a emenda nº 56/06-CE como artigo 13 no 
Substitutivo do Relator, renumerando-se os demais. O 
destaque foi retirado pela Vice-Liderança do PSDB. 6) 
DVS nº 3/07, dos Deputados Edson Santos e Chico 
Lopes, com o objetivo de suprimir o § 2º do art. 21 do 
Substitutivo do Relator. Em votação, foi aprovada a ad-
missibilidade do destaque e, em seguida, o destaque 
foi aprovado; foi suprimido o § 2º do art. 21 do Substi-
tutivo do Relator. 7) DVS nº 39/07, da Bancada do PP 
– com o objetivo de suprimir o art. 32 do Substitutivo 
do Relator. Em votação, o destaque foi rejeitado; ficou 
mantido o texto do Relator. 8) DVS nº 7/07, da Banca-
da do PT – com o objetivo de suprimir o inciso II do § 
3º do art. 33 do Substitutivo do Relator. Em votação, 
o destaque foi rejeitado; ficou mantido o texto do Re-
lator. 9) DVS nº 16/07, do Deputado Fernando Chucre 
e outros, com o objetivo de suprimir o § 4º do art. 35 
do Substitutivo do Relator. Em votação, foi aprovada 
nova redação para o § 4º do art. 35, conforme acordo 
realizado entre os deputados membros. Em seguida, 
o destaque foi retirado. 10) DVS nº 34/07, da Banca-
da do PV – com o objetivo de suprimir o inciso I do § 
3º do art. 86 do Substitutivo do Relator. Em votação, o 
destaque foi rejeitado; ficou mantido o texto do Relator. 
11) DVS nº 5/07, da Bancada do PT – com o objetivo 
de suprimir o art. 124 do Substitutivo do Relator. Em 
votação, foi aprovada nova redação para o art. 124, 
conforme acordo realizado entre os deputados mem-
bros. Em seguida, o destaque foi retirado. 12) DVS nº 
8/07, dos Deputados Zezéu Ribeiro e Edson Santos, 
com o objetivo de suprimir o art. 136. Em votação, foi 
aprovada a admissibilidade e, em seguida, a supres-
são dos incisos I a XI do art. 136, mantendo-se o inciso 
XII. 13) DVS nº 25/07, da Bancada do PPS – com o 
objetivo de suprimir o inciso XII do art. 136 do Substi-
tutivo do Relator. Em votação, o destaque foi rejeitado; 
ficou mantido o texto do Relator. O destaque nº 6/07 foi 
prejudicado por ter sido acatado na complementação 
de voto do Relator. Os destaques nº s 17 e 21/07 fo-

ram retirados pelo autor. Não houve consenso para a 
votação do DVS nº 38/07, da Bancada do PP – com o 
objetivo de suprimir o art. 60 do Substitutivo do Relator, 
ficando sua votação para a semana seguinte. Ao final, 
a Presidente e o Relator manifestaram agradecimentos 
aos deputados da Comissão, às assessorias, tanto da 
Câmara quanto das que representaram entidades do 
Governo e da sociedade civil interessadas na aprova-
ção da matéria. ENCERRAMENTO: Nada mais haven-
do a tratar, a Presidente encerrou a reunião às vinte e 
uma horas e trinta e quatro minutos. E, para constar, 
eu ___________________, Leila Machado Campos, 
Secretária, lavrei a presente Ata, que, após lida e 
aprovada, será assinada pelo Presidente e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro teor foi 
gravado, passando o arquivo de áudio correspondente 
a integrar o acervo documental desta reunião. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A  
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI  

Nº 3057, DE 2000, DO SR. WANDERVAL SANTOS, 
QUE “INCLUI §2º NO ART. 41 DA LEI Nº 6.766, DE 

19 DE DEZEMBRO DE 1979, NUMERANDO-SE 
COMO PARÁGRAFO 1º O ATUAL PARÁGRAFO 

ÚNICO” (ESTABELECENDO QUE, PARA O  
REGISTRO DE LOTEAMENTO SUBURBANO DE 
PEQUENO VALOR, IMPLANTADO IRREGULAR-

MENTE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 1999 E  
REGULARIZADO POR LEI MUNICIPAL, NÃO HÁ 
NECESSIDADE DE APROVAÇÃO DA DOCUMEN-
TAÇÃO POR OUTRO ORGÃO). (PARCELAMENTO 

DO SOLO PARA FINS URBANOS)

Ata da 11ª Reunião Ordinária Realizada em 12 
de dezembro de 2007. 

Às quinze horas e cinqüenta e cinco minutos do 
dia doze de dezembro de dois mil e sete, reuniu-se a 
Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Pro-
jeto de Lei nº 3057, de 2000, do Senhor Bispo Wander-
val, que “inclui § 2º no art. 41, da Lei nº 6.766, de 19 
de dezembro de 1979, numerando-se como parágrafo 
1º o atual parágrafo único”, estabelecendo que para o 
registro de loteamento suburbano de pequeno valor im-
plantado irregularmente até 31 de dezembro de 1999 e 
regularizado por lei municipal, não há necessidade de 
aprovação da documentação por outro órgão, no Ple-
nário 8 do Anexo II da Câmara dos Deputados, com a 
presença dos Senhores Deputados Maria do Carmo 
Lara – Presidente; Marcelo Melo, Angela Amin e Jorge 
Khoury – Vice-Presidentes; Renato Amary – Relator; 
Arnaldo Jardim, Ayrton Xerez, Carlos Eduardo Cado-
ca, Fernando Chucre, Ivan Valente, José Guimarães, 
Luiz Bittencourt, Luiz Carlos Busato, Marcelo Serafim 
e Ricardo Izar – Titulares; Alex Canziani, Bruno Araú-
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jo, Celso Maldaner, Celso Russomanno, Chico Lopes, 
Edson Santos, Eduardo Sciarra, Joseph Bandeira e 
Zezéu Ribeiro – Suplentes. Deixaram de comparecer 
os Deputados Arnaldo Vianna, José Eduardo Cardozo 
e José Paulo Tóffano. ABERTURA: Havendo número 
regimental, o senhor Presidente declarou abertos os 
trabalhos. ATA: A leitura da ata da 10ª reunião, realizada 
em 05.12.07, foi dispensada, por solicitação do Deputa-
do Ayrton Xerez. Em votação, a ata foi aprovada, sem 
restrições. ORDEM DO DIA: apreciação do destaque nº 
38/07 apresentado ao PROJETO DE LEI Nº 3.057/00 – 
do Sr. Bispo Wanderval – que “inclui § 2º no art. 41, da 
Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, numerando-
-se como parágrafo 1º o atual parágrafo único”. (Apen-
sados: PL 5499/2001, PL 5894/2001, PL 6180/2002 
(Apensados: PL 7363/2002 e PL 3403/2004 (Apensa-
dos: PL 5760/2005 e PL 6020/2005)), PL 6220/2002, PL 
550/2003, PL 754/2003, PL 1001/2003, PL 2454/2003, 
PL 2699/2003 e PL 20/2007 (Apensados: PL 31/2007, 
PL 289/2007, PL 449/2007 (Apensado: PL 846/2007), 
PL 455/2007 e PL 1092/2007)). APROVADO O PARE-
CER REFORMULADO COM COMPLEMENTAÇÃO 
DE VOTO. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a 
tratar, a Presidente encerrou a reunião às dezoito ho-
ras e trinta e dezessete minutos. E, para constar, eu 
_____________________, Leila Machado Campos, 
Secretária, lavrei a presente Ata, aprovada pela Co-
missão nos termos do arquivo de áudio que integra o 
acervo documental da Casa, que será encaminhada 
para publicação do Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À  

CONSTITUIÇÃO Nº 98-A, DE 2007, DO SENHOR 
OTÁVIO LEITE, QUE “ACRESCENTA A ALÍNEA 

(E) AOINCISO VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL”, INSTITUINDO IMUNIDADE TRIBUTÁ-
RIA SOBRE OS FONOGRAMAS E VIDEOFONO-
GRAMAS MUSICAIS PRODUZIDOS NO BRASIL, 

CONTENDO OBRAS MUSICAIS OU LÍTERO-
-MUSICAIS DE AUTORES BRASILEIROS, E/OU 
OBRAS EM GERAL INTERPRETADAS POR AR-

TISTAS BRASILEIROS, BEM COMO OS  
SUPORTES MATERIAIS OU ARQUIVOS DIGITAIS 
QUE OS CONTENHAM (FONOGRAMAS/VIDEO-

FONOGRAMAS MUSICAIS). 

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 9ª Reunião Ordinária, Realizada em 14 
de abril de 2009. 

Às quatorze horas e vinte e sete minutos do dia 
quatorze de abril de dois mil e nove, reuniu-se a Co-
missão Especial destinada a proferir parecer à Proposta 

de Emenda à Constituição nº 98-A, de 2007, do Senhor 
Otávio Leite, que “acrescenta a alínea (e) ao inciso VI 
do art. 150 da Constituição Federal”, instituindo imuni-
dade tributária sobre os Fonogramas e Videofonogra-
mas musicais produzidos no Brasil, contendo obras 
musicais ou lítero-musicais de autores brasileiros, e/ou 
obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, 
bem como os suportes materiais ou arquivos digitais 
que os contenham, no Plenário 7 do Anexo II da Câ-
mara dos Deputados, com a presença dos Senhores 
Deputados Décio Lima – Presidente; Marcelo Serafim e 
Chico Alencar – Vice-Presidentes; André de Paula, Bi-
lac Pinto, Chico D’Angelo, Otavio Leite e Vanessa Gra-
zziotin – Titulares; Francisco Praciano, Lincoln Portela 
e Marinha Raupp – Suplentes. Compareceu também o 
Deputado Cleber Verde, como não-membro. Deixaram 
de comparecer os Deputados Albano Franco, Antônio 
Andrade, Arnaldo Jardim, Edigar Mão Branca, Elismar 
Prado, José Otávio Germano, Luiz Bittencourt, Marcos 
Montes e Nelson Trad. ABERTURA: O Senhor Presi-
dente declarou abertos os trabalhos e colocou em apre-
ciação a Ata da 8º reunião, realizada no dia 1º de abril 
de 2009. Dispensada a leitura, o Senhor Deputado Mar-
celo Serafim solicitou que a discussão e votação fosse 
sobrestada até que se atingisse o número regimental 
necessário. O Senhor Deputado Décio Lima, Presiden-
te, atendeu a solicitação e, na seqüência, passou-se ao 
EXPEDIENTE: Correspondências Recebidas: 1 – Ofí-
cio do Líder do PT – indicando o Deputado Francisco 
Praciano para integrar esta Comissão na condição de 
suplente; 2 –Ofício do Líder do PSDB – indicando para 
integrar este Colegiado, na condição de suplente, o De-
putado Vanderlei Macris; 3 – Email da Sra. Maria Inês, 
jornalista responsável pelo Portal SMD, informando que 
o Cantor Ralf, impossibilitado de comparecer à presente 
reunião, em virtude de compromissos assumidos ante-
riormente, sugere a data de 23/04, quinta-feira, às 14h 
para o seu comparecimento; 4 – Ofício nº 161-L/09, do 
Líder do DEM – indicando o Deputado André de Paula 
para integrar, como membro titular, esta Comissão; e 
5 – Ofício nº 298/09, do Líder do Bloco PMDB/PT/PP/
PR/PTB/PSC/PTC/PtdoB, Deputado Henrique Eduardo 
Alves, comunicando que o Deputado Wladimir Costa e a 
Deputada Marinha Raupp passam a integrar, na qualida-
de de suplente, este Colegiado. Comunicação: O Senhor 
Presidente, Deputado Décio Lima, informou que o prazo 
para esta Comissão proferir parecer à PEC 98-A/07 foi 
prorrogado por mais 20 sessões. ORDEM DO DIA: I – 
Audiência Publica com os seguintes convidados: Senhor 
Felipe Radicetti, do Núcleo Independente de Músicos; e 
Senhor Carlos Cavalcante de Lacerda, Secretário para 
Assuntos Parlamentares da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores Metalúrgicos – CNTM. Após as exposi-
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ções dos palestrantes, usaram da palavra os Senhores 
Deputados Otávio Leite e Francisco Praciano. Às quinze 
horas e vinte e dois minutos, havendo quorum de vo-
tação, o Senhor Presidente colocou em votação a Ata 
da reunião anterior que foi aprovada sem restrições. Na 
seqüência, passou a palavra aos Senhores Deputados 
Marcelo Serafim e Vanessa Grazziotin; aos convidados 
para suas considerações finais; e ao Senhor Carlos Edu-
ardo, representante da Associação Brasileira de Música 
Independente – ABMI para esclarecimentos acerca da 
matéria em debate. II – Apreciação de Requerimento: 
REQUERIMENTO Nº 14/09 – do Sr. Otávio Leite – que 
“Requer que sejam convocados os Senhores Felipe Ra-
dicetti, tecladista, cantor e compositor; Ricardo Feghali, 
representante da banda Roupa Nova; Carlos Eduardo, 
representante da Associação Brasileira de Música Inde-
pendente – ABMI; para prestarem esclarecimentos a esta 
Comissão sobre as questões que tratam da imunidade 
tributária sobre os fonogramas e videofonogramas no 
país”. O requerimento foi retirado pelo autor, Deputado 
Otávio Leite. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo 
a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião às 
dezesseis horas e trinta e um minuto. E, para constar, 
eu ______________________, Angélica Fialho, lavrei 
a presente Ata, que, após lida, discutida e aprovada, 
será assinada pelo Presidente, Deputado Décio Lima 
______________________, e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados. O inteiro teor foi gravado, pas-
sando o arquivo de áudio correspondente a integrar o 
acervo documental desta reunião. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À  

CONSTITUIÇÃO Nº 98-A, DE 2007, DO SENHOR 
OTÁVIO LEITE, QUE “ACRESCENTA A ALÍNEA 

(E) AOINCISO VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL”, INSTITUINDO IMUNIDADE TRIBUTÁ-
RIA SOBRE OS FONOGRAMAS E VIDEOFONO-
GRAMAS MUSICAIS PRODUZIDOS NO BRASIL, 

CONTENDO OBRAS MUSICAIS OU LÍTERO-
-MUSICAIS DE AUTORES BRASILEIROS, E/OU 
OBRAS EM GERAL INTERPRETADAS POR AR-

TISTAS BRASILEIROS, BEM COMO OS  
SUPORTES MATERIAIS OU ARQUIVOS DIGITAIS 
QUE OS CONTENHAM (FONOGRAMAS/VIDEO-

FONOGRAMAS MUSICAIS). 

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 10ª Reunião Ordinária, Realizada em 
17 de junho de 2009. 

Às quatorze horas e quarenta e quatro minutos 
do dia dezessete de junho de dois mil e nove, reuniu-
-se a Comissão Especial destinada a proferir parecer à 

Proposta de Emenda à Constituição nº 98-A, de 2007, 
do Senhor Otávio Leite, que “acrescenta a alínea (e) ao 
inciso VI do art. 150 da Constituição Federal”, instituindo 
imunidade tributária sobre os Fonogramas e Videofono-
gramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras 
musicais ou lítero-musicais de autores brasileiros, e/ou 
obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, 
bem como os suportes materiais ou arquivos digitais 
que os contenham, no Plenário 12 do Anexo II da Câ-
mara dos Deputados, com a presença dos Senhores 
Deputados Décio Lima – Presidente; Marcelo Serafim 
e Chico Alencar – Vice-Presidentes; José Otávio Ger-
mano – Relator; Albano Franco, André de Paula, Átila 
Lins, Luiz Bittencourt, Marcos Montes, Otavio Leite e 
Vanessa Grazziotin – Titulares; Fábio Faria, Fábio Ra-
malho, Francisco Praciano, Lupércio Ramos, Sabino 
Castelo Branco, Vanderlei Macris e Wladimir Costa – 
Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados Ar-
naldo Jardim, Bilac Pinto, Chico D’Angelo, Edigar Mão 
Branca, Elismar Prado, Nelson Trad e Paulo Roberto 
Pereira. ABERTURA: Havendo número regimental, o 
Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e 
informou que a lista de inscrição para os debates es-
taria aberta até o início da discussão da matéria. ATA: 
O Senhor Presidente, a pedido da Senhora Deputada 
Vanessa Graziottin, solicitou ao Senhor Deputado Fran-
cisco Praciano que procedesse à leitura da Ata. Não 
houve discussão. Em votação, a Ata da 9ª reunião foi 
aprovada, contra os votos dos Senhores Deputados 
Marcelo Serafim e Vanessa Grazziotin que, na seqüên-
cia, solicitaram verificação de votação. Após a chama-
da nominal dos Senhores Deputados, foi constatada 
a falta de quorum de votação para apreciação da Ata 
da reunião anterior. Passou-se, nos termos do § 3º do 
art. 82 do RICD, ao debate das matérias constantes 
da pauta. ORDEM DO DIA: A – Proposições Sujeitas 
à Apreciação do Plenário: DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 
1 – PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
98/07 – do Sr. Otavio Leite – que “acrescenta a alínea 
“e” ao inciso VI do art. 150 da Constituição Federal, 
instituindo imunidade tributária sobre os Fonogramas 
e Videofonogramas musicais produzidos no Brasil, 
contendo obras musicais ou lítero-musicais de auto-
res brasileiros, e/ou obras em geral interpretadas por 
artistas brasileiros, bem como os suportes materiais 
ou arquivos digitais que os contenham”. RELATOR: 
Deputado JOSÉ OTÁVIO GERMANO. PARECER: pela 
aprovação da PEC nº 98/2007. Concedida vista conjunta 
aos Senhores Deputados André de Paula, Átila Lins, 
Marcelo Serafim, Otavio Leite e Vanessa Grazziotinº 
Usaram da palavra os Senhores Deputados Marcelo 
Serafim, Vanessa Grazziotin e Átila Lins. ENCERRA-
MENTO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Pre-
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sidente encerrou a reunião às quinze horas e treze 
minutos, antes convocando reunião ordinária para o 
dia cinco de agosto do corrente ano, quarta-feira, às 
quatorze horas e trinta minutos E, para constar, eu 
______________________, Angélica Fialho, lavrei 
a presente Ata, que, após lida, discutida e aprovada, 
será assinada pelo Presidente, Deputado Décio Lima 
______________________, e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados. O inteiro teor foi gravado, pas-
sando o arquivo de áudio correspondente a integrar o 
acervo documental desta reunião. 

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A  
EXAMINAR, NO PRAZO DE 30 DIAS, O PARE-

CER PROFERIDO PELA COMISSÃO ESPECIAL 
AO PROJETO DE LEI Nº 203, DE 1991, QUE DIS-
PÕE SOBRE O ACONDICIONAMENTO, A COLE-
TA, O TRATAMENTO, O TRANSPORTE E A DES-
TINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS 
DE SAÚDE, COM VISTAS A VIABILIZAR, JUNTO 
À CASA, A DELIBERAÇÃO SOBRE A MATÉRIA. 

(RESÍDUOS SÓLIDOS)

Ata da 1ª Reunião Ordinária Realizada em 19 
de junho de 2008. 

Às dez horas e vinte e quatro minutos do dia de-
zenove de junho de dois mil e oito, reuniu-se a Grupo 
de Trabalho destinado a examinar o parecer proferido 
pela Comissão Especial ao Projeto de Lei nº 203, de 
1991, que dispõe sobre o acondicionamento, a coleta, o 
tratamento, o transporte e a destinação final dos resídu-
os de serviços de saúde, com vistas a viabilizar, junto à 
Casa, a deliberação sobre a matéria, no Plenário 15 do 
Anexo II da Câmara dos Deputados, com a presença dos 
Senhores Deputados Arnaldo Jardim – Coordenador; 
Armando Monteiro, Fernando Ferro, José Otávio Ger-
mano, Lelo Coimbra, Paulo Henrique Lustosa e Paulo 
Teixeira – Titulares. Deixaram de comparecer os De-
putados Dr. Nechar, Luiza Erundina, Marcelo Almeida, 
Maurício Quintella Lessa e Paulo Abi-Ackel. ABERTU-
RA: Havendo número regimental, o senhor Presidente 
declarou abertos os trabalhos. EXPEDIENTE: O Presi-
dente comunicou o recebimento das seguintes corres-
pondências: Of. nº 61/08/Coff, de 13.06.08, do Senhor 
Wagner Primo Figueiredo Júnior, Diretor da Consultoria 
de Orçamento e Fiscalização Financeira, indicando o 
consultor de orçamento Osvaldo Maldonado Sanches 
para prestar assessoramento técnico a este Grupo de 
Trabalho, quanto aos aspectos de adequação financei-
ra e orçamentária; Of-gablc nº 146/2008, de 17.06.08, 
do Deputado Lelo Coimbra, PMDB/ES, solicitando a 
inclusão do Estado do Espírito Santo na programação 
das visitas do Grupo de Trabalho destinado a exami-
nar o parecer proferido pela Comissão Especial ao PL 

203/91, para averiguação dos métodos de tratamento das 
questões relacionadas à coleta e ao acondicionamento 
dos resíduos no Estado; Of. nº 50/2008, de 12.06.08, do 
Senhor Ricardo J. Pereira Rodrigues, Diretor da Con-
sultoria Legislativa, designando as consultoras Suely 
Mara Vaz Guimarães de Araujo e Ilídia da Ascenção 
Garrido Martins para prestar assessoramento técnico, 
legislativo e especializado a este Grupo de Trabalho. 
ORDEM DO DIA: Definição do roteiro dos trabalhos. O 
Presidente nomeou os servidores que estariam dando 
suporte técnico e especializado aos trabalhos do Grupo; 
comunicou que, além dos mencionados, solicitaria tam-
bém a indicação de um especialista na área tributária e 
procedeu à apresentação do Roteiro de Trabalho, que 
implicava na realização de três audiências públicas e 
duas visitas, uma ao Estado do Espírito Santo e outra 
ao de São Paulo, estas últimas, para conhecerem, no 
local, experiências bem sucedidas de reciclagem. Em 
discussão, houve concordância com o cronograma de 
atividades: para a primeira audiência (1º de julho) seria 
convidado o Ministro do Meio Ambiente, ou represen-
tante por ele indicado, que explanaria o Projeto de Lei nº 
1991/07, proposto pelo Executivo; na segunda audiência 
(08 de julho), que teria como temas o princípio poluidor-
-pagador, a logística reversa e a integração das Coope-
rativas de Catadores, seriam ouvidos representantes da 
CNI, do CEMPRE (ONG), do ICTR e o jurista Hermann 
Benjamin; e na terceira audiência (15 de julho), que tra-
taria dos instrumentos fiscais e tributários necessários 
a uma política nacional de resíduos, seria convidado o 
economista Ronaldo Seroa da Mota, do IPEA, além de 
outros que poderiam ser indicados pelos deputados. 
O Deputado Fernando Ferro sugeriu que na segunda 
audiência fosse ouvido também um representante de 
cooperativa de catadores. Em votação, o Roteiro de Tra-
balho do Coordenador foi aprovado, com o acatamen-
to da sugestão apresentada pelo Deputado Fernando 
Ferro. Em seguida, o Presidente submeteu ao plenário 
a inclusão, extrapauta, do Requerimento nº 01/08, de 
sua autoria, convidando o Ministro do Meio Ambiente, 
Carlos Minc, para apresentar ao Grupo de Trabalho a 
proposta de Política Nacional de Resíduos Sólidos, en-
caminhada pelo Poder Executivo a esta Casa, em seu 
Projeto de Lei nº 1991/07. Em votação, foram aprovadas 
tanto a inclusão extrapauta quanto o Requerimento nº 
01/08. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, 
o Presidente encerrou a reunião às dez horas e trinta 
e oito minutos, antes convocando a próxima para o dia 
primeiro de julho, às catorze horas e trinta minutos. E, 
para constar, eu _____________________, Leila Ma-
chado Campos, Secretária, lavrei a presente Ata, que, 
após lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e 
publicada no Diário da Câmara dos Deputados. 
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GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A  
EXAMINAR, NO PRAZO DE 30 DIAS, O  

PARECER PROFERIDO PELA COMISSÃO ES-
PECIAL AO PROJETO DE LEI Nº 203, DE 1991, 
QUE DISPÕE SOBRE O ACONDICIONAMENTO, 
A COLETA, O TRATAMENTO, O TRANSPORTE E 
A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SER-
VIÇOS DE SAÚDE, COM VISTAS A VIABILIZAR, 
JUNTO À CASA, A DELIBERAÇÃO SOBRE A  

MATÉRIA. (RESÍDUOS SÓLIDOS)

Ata da 2ª Reunião Ordinária Realizada em 01 
de julho de 2008. 

Às quinze horas do dia um de julho de dois mil e 
oito, reuniu-se a Grupo de Trabalho destinado a examinar 
o parecer proferido pela Comissão Especial ao Projeto 
de Lei nº 203, de 1991, que dispõe sobre o acondiciona-
mento, a coleta, o tratamento, o transporte e a destina-
ção final dos resíduos de serviços de saúde, com vistas 
a viabilizar, junto à Casa, a deliberação sobre a matéria, 
no Plenário 12 do Anexo II da Câmara dos Deputados, 
com a presença dos Senhores Deputados Arnaldo Jar-
dim – Coordenador; Dr. Nechar, Fernando Ferro, Jorge 
Khoury, José Otávio Germano, Luiza Erundina e Paulo 
Teixeira – Titulares. Deixaram de comparecer os Deputa-
dos Armando Monteiro, Lelo Coimbra, Marcelo Almeida, 
Maurício Quintella Lessa, Paulo Abi-Ackel e Paulo Henri-
que Lustosa. ABERTURA: Havendo número regimental, 
o senhor Presidente declarou abertos os trabalhos. ATA: 
A leitura da ata da 1ª reunião, realizada em 19.06.08, foi 
dispensada, por solicitação do Deputado Dr. Nechar. Em 
votação, a ata foi aprovada, sem restrições. EXPEDIENTE: 
O Presidente comunicou o recebimento das seguintes 
correspondências: ofício nº 208-L-DEM/08, de 18.06.08, 
do Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, Líder do 
Democratas, indicando o Deputado Jorge Khoury para 
integrar este Grupo de Trabalho, em substituição ao De-
putado Luiz Carreira, licenciado; ofício nº 59/2008, de 
24.06.08, do Senhor Ricardo J. Pereira Rodrigues, Diretor 
da Consultoria Legislativa, designando o consultor legis-
lativo Christiano Viveiros de Carvalho para assessorar e 
acompanhar o Grupo de Trabalho, concernente a área 
de Direito Tributário; fax nº 656/2008-Pres., de 25/06/08, 
do Senhor Armando Monteiro, Presidente da CNI, infor-
mando que o Senhor Marcelo Kos, Diretor da Associa-
ção Brasileira da Indústria Química – ABIQUIM, estará 
representando a CNI na audiência pública deste Grupo 
de Trabalho do dia 08/07/08; fax nº 667/2008-Pres., de 
25/06/08, do Senhor Armando Monteiro, Presidente da 
CNI, informando que o Senhor Marco Antônio Reis Gua-
rita, Diretor de Relações Institucionais da CNI, estará re-
presentando essa instituição na audiência pública deste 
Grupo de Trabalho do dia 15/07/08. ORDEM DO DIA: A 

– Audiência pública e deliberação de requerimentos. Logo 
no início dos trabalhos, o Presidente agradeceu a presen-
ça dos representantes de entidades não-governamentais, 
estudiosos do meio ambiente, representantes de empre-
sas e outras entidades presentes; informou ao plenário 
sobre a visita que estava programada para o dia três de 
julho em São Paulo e, em seguida, passou a palavra aos 
convidados para que proferissem suas palestras. Ao tér-
mino, os Deputados Dr. Nechar, Jorge Khoury e Arnaldo 
Jardim participaram dos debates, formulando perguntas 
e apresentando suas preocupações sobre determinados 
pontos do projeto de lei do Governo. Os convidados, após 
responderem às indagações formuladas, fizeram suas 
considerações finais. Concluída a audiência pública, o 
Presidente passou ao segundo item da pauta: B – Delibe-
ração de Requerimentos: REQUERIMENTO Nº 2/08 – do 
Sr. Arnaldo Jardim – que “nos termos do Art. 24, Inciso III, 
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requer 
a Vossa Excelência, ouvido o plenário deste Grupo de 
Trabalho, que seja autorizada a participação de represen-
tantes do GT – Resíduos Sólidos na visita ao Estado de 
São Paulo no dia 03/07/08, onde conhecerão a Estação 
de Coleta”. Em votação, o Requerimento foi APROVADO. 
REQUERIMENTO Nº 3/08 – do Sr. Arnaldo Jardim – que 
“nos termos do Art. 24, Inciso III, do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, requer a Vossa Excelência, 
ouvido o plenário deste Grupo de Trabalho, que sejam 
convidados o Sr. André Vilhena – Diretor Executivo do 
Compromisso Empresarial para Reciclagem (CEMPRE), 
o Sr. Arlindo Phillipi Jr. – Presidente do Instituto de Ciência 
e Tecnologia em Resíduos e Desenvolvimento Susten-
tável (ICTR), o Sr. Herman Benjamin – Desembargador 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o Sr. Marcelo Kos 
– Diretor da Associação Brasileira da Indústria Química 
( ABIQUIM) e o Sr. Roberto Laureano da Rocha”, do Mo-
vimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis, 
para participarem de Audiência Pública que debaterá o 
Princípio Poluidor-Pagador, a Logística Reversa e a Inte-
gração das Cooperativas de Catadores na Política Nacio-
nal de Resíduos Sólidos, a ser realizada nesta Casa no 
dia 08 de julho de 2008. Em votação, o Requerimento foi 
APROVADO. REQUERIMENTO Nº 4/08 – do Sr. Arnaldo 
Jardim – que “nos termos do Art. 24, Inciso III, do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados, requer a Vossa 
Excelência, ouvido o plenário deste Grupo de Trabalho, 
que sejam convidados o Sr. Carlos Eduardo Frickman 
Young – pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA) , o Sr. Sabetai Calderone – Presidente 
do Instituto Brasil Ambiental (IBA), e o Sr. Marco Antô-
nio Guarita – Diretor de Relações Institucionais da CNI, 
para participarem da Audiência Pública que debaterá 
os Instrumentos Fiscais e Tributários necessários para 
a implementação de um Política Nacional de Resíduos 
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Sólidos a ser realizada nesta Casa no dia 15 de julho 
de 2008”. Em votação, o Requerimento foi APROVADO. 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Pre-
sidente encerrou a reunião às dezesseis horas e trinta 
e oito minutos, antes convocando a próxima para o dia 
oito de julho, às catorze horas e trinta minutos. E, para 
constar, eu _____________________, Leila Machado 
Campos, Secretária, lavrei a presente Ata, que, após lida 
e aprovada, será assinada pelo Presidente e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados. 

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A  
EXAMINAR, NO PRAZO DE 30 DIAS, O  

PARECER PROFERIDO PELA COMISSÃO ES-
PECIAL AO PROJETO DE LEI Nº 203, DE 1991, 
QUE DISPÕE SOBRE O ACONDICIONAMENTO, 
A COLETA, O TRATAMENTO, O TRANSPORTE E 
A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SER-
VIÇOS DE SAÚDE, COM VISTAS A VIABILIZAR, 
JUNTO À CASA, A DELIBERAÇÃO SOBRE A  

MATÉRIA. (RESÍDUOS SÓLIDOS)

Ata da 3ª Reunião Ordinária Realizada em 08 
de julho de 2008. 

Às quatorze horas e cinquenta e seis minutos do 
dia oito de julho de dois mil e oito, reuniu-se a Grupo 
de Trabalho destinado a examinar o parecer proferido 
pela Comissão Especial ao Projeto de Lei nº 203, de 
1991, que dispõe sobre o acondicionamento, a cole-
ta, o tratamento, o transporte e a destinação final dos 
resíduos de serviços de saúde, com vistas a viabilizar, 
junto à Casa, a deliberação sobre a matéria, no Ple-
nário 9 do Anexo II da Câmara dos Deputados, com 
a presença dos Senhores Deputados Arnaldo Jardim 
– Coordenador; Armando Monteiro, Dr. Nechar, Jorge 
Khoury, Lelo Coimbra, Paulo Abi-Ackel e Paulo Henri-
que Lustosa – Titulares. Deixaram de comparecer os 
Deputados Fernando Ferro, José Otávio Germano, 
Luiza Erundina, Marcelo Almeida, Maurício Quintella 
Lessa e Paulo Teixeira. ABERTURA: Havendo número 
regimental, o senhor Presidente declarou abertos os 
trabalhos. ATA: A leitura da ata da 2ª reunião, realizada 
em 01.07.08, foi dispensada, por solicitação do Depu-
tado Dr. Nechar. Em votação, a ata foi aprovada, sem 
restrições. EXPEDIENTE: O Presidente comunicou o 
recebimento das seguintes correspondências: do Se-
nhor Renato José Giusti, Presidente da Associação 
Brasileira de Cimento Portland – ABCP, convidando 
os membros do Grupo de Trabalho para visitarem uma 
das unidades de fabricação de cimento Portland, que 
realiza o co-processamento; do Senhor Henrique Sa-
raiva, Diretor Presidente da Usinaverde S/A, convidan-
do os membros do Grupo de Trabalho para visitarem 
o Centro Tecnológico da Usinaverde, em operação na 

Cidade Universitária Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. 
Logo no início da reunião, o Presidente agradeceu a 
participação expressiva de entidades empresariais e 
não-governamentais nominando, pelo primeiro grupo, 
a presença da Senhora Maria Eugência, Presidente da 
Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de 
Limpeza e afins – ABIPLA, e, pelo segundo, a Senho-
ra Lídia Parente, Assessora Parlamentar da Fundação 
SOS Mata Atlântica. Em seguida, relatou a visita que 
fizeram em São Paulo à Estação de Reciclagem, par-
ceria Wal-Mart e Coca-Cola e à COOPERE, coope-
rativa de catadores vinculada ao projeto supracitado. 
Relatou, ainda, a sua participação e a dos Deputa-
dos Paulo Teixeira e Dr. Nechar em audiência pública 
realizada na Assembléia Legislativa Estadual, sob a 
coordenação do Deputado Estadual Rodolfo Costa e 
Silva, em que se debateu o tema “As cooperativas de 
catadores e a mobilização social na Política Nacional 
de Resíduos Sólidos”, e que teve como convidados, 
também, o Senhor Carlos Alencastro, do Movimen-
to Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis e 
as Senhoras Nina Orlow, da Rede das Agendas 21 e 
Elizabeth Grimberg, do Fórum Lixo e Cidadania. OR-
DEM DO DIA: A – 1) Audiência pública sobre “princí-
pio poluidor-pagador, logística reversa e integração 
das cooperativas de catadores na Política Nacional de 
Resíduos”; e 2) deliberação de requerimentos. Antes 
de passar a palavra aos convidados presentes, o Pre-
sidente lamentou a ausência de três convidados: do 
Senhor Arlindo Philippi Júnior, Presidente do Instituto 
de Ciência e Tecnologia em Resíduos e Desenvolvi-
mento Sustentável – ICTR, e Severino Lima Junior, 
do Movimento Nacional de Catadores de Materiais 
Recicláveis – MNCR, que não compareceram porque 
a administração da Câmara dos Deputados não lhes 
concedeu passagens aéreas; e a do Senhor Herman 
Benjamin, que estava fora do País. Passou, então, a 
palavra ao Senhor André Vilhena, Diretor Executivo do 
Compromisso Empresarial para Reciclagem – CEM-
PRE, e, em seguida, ao Senhor Marcelo Kos, Diretor 
da Associação Brasileira da Indústria Química – ABI-
QUIM, representando a CNI, ambos convidados para 
falar sobre a logística reversa e o princípio poluidor-
-pagador. Às quinze horas e vinte e quatro minutos, 
precisando ausentar-se, o Deputado Arnaldo Jardim 
passou a presidência dos trabalhos ao Deputado Paulo 
Henrique Lustosa. Participaram dos debates os De-
putados Lelo Coimbra, Dr. Nechar e Paulo Henrique 
Lustosa, que apresentaram suas preocupações sobre 
o tema debatido. Os convidados, após esclarecimen-
tos, fizeram suas considerações finais. Concluída a 
audiência pública, o Presidente agradeceu a presença 
dos convidados e informou que, em vista do início da 
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Ordem do Dia em Plenário, não submeteria matéria à 
apreciação, ficando a votação de requerimentos adia-
da para a próxima reunião. ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião 
às dezesseis horas e quarenta e nove minutos, antes 
convocando a próxima para o dia quinze de julho, às 
catorze horas e trinta minutos. E, para constar, eu 
_____________________, Leila Machado Campos, 
Secretária, lavrei a presente Ata, que, após lida e 
aprovada, será assinada pelo Presidente e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados. 

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A  
EXAMINAR, NO PRAZO DE 30 DIAS, O  

PARECER PROFERIDO PELA COMISSÃO ES-
PECIAL AO PROJETO DE LEI Nº 203, DE 1991, 
QUE DISPÕE SOBRE O ACONDICIONAMENTO, 
A COLETA, O TRATAMENTO, O TRANSPORTE E 
A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SER-
VIÇOS DE SAÚDE, COM VISTAS A VIABILIZAR, 
JUNTO À CASA, A DELIBERAÇÃO SOBRE A  

MATÉRIA. (RESÍDUOS SÓLIDOS)

Ata da 4ª Reunião Ordinária Realizada em 13 
de agosto de 2008. 

Às quatorze horas e trinta e dois minutos do dia 
treze de agosto de dois mil e oito, reuniu-se a Grupo de 
Trabalho destinado a examinar o parecer proferido pela 
Comissão Especial ao Projeto de Lei nº 203, de 1991, 
que dispõe sobre o acondicionamento, a coleta, o tra-
tamento, o transporte e a destinação final dos resíduos 
de serviços de saúde, com vistas a viabilizar, junto à 
Casa, a deliberação sobre a matéria, no Plenário 12 do 
Anexo II da Câmara dos Deputados, com a presença 
dos Senhores Deputados Arnaldo Jardim – Coordena-
dor; Dr. Nechar, Jorge Khoury, Lelo Coimbra, Marcelo 
Almeida, Paulo Abi-Ackel e Paulo Teixeira – Titulares. 
Deixaram de comparecer os Deputados Armando Mon-
teiro, Fernando Ferro, José Otávio Germano, Luiza 
Erundina, Maurício Quintella Lessa e Paulo Henrique 
Lustosa. ABERTURA: Havendo número regimental, o 
senhor Presidente declarou abertos os trabalhos. ATA: 
A leitura da ata da 3ª reunião, realizada em 08.07.08, 
foi dispensada, por solicitação do Deputado Dr. Ne-
char. Em votação, a ata foi aprovada, sem restrições. 
ORDEM DO DIA: A – Audiência pública para debater 
o tema “Instrumentos fiscais e tributários necessários 
para a implementação de uma Política Nacional de 
Resíduos”; e B – deliberação de requerimentos. Antes 
de dar início aos trabalhos, o Presidente agradeceu a 
presença dos representantes de entidades governa-
mentais e não-governamentais, que há muito vinham 
acompanhando os debates ali realizados e mencionou 
a presença do Dr. André Vilhena, o qual participara 

recentemente de audiência promovida pelo Grupo de 
Trabalho. Chamou, então, os convidados a comporem 
a Mesa, passando-lhes a palavra. Falaram, pela or-
dem, os Senhores Carlos Eduardo Frickman Young, 
Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
– UFRJ; Sabetai Calderone, Presidente do Instituto 
Brasil Ambiental – IBA, estudioso na área de resíduos; 
e Marco Antônio Guarita, Diretor de relações institucio-
nais da Confederação Nacional da Indústria – CNI. Às 
quinze horas e seis minutos, precisando ausentar-se, 
o Deputado Arnaldo Jardim passou a presidência dos 
trabalhos ao Deputado Dr. Nechar, tendo retornado às 
dezesseis horas e dezoito minutos. Participaram dos 
debates os Deputados Marcelo Almeida, Jorge Khou-
ry e Dr. Nechar. Os convidados, após responderem às 
interpelações dos deputados, tiveram mais uma vez a 
palavra para suas considerações finais. Concluída a 
audiência pública, o Presidente elogiou a participação 
dos palestrantes, agradeceu suas presenças e passou 
ao segundo item da pauta, submetendo à apreciação 
do plenário os seguintes requerimentos: REQUERI-
MENTO Nº 5/08 – do Sr. Dr. Nechar – que requer, 
ouvido o plenário, seja realizada visita à Fábrica de 
Cimento Cimpor, que apresentará as experiências do 
picotamento e processo de queima de pneus e resí-
duos Petrobrás. Em votação: APROVADO. REQUERI-
MENTO Nº 6/08 – do Sr. Jorge Khoury – que “requer 
seja realizada visita ao Aterro Metropolitano Centro e 
ao antigo Lixão de Canabrava, em Salvador/BA”. Em 
votação: APROVADO. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião às 
dezesseis horas e cinqüenta e quatro minutos. E, para 
constar, eu _____________________, Leila Machado 
Campos, Secretária, lavrei a presente Ata, que, após 
lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e pu-
blicada no Diário da Câmara dos Deputados. 

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A  
EXAMINAR, NO PRAZO DE 30 DIAS, O  

PARECER PROFERIDO PELA COMISSÃO ES-
PECIAL AO PROJETO DE LEI Nº 203, DE 1991, 
QUE DISPÕE SOBRE O ACONDICIONAMENTO, 
A COLETA, O TRATAMENTO, O TRANSPORTE E 
A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SER-
VIÇOS DE SAÚDE, COM VISTAS A VIABILIZAR, 
JUNTO À CASA, A DELIBERAÇÃO SOBRE A  

MATÉRIA. (RESÍDUOS SÓLIDOS)

Ata da 5ª Reunião Ordinária Realizada em 18 
de novembro de 2008. 

Às quatorze horas e cinqüenta e quatro minutos 
do dia dezoito de novembro de dois mil e oito, reuniu-se 
a Grupo de Trabalho destinado a examinar o parecer 
proferido pela Comissão Especial ao Projeto de Lei nº 
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203, de 1991, que dispõe sobre o acondicionamento, 
a coleta, o tratamento, o transporte e a destinação 
final dos resíduos de serviços de saúde, com vistas 
a viabilizar, junto à Casa, a deliberação sobre a ma-
téria, no Plenário 4 da Câmara dos Deputados, com 
a presença dos Senhores Deputados Arnaldo Jardim 
– Coordenador; Armando Monteiro, Dr. Nechar, Jorge 
Khoury, José Otávio Germano e Paulo Teixeira – Ti-
tulares. Deixaram de comparecer os Deputados Fer-
nando Ferro, Lelo Coimbra, Luiza Erundina, Marcelo 
Almeida, Maurício Quintella Lessa, Paulo Abi-Ackel e 
Paulo Henrique Lustosa. ABERTURA: Havendo nú-
mero regimental, o senhor Presidente declarou aber-
tos os trabalhos. ATA: A leitura da ata da 4ª reunião, 
realizada em 13.08.08, foi dispensada, por solicitação 
do Deputado Dr. Nechar. Em votação, a ata foi apro-
vada, sem restrições. ORDEM DO DIA: A – Debate 
sobre o Relatório apresentado na reunião informal do 
dia 06.11.08; e B – Apreciação de Requerimentos. O 
Presidente, antes de passar a palavra aos deputados 
inscritos para o debate, destacou a valiosa contribuição 
dos Consultores Legislativos Suely Mara Vaz Guimarães 
de Araujo, Ilídia da Ascenção Garrido Martins Juras 
e Christiano Viveiros de Carvalho, e do Consultor de 
Orçamento Osvaldo Maldonado Sanches. Registrou o 
recebimento de sugestões ao texto por parte de entida-
des ligadas à questão dos resíduos, sugestões estas 
que seriam disponibilizadas na Internet para consulta 
dos interessados que acompanhavam a matéria. Pas-
sou, então, a palavra aos Deputados Paulo Teixeira, 
Dr. Nechar, Jorge Khoury e Armando Monteiro. Estes 
levantaram algumas preocupações sobre questões es-
pecíficas do relatório, mas o consideraram um avanço 
em relação ao parecer da Comissão Especial ao PL 
203/91, que estava pronto para votação em Plenário 
e ao texto apresentado pelo PL 1.991/2007, do Poder 
Executivo. Em seguida, o Presidente sugeriu a reali-
zação de mais duas reuniões do Grupo para os dias 
dois e nove de dezembro, a primeira para continuar o 
debate sobre a matéria e a segunda para a conclusão 
do Relatório. Lembrou aos parlamentares que no dia 
três de dezembro a Frente Parlamentar Ambientalista 
faria um café da manhã, para o qual os deputados do 
Grupo estavam convidados, com o objetivo de discutir a 
questão de resíduos. Com a palavra, o Deputado Jorge 
Khoury lamentou a não-realização da visita que seria 
feita ao Aterro Metropolitano Centro e ao antigo Lixão 
de Canabrava, em Salvador, fruto da aprovação do 
Requerimento nº 06/08, de sua autoria, tendo em vista 
a falta de tempo. Concluiu dizendo que traria material 
escrito sobre a bem-sucedida experiência da Bahia, 
seu estado. O Presidente sugeriu que o Deputado Dr. 
Nechar fizesse o mesmo em relação à visita à fábrica 

de cimento Cimpor, consubstanciada no Requerimento 
nº 05/08, de sua autoria, aprovado na reunião do dia 
treze de agosto próximo passado. Os Requerimentos 
pautados de nº 7/08 – do Sr. Paulo Teixeira – que “nos 
termos do Art. 24, Inciso III, do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa Excelên-
cia, ouvido o plenário deste Grupo de Trabalho, que 
sejam para expor sobre o tema “A Logística reversa e 
a integração dos catadores em sistemas públicos de 
reaproveitamento de Resíduos Sólidos”, a Senhora 
Elizabeth Grimberg, representante do Fórum Lixo e 
Cidadania da Cidade de São Paulo e Instituto Pólis; 
a Senhora Emília Vanda Rutkwoski, da UNICAMP e 
representante do Movimento Nacional dos Catadores 
de Materiais Recicláveis” e 8/08 – do Sr. Paulo Teixeira 
– que “nos termos do Art. 24, Inciso III, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa 
Excelência, ouvido o plenário deste Grupo de Traba-
lho, que sejam convidados para expor sobre o tema 
“Análise do ciclo de vida do produto”, a Senhora Lisa 
Gunn – Instituto de Defesa do Consumidor e o repre-
sentante da Associação Brasileira de Embalagens”, 
não foram apreciados. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião às 
quinze horas e cinqüenta e quatro minutos. E, para 
constar, eu _____________________, Leila Machado 
Campos, Secretária, lavrei a presente Ata, que, após 
lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e en-
caminhada à publicação no Diário da Câmara dos De-
putados. O inteiro teor foi gravado e o arquivo de áudio 
correspondente passa a integrar o acervo documental. 

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A  
EXAMINAR, NO PRAZO DE 30 DIAS, O  

PARECER PROFERIDO PELA COMISSÃO ES-
PECIAL AO PROJETO DE LEI Nº 203, DE 1991, 
QUE DISPÕE SOBRE O ACONDICIONAMENTO, 
A COLETA, O TRATAMENTO, O TRANSPORTE E 
A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SER-
VIÇOS DE SAÚDE, COM VISTAS A VIABILIZAR, 
JUNTO À CASA, A DELIBERAÇÃO SOBRE A  

MATÉRIA. (RESÍDUOS SÓLIDOS)

Ata da 6ª Reunião Ordinária Realizada em 16 
de junho de 2009. 

Às quinze horas e um minuto do dia dezesseis 
de junho de dois mil e nove, reuniu-se o Grupo de 
Trabalho destinado a examinar o parecer proferido 
pela Comissão Especial ao Projeto de Lei nº 203, de 
1991, que dispõe sobre o acondicionamento, a cole-
ta, o tratamento, o transporte e a destinação final dos 
resíduos de serviços de saúde, com vistas a viabilizar, 
junto à Casa, a deliberação sobre a matéria, no Ple-
nário 11 do Anexo II da Câmara dos Deputados, com 
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a presença dos Senhores Deputados Arnaldo Jardim 
– Coordenador; Dr. Nechar, Jorge Khoury, Lelo Coim-
bra, Luiza Erundina, Paulo Abi-Ackel e Paulo Henri-
que Lustosa – Titulares. Deixaram de comparecer os 
Deputados Armando Monteiro, Fernando Ferro, José 
Otávio Germano, Marcelo Almeida, Maurício Quintella 
Lessa e Paulo Teixeira. ABERTURA: Havendo número 
regimental, o senhor Presidente declarou abertos os 
trabalhos. ATA: A leitura da ata da 5ª reunião, realizada 
em 18.11.08, foi dispensada, por solicitação do Depu-
tado Dr. Nechar. Em votação, a ata foi aprovada, sem 
restrições. ORDEM DO DIA: Apreciação do Relatório 
Final do Grupo de Trabalho. O Presidente, antes da 
apresentação do Relatório, agradeceu a presença dos 
deputados; justificou a ausência do Deputado Paulo 
Teixeira, por motivo de viagem ao exterior; registrou a 
presença em plenário de diferentes entidades ligadas 
à questão de resíduos; a dos Senhores Vicente Andreu 
Guillo, Secretário de Recursos Hídricos e Ambiente 
Urbano do Ministério do Meio Ambiente; Silvano Sil-
vério da Costa, Diretor do Departamento de Ambiente 
Urbano da Secretaria Nacional de Recursos Hídricos 
e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente; 
e Wellington Pimentas, Assessor Técnico da Casa Ci-
vil da Presidência da República; destacou a valiosa 
contribuição dos Consultores Legislativos Suely Mara 
Vaz Guimarães de Araujo, Ilídia da Ascenção Garrido 
Martins Juras e Christiano Viveiros de Carvalho, do 
Consultor de Orçamento Osvaldo Maldonado Sanches; 
e da Secretária Leila Machado Campos. Em seguida, 
fez um histórico dos trabalhos realizados pelo Grupo, 
discorreu sobre alguns temas específicos abordados 
no Relatório; e sugeriu adiar a apreciação da matéria 
por mais duas semanas para que os deputados tives-
sem ainda esse tempo para analisá-la. Falaram os De-
putados Dr. Nechar, Luiza Erundina e Paulo Abi-Ackel. 
O primeiro informou, a pedido, que os Deputados Lelo 
Coimbra e Jorge Khoury haviam se ausentado para 
presidirem outras duas reuniões que estavam ocor-
rendo naquele mesmo horário na Casa. A Deputada 
Erundina, no final de sua fala, sugeriu que, se ainda 
fosse possível, convidasse o Senhor Eduardo Jorge, 
Secretário Municipal de Meio Ambiente de São Paulo, 
para falar de sua experiência naquela cidade. Nesse 
sentido, o Presidente considerou a possibilidade de que 
se agendasse um encontro com o Secretário, em São 
Paulo. Ao final, o Presidente convidou os deputados 
para um café da manhã, no dia seguinte, da Frente 
Parlamentar Ambientalista, quando seria debatido o 
tema resíduos sólidos. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião às 
quinze horas e cinquenta minutos. E, para constar, eu 
____________________________ Leila Machado 

Campos, Secretária, lavrei a presente Ata, que, após 
lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e en-
caminhada à publicação no Diário da Câmara dos De-
putados. O inteiro teor foi gravado e o arquivo de áudio 
correspondente passa a integrar o acervo documental. 

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A  
EXAMINAR, NO PRAZO DE 30 DIAS, O  

PARECER PROFERIDO PELA COMISSÃO ES-
PECIAL AO PROJETO DE LEI Nº 203, DE 1991, 
QUE DISPÕE SOBRE O ACONDICIONAMENTO, 
A COLETA, O TRATAMENTO, O TRANSPORTE E 
A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SER-
VIÇOS DE SAÚDE, COM VISTAS A VIABILIZAR, 
JUNTO À CASA, A DELIBERAÇÃO SOBRE A  

MATÉRIA. (RESÍDUOS SÓLIDOS)

Ata da 7ª Reunião Ordinária Realizada em 15 
de outubro de 2009

Às dez horas e um minuto do dia quinze de outu-
bro de dois mil e nove, reuniu-se o Grupo de Trabalho 
destinado a examinar o parecer proferido pela Comissão 
Especial ao Projeto de Lei nº 203, de 1991, que dispõe 
sobre o acondicionamento, a coleta, o tratamento, o 
transporte e a destinação final dos resíduos de serviços 
de saúde, e apensados, com vistas a viabilizar, junto à 
Casa, a deliberação sobre a matéria, na sala da Presi-
dência da Comissão Permanente de Minas e Energia, 
Anexo II, Ala “C”, sala T-60, Térreo, e, em seguida, no 
Plenário 09 do Anexo II da Câmara dos Deputados, com 
a presença dos Senhores Deputados Arnaldo Jardim 
– Coordenador; Fernando Ferro, Jorge Khoury, Luiza 
Erundina, Maurício Quintella Lessa, Paulo Abi-Ackel, 
Paulo Henrique Lustosa e Paulo Teixeira – Titulares. 
Deixaram de comparecer os Deputados Armando Mon-
teiro, Dr. Nechar, José Otávio Germano, Lelo Coimbra 
e Marcelo Almeida. Justificou a ausência, por escrito, o 
Deputado Dr. Nechar. ABERTURA: Havendo número 
regimental, o senhor Presidente declarou abertos os 
trabalhos. ATA: A leitura da ata da 6ª reunião, realizada 
em 16.06.09, foi dispensada, por solicitação do Deputa-
do Paulo Teixeira. Em votação, a ata foi aprovada, sem 
restrições. ORDEM DO DIA: Apreciação do Relatório 
Final do Grupo de Trabalho. Antes da votação da ma-
téria, o Coordenador justificou a ausência dos Depu-
tados Dr. Nechar, José Otávio Germano, Lelo Coimbra 
e Marcelo Almeida; agradeceu a participação ativa dos 
Deputados Paulo Teixeira, Jorge Khoury e Dr. Nechar; 
destacou a colaboração de consultores, estudiosos do 
assunto e representantes de entidades públicas e pri-
vadas, que acompanharam durante todo o tempo os 
trabalhos do Grupo; agradeceu a sua assessoria, na 
figura do Senhor José Valverde; expressou seu pro-
fundo agradecimento aos Consultores Legislativos da 
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Casa Suely Mara Vaz Guimarães de Araujo, Ilídia da 
Ascenção Garrido Martins Juras e Christiano Viveiros 
de Carvalho, ao Consultor de Orçamento Osvaldo Mal-
donado Sanches e à Secretária Leila Machado Cam-
pos; nominou a presença em plenário dos Senhores 
Vicente Andreu Guillo, Secretário de Recursos Hídricos 
e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente; 
Silvano Silvério da Costa, Diretor do Departamento 
de Ambiente Urbano da Secretaria Nacional de Re-
cursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do 
Meio Ambiente; Thiago Skaf, da Coca-Cola; Bárbara 
Pupe, da Patri; Suzi Theodoro, da Petrobrás; Fabiano 
Faria de Carvalho Hecht e Vladson Menezes, da CNI; 
Felipe Omei Oppelt, da Umbelino Lôbo Assessoria e 
Consultoria; e Titan de Lima, representando a Liderança 
do PT – entre outros; saudou representantes de uma 
delegação de vereadores do Município de Engenheiro 
Coelho, do estado de São Paulo; e fez um histórico dos 
trabalhos realizados e dos avanços conquistados pelo 
Grupo, entre os quais relacionou a logística reversa, o 
ciclo de vida dos produtos, o sistema de inventário e o 
sistema declaratório. Por fim, propôs que os membros 
do Grupo fossem ao Presidente da Câmara, Deputado 
Michel Temer, e a uma Subcomissão do Senado, que 
analisava também a questão dos resíduos, para que 
apresentassem o resultado daquilo que fora produzido 
pelo Grupo, no âmbito das Comissões; e, em seguida, 
pediu o empenho dos Colegas para que conseguissem 
do Presidente o compromisso de pautar a matéria na 
última semana de outubro ou na primeira de novembro 
do ano em curso. Discutiram a matéria os Deputados 
Paulo Abi-Ackel, Jorge Khoury e Paulo Teixeira. Os 
três destacaram a competência do Deputado Arnaldo 
Jardim na condução dos trabalhos do Grupo. Os dois 
últimos concordaram com a necessidade de que a ma-
téria fosse logo pautada no Plenário e que ajustes finais 
pudessem lá ser feitos; e reconheceram as conquistas 
ali produzidas pelo Grupo em relação à questão dos 
resíduos no País. O Deputado Paulo Teixeira elogiou, 
ainda, a participação ativa e competente do Senhor 
Walfrido de Assunção Ataíde, assessor do Deputado 
Dr. Nechar, da Senhora Gisela Mori e do Senhor José 
Valverde, assessor do Deputado Arnaldo Jardim. O 
Coordenador, então, submeteu ao plenário o Relató-
rio Final Consolidado da Emenda Substitutiva Global 
de Plenário ao Projeto de Lei nº 203/1991, o qual já 
incorporava as correções formais nos art. 36, § 2º; art. 
46, §º; e art. 48, §º, correções estas distribuídas aos 
parlamentares antes da discussão. Em votação, a ma-
téria foi aprovada por unanimidade. ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a 
reunião às dez horas e trinta e sete minutos. E, para 
constar, eu Leila Machado Campos, Secretária, lavrei 

a presente Ata, aprovada pela Comissão nos termos 
do arquivo de áudio que integra o acervo documental 
da Casa, que será encaminhada para publicação do 
Diário da Câmara dos Deputados. 

DESIGNAÇÃO

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À  

CONSTITUIÇÃO Nº 98-A, DE 2007, DO SENHOR 
OTÁVIO LEITE, QUE “ACRESCENTA A ALÍNEA 

(E) AOINCISO VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL”, INSTITUINDO IMUNIDADE TRIBUTÁ-
RIA SOBRE OS FONOGRAMAS E VIDEOFONO-
GRAMAS MUSICAIS PRODUZIDOS NO BRASIL, 

CONTENDO OBRAS MUSICAIS OU LÍTERO-
-MUSICAIS DE AUTORES BRASILEIROS, E/OU 
OBRAS EM GERAL INTERPRETADAS POR AR-
TISTAS BRASILEIROS, BEM COMO OS SUPOR-
TES MATERIAIS OU ARQUIVOS DIGITAIS QUE 

OS CONTENHAM (FONOGRAMAS/VIDEOFONO-
GRAMAS MUSICAIS). 

DESIGNAÇÃO DE RELATOR 

Designo relator da seguinte proposição o senhor 
Deputado José Otávio Germano. 

PEC 98/2007 – Do Sr. Otavio Leite – que “Acres-
centa a alínea “e” ao inciso VI do art. 150 da Constitui-
ção Federal, instituindo imunidade tributária sobre os 
Fonogramas e Videofonogramas musicais produzidos 
no Brasil, contendo obras musicais ou lítero-musicais 
de autores brasileiros, e/ou obras em geral interpre-
tadas por artistas brasileiros, bem como os suportes 
materiais ou arquivos digitais que os contenham.” 

Em 11 de dezembro de 2007. – Deputado Décio 
Lima, Presidente.

SEÇÃO II

ATO DO PRESIDENTE

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA-
DOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
1º, item I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de 
junho de 1990, resolve:

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, SANNY 
BRAGA DE VASCONCELOS, ponto nº 110.921, do 
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete 
Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do 
Partido dos Trabalhadores.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, 9 de fevereiro de 
2011. – Marco Maia, Presidente.
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Mara Gabrilli - PSDB 

Marcelo Aguiar - PSC 

Milton Monti - PR 

Missionário José Olimpio - PP 

Nelson Marquezelli - PTB 

Newton Lima - PT 

Otoniel Lima - PRB 



Pastor Marco Feliciano - PSC 

Paulo Freire - PR 

Paulo Maluf - PP 

Paulo Pereira da Silva - PDT 

Paulo Teixeira - PT 

Penna - PV 

Ricardo Berzoini - PT 

Ricardo Izar - PV 

Ricardo Tripoli - PSDB 

Roberto de Lucena - PV 

Roberto Freire - PPS 

Roberto Santiago - PV 

Rodrigo Garcia - DEM 

Salvador Zimbaldi - PDT 

Silvio Torres - PSDB 

Tiririca - PR 

Valdemar Costa Neto - PR 

Vanderlei Macris - PSDB 

Vaz de Lima - PSDB 

Vicente Candido - PT 

Vicentinho - PT 

William Dib - PSDB 

Mato Grosso 

Carlos Bezerra - PMDB 

Homero Pereira - PR 

Júlio Campos - DEM 

Neri Geller - PP 

Roberto Dorner - PP 

Ságuas Moraes - PT 

Valtenir Pereira - PSB 

Wellington Fagundes - PR 

Distrito Federal 

Augusto Carvalho - PPS 

Erika Kokay - PT 

Izalci - PR 

Jaqueline Roriz - PMN 

Luiz Pitiman - PMDB 

Policarpo - PT 

Reguffe - PDT 

Ronaldo Fonseca - PR 

Goiás 

Armando Vergílio - PMN 

Carlos Alberto Leréia - PSDB 

Flávia Morais - PDT 

Heuler Cruvinel - DEM 

Íris de Araújo - PMDB 

João Campos - PSDB 

Jorge Pinheiro - PRB 

Jovair Arantes - PTB 

Leandro Vilela - PMDB 

Pedro Chaves - PMDB 

Roberto Balestra - PP 

Ronaldo Caiado - DEM 

Rubens Otoni - PT 

Sandes Júnior - PP 

Sandro Mabel - PR 



Thiago Peixoto - PMDB 

Valdivino de Oliveira - PSDB 

Mato Grosso do Sul 

Antônio Carlos Biffi - PT 

Fabio Trad - PMDB 

Geraldo Resende - PMDB 

Giroto - PR 

Mandetta - DEM 

Marçal Filho - PMDB 

Reinaldo Azambuja - PSDB 

Vander Loubet - PT 

Paraná 

Abelardo Lupion - DEM 

Alex Canziani - PTB 

Alfredo Kaefer - PSDB 

Andre Vargas - PT 

André Zacharow - PMDB 

Angelo Vanhoni - PT 

Assis do Couto - PT 

Cida Borghetti - PP 

Dilceu Sperafico - PP 

Dr. Rosinha - PT 

Edmar Arruda - PSC 

Eduardo Sciarra - DEM 

Fernando Francischini - PSDB 

Giacobo - PR 

Hermes Parcianello - PMDB 

João Arruda - PMDB 

Leopoldo Meyer - PSB 

Luiz Nishimori - PSDB 

Moacir Micheletto - PMDB 

Nelson Meurer - PP 

Nelson Padovani - PSC 

Osmar Serraglio - PMDB 

Ratinho Junior - PSC 

Reinhold Stephanes - PMDB 

Rosane Ferreira - PV 

Rubens Bueno - PPS 

Sandro Alex - PPS 

Setim - DEM 

Takayama - PSC 

Zeca Dirceu - PT 

Santa Catarina 

Celso Maldaner - PMDB 

Décio Lima - PT 

Edinho Bez - PMDB 

Esperidião Amin - PP 

João Rodrigues - DEM 

Jorge Boeira - PT 

Jorginho Mello - PSDB 

Luci Choinacki - PT 

Marco Tebaldi - PSDB 

Mauro Mariani - PMDB 

Onofre Santo Agostini - DEM 

Paulo Bornhausen - DEM 

Pedro Uczai - PT 



Rogério Peninha Mendonça - PMDB 

Ronaldo Benedet - PMDB 

Zonta - PP 

Rio Grande do Sul 

Afonso Hamm - PP 

Alceu Moreira - PMDB 

Alexandre Roso - PSB 

Assis Melo - PCdoB 

Danrlei de Deus Hinterholz - PTB 

Darcísio Perondi - PMDB 

Elvino Bohn Gass - PT 

Enio Bacci - PDT 

Fernando Marroni - PT 

Giovani Cherini - PDT 

Henrique Fontana - PT 

Jeronimo 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 

Maurício Dziedricki - PTB 

Mendes Ribeiro Filho - PMDB 

Nelson Marchezan Junior - PSDB 

Onyx Lorenzoni - DEM 

Osmar Terra - PMDB 

Paulo Pimenta - PT 

Pepe Vargas - PT 

Renato Molling - PP 

Ronaldo Zulke - PT 

Sérgio Moraes - PTB 

Vieira da Cunha - PDT 

Vilson Covatti - PP 

  



COMISSÕES PERMANENTES 

 
COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 

ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha  

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 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Iara Araújo Alencar Aires  

Local: Anexo II - Sala T- 59  

Telefones: 3216-6432  

FAX: 3216-6440  

 
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E 

INFORMÁTICA 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira  

Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 49  

Telefones: 3216-6452 A 6458  

FAX: 3216-6465  

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Rejane Salete Marques  

Local: Anexo II,Térreo, Ala A, sala 21  

Telefones: 3216-6494  

FAX: 3216-6499  

 
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos  

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

Telefones: 3216-6920 A 6922  

FAX: 3216-6925  



 
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Anamélia Lima Rocha Fernandes  

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

Telefones: 3216-6601 A 6609  

FAX: 3216-6610  

 
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Geovana Cristine Sampaio Rodrigues  

Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188  

Telefones: 3216-6551/ 6554  

FAX: 3216-6560  

 
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Márcio Marques de Araújo  

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

Telefones: 3216-6571  

FAX: 3216-6580  

 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Anamélia Ribeiro C. de Araújo  

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

Telefones: 3216-6625/6626/6627/6628  

FAX: 3216-6635  

 
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Marcelle R C Cavalcanti  

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136  

Telefones: 3216-6654/6655/6652  

FAX: 3216-6660  



 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Marcos Figueira de Almeida  

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161  

Telefones: 3216-6671 A 6675  

FAX: 3216-6676  

 
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Sônia Hypolito  

Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122  

Telefones: 3216-6692 / 6693  

FAX: 3216-6700  

 
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida  

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

Telefones: 3216-6521 A 6526  

FAX: 3216-6535  

 
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda  

Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 56  

Telefones: 3216-6711 / 6713  

FAX: 3216-6720  

 
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA 

NACIONAL 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Ana Cristina Oliveira  

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 125  

Telefones: 3216-6739 / 6738 / 6737  

FAX: 3216-6745  



 
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO 

CRIME ORGANIZADO 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Ricardo Menezes Perpétuo  

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

Telefones: 3216-6761 / 6762  

FAX: 3216-6770  

 
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Lin Israel Costa dos Santos  

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 145  

Telefones: 3216-6787 / 6781 A 6786  

FAX: 3216-6790  

 
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E 

SERVIÇO PÚBLICO 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Ruy Omar Prudêncio da Silva  

Local: Anexo II, Sala T 50  

Telefones: 3216-6805 / 6806 / 6807  

FAX: 3216-6815  

 
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Mirna de Castela C. Pessoa  

Local: Anexo II, Ala A , Sala 5,Térreo  

Telefones: 3216-6837 / 6832 / 6833  

FAX: 3216-6835  

 
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Admar Pires dos Santos  

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175  

Telefones: 3216-6853 A 6856  

FAX: 3216-6860  



 
COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 3-A, DE 
2007, DO SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS, QUE 

"ALTERA O INCISO XII DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL" (PERMITE FÉRIAS COLETIVAS NOS JUÍZOS E 

TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU). 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Luiz Cláudio Alves dos Santos  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6287  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 28, DE 2007, 
DO SR. VITAL DO REGO FILHO, QUE "ACRESCENTA O 

ART.73-A À COSTITUIÇÃO FEDERAL, CRIANDO O 
CONSELHO NACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS". 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Cláudia Maria Borges Matias  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6235  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 30-A, DE 

2007, DA SRA. ANGELA PORTELA, QUE "DÁ NOVA 
REDAÇÃO AO INCISO XVIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL, AMPLIANDO PARA 180 (CENTO E OITENTA) DIAS 
A LICENÇA À GESTANTE". 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Regina Maria Veiga Brandão  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6216/3216-6232  

FAX: (61) 3216-66225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 31-A, DE 

2007, DO SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES, QUE "ALTERA O 
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL, UNIFICA A LEGISLAÇÃO 

DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À 
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES 

DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E 
INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO, DENTRE OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS". 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Eveline Alminta  

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

Telefones: 3216.6211  

FAX: 3216.6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 59-A, DE 

2007, DO SR. MÁRCIO FRANÇA, QUE "ACRESCENTA 



DISPOSITIVOS AO ART. 144, CRIANDO A POLÍCIA 
PORTUÁRIA FEDERAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Luiz Cláudio Alves dos Santos  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6287  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 89-A, DE 
2007, DO SR. JOÃO DADO, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO 

INCISO XI DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO", 
ESTABELECENDO O MESMO TETO REMUNERATÓRIO PARA 

QUALQUER QUE SEJA A ESFERA DE GOVERNO. 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Aparecida de Moura  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3126-6207  

FAX: (61) 3126-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 98-A, DE 
2007, DO SENHOR OTÁVIO LEITE, QUE "ACRESCENTA A 
ALÍNEA (E) AO INCISO VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL", INSTITUINDO IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE 

OS FONOGRAMAS E VIDEOFONOGRAMAS MUSICAIS 
PRODUZIDOS NO BRASIL, CONTENDO OBRAS MUSICAIS 
OU LÍTERO-MUSICAIS DE AUTORES BRASILEIROS, E/OU 

OBRAS EM GERAL INTERPRETADAS POR ARTISTAS 

BRASILEIROS, BEM COMO OS SUPORTES MATERIAIS OU 
ARQUIVOS DIGITAIS QUE OS CONTENHAM. 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Angélica Fialho  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: 3216-6218 / 3216-6232  

FAX: 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 115-A, DE 

2007, DO SR. PAULO RENATO SOUZA, QUE "CRIA O 
TRIBUNAL SUPERIOR DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA". 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Heloísa Maria Diniz  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6201  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 130-A, DE 
2007, DO SR. MARCELO ITAGIBA, QUE "REVOGA O INCISO 
X DO ART. 29; O INCISO III DO ART. 96; AS ALÍNEAS 'B' E 'C' 
DO INCISO I DO ART. 102; A ALÍNEA 'A' DO INCISO I DO ART. 

105; E A ALÍNEA “A” DO INCISO I DO ART. 108, TODOS DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (REVOGA DISPOSITIVOS QUE 

GARANTEM A PRERROGATIVA DE FORO OU “FORO 
PRIVILEGIADO”). 

Presidente: 



1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques  

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

Telefones: 3216.6214  

FAX: 3216.6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 153-A, DE 
2003, DO SR. MAURÍCIO RANDS, QUE "ALTERA O ART. 132 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (REGULAMENTANDO A 
CARREIRA DE PROCURADOR MUNICIPAL). 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Aparecida de Moura  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sal 170-A  

Telefones: (61) 3216-66207  

FAX: (61) 3216-66225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 210-A DE 

2007, DO SR. REGIS DE OLIVEIRA, QUE "ALTERA OS 
ARTIGOS 95 E 128 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA 

RESTABELECER O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 
COMO COMPONENTE DA REMUNERAÇÃO DAS CARREIRAS 

DA MAGISTRATURA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO". 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6232  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 231-A, DE 
1995, DO SR. INÁCIO ARRUDA, QUE "ALTERA OS INCISOS 

XIII E XVI DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL" 
(REDUZINDO A JORNADA MÁXIMA DE TRABALHO PARA 40 

HORAS SEMANAIS E AUMENTANDO PARA 75% A 
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO). 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Regina Maria Veiga Brandão  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6216  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 270-A, DE 

2008, DA SRA. ANDREIA ZITO, QUE "ACRESCENTA O 
PARÁGRAFO 9º AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL DE 1988". (GARANTE AO SERVIDOR QUE 

APOSENTAR-SE POR INVALIDEZ PERMANENTE O DIREITO 
DOS PROVENTOS INTEGRAIS COM PARIDADE). 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 



Titulares Suplentes 

Secretário(a): Maria Terezinha Donati  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6215  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 285-A, DE 

2008, DO SR. PAULO TEIXEIRA, QUE "ACRESCENTA 
ARTIGO AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 

TRANSITÓRIAS PARA DISPOR SOBRE A VINCULAÇÃO DE 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, 

DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS AOS 
RESPECTIVOS FUNDOS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE 

SOCIAL" 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6214  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 300-A, DE 

2008, DO SR. ARNALDO FARIA DE SÁ, QUE "ALTERA A 
REDAÇÃO DO § 9º, DO ARTIGO 144 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL". ESTABELECE QUE A REMUNERAÇÃO DOS 

POLICIAIS MILITARES DOS ESTADOS NÃO PODERÁ SER 
INFERIOR À DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, 
APLICANDO-SE TAMBÉM AOS INTEGRANTES DO CORPO 

DE BOMBEIROS MILITAR E AOS INATIVOS. 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Valdivino Telentino Filho  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6206  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 308-A, DE 

2004, DO SR. NEUTON LIMA, QUE "ALTERA OS ARTS. 21, 32 
E 144, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CRIANDO AS POLÍCIAS 

PENITENCIÁRIAS FEDERAL E ESTADUAIS". 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Mário Dráusio Oliveira de A. Coutinho  

Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A  

Telefones: 3216-6203 / 3216-6232  

FAX: 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 324-A, DE 

2001, DO SR. INALDO LEITÃO, QUE "INSERE O § 3º NO ART. 
215 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL", APLICANDO, 

ANUALMENTE, NUNCA MENOS DE 6% DA RECEITA DE 
IMPOSTOS EM FAVOR DA PRODUÇÃO, PRESERVAÇÃO, 

MANUTENÇÃO E O CONHECIMENTO DE BENS E VALORES 
CULTURAIS. 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho  



Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6203  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 347-A, DE 
2009, DA SRA. RITA CAMATA, QUE "ALTERA A REDAÇÃO 
DO INCISO III DO ART. 208 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL" 
(GARANTE ACESSO À EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA PARA 

PORTADORES DE DEFICIÊNCIA SEM IMPOSIÇÃO DE LIMITE 
DE FAIXA ETÁRIA E NÍVEL DE INSTRUÇÃO, 

PREFERENCIALMENTE NA REDE REGULAR DE ENSINO) 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (63) 3216-6203  

FAX: (63) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 366-A, DE 
2005, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO II DO ART. 98 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ART. 30 DO ATO DAS 

DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS", 
ESTABELECENDO O CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO 
DE JUIZ DE PAZ, MANTENDO OS ATUAIS ATÉ A VACÂNCIA 

DAS RESPECTIVAS FUNÇÕES. 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6214  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 416 -A, DE 
2005, DO SR. PAULO PIMENTA, QUE "ACRESCENTA O ART. 

216-A À CONSTITUIÇÃO PARA INSTITUIR O SISTEMA 
NACIONAL DE CULTURA". 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6240  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 471-A, DE 

2005, DO SR. JOÃO CAMPOS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO 
PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL", ESTABELECENDO A EFETIVAÇÃO PARA OS 
ATUAIS RESPONSÁVEIS E SUBSTITUTOS PELOS SERVIÇOS 

NOTARIAIS, INVESTIDOS NA FORMA DA LEI. 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: 3216-6207/6232  

FAX: 3216-6225  



 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 488-A, DE 
2005, DA SRA. MARIA HELENA, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO 

AO ART. 31 DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19, DE 1998". 
(INCLUI OS EMPREGADOS DO EXTINTO BANCO DE 

RORAIMA, CUJO VÍNCULO FUNCIONAL TENHA SIDO 
RECONHECIDO, NO QUADRO EM EXTINÇÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. ALTERA A CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL DE 1988). 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Eveline Alminta  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6211/3216-6232  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 511-A, DE 
2006, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 62 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA DISCIPLINAR A EDIÇÃO DE 
MEDIDAS PROVISÓRIAS", ESTABELECENDO QUE A 

MEDIDA PROVISÓRIA SÓ TERÁ FORÇA DE LEI DEPOIS DE 
APROVADA A SUA ADMISSIBILIDADE PELO CONGRESSO 

NACIONAL, SENDO O INÍCIO DA APRECIAÇÃO ALTERNADO 
ENTRE A CÂMARA E O SENADO. 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade  

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

Telefones: 3216-6207  

FAX: 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 510-A, DE 

2010, DO SENADO FEDERAL - ROMERO JUCÁ, QUE 
"ALTERA O ART. 31 DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19, 

DE 4 DE JUNHO DE 1998, PARA DISPOR SOBRE O QUADRO 
DE SERVIDORES CIVIS E MILITARES DOS EX-TERRITÓRIOS 

FEDERAIS DO AMAPÁ E DE RORAIMA, POSSIBILITANDO 
QUE NELE SEJAM INCLUÍDOS OS ADMITIDOS 

REGULARMENTE ATÉ A DATA DE INSTALAÇÃO DOS 
ESTADOS 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 216-6209  

FAX: (61) 216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 549-A, DE 
2006, DO SR. ARNALDO FARIA DE SÁ, QUE "ACRESCENTA 
PRECEITO ÀS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS, 

DISPONDO SOBRE O REGIME CONSTITUCIONAL PECULIAR 
DAS CARREIRAS POLICIAIS QUE INDICA". 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: 3216-6206/6232  

FAX: 3216-6225  



 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 555-A, DE 
2006, DO SR. CARLOS MOTA, QUE "REVOGA O ART. 4º DA 
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41, DE 2003", ACABANDO 
COM A COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

SOBRE OS PROVENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
APOSENTADOS (CONTRIBUIÇÃO DE INATIVOS). 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6207  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 556-A, DE 

2002, DA SRA. VANESSA GRAZZIOTIN, QUE "DÁ NOVA 
REDAÇÃO AO ARTIGO 54 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES 

CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL", CONCEDENDO AOS SERINGUEIROS 

(SOLDADOS DA BORRACHA) OS MESMOS DIREITOS 
CONCEDIDOS AOS EX-COMBATENTES: APOSENTADORIA 

ESPECIAL, PENSÃO ESPECIAL, DENTRE OUTROS. 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6209  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 590-A, DE 

2006, DA SRA. LUIZA ERUNDINA, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO 
AO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 58 DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL". (GARANTE A REPRESENTAÇÃO 
PROPORCIONAL DE CADA SEXO NA COMPOSIÇÃO DAS 
MESAS DIRETORAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO 

SENADO E DE CADA COMISSÃO, ASSEGURANDO, AO 
MENOS, UMA VAGA PARA CADA SEXO). 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6241  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
AO PROJETO DE LEI Nº 1 DE 2007, DO PODER EXECUTIVO, 

QUE "DISPÕE SOBRE O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO A 
PARTIR DE 2007 E ESTABELECE DIRETRIZES PARA A SUA 

POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DE 2008 A 2023". 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho  

Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A s/ 170  

Telefones: 3216.6206  

FAX: 3216.6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
AO PROJETO DE LEI Nº 219, DE 2003, DO SR. REGINALDO 



LOPES, QUE "REGULAMENTA O INCISO XXXIII DO ART. 5º , 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DISPONDO SOBRE 

PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DETIDAS PELOS ÓRGÃOS 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" (FIXA O PRAZO MÁXIMO DE 

15 'QUINZE' DIAS ÚTEIS PARA PRESTAÇÃO DE 
INFORMAÇÕES) 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6201  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 630, DE 2003, DO SENHOR 
ROBERTO GOUVEIA, QUE "ALTERA O ART. 1º DA LEI N.º 

8.001, DE 13 DE MARÇO DE 1990, CONSTITUI FUNDO 
ESPECIAL PARA FINANCIAR PESQUISAS E FOMENTAR A 
PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E TÉRMICA A PARTIR 

DA ENERGIA SOLAR E DA ENERGIA EÓLICA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS" (FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA). 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz  

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

Telefones: 3216.6201  

FAX: 3216.6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 694, DE 1995, QUE "INSTITUI AS 

DIRETRIZES NACIONAIS DO TRANSPORTE COLETIVO 
URBANO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Angélica Fialho  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6218 / 6232  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 1.481, DE 2007, QUE "ALTERA A LEI 
Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996, E A LEI Nº 9.998, DE 
17 DE AGOSTO DE 2000, PARA DISPOR SOBRE O ACESSO 

A REDES DIGITAIS DE INFORMAÇÃO EM 
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO". (FUST) 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Fernando Maia Leão  

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

Telefones: 3216.6205  

FAX: 3216.6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 1876, DE 1999, DO SR. SÉRGIO 
CARVALHO, QUE "DISPÕE SOBRE ÁREAS DE 

PRESERVAÇÃO PERMANENTE, RESERVA LEGAL, 
EXPLORAÇÃO FLORESTAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" 

(REVOGA A LEI N. 4.771, DE 1965 - CÓDIGO FLORESTAL; 
ALTERA A LEI Nº 9.605, DE 1998) 

Presidente: 



1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Eveline Alminta  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6211  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
AO PROJETO DE LEI Nº 3057, DE 2000, DO SENHOR BISPO 

WANDERVAL, QUE "INCLUI § 2º NO ART. 41, DA LEI Nº 6.766, 
DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979, NUMERANDO-SE COMO 

PARÁGRAFO 1º O ATUAL PARÁGRAFO ÚNICO", 
ESTABELECENDO QUE PARA O REGISTRO DE 

LOTEAMENTO SUBURBANO DE PEQUENO VALOR 
IMPLANTADO IRREGULARMENTE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 

1999 E REGULARIZADO POR LEI MUNICIPAL, NÃO HÁ 
NECESSIDADE DE APROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO POR 

OUTRO ÓRGÃO. 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Leila Machado Campos  

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

Telefones: 3216.6212  

FAX: 3216.6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 4.361, DE 2004, DO SR. VIEIRA REIS, 
QUE "MODIFICA A LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990, 

QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE, ESTABELECENDO LIMITES AO 

FUNCIONAMENTO DE CASAS DE JOGOS DE 
COMPUTADORES" (CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL: LAN 

HOUSES, TELECENTROS, CYBERCAFÉS, PONTOS DE 
CULTURA E SIMILARES). 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Luiz Cláudio  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-66287  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 6716, DE 2009, DO SENADO 
FEDERAL, QUE "ALTERA A LEI Nº 7.565, DE 19 DE 

DEZEMBRO DE 1986 (CÓDIGO BRASILEIRO DE 
AERONÁUTICA), PARA AMPLIAR A POSSIBILIDADE DE 

PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL EXTERNO NAS EMPRESAS DE 
TRANSPORTE AÉREO" - PL 841/95 APENSADO A ESTE. 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade  

Local: Anexo II Pavimento Suprior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6207  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
AO PROJETO DE LEI Nº 1.927, DE 2003, DO SR. FERNANDO 
DE FABINHO, QUE "ACRESCENTA DISPOSITIVO À LEI Nº 
10.336, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001, PARA ISENTAR AS 

EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO 
MUNICIPAL E TRANSPORTE COLETIVO URBANO 

ALTERNATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 
DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE" 

Presidente: 



1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Angélica Fialho  

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

Telefones: 3216.6218  

FAX: 3216.6225  

 
GRUPO DE TRABALHO DE CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS. 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Luiz Claudio Alves dos Santos  

Local: Anexo II, Ala A, sala 153  

Telefones: 3215-8652/8  

FAX: 3215-8657  
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