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SEÇÃO I

Ata da 99ª Sessão, Solene, Matutina,  
em 9 de maio de 2011

Presidência dos Srs. Mauro Benevides e Luciano Moreira,  
§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno.

I – ABERTURA DA SESSÃO 
(Às 10 horas e 22 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – De-
claro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo 
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

II – LEITURA DA ATA

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Fica 
dispensada a leitura da ata da sessão anterior. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) Passa-
-se à leitura do expediente.

O SR. .LUCIANO MOREIRA, servindo como 1° 
Secretário, procede à leitura do seguinte

III – EXPEDIENTE

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Of. Pres. nº 122/11-CFT

Brasília, 4 de maio de 2011

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

Assunto: Apreciação de proposição

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

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

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

Atenciosamente, – Deputado Cláudio Puty, Pre-
sidente. 

Publique-se.
Em 9-5-11 Marco Maia Presidente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Of. Pres. nº 124/11-CFT

Brasília, 4 de maio de 2011

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

Assunto: Apreciação de proposição

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por 
este Órgão Técnico, nesta data, do Projeto de Lei nº 
5.644-A/09.

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

Atenciosamente, – Deputado Cláudio Puty, Pre-
sidente 

Publique-se.
Em 9-5-11 Marco Maia Presidente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Of. Pres. nº 129/11-CFT

Brasília, 4 de maio de 2011

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

Assunto: Apreciação de proposição

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por 
este Órgão Técnico, nesta data, do Projeto de Lei nº 
4.766-A/09.

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

Atenciosamente, – Deputado Cláudio Puty, 
Presidente. 

Publique-se.
Em 9-5-11 Marco Maia Presidente.
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REQUERIMENTO Nº 1.652, DE 2011 
(da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Senhor Presidente,
Tendo em vista o extravio do Projeto de Lei nº 

178, de 2007, de autoria doSr. Otávio Leite, que “Es-
tabelece que o visto de turista poderá ser concedido 
através das representações diplomáticas no exterior e 
por ocasião da entrada no país do visitante estrangei-
ro natural do Canadá, México, Japão, Austrália, Nova 
Zelândia, e EUA”, requeiro a Vossa Excelência, nos 
termos do art. 106, do Regimento Interno, a reconsti-
tuição do projeto de lei supradito.

Sala das Sessões, 9 de maio de 2011. – Deputado 
Carlos Alberto Leréia, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Finda 
a leitura do expediente, passa-se à

IV – Homenagem

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A 
presente sessão solene está sendo realizada em ho-
menagem ao 85º aniversário de fundação do jornal O 
Imparcial, órgão dos Diários Associados da Cidade de 
São Luís, no Maranhão. 

Esta sessão foi requerida pelo nobre Deputado 
Luciano Moreira, que nesta legislatura demonstra po-
sitivamente o seu empenho em servir com dignidade 
ao povo do Maranhão. Nos primeiros instantes desses 
três meses de legislatura, o Deputado Luciano Moreira 
já ocupou seguidas vezes a tribuna da Casa, e soube 
fazê-lo com a preocupação de servir ao Maranhão, ao 
Nordeste, ao País.

Convido para compor a Mesa o Sr. Ministro Edi-
son Lobão, que integra o Governo da Presidenta Dilma 
Rousseff à frente do Ministério de Minas e Energia – na 
condição de Senador pelo Estado do Maranhão, ree-
leito foi para mais um mandato. Certamente, já agora 
no Poder Executivo demonstrará à saciedade a sua 
competência e, sobretudo, a sua disposição de servir 
ao País e ao Estado do Maranhão. S.Exa. continua 
sendo sobretudo jornalista e, evidentemente, um dos 
periodistas mais brilhantes que atuaram em Brasília, 
naqueles primeiros momentos do Correio Braziliense, 
órgão pertencente ao condomínio associado. Convido 
o Sr. Ministro Edison Lobão para tomar assento à di-
reita da Presidência. (Pausa.) 

Convido o Presidente Diretor do jornal O Imparcial, 
jornalista Pedro Freire, para que igualmente integre a 
Mesa Diretora destes trabalhos. (Pausa.)

Convido igualmente o Diretor de Redação do 
jornal O imparcial, Raimundo Borges, para que tenha 
assento à mesa. (Pausa.)

Convido também o Sr. Paulo César Marques, con-
dômino dos Diários Associados e Diretor de Comer-
cialização e Marketing do Correio Braziliense. (Pausa.)

Composta a Mesa Diretora, com a presença de 
ilustres convidados e de vários Parlamentares, vamos, 
de pé, ouvir o Hino Nacional brasileiro.

(É executado o Hino Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Ilus-

tres membros da Mesa, Sras. e Srs. Deputados, demais 
convidados, o Presidente Marco Maia, na impossibili-
dade de chegar a tempo para presidir esta solenidade, 
delegou a mim a honra de substituí-lo nesta sessão 
magna, convocada por iniciativa do nobre Deputado 
Luciano Moreira, com o apoio de todos os integran-
tes da bancada do Maranhão e, mais do que isso, do 
próprio Plenário, na expressão indiscrepante dos seus 
513 componentes. Portanto, esta sessão se realiza 
por convocação do Nobre Deputado Luciano Moreira, 
que contou, para isso, com o apoio de todos os com-
ponentes da bancada do seu Estado, o Maranhão. 
E o Presidente Marco Maria, na impossibilidade de 
comparecer pessoalmente, quando proferiria um dis-
curso alusivo a este magno acontecimento, enviou-nos 
discurso, encarecendo-me que destacasse aqueles 
tópicos principais. 

A íntegra será encaminhada ao autor do requeri-
mento e a todos os componentes da bancada do Mara-
nhão nesta Casa, e, por uma deferência toda especial 
do próprio Presidente que dirige a Casa, às mãos do 
eminente Senador Edison Lobão, um dos mais brilhan-
tes companheiros com quem o atual Presidente dos 
trabalhos teve o privilégio de conviver, integrantes que 
éramos do Senado da República – S.Exa. continua a 
sê-lo, afastado para desempenhar o Ministério das Mi-
nas e Energia, e eu hoje, neste Plenário, convivo com 
os 512 Deputados que representam todos os Estados 
da Federação, toda a população brasileira.

Diz o Presidente Marco Maia:

“Sem ceder à demagogia, devo dizer 
que, do que depender desta Presidência, esta 
Casa estará sempre aberta ao debate sere-
no e objetivo sobre esse assunto, um debate 
para o qual os meios de comunicação terão 
de ser necessariamente convocados, porque 
a democratização de um Estado não passa 
apenas pelas instituições formais e pelos agen-
tes políticos, exige e pressupõe o pluralismo 
informativo, a independência dos meios de co-
municação social, a imunidade dos jornalistas 
a pressões ilegítimas.

Tenho a convicção de que” – diz o Pre-
sidente Marco Maia –, “da parte dos poderes 
públicos existe um dever essencial de não inter-
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ferir no exercício livre da atividade jornalística; 
de outra parte, dos meios de comunicação e 
dos seus profissionais, existe uma clara atitu‑
de de responsabilidade para com a veiculação 
da verdade dos fatos e de firme defesa da sua 
independência.

O Imparcial é um desses exemplos de 
responsabilidade, de isenção, de qualidade, 
de pluralismo. Por isso, merece a confiança 
dos brasileiros. E, também por isso, merece o 
caloroso apreço da Câmara dos Deputados. 

Sejam todos os seus funcionários e diri-
gentes bem-vindos! 

E longa vida ao jornal O Imparcial!”

Essas foram palavras do Presidente Marco Maia, 
nesse pronunciamento cuja íntegra será entregue ao 
autor do requerimento, a todos os Deputados que inte-
gram a bancada do Maranhão e, por uma deferência, 
também ao Ministro das Minas e Energia, Edison Lobão, 
eminente integrante do Senado Federal, hoje exercen-
do, com clarividência e descortino, a Pasta de Minas 
e Energia no Governo da Presidenta Dilma Rousseff.

DISCURSO ENCAMINHADO PELO PRE‑
SIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

O octogésimo quinto aniversário de fundação do 
jornal O Imparcial proporciona à Presidência da Câ-
mara dos Deputados a grata oportunidade de dirigir 
uma cordial saudação a quantos fazem parte desse 
importante veículo de comunicação do Estado do Ma-
ranhão. Acrescento aqui de bom grado a expressão 
do meu apreço pelo serviço que O Imparcial presta 
em prol do aperfeiçoamento das instituições demo-
cráticas brasileiras, através do compromisso de quali-
ficados profissionais no vasto campo da comunicação 
social, posto ter sido, ao longo de 85 anos, porta-voz 
e intransigente defensor das legítimas demandas da 
população maranhense.

Senhores, o incessante progresso dos meios de 
comunicação exerce uma crescente influência sobre as 
pessoas e a opinião pública, orientando seus valores 
e condicionando suas escolhas, graças à sua difusão 
capilar, a técnicas cada dia mais aperfeiçoadas; e isso 
faz aumentar a responsabilidade daqueles que atuam 
diretamente nesse setor, porque os induz a fazer op-
ções inspiradas na busca da informação precisa e no 
serviço do bem comum.

Não pode, portanto, causar surpresa o fato de a 
Câmara dos Deputados acompanhar com interesse 
os progressos de um fenômeno cultural de tão grande 
monta e de não se cansar de chamar, com intencional 
deferência, os protagonistas desse processo, para que, 
ao mesmo tempo que pretende homenageá-los, lem-

brar-lhes da enorme responsabilidade que carregam 
no caminho da construção permanente da democracia.

Senhores, a democracia é uma obra em cons-
trução permanente! O Brasil tem o grande desafio do 
aperfeiçoamento da democracia, de modo que o ideal 
democrático continue a prevalecer e as instituições nele 
inspiradas sejam eficazes. No entanto, é difícil falar de 
estado democrático e de instituições democráticas sem 
atrelá-los às liberdades e sem pensar em uma verda-
deira renovação da consciência pública, sem pensar 
na modernização da sociedade, com a transformação 
do padrão de distribuição de renda e do aumento da 
equidade no País.

O debate contemporâneo sobre justiça distributi-
va, reconhecimento de direitos e dignificação da vida 
aponta para o papel dos veículos de comunicação como 
meios de vital importância na difusão e orientação de 
valores fundamentais irrenunciáveis à construção de 
uma sociedade verdadeiramente igualitária.

É impossível nas democracias contemporâneas, 
caros Senhores, querer tratar da melhoria das condi-
ções de vida de um povo sem que se tenha presente 
a importância do papel dos meios de comunicação. É 
imperativo alargar o espaço público de forma a incluir 
progressivamente aqueles que hoje estão sem voz 
na defesa de suas causas. Para tanto, é preciso que 
a cidadania esteja ainda mais preparada para o exer-
cício democrático.

E isso depende do acesso de todos à informação. 
O acesso à informação não é apenas um direito res-
guardado pela Constituição Federal, mas sim um direito 
fundamental individual e coletivo que visa a instrumen-
talizar o exercício da cidadania, pilar da democracia. A 
informação prepara os caminhos que serão trilhados 
por uma sociedade consciente de suas prerrogativas 
e obrigações. Isto porque a população desinformada 
e passiva se torna instrumento fácil de dominação...

Senhores, é justamente através da imprensa 
livre que as democracias respiram. A isenção e o 
pluralismo da comunicação social são valores es-
senciais do exercício pleno da cidadania e da qua-
lidade da nossa democracia. Tenho abordado esse 
tema em diversas ocasiões e hoje a ele regresso, 
pois considero que a comunicação social tem tam-
bém um papel a exercer nessa batalha pela quali-
dade da democracia.

Sem ceder à demagogia, devo dizer que, do que 
depender desta Presidência, esta Casa estará sempre 
aberta ao debate sereno e objetivo sobre esse assun-
to, um debate para o qual os meios de comunicação 
terão de ser necessariamente convocados. Porque a 
democratização de um Estado não passa apenas pelas 
instituições formais ou pelos agentes políticos. Exige e 
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pressupõe o pluralismo informativo, a independência 
dos meios de comunicação social, a imunidade dos 
jornalistas a pressões ilegítimas.

Tenho a convicção de que, da parte dos poderes 
públicos, existe um dever essencial de não interferir no 
exercício livre da atividade jornalística; de outra parte, 
dos meios de comunicação e dos seus profissionais, 
existe uma clara atitude de responsabilidade para com 
a veiculação da verdade dos fatos e de firme defesa 
da sua independência.

O Imparcial é um desses exemplos de responsa-
bilidade, de isenção, de qualidade, de pluralismo. Por 
isso, merece a confiança dos brasileiros. E, também, 
por isso, merece o caloroso apreço da Câmara dos 
Deputados.

Sejam todos os seus funcionários e dirigentes 
bem -vindos! E longa vida ao jornal O Imparcial!

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Con-

cedo a palavra, neste momento, ao nobre Deputado 
Luciano Moreira, autor do requerimento de que decor-
reu a realização desta sessão solene.

O SR. LUCIANO MOREIRA (PMDB-MA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente desta sessão so-
lene, Deputado Mauro Benevides; Sr. Ministro Edison 
Lobão, Senador da República; jornalista Pedro Frei-
re, Diretor Presidente do jornal O Imparcial; jornalista 
Raimundo Borges, Editor-Geral deste jornal; jornalista 
Paulo César Marques, Diretor de Marketing do Cor‑
reio Braziliense; meus caros Deputados do Maranhão 
e de outros Estados, colegas convidadas e colegas 
convidados presentes, o mundo cada mais ávido por 
notícias está. Nada escapa, tudo é visto. Nenhuma si-
tuação é neutra, cada opinião tem consequência. Um 
ponto de vista pode tanto perder-se silente no mero 
anonimato quanto formar reverberantes consciências 
críticas para sempre.

Sr. Presidente, nesta tribuna já ficou muda a 
sagrada voz da democracia pela injustificável e bruta 
ditadura, mas aqui também – com a energia moral de 
Barbosa Lima Sobrinho – a Nação vibrou incontida e 
nunca mais será amordaçada por nenhum motivo, pois 
neste cívico painel ela viu heroicos votos extirparem 
para nunca mais voltar à burra, cega e perversa censu-
ra; nestas galerias ela ouviu poderosas e autorizadas 
vozes gritarem tão veemente pela imprensa livre, que 
seus ecos saudosos ainda se sentem pelas paredes.

Irmanados, imprensa e Parlamento são inabalá-
veis esteios democráticos da liberdade; quando jun-
tos, tornam-nos eternos credores desta sociedade re-
cém-amadurecida politicamente; sendo aliadas, fazem 
soprar muito a favor ventos isentos da inexorável histó-

ria; se parceiras, podem construir saudável e positiva 
imagem pública, que deve predominar nestes telões.

Sr. Presidente, não pode haver melhor espaço 
institucional que esta Casa do Povo para louvar a im-
prensa brasileira, nem momento mais oportuno que 
esta solene sessão para aplaudir O Imparcial, veículo 
de comunicação que há 85 anos contribui para tornar 
cada vez mais lúcida a sociedade maranhense, jornal 
que, com suas ágeis notícias e precisas informações, 
em muito ajuda a melhorar a vida de todos meus con-
cidadãos.

O Imparcial, com inequívoco mérito, é membro 
importante dos Diários Associados, referencial com-
plexo de mídia integrada que atravessa a contempora-
neidade brasileira como protagonista de inesquecíveis 
lutas democráticas. Lá nasceram ícones perpétuos, 
como Hipólito da Costa, e foram forjados autênticos 
magnatas da comunicação do porte do singularíssimo 
Assis Chateaubriand. Exatamente como agora, às me-
sas de redação de muitas épocas de glórias sentaram 
lendários jornalistas da estirpe do premiadíssimo Joel 
Silveira, de quem herdamos exemplares lições de pa-
triotismo e de inegociável compromisso com a verdade.

Queridas convidadas e queridos convidados, 
gente da imprensa, homenageados aqui presentes 
ou lá no Maranhão, O Imparcial certamente se orgu-
lha de ser filho pródigo daqueles pioneiros panfletos 
revolucionários de 1817 e dos audaciosos prelos deles 
descendentes, que, na aurora de memoráveis tempos, 
gritaram em defesa da liberdade, da independência e da 
República; ele vem dos bravos guerreiros que lutaram 
contra a Corte perdulária, o sufocante jugo central e 
a vergonhosa escravidão. Nas veias dele corre o puro 
sangue dos arautos das ideias libertárias, gente da 
estatura ética de Frei Caneca, Padre Inácio Mororó, 
Tobias Barreto, Sílvio Romero e Austregésilo de Ataíde.

O Imparcial é, de fato, contemporâneo mara-
nhense, irmão amazônico literário e primo nordestino 
bem próximo de alma de quem – como jornalista de 
muitos nomes, para além de sensível cronista popular 
de seus dias – foi de verdade engajado poeta da vida, 
acadêmico das linhas escritas com humana paixão que 
jamais se perdem na poeira dos tempos.

Tenho aqui a honrosa chance de lembrar a célebre 
figura de Humberto de Campos, Deputado Federal pelo 
querido Maranhão, Parlamentar de ideologias compro-
metidas com justas causas nacionais, calado à força 
do Parlamento fechado naqueles violentos anos 30.

Nobres colegas, Sr. Presidente, quase 126 mil 
votos me elegeram, comungando comigo valores mo-
rais, acreditando nos projetos sociais e econômicos 
defendidos na campanha. Mas aqui falo em nome dos 
meus ilustres pares, todos agradecidos à mãe natu-
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reza pelos Lençóis Maranhenses, que nos cobrem de 
orgulho; todos bem-aventurados herdeiros da majesto-
sa cultura do chão de Coelho Neto; todos admiradores 
deste baluarte da comunicação, sentinela da indústria 
da informação democratizada, O Imparcial, onde bri-
lham talentosas ideias que a mão divina aspergiu no 
solo de Gonçalves Dias e Ferreira Gullar.

Hoje, O Imparcial, como típica organização mo-
derna destes tempos de crescimento acelerado, muitas 
mudanças rápidas e autoestima elevada, demonstra 
que somos terra de oportunidades, que nossa pirâmide 
social pode ser mesmo escalada na base do talento, 
do esforço e da capacidade de trabalho, como fez Pe-
dro Freire quando migrou das mesas de revisão para 
a presidência, prova cabal de que o sucesso vem da 
paixão pelo que se faz – ela é a força rompedora do 
comodismo que entorpece e atrasa.

Sob dupla proteção – guardiã do Parlamento na-
cional sem amarras e da liberdade de imprensa, que 
celebramos este último 3 de maio – fica, pois, minha 
homenagem tanto ao jornalista que da seleta pauta de 
O Imparcial influencia cabeças mil, quanto ao traba-
lhador que roda noite adentro muitas páginas diárias 
de viva história.

Quero, pois, saudar elevados pensadores e dignos 
gráficos desenhistas das mágicas letras que moraram 
antigamente na Rua Afonso Pena. De nós merecem 
toda a reverência os ilustrados artistas e humildes ar-
tesãos deste grandioso e fascinante mundo da palavra, 
que modernamente hoje se abriga na Renascença.

Sr. Presidente, queridas convidadas, queridos 
convidados, minhas queridas e meus queridos ma-
ranhenses, devo agradecer a esta Casa do Povo ter 
acatado minha proposição de homenagem ao jornal 
O Imparcial nesta sessão solene de agora. Sou grato 
ao nosso Presidente Marco Maia, ao meu líder Hen-
rique Eduardo Alves, aos colegas da bancada federal 
maranhense. 

Se Deus quiser, que estes 85 anos de O Imparcial 
sejam daqui a pouco, sob único controle da vontade 
soberana e da legítima escolha de S.Exa. o leitor, um 
século de ampla independência de pensamento, de 
corajosa liberdade de expressão, de irrestrita isenção 
e de permanente apartidarismo, salvaguardas institu-
cionais não apenas de jornalistas e da imprensa, mas 
sobretudo da cidadania, da sociedade e da democracia. 

Mais uma vez, parabéns ao jornal O Imparcial 
pelos seus 85 anos de vida. Que breve chegue aos 
100 anos! 

Muito obrigado. (Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A 

Presidência cumprimenta o nobre Deputado Luciano 
Moreira pelo brilhante pronunciamento na tribuna da 

Casa e pela relembrança de figuras exponenciais do 
jornalismo, sobretudo Barbosa Lima Sobrinho, que 
durante tantos anos presidiu com a maior dignidade a 
Associação Brasileira de Imprensa e foi um dos paladi-
nos da liberdade de opinião e imprensa em todo o País.

Portanto, cumprimento o Deputado Luciano Mo-
reira sobretudo porque, ao homenagear O Imparcial, 
este Presidente se sente no dever de relevar que, ao 
tempo em que exerceu a Presidência do Banco do 
Nordeste, O Imparcial foi o órgão da imprensa nordes-
tina que sempre destacava aquelas iniciativas voltadas 
para impulsionar o desenvolvimento daquela faixa ge-
ográfica do País.

As relembranças que foram feitas pelo Deputado 
Luciano Moreira sensibilizaram a todos os presentes, 
sobretudo àqueles que pertencem ao condomínio as-
sociado, criação genial de Assis Chateaubriand, depois 
conduzido pelo jornalista e Senador João de Medeiros 
Calmon e, logo depois do seu falecimento, também pelo 
cearense Paulo Cabral de Araújo, numa estrutura de 
condomínio que tinha como cabecel, em determinado 
momento, o jornalista do meu Estado Manuel Eduardo 
Pinheiro Campos. S.Exa., como cabecel do condomí-
nio, teve também atuação marcante em nosso Estado 
do Ceará, integrando cadeia associada. 

Portanto, os cumprimentos da Mesa ao nobre 
Deputado Luciano Moreira, autor do requerimento de 
que se originou a presente sessão solene.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Desejo 
comunicar aos presentes que, em função de compro-
misso da agenda ministerial, o Ministro Edison Lobão 
solicitou – e a Mesa deferiu, obviamente – a priorida-
de para pronunciar-se, antecipando-se aos eminen-
tes pares e colegas da Câmara que já estão inscritos 
para falar. Será concedida a S.Exa. a prerrogativa de 
utilizar o microfone, este mesmo microfone que S.Exa. 
já pontificou ao tempo em que ocupava diariamente a 
tribuna do Senado Federal. 

Vulto estelar do Parlamento, S.Exa., tanto na ad-
ministração do Presidente Lula quanto agora, na admi-
nistração da Presidenta Dilma Rousseff, alçou-se ao 
Parlamento, e sobretudo na tribuna se destacou neste 
mesmo Congresso Nacional, que tem hoje a presidi-
-lo a figura excepcional de homem público do grande 
Senador José Sarney, que nesta referência também 
homenageio, pelo inestimável serviço prestado à vida 
pública brasileira.

Convido para que tome assento à mesa, para 
dirigir os trabalhos, o autor do requerimento, o nobre 
Deputado Luciano Moreira, logo após o pronunciamento 
do eminente Ministro Edison Lobão, que certamente 
esta Casa ouvirá atenta, já que S.Exa. é, sem dúvida, 
um dos grandes tribunos do Parlamento brasileiro.
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Com a palavra o nobre Senador Edison Lobão.
O SR. MINISTRO EDISON LOBÃO – Sr. Presi-

dente, Deputado Mauro Benevides, homem público de 
longo curso, V.Exa. esteve e está nesta Casa assim 
como esteve no Senado, abrilhantando-o e honrando-o 
– e o fez duas vezes como Presidente daquela Casa –, 
além de ter sido Vice-Presidente da Constituinte. Este 
País deve a V.Exa. relevantes serviços, os quais prestou 
com seu espírito público, com a sua honra pessoal e 
com o seu descortino. Cumprimento-o, portanto, com 
a alegria e com o sentimento de quem pôde, ao longo 
da vida pública, aurir de V.Exa. ensinamentos valiosos 
para o desempenho também da minha vida pública.

Cumprimento o Sr. Paulo César Marques, que é 
condômino e um dos Diretores do Correio Braziliense.

Cumprimento o meu amigo Pedro Freire, que há 
muitos e muitos anos dirige O Imparcial, e o faz com 
extrema competência e também espírito público.

Cumprimento o jornalista Raimundo Borges, que 
dirige o jornal neste momento. 

Srs. Deputados, senhoras e senhores, sou um 
homem público emprestado pela imprensa, porque 
o que sou de fato é jornalista. Ali vejo o Adirson Vas-
concelos. Por muitos anos caminhamos lado a lado no 
exercício da profissão de jornalista. Trabalhei em muitos 
jornais no começo da minha vida. Fui um dos Diretores 
da Rede Globo em Brasília, mas creio que foi o perí-
odo em que estive no Correio Braziliense o momento 
em que melhor exerci a minha profissão na imprensa.

Estamos comemorando hoje o aniversário do 
jornal O Imparcial, jornal que vem de muitos e muitos 
anos, há décadas, ajudando a manter e consolidar o 
processo democrático em nosso País. Sou daqueles 
que entendem que a democracia, sendo ela o regime 
das liberdades, não subsistirá, não existirá, fenecerá, 
se a imprensa não existir por igual e se a ela não for 
concedida a liberdade que precisa ter. 

Se nós procuramos no dicionário a expressão 
liberdade, vamos encontrar definições múltiplas: li-
berdade de imprensa, liberdade de ir e vir, liberdade 
de pensamento, liberdade de opinião. Mas para mim 
a liberdade se circunscreve a apenas uma definição: 
liberdade quer dizer autodeterminação. Dizendo isto, 
estamos consagrando realmente o regime das liber-
dades, o pluralismo das liberdades.

Fui Governador do Maranhão, para honra minha, 
e não posso me queixar da imprensa do meu Estado, 
mas O Imparcial madrugou na exposição dos fatos, 
com a fidelidade que é do seu caráter, que é da sua 
tradição. Portanto, quando comemoramos aqui o ani-
versário de um imparcial, estamos de fato sancionando 
a imprensa brasileira no que tem de melhor.

Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. a oportunida-
de de voltar a esta tribuna, eu, que daqui saí por vol-
ta de 1986, depois de ter exercido dois mandatos de 
Deputado. Fui Líder nesta Casa, exerci a Presidência 
de algumas Comissões, fui Relator de tantas, mas saí 
daqui com saudades. É na tribuna do Parlamento que 
o pensamento nacional se expressa. O Parlamento 
tem a sua função. 

Quando alguém critica o Poder Legislativo, fico a 
imaginar, caso não existisse o Parlamento, o que seria 
das liberdades que hoje cultuamos. A inexistência do 
Parlamento significaria desde logo o regime ditatorial, 
o regime do arbítrio ou totalitarismo. Será que algum 
brasileiro, deliberadamente, deseja isso? Não. Se não 
o quer, precisa do Parlamento funcionando e precisa 
da imprensa livre, para o exercício da fiscalização e do 
monitoramento dos direitos do povo brasileiro.

Mais uma vez, portanto, cumprimento O Imparcial 
e seus dirigentes, todos os seus jornalistas e a impren-
sa brasileira, dizendo: este País deve muito a todos os 
jornalistas e órgãos de imprensa de nosso País.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Cum-

primento o nobre Ministro, Senador Edison Lobão, pelo 
pronunciamento de exaltação ao jornal O Imparcial. 
Mais do que a este, S.Exa. fez uma exaltação à im-
prensa, encarnada admiravelmente por este veículo 
de comunicação que, em 85 anos, prestou relevantes 
serviços ao Maranhão, ao Nordeste e a todo o País. 

O tribuno que nos habituamos a admirar no Ple-
nário do Senado Federal permanece dentro dos mes-
mos parâmetros de atuação brilhante, em todos os 
momentos. Edison Lobão foi sempre considerado um 
dos expoentes do Poder Legislativo brasileiro, agora 
cumprindo uma missão tão relevante quanto a do man-
dato parlamentar, que é exercer no Governo da Minis-
tra Dilma Rousseff o Ministério de Minas e Energia. 

Portanto, os cumprimentos da Casa ao nobre Se-
nador Edison Lobão, que, por razões que já invocou a 
esta Presidência, terá que se retirar neste momento 
para atender a compromisso da sua agenda, como 
titular de uma das Pastas mais importantes do Poder 
Executivo federal. Agradecemos ao nobre Senador Edi-
son Lobão a presença nesta sessão solene. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Con-
vido o nobre Deputado Luciano Moreira, autor do re-
querimento de convocação desta sessão solene – 
requerimento que contou com o apoio indiscrepante 
da bancada do Maranhão –, para que a partir deste 
momento assuma a direção destes trabalhos, dentro 
da tradição preconizada para solenidades como a da 
manhã de hoje. 
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O Sr. Mauro Benevides, § 2° do art. 18 
do Regimento Interno, deixa a cadeira da pre‑
sidência, que é ocupada pelo Sr. Luciano Mo‑
reira, § 2° do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Luciano Moreira) – Convido 
para fazer parte desta Mesa o Sr. Walter Sotomayor, 
representando o Ministro do Turismo, Deputado Pe-
dro Novais.

O SR. PRESIDENTE (Luciano Moreira) – Dan-
do sequência a esta sessão solene de homenagem 
ao 85º aniversário de fundação do jornal O Imparcial, 
convido o nobre Deputado Júnior Coimbra para fazer 
uso da palavra, pelo PMDB.

O SR. JÚNIOR COIMBRA (PMDB-TO. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, nobres Parlamentares, 
pessoas que nos visitam nesta manhã de hoje e parti-
cipam desta sessão solene, cumprimento o Presidente, 
Deputado Luciano Moreira; o Diretor de Redação do 
jornal O Imparcial, Sr. Raimundo Borges; o Diretor Pre-
sidente do mesmo jornal, Sr. Pedro Freire; o Sr. Paulo 
César Marques, condômino dos Diários Associados e 
Diretor do Correio Braziliense; o Sr. Walter Sotomayor, 
representante do Ministro do Turismo em nossa Mesa; 
e o Sr. Ministro das Minas e Energia, Edison Lobão, 
que por motivo maior teve de se retirar.

Para mim é um prazer estar hoje representando o 
meu partido, o PMDB, nesta sessão que homenageia 
o jornal O Imparcial. Para mim, há um motivo especial, 
porque foi nesse jornal, quando eu ainda era estudante 
de jornalismo da Universidade Federal do Maranhão, 
que tive o privilégio de dar os meus primeiros passos 
na minha carreira profissional como jornalista. 

A presença de Raimundo Borges traz a mim 
muita saudade, porque S.Sa. já era repórter e edi-
tor de política do jornal O Imparcial naquela ocasião, 
enquanto eu era repórter esportivo, sob a editoria do 
nosso Neves Pinto. Na época, já éramos comandados 
pelo nosso Diretor Presidente Pedro Freire. Cheguei 
a ocupar por algumas vezes a editoria de esportes do 
jornal O Imparcial, época em que repartia o meu tem-
po como estudante da Universidade Federal, repórter 
da Rádio Ribamar, na equipe de Herbert Fontenele, e 
depois da Rádio Mirante e TV Mirante, que pertence 
ao conglomerado do nosso Presidente do Congresso, 
Senador José Sarney. Fazia tudo isso ao mesmo tempo, 
na condição de estudante e repórter de O Imparcial, 
da Rádio Ribamar e da Rádio Mirante e TV Mirante. 

Portanto, para mim, este é um momento muito 
especial, quando aqui comemoramos com a família O 
Imparcial esses 85 anos de vida.

Criado pelo jornalista João Ferreira Pires, ou 
simplesmente J. Pires, como se notabilizou, o jornal 
O Imparcial desde logo foi identificado pela população 

maranhense como seu melhor porta-voz e interlocutor. 
Já naquela época, o jornal marcou posições ao mes-
mo tempo progressistas e participativas em relação à 
realidade local e nacional. Não por outra razão, seu 
fundador em breve se tornaria conhecido em todo o 
País como homem de imprensa arrojado e criterioso, 
capaz de produzir um periódico de credibilidade e 
grande capacidade informativa.

O nome do jornal, tão sugestivo quanto fidedigno, 
deveu-se ao próprio impasse vivido pela imprensa ma-
ranhense de então, polarizada pelos jornais da situação 
e da oposição. Buscando imparcialidade, sem perder a 
necessária combatividade, o jornal homenageado con-
substanciou o ideal do grande jornalista que o fundou: 
uma imprensa livre, comprometida com a informação 
isenta e responsável, voltada para os interesses mais 
elevados da coletividade. 

Foi assim que se construiu a trajetória de O Impar‑
cial, ao longo de 85 anos. Profundamente afinado com 
os interesses da sociedade maranhense, destacou-se 
pela prestação do melhor serviço: linha editorial clara e 
confiável, conteúdo abrangente e linguagem atualizada, 
acessível a todas as camadas sociais. Por outro lado, 
sempre se manteve atento aos legítimos anseios dos 
trabalhadores maranhenses, para além de partidaris-
mos e ideologias políticas, razão pela qual consolidou 
reputação de isenção jornalística e comprometimento 
democrático.

Vale lembrar, ainda, meu querido amigo Raimun-
do Borges, que, em 1944, O Imparcial foi incorporado 
aos Diários Associados de Assis Chateaubriand, em 
inconteste reconhecimento da alta qualidade do jornal 
maranhense – qualidade essa que vem mantendo e 
aprimorando ao longo das décadas, à medida que se 
amplia e se moderniza o parque gráfico, e se consoli-
da o respeito do público leitor.

Na época em que eu trabalhava em O Imparcial, o 
jornal ainda era estabelecido na Afonso Pena, ao lado 
do nosso “Ferro de Engomar”. As nossas sedes eram 
modestas, mas hoje o jornal tem um grande parque 
gráfico e funciona em sede moderníssima. 

O Imparcial é o mais antigo diário impresso do 
Maranhão. Em suas páginas, marcadas pela defesa 
intransigente da liberdade de imprensa, vem-se cons-
tituindo não apenas o registro do tempo mas também 
um retrato fiel da gente e do desenvolvimento do Ma-
ranhão. Mais do que isso, o jornal tornou-se capaz de 
sinalizar o futuro, apontando caminhos e apresentando 
sugestões. É assim que se tornou, como dissemos an-
teriormente, tanto um porta-voz do povo maranhense, 
abrindo espaço para as reivindicações e anseios da 
população, quanto um interlocutor, oferecendo possi-
bilidades por meio do debate de ideias e da qualidade 
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da informação. Hoje, dispondo de recursos gráficos mo-
dernos e alcançando alta tiragem, é um dos maiores 
jornais do Nordeste e do Norte do nosso País.

Por todas essas razões, Sr. Presidente, podemos 
afirmar que O Imparcial dignificou a principal tarefa de 
um jornal que se pretende a serviço da democracia: 
colaborou na formação da opinião pública, conscien-
tizando, criticando, resistindo e provocando o debate 
entre todos os setores da sociedade. Mesmo em tempos 
ditatoriais, em que os órgãos de imprensa de todo o 
Brasil se viam sob o regime de arbítrio e sob censura, 
O Imparcial não arrefeceu em seu empenho de lutar 
pela liberdade de opinião e expressão, visando ao res-
tabelecimento da normalidade democrática no País.

Recebam, pois, diretores, repórteres e funcioná-
rios os cumprimentos da bancada do PMDB na Câmara 
Federal, por meio de um ex-servidor dos Diários Asso-
ciados e do jornal O Imparcial, este Deputado Júnior 
Coimbra, que é de coração maranhense, mas, de nas-
cimento e de representação, é do Estado do Tocantins.

Temos a certeza de que, sempre honrando a 
memória e o idealismo de seu fundador, O Imparcial 
continuará fazendo a história do Maranhão e do Brasil 
como um dos melhores representantes da imprensa 
nacional.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Luciano Moreira) – Muito 

obrigado, Deputado Júnior Coimbra – e V.Exa. foi, du-
rante muito tempo, jornalista deste grande veículo de 
comunicação, O Imparcial –, pelo saudosismo aqui 
revelado das épocas em que esteve à frente das ati-
vidades deste jornal.

O SR. PRESIDENTE (Luciano Moreira) – Conce-
do a palavra ao Deputado Carlos Brandão, pelo PSDB.

O SR. CARLOS BRANDÃO (PSDB-MA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Lucia-
no Moreira, inicialmente eu gostaria de cumprimentar 
V.Exa. pela nobre iniciativa de prestar esta homena-
gem ao jornal O Imparcial, nesta sessão solene, com 
a presença de vários Deputados maranhenses e várias 
representações da imprensa. 

Cumprimento o nosso Pedro Freire, Diretor do 
jornal O Imparcial. S.Sa. tem uma brilhante história à 
frente do jornal, ao qual prestamos hoje a nossa ho-
menagem. É uma das pessoas que carrega o sucesso 
do jornal O Imparcial, nesta gestão.

Cumprimento o nosso querido Raimundo Bor-
ges, mais conhecido como Borges, responsável pela 
edição política do jornal O Imparcial, com muito com-
promisso, muita responsabilidade e, acima de tudo, 
muita imparcialidade.

Quero cumprimentar o representante do Ministro 
Pedro Novais, o Sr. Walter Sotomayor; o Sr. Paulo Mar-

ques, que neste ato representa o Correio Braziliense; 
e o nosso querido Ministro Edison Lobão, que acaba 
de se retirar por motivo de compromisso no Ministério.

Cumprimento as Sras. e os Srs. Deputados do 
Maranhão, a imprensa, os familiares e todos os que 
vieram a esta brilhante solenidade.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em suas 
diversas modalidades, a comunicação ocupa lugar de 
vital importância para o aprimoramento do ser humano, 
tanto individual quanto socialmente. Aqui a imprensa 
figura como capítulo de singular relevância na mate-
rialização desse processo comunicativo.

Nesse contexto, estamos reunidos em sessão 
solene, a fim de celebrar os 85 anos de existência de 
O Imparcial, jornal da capital maranhense com quase 
um século de experiência a serviço da disseminação 
da informação de maneira independente e responsável.

Uma vez firmado o compromisso com a imparcia-
lidade no tratamento das informações, o jornal tem-se 
dedicado a corresponder às expectativas criadas em 
torno de sua fundação, cujo movimento consolidador 
não poderia encontrar outro caminho que não o do 
espírito empreendedor impregnado em suas páginas. 
O trabalho em função do leitor, a agilidade entre a 
apuração dos fatos e a edição do jornal, a informati-
zação do processo produtivo, o treinamento do corpo 
funcional, a renovação do parque gráfico, esses e ou-
tros objetivos mais são perseguidos com afinco pelo 
diário desde sempre.

É fato que a imprensa chama a si a responsabi-
lidade de informar com imparcialidade e o máximo de 
precisão. Porém, a missão não se resume a informar 
apenas, mas sobretudo a formar a opinião pública, 
aqui entendida como resultado da democracia políti-
ca. Tal é o prestígio da imprensa, que Edmund Burke, 
escritor e importante orador britânico, incluiu-a entre 
os poderes em que se subdivide o governo da socie-
dade, cognominando-a “quarto poder”.

E O Imparcial chega aos seus 85 anos com louvor. 
Dessa posição, merece ser muito festejado, tendo em 
vista o perfil adotado de não transigir com valores éticos 
e morais, sempre acompanhando as transformações 
sociais por que passa o mundo. Seu destaque vem 
exatamente da prudência e da seriedade oferecidas 
em resposta ao desafio de levar ao leitor as notícias 
locais, regionais e nacionais com presteza. Afinal, in-
tegridade, comedimento e relevância social constituem 
seus princípios fundadores.

Há quinze anos, a Sociedade Interamericana de 
Imprensa trouxe à luz a Declaração da Conferência 
Hemisférica sobre Liberdade de Expressão, da qual 
destacamos pequeno trecho, para celebrar O Impar‑
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cial, veículo que jamais transigiu com o desmonte do 
binômio democracia-liberdade.

Diz a declaração: 

“Uma imprensa livre é condição funda-
mental para que as sociedades resolvam seus 
conflitos, promovam o bem-estar e protejam 
sua liberdade. Não deve existir nenhuma lei ou 
ato de poder que restrinja a liberdade de ex-
pressão ou de imprensa, seja qual for o meio 
de comunicação.”

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, parabe-
nizo a Diretoria do jornal homenageado, bem como 
o corpo funcional que o integra, cidadãs e cidadãos 
brasileiros que jamais se intimidaram ante os desafios 
encontrados. Siga, pois, O Imparcial traçando ações 
que, sem dúvida, resultarão em dias melhores para 
toda a sociedade brasileira.

Por óbvio, não entendemos que o atingir a lon-
gevidade abra as portas para o fenecimento da jor-
nada. Muito há ainda que realizar, porém com gosto 
modificado, refinado, de vez que os reveses até agora 
enfrentados certamente servirão de estímulo e apren-
dizagem para a consecução de novos objetivos.

Subordinado ao princípio da liberdade de impren-
sa, com responsabilidade e maturidade, O Imparcial 
continua ciente do dever que tem para com a sociedade, 
jamais lhe explorando a consciência, mas dando-lhe 
voz para que as necessidades dos cidadãos sejam 
contempladas positivamente.

Receba, pois, o importante jornal efusivos cum-
primentos da Liderança do PSDB pelo transcurso de 
mais um aniversário, que merece ser comemorado. 
Falo em nome da Liderança do PSDB, que me deu 
a honra de fazer esta homenagem pelos 85 anos de 
aniversário do jornal O Imparcial, mas deixo também 
a minha homenagem pessoal, como Deputado do Ma-
ranhão, pois sempre acompanhei o trabalho do jornal. 

Para mim, a maior qualidade do jornal é esta: a 
felicidade de ter escolhido o nome O Imparcial. É na 
imparcialidade que ele tem o respeito da sociedade.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Luciano Moreira) – Muito 

obrigado, Deputado Carlos Brandão.
O SR. PRESIDENTE (Luciano Moreira) – Con-

vido a fazer uso da palavra o ilustre Deputado Sarney 
Filho, Líder do PV nesta Casa, para falar pelo partido.

O SR. SARNEY FILHO (Bloco/PV-MA. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, antes de tudo, meus 
cumprimentos pela brilhante iniciativa, necessária e 
importante.

Sr. Pedro Freire, Diretor-Presidente do jornal O 
Imparcial; Sr. Raimundo Borges, Diretor de Redação, 

amigo de longa data; Sr. Paulo César Marques, con-
dômino dos Diários Associados; Sr. Walter Sotomayor, 
representante do Ministro do Turismo; Sr. Adirson Vas-
concelos, que se encontra presente; meus amigos De-
putados Federais do Maranhão e de outros Estados, 
minhas senhoras e meus senhores, confesso que fiz 
um sacrifício grande para chegar a este plenário nesta 
manhã de hoje. Ontem foi Dia das Mães e eu estava 
cheio de compromissos, ainda discutindo o Código 
Florestal, outro abacaxi grande que temos de enfrentar 
esta semana. Mas eu não poderia deixar de vir, nes-
te momento importante, em que se discute liberdade 
de imprensa, fortalecimento da democracia, meios de 
controle ou não controle da imprensa. Falar de O Im‑
parcial é defender tudo aquilo que a democracia exige. 
Portanto, também para prestigiar a liberdade de im-
prensa, era necessário que viéssemos a esta sessão.

E com muita satisfação vejo que grande parte 
da bancada do Maranhão e grande parte da imprensa 
brasileira está aqui hoje prestigiando um jornal que é, 
na sua essência, um jornal da província, mas no seu 
conteúdo é um jornal universal, pelos valores que agre-
ga, valores como a independência e a competência. E 
não é por outro motivo que O Imparcial tem parcerias 
com a Universidade Federal do Maranhão, graças à 
sua excelência, graças à sua técnica, graças ao seu 
corpo de jornalistas.

Quero estender a minha homenagem não só 
àqueles que escrevem o jornal, mas a todos aqueles 
e aquelas que fazem o jornal, desde o mais humilde 
funcionário, desde o mais humilde carregador de papel, 
até o Diretor Chefe deste importante órgão de imprensa.

Não tenho muito mais o que falar, depois daqui-
lo que já foi dito. Só tenho a elogiar. Para tanto, quero 
ler uma parte de um artigo feito quando o jornal com-
pletou 50 anos: 

“O Imparcial, um trabalho expressivo do 
jornalismo independente e altivo, fiel às fon‑
tes que inspiram sua formação, mantém uma 
linha de equilíbrio e moderação por todos res‑
peitada.” 

Quando O Imparcial fez 50 anos, houve uma co-
memoração muito grande. E esta é uma parte do artigo 
do ex-funcionário de O Imparcial, ex-repórter policial 
que chegou à Presidência da República, José Sarney. 
O que S.Exa. disse serve para os dias de hoje também. 

Parabéns, O Imparcial! 
Parabéns, Deputado Luciano Moreira, por esta 

iniciativa!
Parabéns a esta Casa!
Viva a liberdade de imprensa! Viva o jornalismo 

independente! (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Luciano Moreira) – Muito 
obrigado, Deputado Sarney Filho, por suas palavras.

O SR. PRESIDENTE (Luciano Moreira) – Convido 
a fazer uso da palavra o Deputado Lourival Mendes, 
pelo PTdoB.

O SR. LOURIVAL MENDES (Bloco/PTdoB-MA. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado 
Luciano Moreira, nesta oportunidade queremos pa-
rabenizá-lo pela nobre iniciativa de promover este ato 
de reconhecimento pelos relevantes serviços presta-
dos pelo jornal O Imparcial ao Estado do Maranhão, 
ao Brasil e à democracia. Que fiquem registrados nos 
Anais desta Casa os nossos parabéns a V.Exa.!

Em primeiro lugar, Sr. Presidente, quero agra-
decer a Deus por esta manhã maravilhosa, quando 
estamos aqui reunidos para tratar de assunto que 
considero importantíssimo: esta homenagem não só 
ao jornal O Imparcial mas à imprensa brasileira como 
um todo, porque O Imparcial faz parte dessa família da 
imprensa que tem contribuído de forma positiva para 
a consolidação da democracia no Brasil, na verdadei-
ra acepção da palavra. Tenho sempre dito que, sem 
uma imprensa livre, não podemos ter uma democra-
cia. E quis Deus que nos encontrássemos aqui, nesta 
manhã maravilhosa, para reconhecer a relevância e 
a importância que tem o jornal O Imparcial, principal-
mente para a minha cidade, para o meu Estado, que 
é um Estado pobre do Nordeste. O jornal O Imparcial 
tem destaque especial nesta árdua tarefa de levar a 
verdade à população.

Comecei a minha vida pública no ano de 1980, 
quando tive a oportunidade de conhecer vários jorna-
listas do meu Estado, dentre os quais quero destacar 
o Raimundo Borges; o Tony Duarte, que está presente, 
e foi jornalista do jornal O Imparcial; o Aquiles Emir; 
e o Pedro Freire, que já era Diretor e vem há muitos 
anos dando a sua parcela de vida e contribuição po-
sitiva ao jornal O Imparcial. E há dois repórteres que 
não podemos esquecer: o Eloy Coelho, que cobria a 
parte policial, e o Douglas Cunha. 

Nós conhecemos as dificuldades pelas quais os 
jornais passaram nos idos de 1979 e 1980, principal-
mente os do Maranhão, mas também toda a impren-
sa brasileira. Dadas as dificuldades, não podemos 
deixar de reconhecer a contribuição que a imprensa 
tem dado para o nosso País e para o nosso Estado. 
A imprensa tem que ser entendida como instrumento 
de inclusão social, na medida em que alcança todos 
os segmentos da nossa sociedade, na medida em que 
leva a informação, não interessam as cores partidárias 
que estejamos vivendo, os credos políticos e religio-
sos. A imprensa, como muito bem disse o Deputado 
Carlos Brandão, carrega a marca da imparcialidade. 

Essa marca é fundamental para o engrandecimento 
da democracia.

Lembrei agora célebre frase, que se encontra re-
gistrada no prédio da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, onde o Presidente José Sarney declarou: 
“Não há democracia sem parlamento livre”. Isso nos faz 
refletir sobre o que disse o ex-Senador, ex-Governador 
e atual Ministro Edison Lobão, quando S.Exa. traça a 
importância do jornal O Imparcial no desenvolvimen-
to do nosso País. Não fosse a Constituição de 1988, 
que considero a mola mestra que definiu uma ampli-
tude nas liberdades democráticas, dando à imprensa 
a sua verdadeira liberdade, talvez não tivéssemos o 
País que temos hoje. 

Dessa forma, quero deixar registrado o nosso 
contentamento, a nossa alegria, a nossa satisfação 
em participar desta justa homenagem. Este jornal tem 
contribuído para o desenvolvimento do nosso Estado 
e do nosso País.

Quero fazer um destaque especial a Pedro Freire, 
pela sua dedicação, pela sua convicção, pela não de-
sistência de seus sonhos. É possível mudar este País 
por meio de uma imprensa livre, responsável, que te-
nha o comprometimento que o jornal O Imparcial tem 
dado a todos nós.

Parabéns ao jornal O Imparcial e a Pedro Freire, 
por liderar esse grande trabalho que a imprensa vem 
fazendo no Estado do Maranhão. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Luciano Moreira) – Obriga-
do, Deputado Lourival Mendes, do PTdoB do Estado 
do Maranhão.

O SR. PRESIDENTE (Luciano Moreira) – Convido 
o Deputado Francisco Escórcio a fazer uso da tribuna. 

O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB-MA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, autoridades presentes, povo 
em geral, pessoas que nos acompanham neste plená-
rio, quero em primeiro lugar saudar um companheiro 
nosso, o Deputado Luciano Moreira.

Deputado Luciano Moreira, V.Exa. foi muito feliz! 
E a felicidade é um dom que vem do céu. Quero dizer 
que esta iniciativa foi maravilhosa, uma graça divina. 
Não podemos deixar de felicitar um momento com 
este, o aniversário de 85 anos de uma grande institui-
ção, esta instituição fantástica e maravilhosa, o jornal 
O Imparcial. 

Mas quero contar algumas histórias, já que foram 
contadas algumas histórias desses 85 anos. Eu quero 
contar algo mais próximo, porque não vivi os 85 anos. 
Mas quem tem história pode contá-las!

Lembro-me de minha professora que, com uma 
régua, cortava aqueles artigos, aquelas reportagens 
que trazia. E eu via escrito, lá em cima: O Imparcial. 
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Nós, garotos, éramos obrigados a ler aqueles textos. 
As primeiras leituras que fiz em minha vida, lá na minha 
escola, foram os textos das reportagens levadas pela 
professora, reportagens que traziam o nome brilhante 
já naquela época, o jornal O Imparcial. 

O jornal O Imparcial há muito tempo já me acom-
panha. Não tenho 85 anos, mas 62 anos. Nesses 62 
anos, ele me acompanha no dia a dia, saibam disso. 
Por isso, presto homenagem a todos que compõem 
esse grande jornal, essa grande instituição. 

Quero falar de uma pessoa que vi falar muito 
bem dos Diários Associados, o gigante da democra-
cia, porque imprensa livre significa exatamente demo-
cracia pujante. Por isso venho nesta manhã para di-
zer que este jornal já me acompanha há muito tempo. 
Contudo, quando entrei na iniciativa privada, quando 
vim para Brasília, aqui encontrei um jornal dos Diários 
Associados, o Correio Braziliense. Quando fui para 
a vida pública, cansei de ouvir o Presidente José Sar-
ney, Alexandre Costa, Edson Vidigal e Edison Lobão 
saírem daqui contando histórias bonitas, gostosas de 
se ouvir, a respeito daquele jornal e daquela instituição.

O Zequinha, Deputado Sarney Filho, disse – mas 
não disse com toda a ênfase que merecia esta histó-
ria – que o primeiro trabalho que seu pai teve na vida 
foi exatamente no jornal O Imparcial. Este brilhante 
José Sarney tem um pedaço da sua história ligada ao 
jornal O Imparcial.

Mas vi aqui os meus colegas dizendo, alto e bom 
tom, frases fantásticas. Entre elas, eu poderia dizer 
esta com toda a ênfase, Pedro Freire: “Não há demo‑
cracia sem imprensa livre!” A imprensa é hoje um po-
der preponderante. 

Olhem que coisa bonita, quando vemos essa 
imprensa! E se temos aqui estas duas Casas – e esta 
Casa aplaude a iniciativa desse colega espetacu-
lar, brilhante, porque faz uma homenagem neste dia, 
nesta hora, à imprensa livre –, é esta imprensa que 
nos orgulha, porque, como já dizia o Deputado Carlos 
Brandão, esta imprensa é linda e maravilhosa quando 
é livre e imparcial – com esse trocadilho, quero fazer 
uma homenagem aos senhores, que merecem tanto 
a homenagem da minha terra e do meu povo. 

E não posso aceitar, meu grande colega, quando 
V.Exa. diz que meu Maranhão é pobre. Não, senhor! 
O Maranhão é rico, lindo e maravilhoso! O Maranhão 
é cheio de coisas belas, desde o passado. Quem não 
ouviu falar em poetas como Gonçalves Dias e outros 
que nos encantaram e nos encantam até hoje. Esse 
Maranhão não pode ser pobre, pois tem uma história 
pujante, a história dessa turma que invade este Parla-
mento e faz com que pulsemos o coração e digamos: 
“Parabéns aos senhores, porque fazem um grande 

trabalho não só para o Estado mas também para o 
mundo!” Os senhores pertencem não somente ao 
Maranhão, mas ao mundo, porque qualquer coisa que 
divulguem hoje, que não seja exatamente uma notícia 
local, passa a ser notícia mundial. Os senhores estão 
ligados aos grandes jornais deste mundo.

Portanto, o meu Maranhão é lindo e maravilhoso! 
Ah, Maranhão querido!

E desse Maranhão posso dizer que me orgulho, 
com toda a força do meu coração, nesta homenagem 
do dia de hoje. 

Meus parabéns a todos, a essa família maravilho-
sa, à família de O Imparcial. Do mais elevado ao menor 
funcionário, recebam os meus cumprimentos, com a 
força do coração de quem pode dizer: meus parabéns!

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Luciano Moreira) – Obriga-

do, Deputado Chiquinho Escórcio, pelo entusiasmo e 
pelo vibrante vínculo com o Estado do Maranhão, em 
respeito a esse grande jornal, O Imparcial.

O SR. PRESIDENTE (Luciano Moreira) – Con-
vido a fazer uso da palavra o Deputado Alberto Filho, 
do PMDB do Maranhão.

O SR. ALBERTO FILHO (PMDB-MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, depois dessas 
belas e entusiasmadas palavras do nosso Deputado 
Chiquinho Escórcio, quero cumprimentar V.Exa, assim 
como cumprimento os demais membros da Mesa, a 
nossa bancada de Deputados Federais do Maranhão, 
e o Deputado Júnior Coimbra, do Estado do Tocantins, 
que, como outros, veio prestar a homenagem ao Es-
tado do Maranhão.

Nesta oportunidade, quando a Casa homenageia 
o jornal O Imparcial, de São Luís do Maranhão, pe-
los 85 anos de fundação, parabenizo o nobre colega 
Deputado Federal Luciano Moreira, ilustre Parlamen-
tar do meu Estado do Maranhão, pela iniciativa desta 
sessão solene. 

De modo especial, cumprimento o Presidente do 
jornal O Imparcial, Sr. Pedro Freire, que se faz presen-
te nesta homenagem a importante órgão da impren-
sa maranhense. Cumprimento também o Diretor de 
Redação do jornal O Imparcial, Sr. Raimundo Borges, 
que se faz presente; o Sr. Walter Sotomayor, repre-
sentante do nosso Ministro do Turismo, Pedro Novais; 
e o Sr. Paulo César Marques, que representa o jornal 
Correio Braziliense.

Quero falar um pouco sobre o grande jornal O 
Imparcial, do meu Estado do Maranhão, fundado em 
1926. Ao completar 85 anos de existência, O Imparcial 
demonstra que o bom jornalismo tem vida longa, quan-
do o trabalho é realizado com seriedade e competência, 
e pautado pela ética da comunicação, com o objetivo 
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maior de democratizar a informação, possibilitando ao 
povo o acesso ao que acontece em sua comunidade.

Num momento importante da vida nacional, em 
que se debate o papel dos meios de comunicação, ho-
menagear um órgão da imprensa maranhense que ao 
longo de 85 anos contribuiu para fazer chegar ao povo 
a informação – e não só a São Luís, capital do meu 
Estado, mas a todos os lugares onde este jornal tem 
fiéis leitores – é reafirmar a contribuição da imprensa 
do Maranhão na construção da democracia brasileira. 
Não resta dúvida, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, de que o jornal O Imparcial faz parte da construção 
democrática da sociedade do meu Estado e do Brasil. 

Não quero ser repetitivo, por isso mesmo me 
somo a tudo que já foi dito aqui pelos nobres Deputa-
dos que me antecederam nesta homenagem. Resta-
-me, portanto, parabenizar mais uma vez o Deputado 
Federal Luciano Moreira por esta belíssima sessão 
solene e parabenizar a todos que trabalham e lutam 
pela qualidade da informação que tem sido prestada, 
ao longo de tantos anos, pelo jornal O Imparcial, de 
São Luís do Maranhão. Tenho certeza de que o jornal 
ganhou este nome não por acaso, mas porque traba-
lha e faz o jornalismo do Maranhão de forma imparcial 
e democrática.

Parabéns mais uma vez ao Sr. Pedro Freire. Já 
tive oportunidade de saber – e soube disto por meio 
das reportagens – que S.Sa. é o integrante mais antigo 
do jornal O Imparcial! Tenho certeza de que o sucesso 
desse jornal se deve graças à sua competência e ao 
seu trabalho, e à equipe que o ajuda e contribui para 
a formação do jornal.

Em nome dos meus colegas Deputados Federais 
e da nossa bancada do Estado do Maranhão, quero 
dizer que estamos à disposição do jornal O Imparcial. 
Estamos à disposição do jornalismo não só do Estado 
do Maranhão mas de todo o Brasil. Tenham certeza de 
que cumpriremos o nosso papel nesta Casa, realizan-
do o nosso trabalho e contribuindo para o desenvol-
vimento do jornalismo do nosso Estado do Maranhão 
e do Brasil.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Luciano Moreira) – Muito 

obrigado, Deputado Alberto Filho.
O SR. PRESIDENTE (Luciano Moreira) – Re-

gistro a presença do grupo do Centro Universitário da 
Grande Dourados, de Mato Grosso do Sul. 

Obrigado pela presença! Recebam nossas sau-
dações! (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Luciano Moreira) – Con-
vido a fazer uso da palavra, pela Liderança do PDT, o 
Deputado Damião Feliciano.

O SR. DAMIÃO FELICIANO (PDT-PB. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
é com alegria que, em nome do meu partido, o PDT, 
venho a esta sessão homenagear o jornal O Imparcial. 

Parabenizo o nobre Deputado Luciano Moreira 
pela iniciativa. Fazemos homenagem a um jornal que 
tem principalmente a missão de esclarecer a popula-
ção, fazer reportagens, fazer jornalismo investigativo 
e colocar à disposição da população os noticiários. E 
o faz mesmo diante das agruras e dificuldades que 
vivem seus jornalistas nos dias de hoje – e, acredito, 
já viveram no passado outros dramas.

Parabenizo o Sr. Pedro Freire pela direção à 
frente do jornal! 

Com entusiasmo vi o nobre Deputado Alberto 
Filho homenagear esse jornal, com tanta disposição, 
como também fez o Deputado Francisco Escórcio. Sou 
da Paraíba. Nordestinos que somos, sabemos da difi-
culdade de se fazer política e de se proceder à divisão 
do bolo financeiro do País, para tirar as diferenças entre 
os Estados. A imprensa tem papel fundamental para 
diminuirmos essas diferenças e criarmos estabilidade 
social. Assim, possibilitaremos momentos melhores, 
refletidos não só nas divulgações mas também, de 
forma geral, no entretenimento, na cultura, na história.

Vi tanto entusiasmo e tanta força ao se fazer esta 
homenagem, Deputado Luciano Moreira, que me sen-
ti na obrigação de também fazê-la pelo meu partido. 

Devido à própria força que o PDT tem no Estado 
de V.Exa., Deputado Francisco Escórcio, o PDT tem 
a obrigação de homenagear ao jornal O Imparcial. 
Dessa forma, nordestino que sou, faço este registro 
pelo meu partido, um registro vibrante, como todos do 
Maranhão – inclusive o Deputado Carlos Brandão –, 
pela força que nos têm dado. 

Parabenizo V.Exa., Deputado Luciano Moreira! 
Que esse jornal continue dando à população do Ma-
ranhão essa força e essa forma de imparcial de fazer 
a notícia! A todos, parabéns! Parabéns ao Estado do 
Maranhão, que possui esse jornal. Que ele continue 
ajudando a população, informando e levando lazer e 
entretenimento!

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Luciano Moreira) – Obri-

gado, Deputado Damião Feliciano. 
Registro que já se manifestaram os Deputados 

Francisco Escórcio, pela Liderança do PMDB, e o De-
putado Júnior Coimbra.

O SR. PRESIDENTE (Luciano Moreira) – Passo 
a palavra ao ilustre Presidente do jornal O Imparcial, 
o jornalista Pedro Freire.

O SR. PEDRO FREIRE – Sr. Presidente, Deputa-
do Luciano Moreira, membros da Mesa, Srs. Deputados 
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que se pronunciaram, altamente sensibilizado agra-
deço esta homenagem, por indicação do Deputado 
Luciano Moreira. 

Pronuncio-me para dizer que O Imparcial é um 
patrimônio do Maranhão. Ele não tem dono. A sua con-
solidação no mercado do Maranhão deixa bem claro 
isso. E nós perseguimos essa história, iniciada em 1º 
de maio de 1926 por João Pires Ferreira, que de for-
ma inteligente criou o jornal com o nome O Imparcial. 
Trata-se de um nome simpático, adequado. Sem que-
rer ser arrogante, é um jornal como todo jornal deve 
ser, imparcial. Entendemos que estamos fazendo o 
nosso papel.

Mas quem gera a informação? Ouvimos o pro-
nunciamento dos nossos Deputados maranhenses, 
que geraram fatos. Nós registramos e, juntos, faze-
mos a história.

Procurarei sintetizar a trajetória do jornal O Im‑
parcial, objeto deste momento especial na Câmara dos 
Deputados, afinal são 85 anos de uma empresa que, 
superando todos os obstáculos nessa longa trajetória, 
chegou tão longe, e com disposição para ir muito mais 
além. Achamos que essa longevidade é mais do que 
uma aventura. É, antes de tudo, também, uma ruptura 
de paradigmas. Afinal, o Maranhão e o Brasil têm em 
comum a prematuridade das empresas. Elas nascem 
em abundância e, em abundância, desaparecem antes 
de completar o segundo aniversário.

O Imparcial nasceu em 1º de maio de 1926 pelas 
mãos de João Pires Ferreira, mais conhecido como J. 
Pires, com uma proposta inovadora para a época: ser 
um veículo de comunicação independente, desvincula-
do dos grupos políticos que, na época, usavam jornais 
como arma para atacar adversários e defender seus 
interesses. Eis, portanto, o motivo principal do sucesso 
e dos seus 85 anos.

O Imparcial foi às ruas de São Luís e de Municí-
pios distantes da capital para dizer que o jornalismo 
não era propriedade de partidos ou de chefes políticos, 
mas uma plataforma para difundir ideias, defender as 
causas da sociedade e fiscalizar os poderes. Com essa 
proposta de quebrar paradigmas, O Imparcial procu-
rou firmar-se perante os leitores, oferecendo-lhes um 
noticiário isento, equilibrado, destemido.

Mas para isso foi preciso renovar-se, atualizando 
as práticas de tratar a notícia e os processos de fazer 
o jornal cada vez mais atraente. Mesmo com equipa-
mentos de impressão tipográfica, à época foi possível 
fazer a democratização, atraindo para a redação no-
mes consagrados nas áreas do Direito, da Literatura 
e da Política. Essa postura, numa época em que o jor-
nal era a única fonte de informação de massa, quando 

nem rádio havia no Maranhão, O Imparcial se tornou 
uma referência. 

Em 1944, aos 18 anos, já com o número de pá-
ginas ampliado e melhor prestação de serviço, o jor-
nal foi adquirido pelo jornalista Assis Chateaubriand. 
O fundador dos Diários Associados estava colocando 
em prática o projeto de expandir sua rede de jornais 
e rádios no Brasil. Foi o começo de uma nova etapa 
para a imprensa e foi também o renascimento de um 
jornalismo muito mais dinâmico e atualizado. 

O Maranhão vivia uma época importante na sua 
economia, com um vigoroso parque industrial têxtil 
operando em São Luís e Caxias. Também a industria-
lização do babaçu, com usinas de extração de óleo em 
várias cidades, contribuía para a geração de empregos 
rurais e exportações.

Nos anos seguintes, o jornal dos Diários Associa-
dos passou a ser o principal veículo de comunicação 
do Maranhão, sustentando a credibilidade na qualidade 
da informação e na profissionalização da redação, com 
vários nomes da literatura e da política. Abrimos espaço 
para reconhecer que figuras exponenciais prestaram 
serviço nesse jornal. O Presidente Sarney, por exemplo, 
muito jovem, teve no jornal O Imparcial o seu primei-
ro emprego. S.Exa. gosta sempre de brincar dizendo 
que, como ainda não se deu baixa em sua carteira de 
trabalho, tem anseio de voltar a exercitar o jornalismo. 
Começou como repórter e chegou a coordenador do 
caderno de cultura do jornal. Junto a S.Exa. estiveram 
Nascimento de Moraes, Josué Montello, Ferreira Gullar, 
José Louzeiro e Benedito Buzar, hoje Presidente da 
Academia Maranhense de Letras.

Portanto, nobres Deputadas e Deputados, nobres 
convidados, aos 85 anos de circulação continuada, O 
Imparcial tem uma história de sucesso, de enfrenta-
mento aos poderes. 

Agradecemos a todos esta homenagem!
Este legado nos foi deixado pelos Diretores que 

por aqui passaram: inicialmente João Calmon, após 
a incorporação aos Diários Associados; depois José 
Pires de Sabóia Filho, que foi membro desta Casa, 
Deputado por duas legislaturas, e exerceu um trabalho 
importante à frente dos Diários Associados; e nosso 
jornalista Adirson Vasconcelos, historiador de Brasília, 
meu mestre, a quem realmente devo muito. A este le-
gado estamos dando continuidade.

A todos muito obrigado! Muito obrigado, do fundo 
do coração, pela homenagem aqui prestada ao nosso 
O Imparcial! (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Luciano Moreira) – Obri-
gado, jornalista Pedro Freire.

O SR. PRESIDENTE (Luciano Moreira) – Agrade-
cemos a presença ilustre ao Coronel Carlos Henrique 
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Guedes, o nosso Coronel Guedes, que deixou sauda-
des em nosso Maranhão. Durante três anos comandou 
o Exército Brasileiro em nossa terra.

Agradecemos ao Prof. Elias Azulay, Presidente 
da Associação Brasileira de Relações Públicas, Seção 
do Maranhão – ABRP/MA, que nos honra com a sua 
presença; ao jornalista Aquiles Emir, Editor de Econo-
mia do jornal O Imparcial; ao jornalista Pedro Freire, 
esse jovem empreendedor aqui presente, Editor-Chefe 
do Aqui Maranhão, grande sucesso da linha jornalísti-
ca de O Imparcial, já com mais de 50 mil exemplares 
em circulação no nosso Estado, e Editor-Chefe de O 
Imparcial on‑line; ao jornalista Tony Duarte, hoje pres-
tando serviço ao Senado Federal, também presença 
expressiva na imprensa do nosso Estado do Mara-
nhão; ao jornalista Adirson Vasconcelos, ex-Diretor 
de O Imparcial e historiador, que também nos honra 
com sua presença; a Sildo Rodrigues Araújo Leão, 
jornalista do jornal Folha do Sul, de Carolina, pre-
sente nesta sessão; a Jocilene Bezerra dos Santos, 
Presidente da Associação Comunitária de Integração 
Social e Cultural de Estreito, presente nesta sessão; 
a Jocelândia Bezerra Sales, comunicadora e repórter 
da Rádio Renascer FM, de Carolina; à Clara, minha 
esposa, presente nesta sessão solene.

Aos que precisaram retirar-se, os nossos agra-
decimentos.

Agradeço ao Deputado Mauro Benevides, que 
presidiu o início desta sessão. 

Agradecemos ao Ministro Edison Lobão, Senador 
da República que abrilhantou este evento, mas teve de 
ausentar-se para outros compromissos.

Ao jornalista Raimundo Borges, Editor-Chefe do 
jornal O Imparcial, nossos profundos agradecimentos. 
S.Sa. tem uma identidade profunda com o jornal, pela 
forma de conduzi-lo, pela isenção, pela maneira de fazer 
amigos e saber distinguir a sua atividade jornalística de 
forma tão isenta de qualquer questão política. Ao nosso 
querido Paulo César Marques, Diretor de Marketing e 
condômino que representa aqui o Correio Braziliense, 
e ao amigo Walter Sotomayor, que representa o nos-
so ilustre Deputado e Ministro Pedro Novais, também 
agradecemos a presença. Agradecemos a todos os 
colegas que compareceram a este ato solene.

Enfim, mais uma vez dirijo os meus profundos 
agradecimentos ao Presidente desta Casa, o Deputado 
Marco Maia, por ter acolhido a sugestão de encami-
nhamento desta homenagem a esse grande veículo de 
comunicação, o jornal O Imparcial. (Palmas.)

V – Encerramento

O SR. PRESIDENTE (Luciano Moreira) – Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Luciano Moreira) – Está 
encerrada a sessão.

(Encerra‑se a sessão às 11 horas e 52 
minutos.)
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Ata da 100ª Sessão, em 9 de maio de 2011
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Valmir Assunção, Izalci,  
Francisco Escórcio, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno

I – ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Ha-
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo 
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da 
sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA
O SR. VALMIR ASSUNÇÃO, servindo como 2° 

Secretário, procede à leitura da ata da sessão antece-
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Passa-
-se à leitura do expediente.

III – EXPEDIENTE

(Não há expediente a ser lido)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Pas-
sa-se ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE

 O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Valmir Assunção, primei-
ro inscrito.

O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, Sr. Presidente, ontem foi o Dia das Mães. 
Presto minha homenagem a todas as mães brasileiras, 
sobretudo a minha, D. Rosa, de Itamaraju, que criou 
seus oito filhos e incutiu em suas cabeças a educa-
ção, a saúde e a valorização do ser humano como as 
coisas mais importantes.

Parabenizo minha mãe e todas as mães brasi-
leiras.

Venho a esta tribuna registrar minha indigna-
ção com a situação que alguns jornais e o programa 
Fantástico divulgaram ontem: a merenda escolar, em 
muitos Municípios, está sendo destruída.

Há merenda escolar vencida e de má qualidade 
num País que faz esforço para ter educação de quali-
dade, para que crianças e adolescentes tenham acesso 

à escola. Um esforço grande vem sendo feito pelos Go-
vernos Federal, Estaduais e Municipais nesse sentido.

É inaceitável ainda vermos diversos governos 
que não cuidam da merenda escolar, que não a dis-
tribuem adequadamente às crianças. Foi estabelecido 
que até 30% da merenda escolar distribuída venha da 
agricultura familiar, como forma de fortalecer esse se-
tor. Esperamos reverter esta situação e fazer o País 
valorizar a educação. Isso significa também valorizar 
a merenda escolar.

Tenho uma preocupação muito grande. Na Bahia, 
a Prefeitura de Vitória da Conquista, a terceira maior 
do Estado, é administrada por Guilherme Menezes, 
que já foi Deputado Federal. Prefeito pela terceira vez, 
S.Exa. também dá prioridade à saúde. Mas todas as 
crianças de até 8 anos de idade estão na escola. Tem 
sido feito um esforço para matricular todas elas. São 
40 mil matrículas.

Por outro lado, como o Município tem uma área 
rural muito extensa, é preciso transporte escolar regu-
lar. O jornal A Tarde, da Bahia, publicou matéria infor-
mando que ainda há crianças que vão para a escola 
em paus de arara – em cima dos caminhões.

Há um esforço grande para, cada vez mais, dar-
mos qualidade à educação que oferecemos. Esperamos 
sensibilizar os gestores públicos para fazer uma edu-
cação de qualidade. Esse é um ponto importante para 
todos que defendem a democracia, é um ponto impor-
tante para combater a pobreza e a miséria no Brasil.

Repórteres do Fantástico visitaram mais de 50 
escolas de São Paulo, Goiás, Rio Grande do Norte, 
Paraíba e Bahia e encontraram uma situação estarre-
cedora: alimentos vencidos, ou visivelmente estraga-
dos; formigas e cozinhas com esgoto aberto; transporte 
inadequado de carnes e outros produtos, para citar 
alguns exemplos.

Na Bahia, meu Estado, a situação ainda foi pior. 
Depois do escândalo em que a Polícia Federal pren-
deu sete Prefeitos por superfaturamento e desvio da 
merenda escolar, verificou-se que, apesar das de-
núncias, parte das Prefeituras ainda não se adequou 
às exigências do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar – PNAE.
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No entanto, a reportagem também mostrou um 
caso de sucesso proveniente de São Paulo: alimentos 
frescos e que não passam pela terceirização, mas são 
comprados diretamente de cooperativas de assenta-
mentos de reforma agrária, garantindo a qualidade 
nutricional da merenda escolar.

Destaco isso, senhoras e senhores, porque é uma 
confirmação de que é acertada a política do PNAE no 
que se refere à compra direta de alimentos da agricul-
tura familiar. A orientação do programa determina que 
no mínimo 30% do total de recursos financeiros do 
programa devem ser gastos pelos administradores do 
ensino público na aquisição de alimentos dos agricul-
tores ou empreendimentos rurais familiares, coopera-
tivas e associações da agricultura familiar.

Ou seja, os grupos formais ou informais de agri-
cultores familiares, através de chamadas públicas, co-
mercializam seus produtos diretamente para as escolas. 
Esse método dispensa as licitações ou levantamentos 
de preços que não consideravam critérios sociais e que, 
na maioria das vezes, excluíam essas organizações 
de agricultores do seu mercado local.

Dessa forma, todos os envolvidos são beneficia-
dos: os assentados ganham alternativas de comercia-
lização, a escola sofre menos com a burocracia, e os 
estudantes recebem alimentação de qualidade, mais 
saudável, da cultura regional de cada localidade, res-
peitando as épocas de colheita e, em alguns casos, 
orgânicos. O meio ambiente também ganha com a po-
lítica: há a redução da emissão de gás carbônico, pois 
há a diminuição da necessidade de armazenamento, 
industrialização e grandes distâncias para o transporte.

Essa reportagem, senhoras e senhores, só mostra 
o nosso papel de ampliar esta conquista, estimulando 
que os Estados e as Prefeituras adotem a política, levan-
do exemplos de sucesso durante as nossas andanças, 
principalmente pelo interior do nosso Brasil, para que 
asseguremos a segurança alimentar de nossas crian-
ças que buscam na escola um local de aprendizado, 
mas também de garantia de alimentação saudável.

Sras. e Srs. Deputados, aproveito a oportunidade 
para registrar que quando o Censo do IBGE divulgou 
os últimos dados relativos à alfabetização, em 2010, 
onde verificamos que aproximadamente 14 milhões de 
brasileiros acima de 15 anos ainda são analfabetos, 
reporto-me à cidade de Vitória da Conquista, a terceira 
maior cidade da Bahia, localizada na região sudoes-
te do Estado, onde a educação é uma das principais 
bandeiras do Prefeito Guilherme Menezes.

Guilherme Menezes, que já foi Deputado Federal 
e Prefeito por mais de uma vez de Vitória da Conquis-
ta, destaca-se nacionalmente nas áreas de educação 
e saúde por ser um dos Prefeitos que mais investe 

recursos nessas áreas. Quando iniciou sua primeira 
gestão à frente da Prefeitura de Vitória da Conquista, 
apenas três localidades na zona rural dispunham do 
que na época se denominava “ginásio”. Hoje, pratica-
mente toda zona rural de Conquista tem uma escola do 
ensino fundamental, o transporte escolar é feito com 
regularidade, e nenhuma criança até 8 anos de idade 
fica sem a oportunidade de estudar.

O recomeço do ano letivo de 2011 encontrou 
Vitória da Conquista com mais de 200 unidades es-
colares prontas na zona urbana e rural e cerca de 40 
mil alunos matriculados. Tais números fazem da rede 
municipal conquistense a terceira maior do Estado e 
revelam, ainda, a prioridade do Prefeito Guilherme Me-
nezes de melhorar a qualidade do ensino em todas as 
unidades da rede municipal de ensino.

Há um planejamento até o final da gestão 
2010/2012, no qual o Prefeito tem como prioridade 
recuperar toda a infraestrutura escolar. Esse trabalho 
já contempla mais de 120 escolas reformadas ou am-
pliadas, muitas delas demolidas para a construção de 
novas unidades, além como a recuperação de toda a 
frota escolar, com aquisição de novos veículos. Tam-
bém há um planejamento para a melhoria salarial dos 
professores e servidores em educação.

Faço uma ressalva para mostrar que Vitória da 
Conquista é um dos poucos Municípios do Brasil a 
pagar o piso nacional para o professor já no primeiro 
ano da gestão do Prefeito, inclusive além do que a lei 
prevê. Dessa forma, vêm sendo concedidos aumen-
tos significativos a cada ano – maiores que o repasse 
do FUNDEB.

É meta do Governo Municipal, até dezembro de 
2011, conectar todas as unidades administrativas à In-
ternet. Isso possibilitará o aprofundamento da pesquisa 
e a interação das informações entre os profissionais e 
a ampliação da aprendizagem entre os nossos alunos 
com um novo conceito que é ingressar e fazer parte 
da rede mundial de computadores.

O Prefeito Guilherme Menezes ainda tem como 
meta a implantação de diversos projetos pedagógicos 
no Município, como o Roda de Alfabetização, o Escola 
Mais, o Soma. Todos são voltados para diminuir a de-
fasagem que há entre idade e série na rede municipal 
de ensino e também para incluir os alunos num novo 
nível de aprendizagem, com base em competências 
e habilidades. Ressalte-se, ainda, que no Município 
de Vitória da Conquista não há problemas de falta de 
vagas na rede municipal de educação. Não há uma só 
localidade onde as vagas foram procuradas em que es-
tas não tenham sido garantidas. A cobertura da oferta 
de vagas é de 100%. 
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Sr. Presidente, abri esse espaço para falar da 
excelência do ensino público em Vitória da Conquista, 
Município que já é destaque na área de saúde pública, 
tendo recebido inúmeros prêmios nacionais, e agora 
também apresentando destaque na educação. Tudo 
isso, graças à visão ampla dos problemas sociais que 
tem o Prefeito Guilherme Menezes, que coloca o ci-
dadão e suas necessidades como prioridade da sua 
administração, servindo, assim, de modelo de gestão 
para inúmeras outras Prefeituras da Bahia.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – De-

putado Valmir Assunção, a Presidência cumprimenta 
V.Exa. pelo pronunciamento, sobretudo pelo tema que 
aborda, a merenda escolar, e também a homenagem 
que presta às mães do seu Estado, que estendemos, 
naturalmente, às mães de todo o País.

Convido V.Exa. a assumir a Presidência dos tra-
balhos, para que eu possa ocupar a tribuna como o 
orador imediatamente inscrito.

O Sr. Mauro Benevides, § 2º do art. 18 
do Regimento Interno, deixa a cadeira da pre‑
sidência, que é ocupada pelo Sr. Valmir As‑
sunção, § 2º do art. 18 do Regimento Interno.

 O SR. PRESIDENTE (Valmir Assunção) – Com 
a palavra o Deputado Mauro Benevides, do PMDB 
do Ceará.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Valmir 
Assunção, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, senho-
res telespectadores da TV Câmara, particularmente 
aqueles que, em Quixeramobim, aguardam este pro-
nunciamento, com o elogiável propósito de expandir 
os serviços de saúde pelo interior do Estado, o Gover-
nador Cid Ferreira Gomes apresentava-se, na manhã 
de hoje, para deliberar sobre a escolha do Município 
que sediaria mais um hospital regional, a exemplo de 
Sobral e Cariri, contemplados, merecidamente, pela 
condição de cidades-polo em duas importantes faixas 
geográficas de nossa unidade federada.

Às 11 horas de hoje, aguardou-se, pela via de um 
procedimento eminentemente democrático, a delibera-
ção de consulta feita entre as comunas interessadas 
na reivindicação de outra unidade, de porte asseme-
lhado, em esforço despendido para favorecer uma urbe 
que pudesse galvanizar a convergência de interesses 
legítimos de locais carentes em atendimento desse 
nível, evitando sobrecarga para a rede hospitalar de 
Fortaleza, notadamente o Hospital Geral e o Instituto 
José Frota – este de responsabilidade da Prefeitura 
de nossa metrópole.

Desta mesma tribuna, fiz-me intérprete de apelo 
transmitido, em abril, pela população de Quixeramo-
bim, à frente o Deputado Estadual Rômulo Coelho e 
prestigiosas lideranças – Prefeito, Vice, Vereadores 
– e entidades comunitárias, alinhando subsídios que 
justificassem, para a terra de Antonio Conselheiro, a 
localização da portentosa obra.

As comunidades interessadas, numa manifes-
tação democratizada, vinham expressando sua pre-
ferência, o que foi, afinal apurado, criteriosamente, 
pelo próprio Chefe do Executivo, interessado em que 
o melhoramento possa significar mais um passo agi-
gantado de sua proficiente administração.

Ao final, Quixeramobim, num cômputo de 61%, 
foi identificada para o megacometimento, numa disputa 
bem inspirada, cujo resultado foi proclamado imedia-
tamente, sob aplausos gerais.

A bancada cearense acompanhou a justa postu-
lação, convicta de que o beneficio será acolhido, com 
entusiasmo, por todos os nossos coestaduanos.

No mês de abril, reportei-me, nesta mesma tri-
buna, a essa palpitante temática, fazendo-o dentro 
de uma linha elevada, não escondendo a preferência 
dos quixeramobienses por uma iniciativa de tamanha 
expressividade, capaz de atender a anseios de todos 
os seus respectivos segmentos sociais.

Quixeramobim haverá de corresponder, Srs. De-
putados, à confiança de todos que a escolheram para 
abrigar o novo e futuro hospital regional.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Valmir Assunção) – Com 

a palavra, pela ordem, o Sr. Deputado Sebastião Bala 
Rocha, do PDT do Amapá.

O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT-AP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, venho à tribuna anunciar que, du-
rante esta semana, será finalizada, do ponto de vista 
da estrutura física, a ponte que liga o Amapá à Guiana 
Francesa, sobre o Rio Oiapoque, a única do mundo 
que ligará o MERCOSUL à União Europeia.

Esse será, sem dúvida, para nós do Amapá, um 
grande fato histórico, porque esperamos que essa obra 
não seja apenas uma ponte de concreto, um monu-
mento ligando o MERCOSUL à União Europeia, mas 
que sirva também para intensificar os laços de amiza-
de e as cooperações nos campos econômico, social, 
cultural, científico, para que possamos ter, naquela 
fronteira, civilizações desenvolvidas ajudando no de-
senvolvimento do Amapá e do Brasil.

Aproveito a oportunidade para convidar todas as 
pessoas do Brasil que me assistem pela TV Câmara, 
os Deputados, os Senadores, enfim, as autoridades 
em geral para assistirem à inauguração dessa ponte, 
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assim como os turistas que forem ao Amapá. Esse é 
mais um motivo para visitarmos também o Oiapoque, 
Deputado Mauro Benevides, que agora preside a ses-
são. Trata-se de uma ponte estaiada que, cumprindo 
inclusive objetivos ambientais, não tem pilar no rio. 
Os dois pilares ficam nas laterais da ponte do lado 
do Amapá e da Guiana Francesa. Essa ponte é sus-
tentada por cabos, portanto, a última placa deve ser 
assentada amanhã.

Ainda há alguns problemas a serem resolvidos, 
como o asfalto ligando a cidade à cabeça da ponte, a 
construção do porto de fronteira, com alfândega, Po-
lícia Federal, Ministério da Agricultura, Vigilância Sa-
nitária, para que a ponte possa funcionar de verdade.

Alguns acordos ainda precisam ser consolidados 
para contemplar a facilidade do trânsito, sobretudo para 
as pessoas que moram nos dois lados da ponte. Sem 
dúvida, esse fato, que deverá acontecer amanhã – a 
colocação da última placa no assoalho da ponte – me-
rece nossa comemoração, nossos aplausos, nossos 
agradecimentos ao Presidente Lula, que deu início a 
essa majestosa obra.

Nossas congratulações, sobretudo, ao povo do 
Oiapoque que sofre com a falta de apoio na região, 
mas se Deus quiser em breve teremos.

Durante o discurso do Sr. Sebastião Bala 
Rocha, o Sr. Valmir Assunção, § 2º do art. 18 
do Regimento Interno, deixa a cadeira da Pre‑
sidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Be‑
nevides, § 2º do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A Pre-
sidência se congratula com o nobre Deputado Sebas-
tião Bala Rocha pela comunicação que faz da inaugu-
ração de uma ponte extremamente importante para o 
seu Estado. Quem sabe deverei atender ao convite de 
V.Exa. A última vez que estive no Amapá foi quando da 
transição entre o território e a unidade federada que 
passou a existir por força de dispositivo legal.

Naquela época, nobre Deputado Sebastião Bala 
Rocha, eu exercia a Presidência da Comissão do Distri-
to Federal e Territórios e, nessa condição, fui recebido 
pelo interventor Gilton Garcia e pelos três Senadores 
eleitos naquela ocasião: José Sarney, Henrique Almei-
da e Jonas Pinheiro.

Esse é um fato que relembro neste momento em 
que V.Exa. convida esta Casa e a mim para a inaugu-
ração dessa ponte de marcante importância socioe-
conômico para o Estado do Amapá.

Cumprimento V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Con-

cedo a palavra ao Sr. Deputado Raul Lima. 

O SR. RAUL LIMA (PP-RR. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o De-
putado Sebastião Bala Rocha acabou de falar sobre 
a construção de pontes entre a União, o MERCOSUL 
e a Comunidade Europeia, e eu trago situação bem 
diferente. Enquanto um Estado constrói pontes, esta-
mos construindo barreiras na Amazônia. Refiro-me a 
Roraima, onde temos uma situação atípica. Todos os 
dias, o meu Estado fica isolado, a partir das 18h30min, 
pois a BR-174 – um decreto determinou sua retirada 
da área indígena waimiri-atroari – é fechada. Quem 
fecha a estrada? Uma ONG. Como isso aconteceu? 
Há muito tempo, quando a estrada estava sendo des-
bravada, existiam problemas, e o Exército esperava 
que os carros passassem em comboio de um Estado 
para outro. Isso não é mais necessário. Mas quando o 
Exército deixou o controle da estrada, uma ONG o as-
sumiu. Ninguém passa naquela estrada das 18h30min 
às 6 horas. 

Faço parte da Comissão da Amazônia. Convidei 
entidades públicas, como a Polícia Rodoviária Federal, 
a FUNAI, o DNIT e a ONG que fecha a estrada para 
virem a esta Casa prestar esclarecimentos. Não vie-
ram nem se deram ao trabalho de justificar o motivo.

Como o Deputado Sebastião Bala Rocha convida 
todos para irem ao Amapá, convido os Srs. Deputados 
para participarem desta audiência pública no dia 28 de 
junho, porque precisamos tirar esse assunto a limpo.

Segundo o decreto, a estrada ficou fora da demar-
cação indígena, mas isso não faz diferença. Estamos 
em um Estado de Direito que está sendo desrespeita-
do. Não existe a mínima justificativa legal que permita 
uma entidade não governamental fechar uma estrada 
federal, mas isso acontece, sim, na Amazônia. 

Por isso, Srs. Deputados, venho aqui, em nome 
do Presidente da Comissão da Amazônia, Deputado 
Cameli, convidar V.Exas. para participar da audiência 
pública que será realizada no próximo dia 28 de junho. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Natu-
ralmente, como eventual Presidente da sessão, sinto-me 
convidado por V.Exa. para participar dessa audiência 
pública, ainda mais porque a reclamação que V.Exa. 
traz ao conhecimento do Plenário nos surpreende. O 
fechamento de uma estrada às 18h30min, estrada 
essa considerada importante, é algo que justifica a 
reclamação que V.Exa. traz ao conhecimento desta 
Casa na tarde de hoje.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Rodo-
via Federal BR-174, que atravessa a reserva indígena 
waimiri-atroari, será objeto de discussão em audiência 
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pública, agendada pela Comissão da Amazônia para 
o próximo dia 28 de junho.

Essa audiência esteve agendada para o último 
dia 26 de abril, mas devido à falta de confirmação de 
presença dos convidados, sempre ocupados com mi-
lhares de outras atividades no interminável trabalho 
de solucionar os problemas deste nosso País, ela foi 
cancelada.

Apesar da relevância do tema que se pretende dis-
cutir, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nenhuma 
das autoridades convidadas se dignou confirmar pre-
sença, o que nos obrigou a indesejável adiamento, na 
esperança de que os compromissos sejam finalmente 
compatibilizados e o assunto devidamente esclarecido.

A BR-174 liga Brasília, Capital do Brasil, a Cara-
cas, Capital da Venezuela. Possui a extensão de 5.758 
quilômetros, sendo 4.462 quilômetros em solo brasi-
leiro. Quando de sua total pavimentação, em 1999, 
ampliou-se o comércio por meio de maior e melhor 
distribuição de produtos por toda a Região Norte do 
País, numa integração ramificada pelos demais desti-
nos rodoviários até então isolados.

Além disso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
incrementou-se o turismo com vantajoso intercâmbio 
entre os dois países que fazem fronteira com o Estado 
de Roraima: Venezuela e Guiana.

Essa maior integração, ampliada com a inaugu-
ração da ponte sobre o Rio Tacutu, unindo a cidade 
guianense de Lethem ao Município brasileiro de Bon-
fim, na BR-401, sofreu enorme impacto negativo em 
função do fechamento noturno da BR-174.

Quem determinou tal fechamento? Pelo que se 
apurou, até o presente momento, ninguém! O fecha-
mento parece ter surgido do nada. Mas no Decreto nº 
97.837, no seu parágrafo único, está determinado o 
seguinte: “Ficam excluídas, da área descrita, a super‑
fície de inundação da barragem da Usina Hidrelétrica 
de Balbina, conforme Decreto n° 85.898, de 13 de abril 
de 1981, e a faixa de domínio da BR‑174”.

Tal determinação do parágrafo único é por si só 
bem clara: a faixa de domínio da BR-174 está excluída 
da demarcação administrativa homologada. Diante dis-
so, não se tem amparo legal para o fechamento noturno 
da BR-174, como acontece das 18h30min às 6 horas.

A reserva indígena waimiri-atroari fica dentro 
dos Estados do Amazonas e de Roraima e sua exata 
localização consta no art. 2º do Decreto nº 97.837. A 
divisão dos dois Estados se encontra em terra classi-
ficada como pertencente à reserva indígena.

A exclusão da faixa de domínio da BR-174, no 
parágrafo único do referido decreto, leva à convicção 
de ser decisão profundamente arbitrária e ilegal o fe-
chamento da rodovia.

Como muitas vezes sói acontecer no nosso País, 
é possível que um não identificado funcionário, em con-
luio com alguma das inúmeras ONGs que frequentam 
a região, deve ter decidido por conta própria e risco 
adotar o procedimento de fechar a rodovia, esperando 
então para ver no que daria.

No raciocínio de quem agiu dessa forma, Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, a medida deu certo! 
Porque começou um jogo de empurra-empurra e de 
transferência de responsabilidade sem que ninguém 
ou nenhuma autoridade consiga avocar o direito le-
gítimo, pois baseado em lei, de anular o ato que não 
encontra amparo legal em nenhum artigo da legislação 
vigente no Brasil.

Esta é a nossa luta: a de tentar resgatar o direito 
de ir e vir, circulando livremente pela BR-174, conforme 
expresso em decreto. Para isso, pretendemos realizar 
audiência pública, para a qual convocamos todos os 
membros desta Casa, em especial as Sras. Deputadas 
e os Srs. Deputados, bem como as Sras. Senadoras e 
os Srs. Senadores da Região Norte do Brasil, pondo-
-se fim ao clamoroso arbítrio.

Esta Casa tem como um de seus princípios cons-
titucionais o de elaborar leis, sendo dever de todas as 
cidadãs e de todos os cidadãos o seu cumprimento. 
Uma sociedade que não se alinha pelos ditames da lei, 
mergulha no caos e na anarquia. Torna-se mero joguete 
nas mãos de aventureiros e desrespeita a si própria.

 O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Izalci.

O SR. IZALCI (Bloco/PR-DF. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, neste 
final de semana, estivemos em Salvador participan-
do do IV Congresso Brasileiro de Educação Superior 
Particular, fazendo parte da programação do Plano 
Nacional de Educação.

O Deputado Jorge do Espírito Santo, que estava 
inscrito para falar no Grande Expediente, cedeu-me seu 
horário. Então, no finalzinho do Grande Expediente, 
vou falar sobre esse congresso, que tratou de assuntos 
relevantes, como a educação superior no País, assim 
como da Carta de Salvador, relacionada com o tema 
do Congresso, que foi o desafio de colocar 10 milhões de 
estudantes no Ensino Superior. Trata-se de um tema muito 
interessante. Tivemos a presença do Ministro da Edu-
cação no congresso.

Aproveitar a oportunidade no período do Pequeno 
Expediente para falar da minha preocupação com o 
GDF, Sr. Presidente. Acabei de chegar de um almoço 
com empresários do DF, que estão preocupadíssimos 
porque não conseguem resolver o problema de áreas 
para o desenvolvimento econômico.
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Tivemos aqui um projeto maravilhoso, o Pró-DF. 
Tive o prazer – e hoje para mim é uma decepção – 
de ter votado esse projeto em 2003, que tinha como 
objetivo, Sr. Presidente, trazer para o Distrito Federal 
grandes empresas, para que houvesse mais geração 
de emprego e também a possibilidade de as empre-
sas já existentes se expandirem. Infelizmente, desde 
o início, o Pró-DF foi usado para interesses pessoais 
– houve muita corrupção.

Agora, a Câmara Legislativa votou pela instalação 
de uma CPI, com o que concordo plenamente, mas isso 
me preocupa. Hoje, lendo os jornais, vejo que a maior 
preocupação dos Deputados do Distrito Federal é ve-
rificar a situação daqueles que ainda estão pendentes, 
deixando de lado aqueles que já foram contemplados. 
Aí é onde está o problema.

Eis a minha preocupação com a instalação de 
uma CPI quase dirigida. Temos de fazer uma CPI am-
pla, irrestrita, para que o Distrito Federal não seja pe-
nalizado com esses falsos empresários.

Nesse almoço, os empresários me pediram que 
eu intercedesse junto ao GDF para que não deixasse 
o projeto parar. É evidente que uma CPI não pode pa-
ralisar o desenvolvimento econômico. É preciso apurar, 
penalizar realmente quem usou de má-fé no programa, 
penalizar os servidores públicos envolvidos no proces-
so, mas jamais paralisar o processo das pessoas que 
estão aguardando desde 2004. 

Aqueles que deram entrada normal no processo 
não estão conseguindo resolver o problema da aqui-
sição de área. Parece-me que para resolver esse pro-
blema ainda continuam com o incentivo da propina no 
Pró-DF. Não podemos continuar assim. 

Faço um apelo ao Sr. Governador para que não 
interrompa o programa em detrimento da falta de em-
prego, da falta de investimentos no Distrito Federal. Sei 
que muitas empresas querem sair do DF exatamente 
por isso. Hoje não é possível requerer alvará de fun-
cionamento, não há resposta do Pró-DF. 

Sr. Presidente, ficamos 16 dias sem Secretário 
de Segurança na Capital do País. Ora, essa é uma das 
Secretarias mais importantes da estrutura de qual-
quer Governo, principalmente de Brasília, onde estão 
instaladas não só as embaixadas de todos os países, 
como também a sede do Governo Federal, dos Pode-
res Legislativo e Judiciário.

Desejo sucesso ao novo Secretário, cuja nomea-
ção já estava sendo ventilada há algum tempo. Lembro 
a esta Casa que o Secretário Daniel Lorenz deixou o 
cargo recentemente em meio a queixas sobre uma 
onda de sabotagem e ingerência política em sua gestão. 

Sr. Presidente, espero que não haja qualquer 
tipo de interferência na gestão do novo Secretário da 
Segurança Pública do Distrito Federal.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A Casa 
ouviu o pronunciamento do nobre Deputado Izalci e 
acredita que, na área da segurança, o apelo que V.Exa. 
dirigiu será naturalmente acolhido pelo Governador, 
que adotará as providências cabíveis.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Onofre Santo Agostini.

O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (DEM-SC. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ilustres Srs. 
Deputados e Sras. Deputadas, apresento a esta Casa 
projeto de lei que reputo de grande importância para a 
segurança do povo brasileiro. Refiro-me ao Projeto de 
Lei nº 1.228, que dispõe sobre a obrigatoriedade da 
inscrição do número da placa de motocicletas, motone-
tas e ciclomotores nos capacetes de seus condutores.

“O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O art. 54 da Lei nº 9.503, de 23 

de setembro de 1997, passa a vigorar com a 
seguinte alteração:

“Art. 54........... ..................................... ..
I – utilizando capacete de segurança, 

com viseira ou óculos protetores, e constando 
no mesmo a numeração da placa do veículo;”

Sr. Presidente, hoje um dos maiores índices de 
criminalidade é procedente de crimes praticados por 
assaltantes de moto. Eles roubam motocicletas – nas 
cidades do interior, nem tanto – nas grandes cidades, 
como Vitória, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, e 
praticam crimes violentos.

O que acontece? Roubam a motocicleta e fica 
o capacete. Assaltam, matam, fogem e ninguém sabe 
quem é. Há um grande índice de assaltos e crimes vio-
lentos praticados desse forma, e por menores.

Na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, 
meu Estado, o Sr. Anicácio Macedo, de 66 anos, pro-
prietário de seis postos de gasolina, com uma longa 
história de serviços prestados ao comércio, quando 
saía de um dos postos com dinheiro para depositar 
no banco, levou um tiro de um menino de 17 anos. 
Esse adolescente roubou uma moto e foi até o posto 
de gasolina para matar Anicácio Macedo. Assim acaba 
a história de um homem extraordinário. O adolescen-
te de 17 anos roubou a moto, colocou o capacete e 
ninguém sabia quem era ele. Por sorte, alguém viu e 
descobriu quem era.

Vamos, então, começar a minimizar esse tipo de 
assalto. É lógico que nem todos os motoqueiros são 
bandidos, mas a grande maioria é. O fato é que estão 
usando desse instrumento para assaltarem.
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Se o Congresso Nacional aprovar esse projeto de 
lei, esse tipo de assalto não mais acontecerá. Quando 
o cidadão for emplacar a moto será obrigado a levar o 
capacete com o número da placa. E se o motoqueiro 
andar nas ruas sem o número da placa inscrito em seu 
capacete, vai chamar a atenção da polícia, que poderá 
verificar se a moto é ou não roubada. 

É preciso que o Congresso Nacional comece a 
dificultar esse tipo de roubo para os assaltantes e ban-
didos, senão a violência passará a imperar no País. 

Sempre digo que o cidadão tem de ter medo de 
alguma coisa, mas, infelizmente, ninguém mais tem 
medo de nada. Não digo que o Poder Judiciário seja o 
culpado, que as leis sejam culpadas, mas a ineficácia 
da ação da Justiça tem facilitado as ações criminosas. 

Gosto sempre de citar este exemplo: se se colo-
car em uma cadeira uma cobra cascavel e em outra, 
nada, evidentemente, o bandido não vai sentar na que 
tem a cobra, mas, sim, na outra. 

Por isso digo que o ser humano tem de ter medo 
de alguma coisa; se não tiver, continuará assaltando 
e praticando violências terríveis, Sr. Presidente, como 
as que têm acontecido. Em alguns momentos, não sa-
bemos mais o que fazer com tantos crimes hediondos, 
com tantos assaltos à mão armada. 

Por isso, é preciso começar a dificultar as ações 
criminosas. Esse projeto de lei, embora simples e sin-
gelo, vai começar a dificultar esse tipo de violência. 

Faço um apelo a todos os Deputados para que nos 
ajudem a aprovar esse projeto de lei e a fazer com que 
a grande imprensa do Brasil comece a mostrar para a 
sociedade que este Parlamento está trabalhando. Que 
a imprensa não fique só criticando. 

Quando ligo a televisão só ouço críticas de re-
pórteres e apresentadores ao Poder Legislativo. Dizem 
que este Congresso não faz nada, só sabe aumentar o 
salário dos Parlamentares. Isso não é verdade. 

Como estou preocupado, apresento esse projeto 
de lei a esta Casa, para ajudar efetivamente a diminuir 
a violência no Brasil. 

Agradeço a V.Exa. a gentileza, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A 

Presidência cumprimenta o nobre Deputado Onofre 
Santo Agostini pelo discurso na tarde de hoje, sobre-
tudo ao focalizar a criminalidade nas grandes cidades 
brasileiras. 

A Presidência permite recordar que se iniciou a 
campanha de desarmamento, liderada pelo Ministério 
da Justiça, e espera que redunde numa diminuição 
substancial dos índices de criminalidade em nosso País. 

 O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Chico Lopes.

O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB-CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, venho a esta tribuna falar mais uma vez so-
bre as péssimas condições das estradas federais no 
Ceará, em especial da BR-222, umas das principais 
rodovias do Estado. 

Esse problema já é antigo no Ceará, mas se agra-
vou bastante nos últimos 2 anos, e já motivou diversas 
reuniões, audiências, protestos e falas nesta tribuna, 
infelizmente sem que qualquer dessas ações tenha 
levado à resolução do problema.

Ainda em 2009, em face da gravidade da situa-
ção, eu e outros Parlamentares da bancada cearen-
se fizemos uma viagem pela BR-222, no trecho entre 
Fortaleza e Sobral, para avaliar a situação da estrada, 
como também das obras de recuperação que naquela 
ocasião estavam em curso.

De lá para cá, Sras. e Srs. Deputados, a situação 
só piorou, a ponto de nesse final de semana o Gover-
nador do Ceará declarar que não trata mais dessa 
questão com o Ministro dos Transportes, Sr. Alfredo 
Nascimento. E o Governador Cid Gomes tem razões 
para fazer tão forte declaração. S.Exa. não trata mais 
da questão com o Ministro porque simplesmente não 
tem resposta do Ministério dos Transportes, ou melhor, 
tem o silêncio e a inércia daquele órgão como resposta.

Diante dos fatos, Sras. e Srs. Deputados, pres-
to minha solidariedade ao Governador Cid Gomes e 
aos cearenses, que estão impossibilitados de usar as 
rodovias federais com segurança e por esse motivo 
têm realizado viagens mais longas, mais cansativas 
e mais caras quando precisam deslocar-se em nosso 
Estado. Mas a situação das estradas não prejudica só 
a população, provoca também graves constrangimen-
tos e prejuízos para as empresas sediadas no Ceará, 
bem como atrapalha a atração de novos investimen-
tos no Estado.

Quero ainda dizer que está hora de a bancada 
cearense, dos Deputados Federais e Senadores do 
Ceará, independentemente da filiação partidária, so-
mar forças às ações do Governo do Estado e buscar 
imediata solução para a grave situação das estradas 
federais do Ceará. Precisamos conversar com o Ministro 
das Relações Institucionais e levar ao conhecimento 
da Presidenta Dilma as precárias condições de tráfego 
nas estradas federais do Ceará. Tenho a certeza de 
que nossa Presidenta determinará imediata solução 
do problema em benefício da população do Ceará.

Esse é um problema que prejudica a economia 
cearense, o relacionamento com as empresas que 
querem se instalar no Ceará, levando para lá novos 
investimentos. 
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Imaginem V.Exas. que o Complexo Industrial e 
Portuário do Pecém, que vai ter refinaria, indústria de 
transformação de energia elétrica, está preso, porque o 
Ministério dos Transportes não dá a resposta esperada. 
O Governador virá a público, por meio da imprensa, 
hoje, no Ceará, reclamar disso. Nenhum Deputado, 
seja ele de qualquer sigla partidária, vai ficar contra o 
que o Governador pensa, porque as estradas do Ce-
ará se pagam duas vezes: uma porque a BR não fun-
ciona, outra porque os transportes que vêm do Piauí, 
que vão para outro Estado e passam pelo Ceará, vão 
pela estrada do algodão, que é de responsabilidade 
do Governo, e não vai se encontrar no Ceará uma es-
trada do algodão que tenha problema. 

V.Exa., Sr. Presidente, sabe perfeitamente de 
tudo isso, porque percorre aquelas estradas semanal-
mente ou pelo menos uma vez por mês. Denunciei as 
péssimas condições das estradas do Ceará, inclusive 
provando que as empresas não têm engenheiros nas 
obras, não têm escritório no Ceará.

Quero somar-me ao Governador do Estado pela 
sua preocupação com as rodovias do Ceará.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – De-

putado Chico Lopes, a Mesa solidariza-se com V.Exa. 
na manifestação que faz relativamente às estradas 
federais que cortam o Estado do Ceará. 

Sabe V.Exa., porque integrante da nossa banca-
da, que já estivemos com o Ministro dos Transportes, 
transmitindo a S.Exa. apelo veemente para que se di-
ligenciasse sem qualquer tardança a recuperação das 
Rodovias BR-222, BR-020 e BR-116. Agora, utilizando 
a tribuna, V.Exa. reitera com sua responsabilidade, seu 
prestígio, reclamação absolutamente procedente que 
merece nosso endosso pessoal, na expectativa de que 
o titular daquela Pasta Ministerial adote, sem nenhu-
ma protelação, as providências para que se restaurem 
essas rodovias e, consequentemente, garantamos o 
trânsito absolutamente tranquilo naquelas estradas 
que entrecortam o território cearense.

Portanto, os cumprimentos da Mesa ao nobre 
Deputado Chico Lopes, com quem se solidariza na 
manifestação dessa reclamação tão procedente.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Gonzaga Patriota.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB-PE. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, preparei um pronunciamento para falar so-
bre a ampliação do Aeroporto de Petrolina, que, só no 
ano passado, recebeu uma população superior ao do 
Município, mais de 300 mil pessoas, mas antes quero 
tratar de outro assunto.

Hoje pela manhã, no Município de Serra Talhada, 
aconteceu uma tragédia. Com a permissão de V.Exa., 
Sr. Presidente, e dos colegas Deputados, vou tratar 
desse assunto que me deixou muito triste. O ex-Vere-
ador da cidade de Serra Talhada Isivaldo Conrado foi 
assassinado. Isivaldo Conrado representava o Distrito 
de Bernardo Vieira e foi Vereador por vários mandatos. 
Juntamente com Edmundo Gaia e Ronaldo Melo me 
apoiava há vários mandatos, o que tem nos ajudado a 
fazer um modesto trabalho em Serra Talhada. Depois 
de já ter sido emboscado por duas vezes, hoje foi as-
sassinado covardemente por um pistoleiro na feira da 
sua cidade, Serra Talhada. Ele parou o carro, e o pis-
toleiro disparou vários tiros em sua cabeça. O corpo 
foi para o Instituto Médico Legal.

Devo viajar daqui a pouco para Serra Talhada para 
me juntar a Alice, sua parceira, sua grande companhei-
ra, sua mulher, suas filhas, seus irmãos, sua família e 
também para ver se nessa ida a Serra Talhada consigo 
passar por Recife para conversar com o Governador, 
o Secretário de Defesa de Social, para esbarrarmos 
nesse abuso. Não dá mais para aceitar isso em pleno 
século XXI. Isivaldo Conrado era uma pessoa dócil, 
trabalhadora, que viveu para servir. 

Não sei imaginar, copiar, fotografar como está o 
Distrito de Bernardo Vieira, sua terra natal, e como está 
o Município de Serra Talhada. Estão todos consterna-
dos com essa covardia, com o falecimento de Isivaldo 
Conrado, que viveu sua vida pautado nos ensinamentos 
de seu pai, nos ensinamentos de Lorena Conrado, seu 
tio, que foi Prefeito por várias vezes de Serra Talhada.

Quero não apenas ficar neste pronunciamento, 
nestas palavras. Quero me juntar à família de Isivaldo e 
levar-lhe a nossa solidariedade, juntar-me às autorida-
des do Estado de Pernambuco para buscarmos todos 
os meios para encarcerar esse pistoleiro, assassino 
covarde, e fazer com que essas coisas não continuem 
a acontecer lá em Serra Talhada, em Pernambuco. 

Lamentamos muito. Quando perdemos um ho-
mem como Isivaldo, um homem que viveu a sua vida 
fazendo o bem, uma vida trilhada na estrada da soli-
dariedade, fico a imaginar por que tanta perversidade, 
tanta covardia, tanta falta de Deus no coração.

Resta-me aqui deixar à família de Isivaldo, que 
é muito grande, não apenas à família Conrado, mas à 
família de Serra Talhada, à Câmara de Vereadores e 
aos meus amigos de Bernardo Vieira os meus senti-
mentos. Se Deus quiser, vamos conseguir fazer justiça, 
mas não com as próprias mãos, pois isso é covardia. 
Esperamos que a justiça seja feita.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A Pre-
sidência recolhe a manifestação do nobre Deputado 
Gonzaga Patriota sobre esse lamentável acontecimento 
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registrado em seu Estado, mais particularmente na re-
gião de Petrolina, onde o nobre representante exerce 
uma liderança autêntica que lhe tem permitido chegar a 
esta Casa como representante do povo pernambucano. 

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, considerado como uma das prin-
cipais portas de acesso ao Vale do São Francisco, o 
Aeroporto Senador Nilo Coelho, em Petrolina, sertão 
de Pernambuco, já está na lista de projetos de amplia-
ção da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeropor-
tuária – INFRAERO.

Operando com uma demanda que cresce a cada 
ano, em 2010 recebeu cerca de 254 mil passageiros e, 
com a participação de quatro companhias que dispo-
nibilizam voos diários – Gol, TAM, TRIP e Avianca –, 
o equipamento deve ser contemplado nos próximos 2 
anos com uma reforma. O projeto já está sendo avaliado.

“A nossa expectativa é de que até o final do ano 
esse projeto de ampliação fique pronto. Prevemos para 
os próximos anos melhorias nas salas de embarque 
e desembarque, sistema de terminal de passageiros, 
melhorias nos balcões de check‑in, acessibilidade aos 
portadores de deficiência e um elevador deve ser ins‑
talado no local”, adianta o superintendente Regional 
da INFRAERO Nordeste, Fernando Nicácio.

De acordo com a INFRAERO, entre 2009 e 2010, 
a demanda de passageiros cresceu o equivalente a 
22%. “Isso mostra a potencialidade do Vale do São 
Francisco, que se traduz, sobretudo, no agronegócio. 
Assim que finalizarmos o projeto, há uma expectati‑
va para que as obras possam começar entre 2012 e 
2013”, enfatiza Nicácio.

A pista do aeroporto de Petrolina tem 3.250 me-
tros e é a segunda do maior pista de aterrissagem 
do Nordeste. Além das aeronaves de voos diários, a 
pista recebe semanalmente um cargueiro, que leva 
as frutas produzidas no Vale do São Francisco para 
países europeus.

Petrolina, principal cidade do Vale do São Francis-
co, merece a ampliação do seu aeroporto, para dessa 
forma possibilitar melhores condições de transporte 
aos seus cidadãos.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Con-

cedo a palavra à nobre Deputada Celia Rocha, que, 
por motivos já apresentados à Mesa, somente agora 
chegou a este plenário. Em seguida, falará o nobre 
Deputado Carlos Magno.

A SRA. CELIA ROCHA (Bloco/PTB-AL. Sem re-
visão da oradora.) – Sr. Presidente, Deputado Mauro 
Benevides, primeiro, quero dizer que é uma satisfação 
vê-lo presidindo mais uma sessão desta Casa.

Sras. e Srs. Deputados, mais um ano. Mais uma 
vez, passaremos pelas quatro estações climáticas e, 
consequentemente, pelos períodos da seca e das águas 
– este já se iniciou no Nordeste e, novamente, chegou 
causando destruição e dor na vida de muitas famílias, 
situação que preocupa a todos nós e às autoridades. 

Todos os anos é a mesma coisa: as Regiões Me-
tropolitanas das grandes cidades e os Municípios, que, 
na sua grande maioria não contam com uma equipe 
de Defesa Civil organizada e atenta, enfrentam as en-
chentes que desabrigam milhares de famílias.

Os Estados mais atingidos são novamente Ala-
goas e Pernambuco. Pernambuco apresenta o maior 
número de Municípios afetados pelas águas das chu-
vas, 55 no total, dos quais 9 estão em situação de 
calamidade pública; Alagoas já possui 15 Municípios 
afetados, destes, 10 já decretaram situação de emer-
gência em razão de problemas gravíssimos decorrentes 
das chuvas. São mais de 15 mil as pessoas atingidas 
diretamente, e houve a morte de uma criança. A Defesa 
Civil aponta ainda que 542 residências foram danifica-
das e mais de 200 ficaram completamente destruídas.

Jacuípe é um dos Municípios onde a cheia des-
te ano já supera a de junho do ano passado e que 
se encontra outra vez em situação de emergência. 
Esse quadro acontece novamente em várias cidades, 
as quais ainda nem mesmo se restabeleceram, e as 
chuvas castigam mais uma vez as mesmas famílias.

Há destruição de casas, escolas, barragens e 
pontes; cidades estão encobertas pelas chuvas; há 
problemas com o transporte e falta de água e de ener-
gia; rodovias estão interditadas; a dignidade, o sonho 
e o esforço de milhares de famílias foram levados pela 
água. Infelizmente, isso aconteceu, está acontecendo 
mais uma vez, e não podemos prever se vai aconte-
cer novamente. 

Sras. e Srs. Deputados, a preocupação passa 
por diversas etapas. É necessário também trabalhar 
contra as doenças infecciosas, além de pensar em 
como e onde alojar as pessoas atingidas e suprir suas 
necessidades básicas. Elas estão sendo abrigadas 
em estádios, em casas de parentes e até dentro de 
ônibus escolares, pois a quantidade de abrigos não 
é suficiente para todos que enfrentam essa situação, 
segundo o Corpo de Bombeiros. Os problemas e difi-
culdades são muitos.

O Governador de Alagoas, Teotônio Vilela Filho, 
esteve com o Ministro da Integração Nacional, Fernando 
Bezerra, para solicitar recursos que serão destinados 
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à realização de medidas emergenciais nos Municípios 
atingidos. O Governo Federal prometeu liberar 1 milhão 
de reais para que a Defesa Civil Estadual viabilize a 
imediata e necessária assistência às vitimas desabri-
gadas e desalojadas.

Já existe, em Alagoas e em Pernambuco, um sis-
tema eletrônico que monitora em tempo real o nível dos 
Rios Mundaú e Paraíba, e isso facilitou a chegada de 
informações para as Prefeituras sobre a necessidade 
de promoverem a remoção de moradores caso o nível 
do rio fosse subir ainda mais. No entanto, é necessário 
trabalhar políticas de prevenção e promover a cons-
cientização da população no que diz respeito ao trato 
do lixo, ao desmatamento, à ocupação desordenada 
do solo, à gestão urbana e ao saneamento básico e, 
sem dúvida, ampliar a discussão sobre vários outros 
fatores, na tentativa de estagnar os problemas resul-
tantes das chuvas. 

É preciso ainda que toda a população se cons-
cientize de que não importa a quantidade de dinheiro 
destinada pelo Governo Federal para a reconstrução 
das áreas afetadas, porque esse dinheiro será des-
perdiçado se não houver colaboração mútua entre o 
Governo e os moradores dos locais de risco. 

As Prefeituras têm por obrigação manter, como 
ação preventiva, a limpeza das valas, desobstruir as 
canaletas, efetuar drenagens, mas a população também 
possui obrigações, como não jogar lixo de qualquer 
tipo nas ruas, nas margens dos rios, nas encostas, 
nos córregos e nas áreas verdes. 

Reforço, portanto, Sras. e Srs. Deputados, a ne-
cessidade de se esclarecer à sociedade, independente-
mente se sua cidade é atingida ou não por esse tipo de 
catástrofe, que todos precisamos colaborar com ações 
preventivas e de conscientização, que previnam as pos-
síveis causas das enchentes. E é claro que, em alguns 
casos, não podemos controlar as ações das chuvas. 

A natureza se tem rebelado diante dos maus-
-tratos que tem recebido. Cuidar do meio ambiente 
deve fazer parte de nosso dia a dia.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A Pre-

sidência cumprimenta a nobre Deputada Celia Rocha 
e, naturalmente, se regozija com a sugestão que ofe-
rece, no sentido de que sejam adotadas providências 
que evitem a repetição dessas catástrofes que se têm 
repetido em muitas cidades do Nordeste brasileiro.

Receba, portanto, a ilustre representante de Ala-
goas cumprimentos pelo seu pronunciamento na tar-
de de hoje.

 O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Valmir Assunção.

O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
venho novamente à tribuna para parabenizar o Supre-
mo Tribunal Federal por ter aprovado, por unanimidade, 
a união civil entre homossexuais. 

Tal decisão traz uma reparação histórica e há 
anos esperada por uma parcela significativa da popu-
lação brasileira, que tem ainda hoje mais de cem di-
reitos civis negados pelo simples fato de vivenciarem 
uma relação efetiva com outra pessoa do mesmo sexo. 
Essa população muitas vezes é discriminada, perse-
guida, violentada em seus direitos. Vivemos em uma 
sociedade de direitos, que devem ser respeitados. Foi 
justamente isso que foi tratado e, por unanimidade, 
aprovado no Supremo Tribunal Federal.

A decisão abre precedentes para que os casais 
formados com pessoas de mesmo sexo tenham di-
reito a se casar, possam adotar filhos e registrá-los 
em seus nomes, deixar herança para o companheiro, 
incluí-lo como dependente nas declarações de Impos-
to de Renda e no plano de saúde, lembrando que a 
nossa Constituição veda o preconceito em razão do 
sexo das pessoas. 

A decisão é um avanço significativo no que se refe-
re ao reconhecimento da diversidade do povo brasileiro 
como sua maior e mais valiosa riqueza. Precisamos, 
agora, na condição de Parlamentares, cumprir o papel 
de regulamentar essa valorosa decisão da Suprema 
Corte por meio de leis que afirmem, nada mais nada 
menos, o que a nossa Constituição já diz: tratar todos 
os cidadãos e todas as cidadãs em pé de igualdade.

Neste sentido, repudio com veemência o panfleto 
distribuído pelo Deputado Jair Bolsonaro, na semana 
passada, em que ataca, de forma preconceituosa e 
atrasada, o Plano Nacional de Promoção da Cidadania 
e Direitos Humanos da LGBT, da Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Senhoras e senhores, esse tipo de manifestação 
estimula a violência contra cidadãos e cidadãs, cuja 
opção sexual não deveria ser alvo de preconceito. O 
papel do Estado brasileiro é de garantir os direitos de 
todos e todas de forma democrática. Discursos como 
esses, que tratam a população homossexual como 
algo estranho a nossa sociedade, não cabem mais 
em nossa democracia. 

Homofobia, senhores e senhoras, é crime, tal 
como é o racismo e todas as formas de preconceito. 
Aqui dou meu apoio à aprovação do projeto de crimina-
lização da homofobia para que, assim, possamos dar 
um passo importante para uma sociedade radicalmente 
democrática, justa, solidária e igualitária com seu povo.
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Aproveito a oportunidade para dizer que, nesta 
semana, provavelmente voltaremos a debater o Có-
digo Florestal. 

Trata-se de um debate importante para toda a so-
ciedade. Algumas pessoas acham que simplesmente 
estamos discutindo uma questão emergencial. Não. 
Estamos discutindo o futuro dos nossos filhos, do País, 
do planeta. É importante fazer este registro.

Estou muito preocupado com a votação do Código 
Florestal, porque quando estabelece – eu já disse isso 
da tribuna algumas vezes – que as reservas podem 
ser averbadas no próprio bioma, isso é uma preocu-
pação, porque os grandes fazendeiros têm facilidade 
de comprar fazendas em outras bacias para averbar 
sua reserva legal.

Em se tratando dos pequenos agricultores, eles 
não têm condições de adquirir grande extensão de ter-
ra, pois possuem um pedaço de terra muito pequeno. 
Precisam fazer a reserva legal e, ao mesmo tempo, ter 
a APP dentro da sua propriedade, mas, muitas vezes, 
não têm os recursos do Governo para investir na pre-
servação. Então, esta é a preocupação que devemos 
ter, a partir de agora, com o Código Florestal. 

Como estabelecer uma lei que possa ter viabilida-
de na aplicação e, ao mesmo tempo, ter esse recorte 
importante, que é fazer com que os pequenos agricul-
tores que, ao longo dos anos, vêm produzindo alimento 
para este País, continuem produzindo alimentos? Está 
comprovado, por todos os institutos de pesquisa, que 
70% da alimentação brasileira vem do pequeno agri-
cultor, ou seja, da agricultura familiar.

Diante disso, devemos ter preocupação com a 
aprovação do Código Florestal para que nos leve jus-
tamente a preservar a agricultura fundamental e, ao 
mesmo tempo, faça com que essa agricultura tenha 
os incentivos necessários para que haja produção. 

Sr. Presidente, muitas vezes, diz-se que se está 
discutindo o Código Florestal para o pequeno. O que 
tenho visto não é isso. O que se está tentando construir 
é mecanismos que permitam aos grandes proprietá-
rios fazer o que querem das nossas florestas, fazer o 
que querem do meio ambiente, em detrimento da si-
tuação em que vive o pequeno agricultor. Essa é uma 
preocupação que durante toda esta semana vamos 
debater e discutir. 

Espero que esta Casa aprove um Código que 
permita fortalecer a agricultura familiar, criando oportu-
nidade, mais ainda, para se ter a família fortalecida, do 
ponto de vista da produção, do alimento, enfim, fazendo 
com que possamos conviver com todos os setores da 
sociedade no sentido de preservar o meio ambiente.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Valmir Assun‑
ção, o Sr. Mauro Benevides, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno, deixa a cadeira da Presi‑
dência, que é ocupada pelo Sr. Izalci, § 2º do 
art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Concedo a palavra 
ao Deputado Flaviano Melo.

O SR. FLAVIANO MELO (PMDB-AC. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em 
2008, este Congresso aprovou um projeto de lei que 
mudou o fuso horário do Estado do Acre. Desde o iní-
cio do século passado, havia duas horas de diferença 
para Brasília. Com o projeto, passamos a ter apenas 
uma hora de diferença para Brasília. 

O povo, que não foi consultado, reclamou muito 
dessa mudança. E eu apresentei um projeto de decreto 
legislativo para realizar no Acre um referendo em que 
o povo pudesse decidir se queria permanecer naque-
le horário ou se gostaria de voltar ao horário antigo. 

Depois de ampla discussão nesta Casa, houve 
votação nominal neste plenário, onde foi aprovada a 
feitura do referendo. O TSE realizou, nas últimas elei-
ções, esse referendo, e o povo majoritariamente decidiu 
voltar ao horário antigo. O TSE promulgou o resultado 
desse referendo e enviou ao Presidente do Congresso 
essa homologação.

Quais foram as dúvidas que surgiram para que o 
horário antigo, escolhido no Acre, voltasse a vigorar? 
A assessoria jurídica e a Secretaria-Geral da Mesa do 
Senado entendiam que o horário antigo já estaria em 
vigor a partir do momento da promulgação do resul-
tado pelo Tribunal Superior Eleitoral. 

O Presidente José Sarney encaminhou a matéria 
à Comissão de Constituição e Justiça do Senado, para 
que eles dessem uma opinião. E lá alguns Senadores, 
entre eles o Senador Pedro Taques, de Mato Grosso, e 
o Senador Demóstenes Torres, de Goiás, entenderam 
que um referendo não poderia mudar uma lei. 

Todos os constitucionalistas que consultei fo-
ram claros ao dizer que o art. 1º, parágrafo único, da 
Constituição diz que todo poder emana do povo e será 
exercido por meio de seus representantes ou direta-
mente, e que com isso o referendo já estaria valendo. 
Mas não foi esse o entendimento. 

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado, 
através do Senador Pedro Taques, resolveu fazer um 
projeto de lei e disse que em 30 dias o aprovaria para 
vir a esta Casa. Passaram-se os meses de fevereiro, 
março, abril e já estamos em maio. O referendo foi re-
alizado em novembro, e o povo do Acre está cobrando 
uma decisão desta Casa. 

Como nos abordam os eleitores do Acre? “De‑
putado, nós votamos no senhor, nós o elegemos, o 
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senhor tem um mandato. Agora, nós participamos de 
um plebiscito e vocês não o colocam para funcionar. 
São dois pesos e duas medidas?” Eu realmente fico 
indignado e digo: “Não. Foi o entendimento de alguns”. 

Mas não é por aí. Essa questão tem de ser re-
solvida.

O Deputado Pauderney Avelino, do Amazonas, 
apresentou um projeto criando uma lei que muda o 
horário do Acre para o que era. Está para ser votado 
na Comissão de Constituição e Justiça. Eu quero que 
essa questão se resolva.

A Comissão de Legislação Participativa desta 
Casa já deu uma opinião sobre essa questão de re-
ferendo e de plebiscito na Constituição, porque o art. 
14 nunca foi regulamentado. Em 2004, a Comissão de 
Legislação Participativa apresentou o Projeto de Lei 
nº 4.718, que regulamenta o art. 14 da Constituição 
em matéria de referendo, plebiscito e iniciativa popular.

Então, que se vote esse projeto. Agora estou ven-
do falarem novamente em referendo neste País. O ple-
biscito sobre o desarmamento não teve consequências, 
como este do Acre, porque o povo disse “não”. Não 
mudou nada, continuou como estava, diferentemente 
do referendo sobre o fuso horário do Acre. 

O povo do Acre disse: “Não queremos esse ho‑
rário. Queremos o horário antigo. O horário em que 
fomos criados. O horário que vigora no Acre desde 
que ele existe como território nacional.”

Não se pode admitir esta longa espera. O refe-
rendo foi em novembro. Já se passaram 6 meses – 
dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio – e o 
povo do Acre continua vivendo no atual horário, que 
lhe é extremamente prejudicial.

As crianças saem de casa no escuro, às 7 horas. 
Os trabalhadores têm medo de ir para a rua para pegar 
o transporte coletivo e serem assaltados, porque ainda 
está escuro. Agora estamos entrando no pior momen-
to deste horário, que é a metade do ano. Nos meses 
de junho, julho e agosto os dias começam mais tarde 
naquela região. Quanto mais para o oeste, mais gra-
ve é o problema. Se o Brasil tivesse um fuso de meia 
hora, naquela região seria menos meia hora. Imaginem, 
então, o sofrimento do povo naquela região do Brasil!

Nós queremos uma solução para esse proble-
ma que foi criado por nós, mas que até agora não foi 
solucionado. Não tomamos a decisão de colocar em 
prática o resultado de um referendo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Deputada Janete 

Rocha Pietá, V.Exa. é a primeira inscrita do Grande 
Expediente. Como há dois oradores inscritos, peço a 
V.Exa. compreensão para que eles possam falar. Na 

segunda-feira e na sexta-feira isso é praxe na Casa, 
a fim de que todos possam falar.

A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT-SP. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) -

DISCURSO DA SRA. DEPUTADA JA‑
NETE ROCHA PIETÁ QUE, ENTREGUE À 
ORADORA PARA REVISÃO, SERÁ POSTE‑
RIORMENTE PUBLICADO.

 O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Concedo a pala-
vra ao Deputado Carlos Magno.

O SR. CARLOS MAGNO (PP-RO. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, até para diminuir o protesto da 
nobre Deputada, procurarei ser o mais breve possível. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na condi-
ção de representante do Estado de Rondônia, senti-me 
na obrigação de verificar a veracidade dos fatos divul-
gados hoje pelos veículos de comunicação do Estado, 
referentes às críticas feitas à Administração do Gover-
no atual, de Confúcio Moura, pelo Deputado Estadual 
Marco Prisco, do PTC da Bahia. Por ter consciência de 
minha obrigação como Parlamentar, venho à tribuna 
desta Casa cobrar publicamente esclarecimentos ao 
Deputado Marco Prisco, pois entendo que meu papel 
como representante do povo deve ser respeitoso para 
com aqueles que a população escolheu para falar e lu-
tar por melhorias em seu nome. Em suas declarações 
ele usou palavras desrespeitosas e termo pejorativo 
que estão sendo divulgados às claras pela mídia em 
todo o Estado de Rondônia e no restante do Brasil.

Não podemos admitir em hipótese alguma que um 
representante do povo faça uso de sua representativi-
dade para dar declarações à imprensa sobre assuntos 
que não conhece de fato. Qualquer ajuste que tenha de 
ser realizado cabe primeiramente ser discutido pelos 
representantes do Estado, pois é para isto que o povo 
rondoniense tem representantes.

Marco Prisco é um falso Deputado Estadual do 
tão querido Estado da Bahia que se apresentou em 
Rondônia como Presidente da Associação Nacional dos 
Praças e Bombeiros Militares do Brasil – ANASPRO e 
envolveu-se na reivindicação dos direitos dos policiais 
militares daquele Estado, querendo que o Governador 
assumisse um protocolo, assinado anteriormente, de 
negociação para que não houvesse a paralisação da 
Polícia Militar. 

Na democracia em que nós vivemos, o segmento 
tem que estar representado. E, por sua autenticidade, 
tem que ter seus dirigentes de sindicatos. No entanto, 
no Estado de Rondônia, os policiais militares têm 17 
entidades representativas. Então, fica difícil um enca-
minhamento de negociação.
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É salutar e de direito a reivindicação dos policiais 
militares. Mas não de uma pessoa que se diz Depu-
tado Estadual – nas eleições, segundo a informação 
que eu tenho, ele teve pouquíssimos votos no Esta-
do da Bahia – dirigir a palavra ao nosso Governador, 
chamando-o de “bundão”, e dizer que quem assume 
e administra o Estado de Rondônia é o Presidente da 
Assembleia, Valter Araújo. Não é verdade.

Constitucionalmente, os Poderes são indepen-
dentes, autônomos. Mas Rondônia, respeitando essa 
independência, tem vivido os problemas do Estado de 
forma a buscar consenso, num início de Governo tão 
difícil como o do Governador Confúcio Moura, depen-
dendo de decisões sérias, decisões de um Governo 
de coalizão que foi construído com muita dificuldade, 
e enfrentando insatisfação por parte do segmento dos 
servidores públicos, porque houve muitas promessas 
durante o período eleitoral.

Eu quero deixar minha nota de repúdio contra 
esse falso Deputado Estadual, Marco Prisco, do PTC 
da Bahia. Inclusive, foi pedida prisão desse Deputado 
pelo Presidente Regional do PTC do Estado de Ron-
dônia pela manifestação de suas palavras, na tentati-
va de tumultuar mais um caso tão sério que Rondônia 
está vivendo. 

Deixo bem claro que vamos tomar providências 
com relação a esse falso Parlamentar e espero que o 
Estado tome providências judiciais com relação à in-
terferência deste elemento na sua vida administrativa.

Outro assunto, Sr. Presidente. Aquele humorista 
do CQC, o Rafinha, dirigiu-se ao povo de Rondônia de 
forma pejorativa, dizendo que o capeta morava naque-
le Estado e que seu povo era feio. Mas talvez ele não 
tenha olhado para dentro de si mesmo e nem imagine 
o quanto é malquisto naquela região. De forma pejora-
tiva ele ofendeu todo o povo do Estado de Rondônia, 
que construiu aquela nova fronteira do Brasil.

O SR. SÉRGIO BRITO – Deputado Carlos Mag-
no, V.Exa. me concede um aparte?

O SR. CARLOS MAGNO – Por favor, Deputado 
Sérgio Brito.

O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Não há aparte.
O Deputado Sérgio Brito vai falar logo em seguida.
O SR. CARLOS MAGNO – O Deputado Sérgio 

Brito confirmou que não existe mesmo esse Parlamen-
tar na Bahia, até porque aquele Estado tem um povo 
ordeiro e trabalhador. Eu sei que Parlamentar nenhum 
teria esta coragem de se deslocar de seu Estado para 
intervir numa situação tão grave quanto a de Rondônia.

Certo de que todos nesta Casa são solidários a 
mim e ao povo de Rondônia, desde já agradeço a to-
dos a atenção a mim dispensada.

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

O SR. VALDIR COLATTO (PMDB-SC. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
precisamos que esta Casa se inteire do que está se 
discutindo em termos de Brasil e de Código Florestal.

Meu Deus, todo o trabalho, tudo o que foi feito 
até agora, no relatório do Deputado Aldo Rebelo, nas 
audiências públicas, é para salvar o pequeno agricul-
tor! Quem ainda não se convenceu disso que leia o 
relatório, para saber o que estamos dizendo. 

Com respeito a áreas de até quatro módulos 
fiscais, o pequeno agricultor não tem a exigência de 
fazer a Reserva Legal. Estamos buscando a questão 
das áreas consolidadas. E onde estão os problemas? 
O Deputado Onofre Santo Agostini, que é de Santa 
Catarina, sabe que em 95% do Estado as áreas são 
abaixo de 50 hectares e 89% têm menos de 15 hectares. 

Se não respeitarmos as áreas consolidadas, va-
mos expulsar os pequenos agricultores de Santa Cata-
rina, do Espírito Santo, de Minas Gerais, dos Estados 
que têm pequenas propriedades, que têm montanhas, 
que têm águas. São pessoas que lá se instalaram e 
passaram a produzir até por incentivo do Governo. 
Agora, estão dizendo que eles viraram criminosos. 

Temos que cuidar disso. Se o Brasil não respeitar 
as áreas consolidadas, expulsará mais de 2,5 milhões 
de agricultores. São pequenos agricultores, sim! E eles 
vão para onde, Sr. Presidente?

É preciso que todos saibam que a lei é muito dura, 
muito complicada. Foi feita em 1965, dizendo que, em 
qualquer curso d’água, a produção deve se afastar 
da margem, no mínimo, 30 metros e, no máximo, 500 
metros, Deputado Sebastião Bala Rocha. Então, como 
vamos expulsar as pessoas que estão à beira dos rios, 
as que estão a 35 graus, a 45 graus de declividade, as 
que estão nos topos de morro? Isso é o Brasil.

Precisamos dar um prazo de 5 anos, no progra-
ma de regularização ambiental, para que cada Estado 
possa estudar a sua realidade e administrar as suas 
peculiaridades. É isso o que temos de fazer, e esta 
Casa tem a obrigação de salvar e respeitar esses agri-
cultores que estão produzindo a comida que chega à 
nossa mesa a cada dia.

Vamos conversar. A votação está marcada para 
amanhã. Espero que esta Casa confirme os 399 votos 
registrados na apreciação da urgência e aprove, de 
uma vez por todas, essa legislação ambiental. O Brasil 
a está esperando. Ela não é para o ruralista, nem para 
o ambientalista, nem para as pessoas que moram nas 
cidades, mas para o Brasil ser salvo pela coerência, 
pela técnica e pela recomendação possível. 

Este País precisa fazer uma lei que venha ao 
encontro da nossa realidade, para que possamos dar 
solução aos Estados, e não errar mais uma vez. Se 
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fizermos novamente uma lei para um só Brasil, com 
tantas divergências econômicas, sociais, topográficas, 
aquíferas e culturais, vamos errar de novo.

Temos que fazer o programa de regularização 
ambiental dar no mínimo 5 anos para que os Estados 
façam esse estudo, evitem a utilização das áreas de 
risco, resolvam essas questões, mas deixem o pequeno 
agricultor produzindo. Se as áreas consolidadas não 
forem respeitadas, ele vai para as cidades e teremos 
problemas socioeconômicos muito grandes.

Não pensem que o afastamento é só na área 
agrícola. Também as cidades vão ser obrigadas a 
fazer isso. E daí? Vamos derrubar prédios, derrubar 
cidades? Vamos acabar com a agricultura para fazer 
uma lei nova? Não, vamos deixar como está e tratar 
o lixo e o esgoto.

 O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Concedo a palavra 
ao nobre Deputado Sérgio Brito, para uma Comunica-
ção de Liderança, pelo PSC. 

O SR. SÉRGIO BRITO (PSC-BA. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, apesar de nós todos estarmos muito preo-
cupados com as obras para a Copa do Mundo, quere-
mos neste instante parabenizar o Governo, que, através 
da INFRAERO, assinará esta semana um convênio 
com o Exército para iniciar imediatamente as obras do 
Terminal 3 do Aeroporto de Cumbica, em São Paulo. A 
ordem de serviço será fechada até sexta-feira.

O acordo prevê que o Exército comece a tocar a 
primeira fase do projeto com a terraplanagem da área 
onde será erguido o terminal, além do espaço que re-
ceberá o pátio das aeronaves. O início das obras vai 
ocorrer paralelamente à preparação do edital de con-
cessão para a construção do terminal. Também está 
prevista a entrada de empresas para atuarem em con-
junto com os militares durante a fase de terraplanagem.

O contrato firmado com o Exército, Sr. Presidente, 
é estimado em cerca de 350 milhões de reais, sendo 
que o orçamento total para essa obra está estimado em 
cerca de 800 milhões de reais. Isso nos traz tranquili-
dade, porque há dias o Ministro-Chefe da Casa Civil, 
Antonio Palocci, anunciou um programa de privatização 
dos principais aeroportos brasileiros. Isso não passa 
de intenção do Governo de transferir para a iniciativa 
privada a expansão, a modernização e a operação par-
cial ou total dos principais aeroportos do País.

O que o Governo fez até agora, além de criar a 
Secretaria de Aviação Civil, foi anunciar às pressas o 
plano de privatização. O Presidente da INFRAERO, 
Gustavo do Vale, disse que ainda estão sendo realiza-
dos os primeiros estudos de viabilidade econômica. A 
eventual contratação, sem licitação, da Estruturadora 
Brasileira de Projetos, empresa formada por bancos 

estatais e privados, pode reduzir o prazo da etapa 
inicial do processo. É com base nesses modelos que 
serão elaborados editais para a concessão.

Mas, Sr. Presidente, na condição de Presidente 
da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle 
da Câmara, quero endossar a proposta do Ministro 
do Esporte, Orlando Silva, que quer simplificar e dimi-
nuir os prazos para a contratação de obras e serviços 
destinados à Copa do Mundo de 2014, sem precisar 
dar cheque em branco a ninguém. Muito pelo contrá-
rio, nós precisamos ficar atentos e esperançosos de 
que podemos fazer uma grande Copa do Mundo para 
mostrar e dar exemplo a todos os brasileiros e cida-
dãos que moram neste País.

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Convido a fazer 

uso da palavra o Deputado Antonio Imbassahy.
O SR. ANTONIO IMBASSAHY (PSDB-BA. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, mais uma vez, os jornais publicaram nesse fim 
de semana o baixo desempenho do Governo Federal. 
No que diz respeito às obras, muitas do Programa de 
Aceleração do Crescimento estão paralisadas ou com 
desempenho pífio. Projetos anunciados no ano das 
eleições nem sequer saem do papel.

São coisas muito graves, Sr. Presidente: processo 
de aparelhamento da Administração Pública Federal; 
concursos públicos cancelados; excesso de órgãos 
federais – já são 39 em âmbito ministerial –; aumento 
do preço da gasolina. Tudo isso leva a um resultado 
que nos deixa muito preocupados.

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – 
IPEA, órgão acreditado do Governo Federal, acaba 
de emitir boletim em que anuncia que a qualidade do 
desenvolvimento brasileiro sofre queda, realmente um 
quadro preocupante. Está no documento que o IQD – 
Índice de Qualidade do Desenvolvimento de dezembro 
registrou leve queda, marcando 270,01 pontos; na área 
de instabilidade do desenvolvimento, continuou assim.

Por outro lado, Sr. Presidente, a Fundação Ge-
túlio Vargas, outro órgão bastante conceituado da ad-
ministração e do panorama nacional, comunica, na 
sua manchete de hoje, que a inflação está mudando 
de perfil: o alimento perde força, embora esteja em 
patamar muito elevado, e os serviços aumentam de 
maneira assustadora.

Os resultados do IPEA, órgão do Ministério do 
Planejamento, e da Fundação Getúlio Vargas, na ver-
dade, anunciam descontrole fiscal, apontam o desen-
contro que verificamos entre as palavras das diversas 
autoridades econômicas do Brasil.

Sr. Presidente, lembro que no ano das eleições 
era anunciado que o Brasil estava num mar de rosas, 
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que a economia ia muito bem, mas hoje o que se ob-
serva é verdadeiramente a inflação incomodando e 
assustando a população brasileira.

Portanto, esses elementos preocupam a todos 
nós, porque a inflação está batendo de maneira mui-
to forte. O Presidente Lula, no ano passado, ano das 
eleições, pedia que a população fizesse compras; ago-
ra, no Governo da Presidente Dilma, as autoridades 
governamentais da área da economia pedem que a 
população poupe e não faça compras.

Portanto, trago essa informação porque há um 
desencontro muito grave.

Era o que tinha a dizer.
 O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Concedo a palavra 

ao nobre Deputado Sebastião Bala Rocha, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PDT.

O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT-AP. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, de maneira bem objetiva, vou 
abordar três assuntos.

Primeiro, muito rapidamente, quero congratular 
todos os Deputados que defenderam, na última quinta-
-feira, a aprovação do plebiscito sobre a criação dos 
Estados do Carajás e do Tapajós, sobretudo os De-
putados Giovanni Queiroz e Lira Maia. Sou a favor da 
criação desses Estados na Amazônia. O meu Estado 
era Território; portanto, sei da importância da criação 
de novos Estados na região amazônica, o quanto isso 
é importante para o povo. A proposta tem todo o meu 
apoio.

O segundo assunto diz respeito a problema do 
Amapá. Em Macapá, a nossa Capital, temos o segun-
do maior sítio aéreo portuário do Brasil. E estamos 
numa crise profunda em razão do fato de o Comando 
da Aeronáutica, por meio da INFRAERO, numa ação 
de reintegração de posse, estar requerendo a desa-
propriação de uma área em que já há um bairro con-
solidado, o Alvorada.

Isso é injusto com os moradores, porque muitos 
deles já estão ali há 5 ou mesmo há 10 anos. Há uma 
questão a ser resolvida. A discussão preliminar é sobre 
a quem pertence essa área, de quem é o seu domínio, 
se pertence à Aeronáutica ou ao Município de Macapá. 

Com base na Lei nº 6.431, de 1977, a União fez 
a doação dessas terras ao Município de Macapá; de-
pois, na ação discriminatória, o INCRA confirmou esse 
processo. Por isso, fazemos um apelo para a Justiça 
Federal no Amapá no sentido de que, antes de julgar 
a reintegração de posse, decida a questão sobre o 
domínio, a propriedade dessa área.

Há 2 anos, numa ação de desapropriação, fo-
ram derrubadas muitas casas. O argumento foi o de 
que havia especuladores no bairro. Hoje, não há mais 

especuladores, mas apenas moradores antigos, cuja 
permanência defendemos. A INFRAERO fala em cons-
truir uma segunda pista. Como o bairro não está no 
eixo dessa pista, a INFRAERO não precisará dispor 
da área para ampliar o aeroporto ou a pista. 

Esse assunto será transferido para a Secretaria 
Nacional de Aviação Civil. Então, solicitamos ao novo 
Secretário, que tem status de Ministro, que analise a 
situação do ponto de vista social. A INFRAERO, repito, 
não precisa dessa área para expandir o aeroporto. E 
é necessário que se garanta aos moradores o direito 
de defesa e a sua permanência na área. 

Em terceiro lugar, novamente, contesto o decreto 
da Presidenta Dilma Rousseff sobre Restos a Pagar. A 
partir de amanhã, farei obstrução e estimulo os colegas 
Deputados e Deputadas a fazerem o mesmo, até que 
a Presidenta Dilma Rousseff modifique o decreto. Vou 
votar apenas a matéria referente ao Código Florestal; 
depois, entrarei em obstrução, até que seja decidida 
a situação desse decreto, que gera muito prejuízo. 

Por fim, quero lembrar que amanhã será reali-
zada a 14ª Marcha dos Prefeitos a Brasília. É impor-
tante que os Prefeitos se conscientizem de que estão 
cortando os convênios referentes a 2007 e 2008 cujas 
obras não se iniciaram até 30 de abril e os convênios 
referentes a 2009 cujas obras não se iniciarem até 30 
de junho. Em relação aos convênios de 2010 – esta 
é uma informação importante para os Deputados –, o 
prazo para se iniciarem as obras é 31 de dezembro 
deste ano, ou seja, 2011. 

Os Prefeitos e Governadores só têm até 31 de 
dezembro deste ano para iniciar as obras referentes 
aos convênios de 2010. Os convênios de 2011, rela-
tivos às emendas apresentadas no ano passado que 
vigoram este ano, terão o prazo de até 31 de dezembro 
de 2012, um ano eleitoral. 

Os novos Deputados, que correspondem a mais 
de 40% dos Parlamentares que hoje compõem a Casa, 
podem pensar que essa situação não os afeta, mas 
afeta, sim. Isso porque, a partir deste ano, os Deputa-
dos apresentarão emendas que, quando transforma-
das em convênio, terão somente o prazo de até 31 de 
dezembro de 2012, para que as obras a elas corres-
pondentes tenham início 

Obstrução já! Os Prefeitos, em marcha amanhã, 
têm de combater o decreto da Presidenta Dilma Rous-
seff sobre Restos a Pagar. 

Muito obrigado, Deputada Janete Rocha Pietá, 
pela compreensão. V.Exa. é uma grande Parlamentar, 
por quem todos nutrem grande estima – e tenho cer-
teza de que fará, como sempre, um brilhante pronun-
ciamento na tribuna desta Casa. Parabéns a V.Exa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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A SRA. TERESA SURITA (PMDB-RR. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, na condição de 1ª Vice-Presidente da Co-
missão Especial da Câmara dos Deputados respon-
sável por discutir o Plano Nacional de Educação para 
os próximos 10 anos, tenho uma missão muito impor-
tante, que é a de colaborar para a construção de uma 
educação de melhor qualidade no Brasil.

Minha principal meta a ser defendida é a univer-
salização do ensino no País. Mais do que a essência 
de qualquer plano educacional, a universalização é 
um compromisso constitucional. 

Pretendo lutar para que todas as crianças e todos 
os adolescentes, entre 6 e 14 anos, tenham o direito a 
frequentar uma escola. É o que determina o Estatuto da 
Criança e do Adolescente e é também um dos oito ob-
jetivos do milênio da Organização das Nações Unidas. 

Vou trabalhar pelo aumento do número de esco-
las profissionalizantes com estágio remunerado. Mais 
do que aprender uma profissão, o jovem deve ter a 
oportunidade de ter uma fonte de renda. Se estiver 
tecnicamente habilitado, o jovem não precisará mais 
deixar de estudar para apenas trabalhar e ajudar no 
sustento de sua família. Com a iniciativa, é possível 
conciliar educação com renda.

Segundo dados do IBGE existem hoje 132.033 
domicílios no País chefiados por crianças entre 10 e 14 
anos, sendo o Sudeste a região com a maior concen-
tração no número de responsáveis nesta faixa etária, 
com 62.320 casos. E ainda não existe em andamento 
um programa do Governo Federal que atue no sentido 
de garantir renda e educação a esses adolescentes.

Outra meta essencial a ser buscada na cons-
trução do PNE e que a meu ver é o maior desafio da 
educação brasileira é a qualificação dos professores 
e, principalmente, a garantia de melhores condições 
de trabalho e de salário. Um professor no Brasil ganha 
40% a menos do que a média de outros profissionais 
com o mesmo nível de escolaridade em outros países, 
conforme dados da PNAD 2009. A nobre carreira de 
professor precisa ter seu valor recuperado. O profes-
sor precisa ter orgulho de sua profissão. Enquanto o 
professor não estiver preparado e motivado para estar 
em uma sala de aula, a educação não terá condições 
de avançar no País.

Finalmente, vou lutar para que o novo Plano Na-
cional de Educação tenha um sistema de monitoramen-
to e avaliação em termos quantitativos e também qua-
litativos. Sem um sistema desses, é impossível saber 
se as metas traçadas para a educação no Brasil estão 
sendo cumpridas e quais os ajustes que precisam ser 
feitos. É necessária a criação de um mecanismo legal 
para garantir a avaliação das metas.

Não basta dizer que a educação é a base para 
a transformação social do Brasil. É preciso ir além. É 
preciso pensar uma nova educação, é preciso pensar 
diretrizes que possam garantir um novo padrão de 
qualidade no ensino. 

O desafio é grande, mas tenho confiança de que 
um trabalho com o envolvimento de toda a sociedade 
terá excelentes resultados. 

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Passa-se ao

V – Grande Expediente

O SR. MAURO BENEVIDES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Tem V.Exa. a pa-
lavra.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pela or-
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
no congresso jurídico que se realizará em Fortaleza, 
a partir do próximo dia 25 do corrente, foi-me atribuí-
da a incumbência de abordar o tema reforma política, 
conjugadamente com a implantação do princípio da 
anualidade, que passou a prevalecer, a partir da pro-
mulgação da Carta de 5 de outubro de 1988, quando 
o País ingressou, efetivamente, no Estado Democrá-
tico de Direito, aspiração maior de nossa gente, após 
tantos anos de arbítrio, quando cessaram o respeito 
às liberdades públicas e aos direitos individuais.

No decorrer do debate, terei que focalizar o princi-
pio da anualidade, inserido no art. 16 de nosso Diploma 
Maior, cuja íntegra acha-se assim concebida: “Art. 16. 
A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor 
na data de sua publicação, não se aplicando à eleição 
que ocorra até um ano da data de sua vigência”. 

Recordo que essa inserção decorreu de suces-
sivos debates, tendo sido consequência de danosas 
modificações que se processavam ao alvedrio dos 
governantes daquela época recuada, objetivando fa-
vorecer interesses das facções situacionistas.

Sob a égide dos atos complementares, funda-
mentados no Ato Institucional nº 5, de 1968, assinado 
pelo então Presidente Arthur da Costa e Silva, modifi-
cavam-se o que fora estabelecido, numa desnorteante 
desorientação para os que postulavam mandato eleti-
vo, naquela fase verdadeiramente deplorável de nossa 
vida político-institucional.

Implantava-se, assim, na esfera eleitoral, o mes-
mo principio predominante no âmbito tributário – este 
observado por todas as administrações, sem discordân-
cias capazes de revogar essa diretriz de anterioridade.

Dentro desta linha de argumentação, tornar-se-á 
imperativa a nossa decisão sobre os novos parâme-
tros reformistas, daí ser imprescindível que a Câma-
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ra e o Senado, obedecido o bicameralismo, delibere 
sobre essa temática até 30 de setembro, a tempo de 
ocorrer a sanção pela Presidente da República, Dilma 
Rousseff, também publicamente solidária com essa 
decisão congressual.

 O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Concedo a pala-
vra à Sra. Deputada Janete Rocha Pietá. S.Exa. dispõe 
de 25 minutos.

A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT-SP. Sem 
revisão da oradora.) -

DISCURSO DA SRA. DEPUTADA JA‑
NETE ROCHA PIETÁ QUE, ENTREGUE À 
ORADORA PARA REVISÃO, SERÁ POSTE‑
RIORMENTE PUBLICADO.

O SR. DÉCIO LIMA – Sr. Presidente, peço a pa-
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Tem V.Exa. a pa-
lavra.

O SR. DÉCIO LIMA (PT-SC. Pela ordem. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ainda contabilizamos os vários aspectos 
positivos para o País da viagem da Presidenta Dilma 
Rousseff à China, o que demonstra, mais uma vez, o 
respeito e a credibilidade da Nação brasileira no exterior.

A manifestação da nossa Presidenta no encer-
ramento da cúpula do BRICS, grupo que reúne o Bra-
sil, a Rússia, a Índia, a China e, mais recentemente, 
a África do Sul, permite um novo olhar sobre as rela-
ções políticas e econômicas mundiais, de forma mais 
homogênea.

É interessante, senhoras e senhores, mencionar 
a importância do BRICS, que deixou de ser apenas 
um conjunto de países que aspiram ao protagonismo 
internacional, política e economicamente. São verda-
deiros mercados em sólido crescimento, conforme o 
próprio autor da definição, o economista Jim O’Neill.

Senhoras e Senhores, de forma ousada, algo 
considerado inimaginável há pelo menos uma década 
aconteceu: os cinco países do BRICS vão compartilhar 
suas moedas, através dos bancos de desenvolvimento! 

Para a Presidenta, o nosso País alcançou os 
principais objetivos junto à China. Segundo as pala-
vras da nossa Presidenta, Duma Rousseff, o Brasil 
conseguiu abrir as portas para que mais produtos 
brasileiros tenham entrada garantida no país oriental. 
Destacou ainda S.Exa. os acordos importantes cele-
brados em áreas como ciência e tecnologia, além de 
negócios fechados com empresários asiáticos. Além 
disso, abordou temas como o desenvolvimento dos 
países, o combate à pobreza e a intenção de trans-
formar o comércio num segmento mais equilibrado, 
controlando a especulação financeira.

Para a Presidenta Dilma Rousseff, o período de 
2011 a 2015 impõe uma série de desafios, como incen-
tivar a demanda interna e buscar uma economia mais 
equilibrada entre o consumo interno, os investimentos 
e as exportações. Citou ainda as ações do Governo 
Federal de combate à pobreza e de incentivo ao consu-
mo sustentado; os programas federais de transferência 
de renda e de expansão do investimento e do crédito. 

Como estímulo para investimentos externos, lem-
brou S.Exa. os eventos esportivos que o Brasil vai sediar 
nos próximos anos, a Copa de Mundo de Futebol de 
2014 e as Olimpíadas de 2016. Citou também o Progra-
ma de Aceleração do Crescimento – PAC. Quanto ao 
PAC 2, lembrou de sua importância no contexto muni-
cipal, pois também é chamado de “PAC das Cidades”.

Paralelamente, o governo chinês anunciou a aber-
tura de mercado para a carne suína brasileira. Assim, 
o Brasil venderá o produto pela primeira vez para os 
chineses. O aumento dos embarques de carnes repre-
senta agregar valor a matérias-primas, como farelo de 
soja e milho, usados na alimentação do rebanho suí-
no e de aves. A expectativa é a de que, nos próximos 
meses, o governo chinês amplie a lista de frigoríficos 
exportadores de suínos e aves.

Vale destacar que, desde 2008, a China é o prin-
cipal comprador de produtos agropecuários brasileiros. 
Nos últimos 3 anos, exportações brasileiras para a 
China cresceram 214%, passando de US$3,5 bilhões, 
em 2007, para US$11 bilhões, em 2010. O complexo 
soja, composto por óleo, grão e farelo, lidera as com-
pras chinesas, com US$7,9 bilhões ou 20 milhões de 
toneladas. Dos três subprodutos, o grão representa a 
maior parcela das importações – US$7,1 bilhões. O 
Brasil também exporta para a China produtos florestais 
(madeira, cortiça, celulose e subprodutos), totalizando 
US$1,28 bilhão.

O valor total das exportações do complexo su-
croalcooleiro, que compreende açúcar e etanol, é de 
US$514,77 milhões, sendo US$514,76 milhões refe-
rentes à importação de açúcar. 

A China também importa carne bovina e de frango 
do Brasil, esse último quesito, principalmente de meu 
Estado, Santa Catarina. No ano passado, as impor-
tações do produto renderam US$225,6 milhões, dos 
quais US$219,6 milhões referem-se à carne de frango. 
Ainda em 2010, o Brasil foi o principal fornecedor de 
carne de aves para os chineses.

Desta forma, Sr. Presidente, repito o que disse 
anteriormente: a relação do Brasil com a China de-
monstra, mais uma vez, o respeito e a credibilidade 
da Nação brasileira no exterior e a nossa vanguarda 
ao lado dos países que compõem o BRICS.

Era o que tinha a dizer.
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Muito obrigado.
O SR. HOMERO PEREIRA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Tem V.Exa. a pa-

lavra.
O SR. HOMERO PEREIRA (Bloco/PR-MT. Pela 

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, senhoras e senhores aqui 
presentes, crianças, jovens e pessoas com deficiência 
que me ouvem, veem e leem pela Rádio Câmara e TV 
Câmara, Internet, redes sociais e, inclusive, pela Língua 
Brasileira de Sinais – LIBRAS, em particular os ilustres 
cidadãos do meu Estado, Mato Grosso, a quem tenho 
o orgulho de aqui representar, é com muito orgulho e 
satisfação que volto a esta tribuna para registrar nos 
Anais desta Casa que o meu Estado, Mato Grosso, está 
comemorando hoje 263 anos de história, de cultura, 
de tradição e de pleno desenvolvimento. Parabéns a 
todo o povo mato-grossense, que, confirmando nossa 
vocação agropecuária, dá um exemplo de superação, 
pois, apesar de nossas deficiências em infraestrutura e 
logística, conseguimos o primeiro lugar no Valor Bruto 
da Produção (VBP) agropecuária do Brasil, posto que 
pertencia ao Estado de São Paulo. Esse índice signi-
ficam para Mato Grosso geração de mais emprego, 
renda, desenvolvimento dos Municípios e melhor qua-
lidade de vida para toda a população mato-grossense. 

Portanto, quero, desta tribuna, parabenizar to-
dos os produtores rurais do meu Estado pelos exce-
lentes indicadores econômicos, sociais e ambientais 
de Mato Grosso, fazendo nossa produção cada vez 
mais sustentável.

Pela primeira vez Mato Grosso registra o maior 
Valor Bruto da Produção (VBP) agrícola do Brasil. Para 
atingir o topo, o Estado quebrou a hegemonia paulis-
ta. Enquanto o ex-Líder contabiliza perdas de receita 
com algumas de suas principais culturas – cana, arroz 
e batata –, Mato Grosso desponta com as três mais 
importantes: algodão, milho e soja. Segundo o Instituto 
Mato-grossense de Economia Agropecuária (IMEA), 
caso esse cenário seja consolidado, Mato Grosso será 
o Estado com maior rendimento agropecuário do País 
em 2011.

Conforme dados do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, o VBP mato-grossense 
previsto para 2011 é de R$33,41 bilhões, o que repre-
senta expansão de 54,94% em relação ao realizado 
em 2010 – R$21,38 bilhões. 

O VBP é calculado com base na produção e nos 
preços de mercado das principais lavouras do Brasil 
e de cada Estado. Mato Grosso, até abril, é o único 
grande produtor nacional de grãos a registrar evolução 
de receita de uma safra para outra, nesse nível. A soja 

com VBP previsto de R$15,58 bilhões e o algodão, de 
R$13,19 bilhões, são nossos dois principais produtos, 
além de termos o maior rebanho bovino do País, com 
28 milhões de cabeças.

Sras. e Srs. Deputados e Deputadas, faço questão 
de deixar registrado nos Anais desta Casa esses índi-
ces, não para demonstrar grandeza, mas para registrar 
a importância da agricultura para Mato Grosso e para o 
Brasil, afinal precisamos refletir que este setor é estra-
tégico para toda a sociedade, principalmente quando 
vemos a inflação novamente a nos rondar. O estimulo 
à renda no campo certamente será traduzido em mais 
empregos, mais investimentos e melhores IDH, renda 
per capita e aceleração de nosso desenvolvimento.

A agricultura mato-grossense mais uma vez foi 
notícia na mídia nacional, que mostrou nossa pujança 
e vocação para nos consolidarmos como Estado mais 
importante do País na produção de alimentos.

De acordo com a matéria do jornal Valor Eco‑
nômico, além de superar a tradicional liderança de 
São Paulo no que diz respeito ao Valor Bruto da Pro-
dução, Mato Grosso levará o Centro-Oeste a ocupar 
o segundo lugar entre as regiões brasileiras de maior 
VBP. Soja, algodão e milho são os responsáveis por 
essa conquista. 

Produtores e empresários mato-grossenses es-
tão felizes, pois estão fazendo com competência seu 
papel de produzir, e esperam o reconhecimento do 
poder público, traduzido em investimentos em nossa 
infraestrutura de hidrovias, ferrovias e rodovias para 
melhorar nossa competitividade.

Nesse sentido, vale registrar entrevista do Secre-
tário de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Ener-
gia (SICME), Pedro Nadaf, disse que “esse boom no 
crescimento do Estado requer ainda mais atenção do 
Governo de Mato Grosso na captação de novas indús‑
trias para agregar valor às nossas matérias‑primas”. 

Mato Grosso é um Estado de oportunidades. Por 
isso, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, 
lutamos pela aprovação do novo Código Florestal bra-
sileiro, para dar segurança jurídica aos produtores de 
Mato Grosso e aos de todo o Brasil, que contribuem 
de forma significativa para o nosso abastecimento in-
terno e ainda excedentes exportáveis que equilibram 
nossa balança comercial, geram empregos e renda, 
contribuem com um terço do Produto Interno Bruto do 
Brasil e são a locomotiva de nosso desenvolvimento, 
promovendo melhor qualidade de vida para todos os 
brasileiros.

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

ao nobre Deputado Vicentinho, para uma Comunicação 
de Liderança, pelo PT.
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O SR. VICENTINHO (PT. Como Líder. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, a 
minha cidade, São Bernardo do Campo, tem sido refe-
rência em vários aspectos da caminhada do nosso povo. 
Foi assim na indústria automobilística; na produção de 
batatas, no passado; na indústria de móveis; na luta 
dos nossos irmãos operários, da qual tive a honra de 
ser um dos artífices, juntamente com Presidente Lula, 
Luiz Marinho, Feijó, Meneguelli e tantos outros. E agora 
São Bernardo dá um novo exemplo para o Brasil, para 
a nossa sociedade e para o nosso povo com o que vou 
chamar de jeito petista de governar.

A cidade tem hoje, sob sua administração, a mão 
democrática e generosa do companheiro Luiz Marinho, 
Prefeito daquela cidade. Luiz Marinho, um operário, 
metalúrgico da Volkswagen, meu colega de diretoria 
de sindicato por muito tempo, ex-Ministro do Trabalho, 
ex-Ministro da Previdência Social. 

Ainda há pouco conversava com a Secretária de 
Orçamento e Planejamento Participativo, a querida 
Nilza de Oliveira, que me acrescentou algumas infor-
mações ao que já iria falar e que faço questão de ler: 

“Estamos construindo uma cidade onde, por meio 
da participação cidadã, decidimos coletivamente o pre‑
sente e o futuro da nossa população. 

Com a experiência de elaboração participativa 
do Plano Plurianual, realizado nos primeiros meses 
de nossa gestão, em 2009, definimos, por meio de 29 
plenárias regionais com mais de 15 mil participantes, as 
diretrizes que estão norteando as ações deste governo. 

Hoje, já podemos apresentar inúmeras ações e 
projetos concluídos ou em andamento que refletem 
essas importantes conquistas, construídas em sinto‑
nia com o desejo e a necessidade da população, bem 
como com as metas do nosso governo. 

Vou citar aqui algumas ações, por exemplo, já 
realizadas e que foram definidas pelo PPA: UPAs já 
foram entregues nos bairro Demarchi, Batistini, Vila 
União, Vila São Pedro e Riacho Grande; em construção, 
há a UPA da Pauliceia, Jordanópolis e Baeta Neves, 
previstas mais para o ano que vem. Estão em constru‑
ção o Hospital Municipal de Clínicas, que será um dos 
mais modernos da região, com 270 leitos, além de 7 
Centros Educacionais Unificados – CEUs. A farmácia 
popular já foi implantada. Há duas residências terapêu‑
ticas femininas; masculina, uma. Estão em construção 
5.200 unidades habitacionais; já foram entregues 500.

Em 2010 realizamos plenárias deliberativas do 
orçamento participativo com mais de 11 mil participan‑
tes. Foram eleitas 63 demandas, das quais 92% – 58 
demandas – foram incorporadas à peça orçamentária 
para este ano pelos conselheiros e conselheiras, eleitos 
nas plenárias regionais, o que representa investimento 

da ordem de 504 milhões de reais, mais de 15% do 
orçamento do Município, decidido pelo povo.

Como o processo é bienal, neste ano faremos o 
processo de prestação de contas das obras e dos ser‑
viços dos orçamentos participativos. Serão realizadas 
20 plenárias, espalhadas pela cidade, em 20 regiões. 
Mais do que isso, sete específicas para os segmen‑
tos sociais: uma exclusiva para Sociedade de Amigos 
do Bairro e para os religiosos, para todos os partidos 
políticos, para os empresários, para o terceiro setor, 
para universidades e acadêmicos e para os sindicatos.”

Sr. Presidente, esse é o jeito petista de governar: 
uma gestão transparente, participativa e articulada 
com os diferentes setores da sociedade, em busca 
do mesmo objetivo de construir uma São Bernardo 
do Campo acolhedora, inclusiva, que ofereça oportu-
nidades. Acreditamos que, quanto melhor elaborado 
o planejamento, maior a probabilidade de o Governo 
atingir os resultados esperados pela população; quan-
to maior a participação da população no processo de 
planejamento, maiores os benefícios para a cidade.

Nesse sentido, estamos trabalhando o planeja-
mento a longo prazo – São Bernardo 2021. Temos pro-
blemas que não serão resolvidos a curto e médio prazo. 
Precisamos estar articulados em um planejamento de 
longo prazo para a drenagem, para o combate às en-
chentes, para a construção de moradias dignas, pois 
temos um déficit de 36 mil unidades habitacionais, entre 
outros problemas estruturais deixados de lado pelas 
administrações do passado e que hoje causam graves 
consequências para os moradores da nossa cidade.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, este é o 
jeito petista de governar: as pessoas participam, opi-
nam. São 27 plenárias, que começarão no dia 13 de 
maio e terminarão no dia 14 de junho. Quem é o ca-
pitão desse processo? Nosso companheiro e Prefeito 
Luiz Marinho, que, entre tantas obras, realizou algu-
mas muito marcantes. Por exemplo, a reabertura da 
Cidade da Criança, espaço conhecido nacionalmen-
te, que tinha sido abandonado por administrações do 
passado. Agora foi reaberto, e a criançada, o povo, os 
idosos participam.

No Parque Estoril, temos um espaço ecológico, 
onde, depois de 16 anos, o teleférico voltou a funcio-
nar, reinaugurando aquele parque maravilhoso para o 
povo do Riacho Grande e da nossa região.

É uma administração, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, população brasileira, que presta contas, 
que se dispõe a ouvir as críticas do povo. Mais do que 
isso, o Prefeito Luiz Marinho determinou que todos os 
Secretários e Secretárias fossem ao PT, nosso partido, 
prestar contas à militância e ouvir críticas.
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Wanderley Salatiel, Presidente do Diretório Mu-
nicipal, está realizando, todas as sextas-feiras à noite, 
uma plenária para informar como está a saúde, o trân-
sito, a habitação, o meio ambiente, enfim, todos os as-
pectos de uma cidade como São Bernardo do Campo.

Mais ainda, é um Prefeito que ouve seus servi-
dores, que senta com o sindicato. Acabaram de reali-
zar um acordo de política salarial para os servidores 
públicos. Esse exemplo deve ser citado desta tribuna, 
para que os ouvintes da Rádio Câmara, os telespecta-
dores da TV Câmara, aqueles que nos acompanham 
pela Internet saibam que São Bernardo do Campo está 
sendo administrada de maneira exemplar.

Por isso, como morador da cidade e Deputado 
Federal, tenho apoiado a cidade, todos os anos, com 
reivindicação de verbas. Quero lamentar aqui, querida 
Deputada Janete Rocha Pietá, que parte dessa verba 
eu perdi, quando a administração do passado boicota-
va o dinheiro que conseguíamos para a cidade. Agora, 
não! Com Luiz Marinho, felizmente, temos conseguido 
dar um salto de qualidade.

Ele ouve a dona de casa. Vejo manifestações, 
ouço mulheres dizerem o seguinte: “Aqui no meu bar‑
raco, na minha casa humilde, nunca imaginei que pu‑
desse dar palpite sobre os destinos da minha cidade”. 
O mesmo ocorre com empresários e representantes 
do movimento social, das religiões – católica, espírita, 
evangélica, de matrizes africanas. Todos estão sendo 
ouvidos com respeito e sem discriminação.

Companheiro Luiz Marinho, Prefeito de São Ber-
nardo do Campo, eu o saúdo por esse trabalho e por 
essa missão. Saúdo a Secretária Nilza de Oliveira, 
que coordenará as 27 plenárias. Quem estiver nos 
ouvindo, já está convidado para a primeira, no dia 13, 
sexta-feira, à noite, no Centro de Formação dos Pro-
fissionais da Educação.

Quero saudar a equipe, os Secretários e Secre-
tárias do Prefeito Luiz Marinho, que têm humildade 
para receber críticas e evoluir, quando o povo cobra 
e participa.

Quero saudar o Partido dos Trabalhadores por 
esse exemplo dado a São Paulo e ao Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Concedo a pala-

vra ao Deputado Edio Lopes, para uma Comunicação 
de Liderança, pelo PMDB. S.Exa. dispõe de 9 minutos.

O SR. EDIO LOPES (PMDB-RR. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Izalci, do PR 
do Distrito Federal, muito me honra falar sob a Presi-
dência de V.Exa.

Sras. e Srs. Deputados, na condição de Deputado 
Federal e, em especial, de representante de Roraima, 
volto a esta tribuna para trazer à Nação brasileira a 

enorme preocupação que se tornou uma constante na 
vida de todos os que vivem naquele Estado.

Roraima tinha um futuro extraordinário. Éramos, 
no início da década de 70 do século passado, o grande 
provedor de carne bovina de toda a Amazônia. Tínha-
mos um plantel da ordem de meio milhão de cabeças 
de gado, enquanto o de Rondônia não chegava a 300 
mil. Hoje Rondônia tem quase 15 milhões de cabeças 
de gado e creio que Roraima, do meio milhão que tinha 
naquela época, não chega a ter 400 mil.

Esse é o resultado da política brasileira de de-
marcação de terra indígena, que delimitou toda a área 
nordeste e central do Estado, onde possuíamos em 
torno de 5 milhões de hectares de terra de campos 
naturais e por onde pastava todo aquele rebanho. Hoje, 
com a demarcação da terra indígena, o que se vê é a 
miséria de todos aqueles povos indígenas – a fome, a 
doença, o abandono.

Não quero entrar no mérito da extensão das ter-
ras demarcadas. Essa é uma questão muito complexa. 
Mas questiono o porquê de o Governo, as ONGs, as 
igrejas, os governos internacionais, que tanto pressio-
naram e pressionam por demarcações cada vez maio-
res, não se ocuparam de dar àquelas comunidades os 
mecanismos para que continuassem a explorar aquela 
imensa riqueza.

Com o término da criação de gado, criou-se no 
Estado a perspectiva extraordinária da exploração mi-
neral. Na parte mais setentrional de Rondônia, no ma-
ciço da Serra Parima, na fronteira com a Venezuela, há 
um extraordinário potencial mineral dos mais variados 
tipos. Só em cassiterita, existe na Serra das Surucucus 
a maior jazida conhecida no planeta. Lá, de novo, há 
demarcação de terras indígenas.

Digo que – até com certa incredulidade –, se 
colocarmos os mapas mineral de Roraima e da de-
marcação de terras indígenas um em cima do outro, 
vamos ver que se sobrepõem com exatidão milimétrica. 
Cem por cento de todas as jazidas – estou falando de 
ouro, molibdênio, titânio, cassiterita, diamante –, algo 
a que não existe explicação racional, foram demarca-
das em terras indígenas com precisão milimétrica no 
mapa do Estado.

Portanto, esse novo perfil econômico do Esta-
do se acabou. Veio a agricultura da soja, do milho, 
especialmente do arroz. Roraima produzia arroz em 
quantidade e em qualidade, Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, melhor do que o Rio Grande do Sul. 

Novamente, as demarcações das terras indígenas 
cobriram exatamente a região. E Roraima, que antes 
alimentava com a carne, e depois, com o arroz, toda a 
Amazônia, de produtor passou a importador de arroz. 
Essa é a nossa triste realidade.
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Mas nós somos um povo aguerrido, e buscamos 
novas alternativas. E eis que aparece a fruticultura. 
Pela sua localização geográfica, pelo clima constante 
durante todo o ano, pela luminosidade constante du-
rante todo o ano, Roraima aparecia como grande fonte 
da citricultura brasileira, porque nós produzíamos as 
frutas tropicais em qualquer mês do ano, independen-
temente da entressafra ou da safra dos Estados do 
Sul e Sudeste. Nós produzimos manga o ano inteiro, 
nós produzimos uva o ano inteiro, nós produzimos cí-
tricos o ano inteiro, enquanto os outros Estados, pelas 
condições climáticas, têm o período da entressafra.

E eis, Sr. Presidente, a nossa mais nova preocu-
pação. Em meados de 2010, aparece em Roraima, de 
forma inexplicável, o ácaro vermelho, que levou à séria 
restrição da bananicultura e da plantação de coco no 
meu Estado. Imediatamente, o Estado do Amazonas, 
juntamente com o Governo Federal, suspendeu barrei-
ras sanitárias, o que trouxe enorme prejuízo a Roraima.

Mas não parou aí. Ainda em 2010, Sr. Presidente, 
aparece no meu Estado a mosca da carambola, lá numa 
localidade chamada Mutum, perdida no meio do nada, 
um lugar inacessível, um lugar onde não há trânsito. 
Racionalmente, não há como explicar a chegada da 
mosca da carambola àquela região. E novamente, Sr. 
Presidente, o pânico se abateu sobre os plantadores 
de frutas no meu Estado. 

Mas o pior ainda estava por vir. Agora, no começo 
de 2011, apareceu, de forma inexplicável, a cochonilha 
rosada, inseto oriundo da Índia. Parece que Roraima 
continua fadada a ter castrada qualquer alternativa 
econômica. O nosso gado esvaiu-se, o nosso projeto 
de mineração acabou, o nosso projeto de agricultura 
foi por terra e, agora, a fruticultura encontra-se em uma 
terrível encruzilhada.

Nós da bancada de Roraima, por iniciativa do 
Deputado Paulo Cesar Quartiero, encaminhamos re-
querimento à ABIN solicitando que investigue, com 
rigor, a possibilidade de estar ocorrendo em Roraima 
uma terrível pirataria, ou seja, a possibilidade de que 
estejam introduzindo ali doenças e pragas que não há 
ao redor de no mínimo 2 mil quilômetros do Estado, 
Deputado Vicentinho. Temos precedentes. A lavoura 
de cacau no sul da Bahia foi praticamente dizimada 
pela vassoura-de-bruxa, que é oriunda lá de Rondônia. 
Até hoje não se explicou como o fungo da vassoura-
-de-bruxa viajou 4 mil e 600 quilômetros para quase 
levar à falência a então pujante cacauicultura no Es-
tado da Bahia.

Nós nos dirigimos à ABIN, Deputada Janete Pie-
tá, para que aquela agência passe a investigar se não 
estaria ocorrendo em Roraima a introdução criminosa 
de doenças e pragas para inviabilizar, de forma defi-

nitiva, qualquer projeto de desenvolvimento no meu 
Estado. Sabemos do interesse de ONGs, de igrejas, 
de governos estrangeiros, em inviabilizar a Amazônia, 
especialmente o Estado de Roraima, em um estúpido 
projeto indigenista que afasta a integração dos povos 
indígenas da comunidade nacional.

Esta Casa não pode calar-se, Sr. Presidente. Esta 
Casa não pode omitir-se diante dessa terrível denúncia 
que faço nesta tarde, na tribuna desta Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Concedo a pa-

lavra à Deputada Liliam Sá, do PR do Rio de Janeiro. 
S.Exa. dispõe de até 25 minutos.

A SRA. LILIAM SÁ (Bloco/PR-RJ. Sem revisão 
da oradora.) – Sr. Presidente, Deputada Janete Rocha 
Pietá, Deputado Giovanni Queiroz, Deputado Vicen-
tinho, Sras. e Srs. Deputados e todos que assistem à 
sessão pela TV Câmara, ocupo esta tribuna para falar 
da situação de nossas crianças e nossos adolescentes. 
Como diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, no 
seu art. 18, “é dever de todos velar pela dignidade da 
criança e do adolescente, pondo‑os a salvo de qualquer 
tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório 
ou constrangedor”.

Deputado Izalci, que preside esta sessão, ape-
sar de o ECA ser considerado a melhor legislação 
do mundo no que diz respeito à defesa dos direitos 
da criança e do adolescente, vemos a toda hora, em 
jornais e demais veículos de comunicação, notícias 
de crianças que são maltratadas, agredidas e muitas 
vezes assassinadas. 

Deputada Janete Rocha Pietá, não são só as mu-
lheres que vêm sofrendo com o crescimento da agres-
são. Outro tema que vem tomando conta dos noticiários 
é o bullying. Não poderíamos deixar de nos manifes-
tar acerca dessa violência, que foi vista durante muito 
tempo como uma brincadeira inofensiva. Em 7 de abril, 
o massacre dentro da escola de Realengo, na Zona 
Oeste do meu Estado, fez vir à tona uma importante 
discussão, que não pode ser mais adiada: o bullying.

No final do ano passado, pesquisa do IBGE re-
velou que cerca de um terço dos estudantes em todo 
o País informou já ter sofrido de bullying e revelou 
ainda que as humilhações típicas dessa violência são 
comuns em alunos de 5ª e 6ª séries.

As três cidades brasileiras com maior índice dessa 
prática são Brasília, Belo Horizonte e Curitiba. 

A modernidade trouxe também o cyberbullying, 
prática realizada através da Internet e que busca hu-
milhar, ridicularizar alunos, pessoas desconhecidas e 
professores perante a sociedade virtual. O cyberbullying 
tem preocupado pais e professores, pois, através da 
Internet, os insultos se multiplicam rapidamente. 
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No dia 27 de abril, a Frente Parlamentar em De-
fesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, da qual 
sou a Coordenadora-Geral, realizou na Câmara dos 
Deputados uma audiência que discutiu essa violên-
cia tão comum em nossas escolas e da qual surgiram 
muitas sugestões.

Para os profissionais de saúde e educação, não 
é necessária a adoção de medidas drásticas, como 
detectores de metais nas escolas, para se combater a 
prática ao bullying. É muito melhor adotar novamente a 
figura do inspetor nas escolas, como também realizar 
uma campanha de combate ao preconceito contra as 
pessoas com problemas mentais, já que a depressão, 
na idade adulta, é um dos sintomas apresentados pe-
las vítimas de perseguições na infância.

Mas não é só o bullying que nos causa preocu-
pação, Deputadas e Deputados. Segundo dados do 
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente, anualmente, 6,5 milhões de crianças sofrem 
algum tipo de violência doméstica no País. No Brasil, 
mais de 18 mil são espancadas diariamente e 300 mil 
crianças e adolescentes são vítimas de incesto.

Não é preciso falar em números para perceber 
o quanto o caso é alarmante. Basta ligar a televisão e 
acompanhar os noticiários diários. Todos os dias sur-
gem novas notícias sobre a violência praticada con-
tra crianças e, devido à falta de punição correta para 
esses crimes, vão se tornando apenas números nas 
estatísticas que só aumentam.

A violência infantil pode ser praticada de varia-
das formas: a física, a sexual e a psicológica. Segundo 
dados do UNICEF – Fundo das Nações Unidas para 
Crianças, de hora em hora uma criança é morta por 
queimaduras, torturas ou espancamentos causados 
pelos próprios pais. Essa é uma dura e cruel realidade 
que nos causa vergonha e indignação. 

A Constituição Federal determina como obrigação 
do Estado, da família, da sociedade a defesa dos direi-
tos das crianças e dos adolescentes. Mas, infelizmente, 
tal determinação é insuficiente para ocultar essa triste 
realidade brasileira em que a pobreza, o analfabetismo 
e o trabalho infantil impedem o suprimento das neces-
sidades básicas e elementares do contingente infantil. 

Apesar de o trabalho infantil ser considerado 
ilegal no Brasil, ele ainda é um grande problema so-
cial. Milhares de crianças ainda deixam de ir à escola 
e trabalham desde a mais tenra idade na lavoura, no 
campo, nas fábricas ou nas casas de família. 

A Constituição de 1988 admite o trabalho a par-
tir dos 16 anos, exceto nos casos em que o ofício é 
exercido no período da noite, em situações perigosas 
ou insalubres, quando a idade mínima passa a ser 18 

anos. É possível trabalhar ao completar 14 anos, mas 
apenas na condição de aprendiz.

O Censo de 2010 traz um dado alarmante: 132 
mil domicílios brasileiros são chefiados por crianças 
de 10 a 14 anos, o que representa 0,22% dos lares 
em todo o País. Só no Estado do Rio, são mais de 12 
mil lares com esse perfil. Ao abandonarem a escola ou 
terem que dividir o tempo entre a escola e o trabalho, 
o rendimento escolar dessas crianças é muito ruim, e 
elas serão sérias candidatas ao abandono escolar e, 
consequentemente, ao despreparo para o mercado de 
trabalho. Não podemos aceitar que nossos brasileiri-
nhos, o futuro de nossa Nação, sejam responsáveis 
pela renda de suas famílias. Elas precisam gozar de 
sua infância, estudar, brincar.

Os governos, através de programas como o Bol-
sa Família, tentam diminuir essa triste realidade, mas, 
infelizmente, nossas crianças e nossos adolescentes 
continuam sendo submetidos ao constrangimento da 
miséria e da fome.

Para combatermos o trabalho infantil, devemos 
primeiramente criar oportunidades de emprego para 
as famílias dessas crianças, pois é pelo trabalho formal 
que se resgata a cidadania e a dignidade do cidadão. 
Assim iremos construir uma Nação mais igualitária, 
onde nossos meninos e meninas possam ter o direito 
de viver uma infância plena e feliz.

Outro fator desconcertante que assola a nossa 
sociedade e atinge diretamente a infância e a juven-
tude é a violência sexual. 

Antes de falar sobre isso, concedo um aparte à 
Deputada Janete Pietá.

A Sra. Janete Rocha Pietá – Deputada Liliam 
Sá, parabéns pela escolha do tema. V.Exa., como Pre-
sidenta da Frente Parlamentar da Criança e do Ado-
lescente, está expondo um quadro que mostra que 
não só as mulheres sofrem violência, mas as crianças 
também. Frente ao ocorrido em Realengo – no dia 7 
completou um mês –, é de suma importância que esta 
Casa aprove leis que possibilitem às crianças uma 
nova forma de ensino. Que valores como respeito e 
solidariedade sejam cultivados. A Presidenta Dilma 
Rousseff disse que quer combater a extrema miséria 
dessas crianças, que muitas vezes ficam em casa en-
quanto a mãe tenta conseguir alguma doação, algum 
trabalho. Parabenizo V.Exa. por expor, da tribuna, tema 
de extrema relevância.

A SRA. LILIAM SÁ – Deputada Janete, agradeço 
a sua intervenção. 

Quanto à exploração sexual de crianças e ado-
lescentes, os dados são alarmantes. Esse crime é 
previsto no Código Penal e também no art. 244 do 
Estado da Criança e do Adolescente. Quem cometer 
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crime dessa natureza estará sujeito a pena de 4 a 10 
anos de reclusão, além da multa.

Em todo o País são 937 Municípios com casos 
de exploração sexual de crianças e adolescentes com-
provados, o que representa quase 17% de todas as 
cidades do País.

A violência sexual na infância acarreta sérias 
sequelas para a vida adulta. Principalmente, quando 
é guardada em segredo pela criança, o que a leva a 
vivenciar angústia, culpa, depressão, dificuldades no 
relacionamento interpessoal e afetivo.

O abuso é qualquer ato de natureza ou conotação 
sexual em que adultos submetem menores de idade a 
situações de estimulação ou satisfação sexual, imposto 
pela força física, pela ameaça ou pela sedução. Já a 
exploração pressupõe uma relação de mercantilização, 
onde o sexo é fruto de uma troca, seja ela financeira, 
seja de favor ou de presente.

Tanto o abuso quanto a exploração não são fá-
ceis de serem identificados, justamente por serem os 
casos de abuso, em sua maioria, intrafamiliares, ou 
seja, o agressor é alguém muito próximo da vítima. Já 
os casos de exploração sexual podem ser de conhe-
cimento da família ou não.

No dia 18 de maio, próxima semana, comemora-
-se o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes. Esse dia, instituído 
pela Lei Federal nº 9.970, de 2000, da Deputada Rita 
Camata, foi criado com o objetivo de mobilizar toda 
a sociedade brasileira para denunciar e punir todo e 
qualquer crime contra as crianças ou adolescentes.

Esse dia foi escolhido porque, em 18 de maio de 
1973, em Vitoria, Estado do Espírito Santo, um crime 
bárbaro chocou todo o País e ficou conhecido como 
o Crime Araceli. Esse era o nome de uma menina de 
apenas 8 anos de idade, que foi raptada, drogada, es-
tuprada, morta e carbonizada por jovens de classe mé-
dia alta. Esse crime, apesar de sua natureza hedionda, 
até hoje está impune, para nossa surpresa. Que coisa! 

A violência sexual é hoje uma grande preocupação 
em todos os setores da sociedade, porque afeta como 
um todo os grupos, as famílias e o próprio indivíduo, 
seja ele criança, seja ele adolescente ou adulto. Ca-
racteriza-se como um problema de saúde pública que 
precisa ser controlado, para não se tornar endêmico e 
banalizado em suas estatísticas e formas preventivas.

O enfrentamento da exploração sexual, da pros-
tituição infantil, da drogadição deve acontecer imedia-
tamente. Nossas crianças e adolescentes não podem 
esperar.

Parabenizo o Governo do Estado, a Prefeitura do 
Rio de Janeiro e a 1ª Vara da Infância, da Juventude e 
do Idoso, que realizaram na última semana uma ope-

ração contra a prostituição infantil. Cinquenta e nove 
pessoas foram detidas numa operação contra a explo-
ração sexual de menores na Central de Abastecimento 
do Estado, a CEASA, em Irajá. A operação reuniu 70 
policiais civis e militares, além de agentes da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, do Conselho Tutelar 
e da 1ª Vara da Infância e da Juventude. Eu mesma já 
realizei operações no CEASA e vi de perto a situação 
desses meninos e meninas, que para sanarem seu de-
sejo pelo crack, pelas drogas, pela cocaína, chegam 
a vender seus corpos, acreditem, Sras. e Srs. Depu-
tados, por até R$1,99.

Parabenizo também o Deputado Arnaldo Jordy, 
do PPS do Pará, que realizou, na última quinta-feira, 
audiência pública em Belém – não pude participar, pois 
estava acamada –, para receber e apurar novos casos 
de pedofilia no Estado. 

A audiência recebeu 35 denúncias de abuso e 
de exploração sexual contra crianças e adolescentes, 
em 19 Municípios paraenses, mas nem todas puderam 
ser relatadas, porque algumas correm em segredo de 
justiça, envolvendo professores, políticos e até pai de 
delegado de polícia – pasmem!

Peço a você que está assistindo à sessão pela TV 
Câmara que denuncie a violência infantil. Se conhece 
algum ponto de prostituição infantil, crianças que es-
tão sendo maltratadas, vítimas de abuso, ligue para o 
Disque 100, ou entre em contato com nosso gabinete. 
É preciso denunciar toda e qualquer forma de violên-
cia sexual, seja ela na prostituição infantil, seja ela no 
turismo sexual, no tráfico interno e internacional para 
fins de exploração sexual, pornografia na Internet, pe-
dofilia e assédio sexual. 

Denunciar é a única forma de diminuir e acabar 
com a violência sexual contra crianças e adolescen-
tes, principalmente nos casos que estão camuflados 
no ambiente familiar.

Problemas relacionados ao desaparecimento de 
crianças e adolescentes também são comuns em todo 
o País, pois muitas dessas crianças que estão desa-
parecidas podem estar sendo exploradas sexualmente 
em nosso País ou no exterior.

Segundo dados da Rede Nacional de Identificação 
e Localização de Crianças e Adolescentes Desapare-
cidos – REDESAP, grande parceira nossa, cerca de 40 
mil famílias, a cada ano, no País, vivenciam o drama 
de ter um filho desaparecido. Mesmo que a maioria 
dos casos seja solucionada rapidamente, entre 10% 
e 15% dessas crianças e adolescentes permanecem 
desaparecidos, e muitos jamais são reencontrados. 

O problema das crianças desaparecidas é grave. 
De acordo com dados do Departamento da Criança e 
do Adolescente, da Subsecretaria de Promoção dos 
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Direitos da Criança e do Adolescente, dos 27 Estados 
brasileiros, apenas 11 contam com algum tipo de ser-
viço para localizar essas crianças. 

Na opinião de muitas pessoas, a fuga do lar ocorre 
muitas vezes devido aos maus-tratos, violência ou sim-
plesmente para escapar da pobreza doméstica. Então, 
como explicar o desaparecimento de crianças que vi-
vem em famílias felizes e sem problemas de violência?

Em 2009, estive pessoalmente com o Presidente 
Lula e pedi a S.Exa. a implantação do Cadastro Na-
cional de Crianças Desaparecidas, lei da Deputada 
Bel Mesquita que facilitaria a busca e a localização 
dessas crianças.

O Presidente Lula sancionou a lei e criou o Ca-
dastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, mas in-
felizmente ainda não está funcionando como gostaría-
mos que funcionasse. Peço a nossa Presidenta Dilma 
Rousseff, que se tem mostrado tão preocupada com 
nossas crianças, que interceda para colocar em fun-
cionamento esse cadastro, que vai encher de esperan-
ça o coração de muitas mães espalhadas pelo Brasil 
afora e que ontem, Dia das Mães, não tiveram nada a 
comemorar. Tenho certeza de que o melhor presente 
para elas é reencontrarem seus filhos.

Nossa Presidenta, uma mulher guerreira, para 
quem tive a oportunidade de trabalhar e pedir voto, com 
muito orgulho, entra para a história como a primeira 
mulher Presidenta do Brasil. Dilma, em seu primeiro 
discurso, disse que “a mulher pode”. Sim, nós pode-
mos, e tenho certeza de que ela pode e vai conseguir 
mudar a situação desses meninos e meninas.

Fui convidada pela Secretaria Nacional de Direitos 
Humanos da Presidência da República para participar 
do Seminário sobre Experiências de Legislação Contra 
Castigos Corporais, no dia 19 de maio, no Plenário Ne-
reu Ramos. Estarão presentes a apresentadora Xuxa 
Meneghel, porta-voz da Rede Não Bata, Eduque, e a 
Rainha Sílvia, da Suécia. Na Suécia, o castigo corpo-
ral foi proibido há mais de 30 anos, e esse seminário 
irá servir para iniciar uma cooperação de intercâmbio 
de experiências entre os países nesta área e abrir a 
discussão nesta Casa.

Antes de terminar, quero parabenizar a reporta-
gem de ontem do Fantástico e comentá-la. Em diversos 
Municípios, a merenda escolar é de péssima qualidade. 
A merenda é a única refeição de milhares de crianças 
em todo o País. É uma vergonha que em pleno sécu-
lo XXI, Deputada, Deputados, ainda vejamos notícias 
como essa. A má alimentação interfere no rendimento 
escolar e no desenvolvimento das crianças. Devemos 
priorizar essa área.

Quero pedir ao Presidente Marco Maia que co-
loque em pauta a votação da proposta de criação da 

Comissão Permanente da Criança e do Adolescente. 
Este Plenário não se pode calar mais. Peço aos nos-
sos pares que votem favoravelmente à criação dessa 
Comissão.

Investir em ações específicas voltadas para o 
engrandecimento sociocultural de nossas crianças e 
adolescentes é a única solução para que possamos 
enfrentar, com alguma chance de vitória, essa luta 
constante no reconhecimento e resguardo dos seus 
direitos básicos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, oro – sou 
evangélica – para que o Mestre Jesus nos abençoe, no 
sentido de encontrarmos as melhores soluções para 
problemas tão graves como a violência, a miséria e 
a fome, que continuam assolando a vida de nossas 
crianças e adolescentes.

Quero parabenizar também todas as mães do 
Brasil, todas as mães sofredoras, mulheres, guerrei-
ras, que ontem tiveram seu Dia das Mães. Parabeni-
zo também a Deputada Janete Rocha Pietá, que está 
presente, todas as Deputadas e a nossa Presidenta 
da República, também como mãe.

Quero deixar uma frase de Albert Einstein para 
reflexão – sempre uso esta frase, em todos os meus 
discursos –, que diz: “A palavra progresso não terá 
qualquer sentido enquanto houver crianças infelizes”.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muito 
obrigada – obrigada mesmo – por estarem aqui nesta 
tarde para compartilhar conosco, ouvindo esse meu 
pronunciamento, em que me refiro às mazelas que es-
tão acontecendo com nossas crianças em todo o Brasil.

A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Tem V.Exa. a pa-
lavra pela ordem.

A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT-SP. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, en-
quanto o próximo orador, Deputado Giovanni Queiroz, 
se dirige à tribuna, quero agradecer a todas as taquí-
grafas e a todos os taquígrafos e homenageá-los. Em 3 
de maio comemorou-se o Dia do Taquígrafo. Agradeço 
a eles por esse trabalho de excelência que fazem em 
silêncio, mas registrando a história desta Casa.

Parabéns a todas e a todos. Continuem servindo 
ao Brasil, fazendo o registro histórico do que ocorre no 
Parlamento brasileiro.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Concedo a pala-

vra ao nobre Deputado Giovanni Queiroz, do PDT do 
Estado do Pará.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT-PA. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, volto esta tarde à tribuna desta Casa para, mais 
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uma vez, agradecer a todos os Líderes partidários, da 
base do Governo e da Oposição, que, na quinta-feira 
próxima passada, se somaram no sentido de garantir 
que pudéssemos ouvir a população do sul, sudeste e 
oeste paraenses sobre a criação dos Estados do Ca-
rajás e Tapajós.

Trata-se de um anseio legítimo de um povo que, 
num Estado com dimensão territorial tamanha, não 
teria e não tem condições de ser atendido por um Go-
vernador que, por melhor que seja, e tenho certeza 
que todos eles com excelentes intenções de servir a 
todo o povo do Pará, não teria, Deputado Vicentinho, 
condições de bem atender populações tão distantes 
naquele Estado que V.Exa. tão bem conhece.

Quero agradecer inclusive ao Governo, que com-
preendeu os nossos anseios, a nossa vontade, os nos-
sos sonhos apresentados naquele momento e que, 
atendendo ao nosso apelo, retirou o pedido de retirada 
de pauta da matéria.

Sr. Presidente, venho também a esta tribuna para 
dizer a alguns jornais, a alguns jornalistas que não foi 
um cochilo, como citaram em algumas matérias, deste 
Congresso ou dos Líderes partidários, quando votaram 
essa matéria. Não. Essa matéria já havia sido votada 
em votação nominal, quando aqui se propôs um pe-
dido de urgência. Debatida, a matéria foi a voto nomi-
nal. Se alguns jornalistas não tiveram conhecimento 
dessa matéria, ela foi votada e aprovada por 80% dos 
Deputados que neste plenário estavam. Repito: 80%!

Não bastasse isso, quando ainda tramitando na 
Comissão da Amazônia, essa matéria foi votada por 
unanimidade, porque na Comissão da Amazônia há De-
putados que conhecem a nossa realidade. Não bastou 
isso. Esse tema, proposto por um Deputado do Pará, 
foi para a Comissão de Finanças e Tributação, onde 
Deputados de todo o Brasil, de todos os partidos, de 
igual forma, se manifestaram. 

Deputado Vicentinho, 90% dos Deputados da 
Comissão de Finanças e Tributação foram favoráveis 
ao plebiscito para criação do Estado do Carajás. De 
forma que não tenho dúvidas de que não houve co-
chilo; houve realmente a consciência cívica de deixar 
à população, conforme prevê a Constituição, o direito 
de votar “sim” ou “não” pela criação do Estado.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, outros econo-
mistas disseram que o crescimento citado por nós, 
do Tocantins e de Mato Grosso, não serve de teste-
munho de que os novos Estados terão o mesmo ritmo 
de crescimento, porque na verdade foi o Brasil todo 
que cresceu nesse período da criação dos Estados de 
Mato Grosso do Sul e Tocantins.

Ora, Sr. Presidente, Sr. Deputado Vicentinho, no 
período de 1977 a 1988, grandes estudos foram feitos 

e publicados, trabalho de um excepcional economista, 
o Dr. Célio Costa, que também fez um trabalho sobre 
a viabilidade econômica do Tocantins. Ele fez para nós 
do Estado do Carajás. Tínhamos antes outros números 
e outros dados, que passo a ler apenas para exempli-
ficar rapidamente.

No período de 1975 a 2008 – o Estado de Mato 
Grosso foi criado em 1977 –, se somarmos o Produto 
Interno dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do 
Sul, verificaremos que houve um crescimento nesses 
dois Estados de 722%. V.Exa. sabe qual foi o cresci-
mento do PIB do Brasil nesse período? Foi de apenas 
251%. Ou seja, esses dois Estados desmembrados e 
depois somados ao final cresceram 722%, quase três 
vezes o crescimento médio nacional.

Minas Gerais, um dos Estados mais pujantes 
deste País, cresceu 288%; o Paraná, 217%. Ou seja, 
mais que três vezes o crescimento do PIB do Paraná 
foi o crescimento de Mato Grosso e Mato Grosso do 
Sul depois de desmembrados. Se não tivessem sido 
desmembrados, talvez tivessem crescido até na mé-
dia do Brasil, 254%.

Deputado Lira Maia, V.Exa., do Tapajós, que está 
também eufórico com a vitória que tivemos, pode obser-
var o caso de Goiás e Tocantins. No período de 1988 
a 2008, Goiás e Tocantins juntos cresceram 194%. O 
Brasil, no mesmo período, cresceu 76%. Ou seja, esses 
dois Estados cresceram quase três vezes mais do que 
a média nacional. Minas Gerais, cresceu 69%; Para-
ná, 76%. Igual a Goiás e Tocantins cresceu o Amapá, 
do Deputado Sebastião Bala Rocha, que aqui esteve 
falando da importância de se criar novos Estados. O 
Estado de S.Exa., depois de emancipado, transformou-
-se de território em Estado e pôde experimentar um 
salto extraordinário no seu crescimento. Ele cresceu 
187%, e a média nacional foi de 76%.

Deputado Duarte Nogueira, eu agradeço a todos 
os Líderes por terem emprestado seu apoio, para que 
pudéssemos submeter à vontade do povo do Pará a 
criação dos Estados do Carajás e Tapajós. E agradeço 
novamente, agora com V.Exa. presente, por naquele 
ato delegado ao Deputado e amigo Lira Maia e ao 
Deputado Wandenkolk Gonçalves, que representa-
va o PSDB, darem ao povo a oportunidade de optar. 
Votamos e aprovamos esse projeto e, graças a Deus, 
vamos submetê-lo à vontade do povo. 

Mas faço um alerta à população brasileira, aos 
jornalistas, à imprensa como um todo, para dizer que 
temos estudos para mostrar a todos eles a importância 
da criação dos Estados do Carajás e Tapajós, como 
instrumento de transformação e de alavanca para o 
desenvolvimento daquela região. Da mesma forma 
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como foi para o Tocantins e para Mato Grosso do Sul 
a criação e desmembramento desses Estados. 

Dou agora um aparte ao nobre Deputado, que 
ainda na sexta-feira presidia a sessão quando me re-
feri e agradeci às Lideranças.

O Sr. Francisco Escórcio – Deputado Giovanni, 
vim correndo do meu gabinete para pedir um apar-
te a V.Exa. O seu pronunciamento é oportuno, mas 
quero chamar a atenção de todos os Parlamentares 
porque esta Casa deixa de fazer o dever de casa há 
muito. Quer ver uma coisa? Vou chamar a sua aten-
ção para um fato: para a criação de novos Estados e 
novos Municípios, vamos bater de novo no Supremo. 
Senão, vejamos: não fizemos o dever de casa, não 
regulamentamos nada para saber como vai ser feito o 
plebiscito, que será questionado, porque há uma cor-
rente que diz que o plebiscito deve ser feito na área a 
ser retirada e outra que deve ser feito em todo o Es-
tado. Como se pode tirar, diga-me, matematicamente, 
de uma parte maior uma parte menor, ouvindo a parte 
maior? A parte maior não vai deixar. Então, na criação 
do Tocantins não houve plebiscito, que nem foi feito em 
sua totalidade. Ele foi feito exatamente na Constituição 
de 1988. De lá para cá, não foi criado nenhum Estado 
e nenhum Município, se formos por essa regra. Estou 
dizendo isso a V.Exa. oportunamente, porque vamos 
criar um outro problema a ser resolvido no Supremo 
Tribunal Federal. Parece que o STF vai começar a tomar 
a nossa posição, que é a oposição, que não podemos 
deixar que outros poderes tomem por nós. Temos de 
ter pulso forte nisso. É sério o que estamos trazendo 
para esta Casa. Mais uma vez, a questão será acer-
tada no Supremo Tribunal Federal.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ – Perfeito, Depu-
tado Francisco Escórcio. Agradeço a V.Exa. a preo-
cupação, que é procedente, mas vamos deixar que o 
STF julgue a matéria e entenda que a interpretação 
da Constituição, no § 3º do art. 18, é bem clara: “(...) 
mediante aprovação da população diretamente interes‑
sada”. Isso é o que está na Constituição, no § 3º, art. 
18, repito. Vamos deixar que o Supremo decida essa 
perlenga entre uma legislação e a Constituição, uma 
lei ordinária e a Constituição.

Mas quero ouvir agora o nobre Deputado Lira 
Maia, autor do projeto – autor do projeto não, como 
também não fui do de Carajás, aqui aprovado. Somos 
autores da vontade do povo, defensores daquele com-
promisso que temos com o povo das nossas regiões.

Com a palavra V.Exa.
O Sr. Lira Maia – Deputado Giovanni Queiroz, 

eu estava em meu gabinete e ouvi V.Exa. iniciar seu 
discurso e fiz questão de vir aqui para aparteá-lo. Pri-
meiro, para comemorar com V.Exa., pois esse foi um 

fim de semana gostoso em que o povo de Carajás e 
de Tapajós comemorou o grande feito da Câmara dos 
Deputados, na quinta-feira, quando houve uma gran-
de articulação dos Líderes e, graças a Deus, deu tudo 
certo e, por isso, o povo comemorou. Estamos agora 
diante do impasse sobre onde vai ser feito o plebiscito. 
Quero dizer a V.Exa. que essa é uma questão da Jus-
tiça, de como ela a interpretará. O importante agora é 
iniciarmos um debate no Estado do Pará. E nós, eu, 
V.Exa. e tantos colegas estamos dispostos a ir às uni-
versidades, aos fóruns, para debater com a associa-
ção empresarial, com a associação industrial, com a 
federação de indústria, enfim, o importante é debater 
os dados, mostrar os laboratórios abertos que temos 
no Brasil, em Tocantins e Mato Grosso do Sul. Preci-
samos iniciar esse debate. E faço questão de fazer 
isso, porque daqui a 6 meses, se Deus quiser, vamos 
ter os plebiscitos, e a população não poderá votar de 
forma inconsciente. Queremos que o paraense vote de 
forma consciente. Lógico que vamos divulgar o “sim”, 
vou respeitar os colegas que vão divulgar o “não”. Mas 
quero, Deputado Giovanni, fazer um elogio ao Governa-
dor do Pará, que, ao conversar comigo, V.Exa. e outros 
colegas, comprometeu-se em ser magistrado no ple-
biscito. Nas articulações que houve aqui, em momento 
algum interferiu na votação dos colegas paraenses de 
sua bancada que votaram contra.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ – Em aparte ainda 
a V.Exa., o Governador Simão Jatene, ainda na vota-
ção do ano passado, posicionava-se favoravelmente 
à aprovação do plebiscito. Ou seja, S.Exa. também 
endossava a consulta à população.

O Sr. Lira Maia – Pois é, a postura do Governa-
dor é digna de elogio, porque S.Exa. entende que o 
povo tem todo o direito de se manifestar em plebisci-
to. Então, eu quero comemorar com V.Exa. esse feito. 
Precisamos da ajuda de V.Exa., do seu partido e dos 
Líderes. Lá no Senado, é preciso que se vote o que 
foi corrigido na redação correspondente ao Tapajós. 
Espero que façamos esse trabalho conjuntamente e 
que o plebiscito seja feito simultaneamente no mes-
mo dia. Enfim, vamos caminhando e, se Deus qui-
ser, haveremos de ter sucesso com esse trabalho em 
conjunto. O povo do sul do Pará será ouvido para se 
criar o Carajás, assim como o povo do oeste do Pará 
para se criar o Tapajós. Agradeço o aparte a V.Exa., 
elogio seu pronunciamento e comungo integralmente 
com essa ideia, inclusive com muita consciência, com 
base nos números que conhecemos, principalmente 
dos Estados que foram desmembrados. V.Exa., eu e 
os demais colegas já estamos trabalhando no sentido 
de também destravar a criação de novos Municípios 
no Brasil. Inclusive, hoje eu falava com uma pessoa 
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de Castelo dos Sonhos, um Município que, se Deus 
quiser, será o primeiro a ser criado quando se destra-
var esse assunto. Obrigado.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ – Obrigado pelo 
aparte, Deputado Lira Maia. Antes de conceder um 
aparte ao Deputado Bala, quero fazer um pequeno 
comentário. Primeiro, para dizer-lhe, Deputado Lira 
Maia, que logicamente estarei firme com V.Exa. na 
busca pela liberação para o plebiscito de Tapajós no 
Senado. Caminhamos juntos esses anos todos e ha-
veremos de concretizar nosso sonho juntos, nós e o 
povo de Carajás e Tapajós.

Agora vou ler apenas uma matéria publicada no 
jornal O Estado de S.Paulo, intitulada Para especia‑
listas, criação de Estados é manobra política. Não é 
manobra política, é articulação política séria, responsá-
vel, não no sentido pejorativo de alguns economistas.

“Economistas e cientistas políticos ava-
liam que problema de grandes regiões, como 
o Pará, é a infraestrutura precária, e não a 
dimensão.”

Concordo. Se a dimensão realmente fosse o pro-
blema, São Paulo, talvez, não tivesse a pujança que 
tem. Minas Gerais de igual forma, nobre Deputado, 
não teria a pujança que tem.

“A aprovação pela Câmara de plebiscito para o 
desmembramento do Pará e criação de dois novos 
Estados – Carajás e Tapajós – foi recebida por estu‑
diosos da vida administrativa brasileira como simples 
manobra para criação de cargos executivos, mais 
empregos públicos e espaço para troca de favores 
políticos. ‘Não vejo como os problemas daquela área 
seriam mais bem resolvidos com essa providência’, 
resumiu a economista Luciana Gross, da Escola de 
Administração da Fundação Getúlio Vargas (FGV).”

Ao falar da Fundação Getúlio Vargas, nós todos a 
reverenciamos. Olhem, mas até na Fundação Getúlio 
Vargas há pessoas que não estão bem informadas ou 
que não deveriam, pelo menos, falar de matéria sobre 
a qual não tivessem absoluta consistência de argumen-
tos. Dizer que se trata de uma simples manobra para 
criação de cargos executivos?

Dra. Luciana Gross, não manifeste sua opinião 
de forma leviana. Eu não sou Deputado para estar aqui 
brincando. Eu não estou aqui para me utilizar de car-
gos. Eu não estou aqui para me utilizar de vantagens 
pessoais. A senhora não conhece a minha história, a 
do Deputado Lira Maia e de tantos outros Deputados 
que nesta Casa estão a defender essa tese. Não faça 
esse tipo de comentário pejorativo. Nós estamos sen-
do muito pequenos.

Aliás, há um preconceito de alguns jornalistas até 
e de alguns economistas contra o político. Entendem 
que todo político é oportunista, é um elemento que vem 
para cá de forma leviana para representar o interes-
se do povo, mas é o interesse pessoal que prevalece.

Eu não sou dos políticos que a senhora conhece, 
que talvez sejam da sua roda de amizade, de intimida-
de. Sou médico, filho de um homem humilde e que pôs 
botina no pé quando tinha 18 anos de idade. Formei-me 
em Medicina no Rio de Janeiro, mas sonhava com a 
Amazônia e para lá fui, como primeiro médico de um 
povoado que possuía apenas sete casas de telha. Uma 
dessas eu comprei. Dividi com duratex: fiz duas enfer-
marias, um consultório, também dividido com duratex, 
uma salinha de espera, uma sala de cirurgia forrada 
de pano, de morim branco. Tinha 25 anos de idade. 

Ali comecei minha vida, mas ninguém pagava 
consulta. Não fui para lá como mercenário, não! Nun-
ca cobrei uma consulta antes de consultar o cidadão. 
Consultava, depois liberava. Se ele tivesse dinheiro, 
pagava na saída; se não tivesse dinheiro, não pagava 
a consulta. Eu nunca perguntei a uma senhora que 
chegava para dar à luz, ou para fazer uma cesariana 
ou uma cirurgia necessária, ou para uma internação 
clínica, se tinha o dinheiro para comprar o remédio. Eu 
atendia e liberava em seguida. Se tivesse dinheiro, pa-
gava; se não tivesse dinheiro, estava liberada.

Dei aula de Matemática, de Geografia, de Inglês 
de graça para ter a 5ª série. Paguei professores, ou-
tros tantos, do meu bolso. Não aceito ser chamado de 
leviano. Acho que a senhora está acostumada com o 
pragmatismo para substituir a palavra idealismo, e eu 
ainda não apeei do idealismo. Aos 64 anos de idade, 
trago no peito a vontade de continuar transformando 
o Brasil para os brasileiros. Não aceito de uma aca-
dêmica em economia, de quem não conhece a nossa 
realidade, uma análise tão superficial e leviana.

O Sr. Vicentinho – Nobre Deputado Giovanni 
Queiroz, gostaria de solicitar um aparte ao seu impor-
tante pronunciamento.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ – Deputado Vicenti-
nho, com prazer ouvirei V.Exa., mas antes concederei 
aparte ao Deputado Sebastião Bala Rocha, que pediu 
há 2 minutos.

O Sr. Sebastião Bala Rocha – Muito obrigado, 
Deputado Giovanni Queiroz. Saúdo V.Exa. e lamento 
por não ter estado aqui na quinta-feira. Eu gostaria 
muito de estar aqui para ajudar V.Exa. e o Deputado 
Lira Maia a aprovar esses projetos promissores para 
a Amazônia, o Pará, o Brasil. Mas estarei a seu lado, 
do Deputado Lira Maia e daqueles que acreditam no 
desenvolvimento dessas regiões com a criação dos 
novos Estados do Carajás e Tapajós. V.Exa. pode me 
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convocar. Além de ser ideologicamente favorável, eu 
tenho história para contar sobre o Amapá. Éramos 
Território, que foi desmembrado do Pará, o Estado de 
V.Exas. E o que aconteceu? O Pará empobreceu com 
a criação do Amapá? Lá nós tínhamos o manganês, 
da Indústria e Comércio de Minérios S/A – ICOMI, 
que exportava para o mundo todo. Não empobreceu, 
muito pelo contrário, o Pará somente se desenvolveu 
com a criação do Estado do Amapá. E assim foi com 
Tocantins e Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Gros-
so, Roraima e Amazonas. A criação de novos Esta-
dos não empobrece, muito pelo contrário, enriquece o 
Brasil em primeiro lugar; não empobrece, ao contrário, 
enriquece a Amazônia; não empobrece, ao contrário, 
enriquece o Pará. Teremos ali um triângulo fabuloso 
de desenvolvimento, com Pará, Tapajós e Carajás, tra-
tando do mesmo povo. O povo é o mesmo, Deputado 
Giovanni. É disso que as pessoas não conseguem 
ter a dimensão. Os paraenses que estão em Carajás 
e Tapajós serão beneficiados; e o povo do Pará, do 
Estado-mãe, não será prejudicado. A história mostra 
isso, os Estados-mãe também se desenvolvem, assim 
como os Municípios. Eu sou de um Município criado 
em 1987, desmembrado da Capital Macapá. Além de 
promover o desenvolvimento de Santana, onde eu 
moro, Macapá se desenvolveu muito mais com a cria-
ção desse Município, porque viraram cidades irmãs, 
assim como serão os Estados do Carajás e Tapajós. 
Essa história de jornalista e economista combater a 
criação de novos Estados no Brasil e na Amazônia, 
quando se trata da Amazônia é preconceito. Foi assim 
quando Juscelino Kubitschek criou Brasília. Desculpe-
-me, Deputado Vicentinho, sei que V.Exa. não compac-
tua com isso, mas eu conheço paulistas que até hoje 
odeiam Juscelino Kubitschek por ter criado Brasília. E 
conheço gente não só de São Paulo, mas do Rio de 
Janeiro e de outras cidades do Sul e do Sudeste. Mas 
não vamos criar essa guerra, não vamos entrar nessa 
celeuma, nessa provocação de estabelecer uma guerra 
entre regiões. Quando se falou em implantar a Ferrovia 
Norte-Sul, foi outra guerra, porque diziam que iria be-
neficiar também o Norte. Então, temos que partir para 
frente. Graças a Deus, Deputado Giovanni Queiroz, 
que V.Exa. é um dos Deputados mais respeitados, na 
Câmara e no Congresso Brasileiro, na área tributária 
e orçamentária. Então, pode discutir com qualquer 
especialista e economista, provar com números na 
mão, como está fazendo, que isso só faz desenvolver 
o Brasil e a Amazônia. Não prejudica o Pará, muito pelo 
contrário, enriquece, fortalece e engrandece o Estado. 
Aliás, eu sou paraense e agora, morando no Amapá, 
sou amapaense de coração. Então, sou totalmente a 
favor. Estarei ao lado de V.Exas., lutando para termos 

Carajás e Tapajós como novos Estados de grandes 
dimensões sociais, culturais e econômicas no Brasil 
e na Amazônia brasileira. Muito obrigado, Deputado.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ – Muito obrigado, De-
putado Sebastião Bala Rocha. Quero agregar ao meu 
pronunciamento os apartes de todos que aqui o fize-
ram. Ouço com muita atenção o Deputado Vicentinho. 

O Sr. Vicentinho – Prezados colegas Giovanni 
Queiroz e Lira Maia, dois Deputados diretamente liga-
dos a esse assunto, além do nosso colega Sebastião 
Bala Rocha e outros, eu só quero testemunhar que 
V.Exa., Deputado Giovanni Queiroz, nesta Casa tem 
sido um dos grandes batalhadores desse objetivo, 
desse sonho. V.Exa. teve a humildade de ir em cada 
gabinete, de levar as delegações, de explicar as ra-
zões. De fato eu conheço aquele Estado maravilhoso, 
conheço aquele povo bom. Agora, povo bom e governo 
bom é quando estão próximos um do outro. Quando 
era Presidente da Central Única dos Trabalhadores – 
CUT e o companheiro Avelino Ganzer me falava que, 
para sair de Santarém para Belém ou outras regiões, 
demorava dias de viagem de barco, nós percebíamos 
o tamanho daquele Estado maravilhoso. Não vai se 
perder por isso. Muito pelo contrário, será criada uma 
organização administrativa para cuidar exclusivamente 
disso. Eu tenho certeza de que o Pará, o Estado que 
será criado e o Brasil – eu acredito muito na vontade 
do povo, por isso aprovamos aqui a realização do ple-
biscito e o povo irá decidir – vão reconhecer em V.Exa. 
um dos grandes baluartes dessa luta. 

O SR. GIOVANNI QUEIROZ – Deputado Vicenti-
nho, muito obrigado pelo aparte de V.Exa., que engran-
dece a nossa luta, porque é um dos maiores líderes 
sindicais deste País. É do Estado de São Paulo, o mais 
pujante deste País, e, ao depor isso, V.Exa. o faz porque 
conhece o nosso Estado, as nossas dificuldades e dá 
o seu testemunho. Muito grato pelo aparte de V.Exa. 

Ouço, com muita atenção, o nobre companheiro, 
Deputado Carlos Brandão.

O Sr. Carlos Brandão – Deputado Giovanni 
Queiroz, primeiro gostaria de parabenizar V.Exa. pelo 
belo pronunciamento, assim como a bancada do Pará 
pela iniciativa de criar os Estados do Tapajós e Carajás. 
Quero me solidarizar com os maranhenses e dizer o 
mesmo. Vejo aqui o nosso querido Chiquinho Escórcio 
presente, que também foi votado na Região Tocantina, 
no Maranhão. Há o desejo do povo maranhense de 
criar o Maranhão do Sul. Nós não podemos ficar atrás. 
Temos o exemplo do Estado do Pará, onde não será 
criado um Estado, mas dois Estados. Portanto, poderá 
ser dividido o Estado do Pará em Carajás e Tapajós. 
Temos dois projetos prontos. Um, de autoria do Depu-
tado Sebastião Madeira, que se encontra nesta Casa e, 
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no Senado Federal, um de autoria do Senador Edison 
Lobão, também pronto para ser votado. Queremos ter 
o mesmo direito, não como privilégio, mas para ter a 
mesma situação que tiveram Tocantins e Mato Grosso 
do Sul, que foram exemplos, que brilharam neste País. 
Muitos criticavam dizendo que iriam falir a União. Esta-
mos vendo que o Tocantins é um Estado pujante, forte, 
que cresceu, se desenvolveu com a sua libertação. O 
mesmo ocorre com o Estado de Mato Grosso do Sul. 
Quanto ao Maranhão, até quando vamos esperar que 
a matéria entre na pauta? Devemos seguir o exemplo 
dos paraenses, com sua bancada unida, coesa, com 
o apoio do Governador. No primeiro momento, achei 
até que o Governador seria contra. Eu vi aqui um pro-
nunciamento do querido Zenaldo Coutinho, Deputado 
Federal pelo PSDB, que hoje é Chefe da Casa Civil do 
Governo. S.Exa. se posiciona veementemente contra 
essa divisão. Esse era o seu posicionamento antes 
da eleição, com muita coragem e audácia. Esse é o 
ponto de vista dele, que temos de respeitar. Mas nós 
precisamos, Chiquinho, levar essa discussão para o 
Maranhão. V.Exa. conhece a Região Tocantina, o Ma-
ranhão do Sul, e a vontade que aquele povo tem de 
se tornar Estado. Eu acho que é uma vontade legítima. 
Há todas as condições econômicas, sociais, políticas. 
Está estruturado para receber essa nova demarca-
ção e lá criar um novo Estado. Esse é um sentimento. 
Mas, infelizmente, a maioria das pessoas que se can-
didataram por lá tiveram pouco votos. Por isso, vejo a 
bandeira um pouco fria. Essa bandeira não tremula 
muito no Congresso. Mesmo obtendo pouco voto na-
quela região, eu que conheço bem, sei do sentimento, 
e nós precisamos dar uma oportunidade. Vamos tra-
zer à discussão. Vamos realizar o plebiscito. O povo é 
quem decide. Se o povo não quiser, que assim seja, 
mas se o povo quiser, que seja feita a vontade do povo. 
Esta é a minha contribuição, como municipalista, re-
presentando a vontade dos poucos que votaram em 
mim naquela região do Maranhão do Sul. 

O SR. GIOVANNI QUEIROZ – Deputado Carlos 
Brandão, muito obrigado pela posição de V.Exa. 

Sr. Presidente, só mais um minuto para eu en-
cerrar o meu discurso. Eu sou solidário a um Brasil 
que se reveja. Uma revisão geopolítica do Brasil é ex-
tremamente importante. Cito o exemplo dos Estados 
Unidos, que, com a régua, criou 50 Estados e distribuiu 
as ações da União e a responsabilidade da descen-
tralização da gestão pública. Assim o fizeram vários 
outros países do mundo. 

Tenho em mãos um dado interessante de ou-
tros países do mundo que são exitosos na descen-
tralização da gestão pública. A Inglaterra possui 130 
mil quilômetros quadrados; é a metade do Estado de 

São Paulo. Lá existem 47 condados, que são seme-
lhantes aos nossos Estados. Na Alemanha há 357. A 
França possui 547 mil quilômetros quadrados. Cabe 
duas vezes e meia a França dentro do Pará. Possui 21 
regiões administrativas e 100 departamentos, como se 
fossem 100 Estados nossos. A França possui 15 mil 
Municípios. Então, a descentralização administrativa é 
fundamental para o desenvolvimento de qualquer país. 

Sr. Presidente, deixo a tribuna lamentando não 
poder ter falado por mais tempo, até porque fui agra-
ciado e honrado com apartes de tantos companheiros 
desta Casa, solidários à luta do povo do sul do Pará.

Agradeço a todos que me apartearam e a V.Exa., 
pela tolerância. Digo sempre que nós estamos aqui 
para trabalhar para o Brasil, pelo Brasil, para melho-
rar o Pará, que continuará sendo o Estado-mãe e irá 
se beneficiar ainda mais com esse desmembramento, 
numa votação em todo o Estado. Tenho certeza de que 
teremos votação expressiva no Estado-mãe a favor da 
criação dos Estados. 

Um grande abraço. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Parabéns, Sr. 

Deputado. 
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Concedo a pa-

lavra 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, aproveito o tempo de Líder, na 
tarde desta segunda-feira, para comentar a pauta da 
nossa semana. Tenho conhecimento de que a Mesa 
já convocou, para amanhã, terça-feira, dia 10, às 13 
horas, uma sessão extraordinária, com um único item 
na pauta: a Medida Provisória nº 521.

Muito bem. A Medida Provisória nº 521, original-
mente, foi a última editada pelo Presidente Lula. Ela 
faz a recomposição do aumento nas bolsas de médicos 
residentes. O que aconteceu com ela? Foi totalmente 
desfigurada, uma vez que a Relatora incluiu o que o 
Governo já havia tentado incluir na Medida Provisória 
nº 510: uma brutal modificação na Lei de Licitações 
e Contratos. 

Quais são os pontos mais criticados dessa medida 
provisória, desse instrumento com barriga de aluguel? 
Ela vai permitir a contratação de obras públicas por um 
novo modelo, chamado de contratação integrada, sem 
que essa licitação esteja embasada em prévio projeto 
básico, formulado inicialmente. Com que intuito? Ace-
lerar as obras da Copa do Mundo. 

Ora, o Brasil e o mundo já sabem há 42 meses, 
praticamente há três anos e meio, que a Copa do 
Mundo será realizada no nosso País. E só agora o Go-
verno tenta utilizar esse instrumento porque o Poder 
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Executivo não o fez em medida provisória. Por que a 
Presidente Dilma Rousseff não manda uma medida 
provisória com essas mudanças na Lei de Licitações 
e Contratos? Por que quer fazê-lo por intermédio do 
Relator da medida provisória e não como iniciativa 
do Governo? Por que não quer colocar a impressão 
digital do Poder Executivo nessa mudança na Lei de 
Licitações e Contratos? Eu pergunto à Chefe do Poder 
Executivo por que não o fez.

Digo mais: não haverá necessidade de apresen-
tação de projeto básico. O subjetivismo na escolha do 
vencedor será de tal maneira que, depois que houver 
a conclusão dos vitoriosos, não será necessário apre-
sentar os quantitativos nem o valor dos elementos que 
farão parte dessa obra.

Por exemplo, Presidente Izalci, para contratar um 
alojamento para 300 atletas, não é preciso apresentar 
o projeto básico. Não é preciso apresentar quantas 
portas nem quantas janelas serão feitas. O vencedor 
pode estimar o custo pelo valor mais alto e depois apre-
sentar os elementos com produtos de baixa qualidade. 
Como fiscalizar as obras se não há o projeto básico 
definindo que tipo de material deve ser ali apresenta-
do? Isso vai dar uma margem enorme para corrupção, 
para desvio de dinheiro público e para multiplicação do 
valor dos preços dos produtos que serão objeto das 
obras da Copa.

O custo inicial das obras do Pan-Americano foi 
um determinado valor; no final das contas, custou 
oito vezes mais. Eu fico imaginando quanto é que vão 
custar as obras da Copa se esse tipo de liberalidade 
ainda for concedido.

Com relação à Medida Provisória nº 521, nós 
apresentamos ao Governo, na semana passada, seis 
pontos que, no entendimento do PSDB, podem mini-
mizar os estragos que isso vai trazer ao País, ao Erá-
rio. Apresentamos seis itens por escrito sobre a falta 
de fiscalização e o encarecimento das obras, sobre o 
prejuízo ao povo brasileiro.

Há algumas horas, falei com o Líder do Governo, 
que manifestou que iria nos procurar para apresentar se 
algumas dessas sugestões ou parte delas foi acumula-
da. Se essas respostas não vierem ou se, pelo menos, 
o mínimo necessário de critério não for absorvido na 
medida provisória, de antemão nós nos manifestamos 
contrários a ela. Além disso, de pronto, manifestamos 
que estaremos em obstrução. Utilizaremos todo o tem-
po da sessão extraordinária de amanhã para denunciar 
ao Brasil os estragos que essa medida vai realizar. Ela 
não tem nenhum efeito benéfico para a celeridade das 
obras da Copa do Mundo ou das Olimpíadas, eventos 
que todos nós apoiamos e queremos ajudar. Tanto é 
que apresentamos por escrito o que pode ser feito na 

medida provisória para que possamos dar a agilidade 
necessária, mas não o façamos com irresponsabilidade 
e com maior desprezo à fiscalização, ao bom anda-
mento da probidade, dos prazos e, ao mesmo tempo, 
da boa construção das obras e dos seus quantitativos.

Sr. Presidente, pedindo a V.Exa. a tolerância de 
mais 1 minuto para concluir, chamo a atenção para 
outros dois aspectos. Amanhã, por força de um com-
promisso com a Casa e por decisão tomada pelos 
Deputados, numa votação de 399 a 18 votos em favor 
da urgência, vamos deliberar sobre o projeto que trata 
do Código Florestal.

O PSDB se manifestou favoravelmente à pro-
posta do Relator. Já apresentamos emendas para, no 
nosso entendimento, aperfeiçoar o texto e apresenta-
remos destaques. Sabemos que é importante o Brasil 
deliberar para trazer estabilidade jurídica, valorizar so-
bretudo o trabalho dos pequenos produtores – dos 5 
milhões e 200 mil produtores brasileiros, eles somam 
4 milhões e 300 mil – e garantir a estabilidade nas 
áreas em produção.

Por fim, há uma sessão para apreciação de ve-
tos marcada para quarta-feira. Nós iremos obstruir 
essa sessão porque o Governo não incluiu os vetos 
ao Orçamento. A partir de amanhã, estarão em Brasí-
lia Prefeitos de todo o Brasil. O Governo fez cortes ao 
Orçamento de maneira não criteriosa. Já o havia feito, 
por meio de um decreto autoritário, quando, sem dis-
cutir com o Congresso, cortou todos os recursos para 
os investimentos em Estados e Municípios, na ordem 
de 7 bilhões e 800 milhões de reais, relativos aos anos 
de 2007, 2008, 2009 e 2010.

Outra obra de imposição autoritária é a não de-
liberação dos vetos ao Orçamento, aprovado pelo 
Congresso. Nesse caso, eles já foram lidos, mas não 
inseridos na pauta. Queremos que os vetos ao Orça-
mento sejam itens da pauta, para que, dentro do nosso 
trabalho de deliberação, possamos apreciá-los também.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Para falar no Gran-

de Expediente, concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Vicentinho, do PT de São Paulo.

O SR. VICENTINHO (PT-SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ta-
quígrafos e demais funcionários da Casa, envio um 
abraço para uma querida cidade de Mato Grosso do 
Sul, Juína, que hoje está aniversariando. Nesta data, 
os seus filhos se reencontram. Portanto, toda a comu-
nidade estará concentrada em manifestações culturais 
e religiosas.

A cidade elegeu um Deputado muito querido, 
novo no Congresso, mas que já foi Prefeito e Depu-
tado Estadual duas vezes. Falo de um jovem médico, 
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o Deputado Ságuas Moraes, sorteado para falar no 
Grande Expediente de hoje. Mas como um Deputado, 
no aniversário da sua cidade, deixará de estar com 
seu povo? Até porque a administração de Juína con-
tinua sob a orientação do Partido dos Trabalhadores, 
e a Vice-Prefeita é a companheira Joselina, esposa do 
nosso companheiro Ságuas.

Deputado Ságuas, muito obrigado por V.Exa. 
ter-me oferecido a oportunidade do diálogo neste Gran-
de Expediente. Que V.Exa. e a sua cidade continuem 
sendo abençoados por Deus. Juína tem um povo aco-
lhedor, é uma cidade hospitaleira.

O meu abraço ao querido companheiro Deputado 
Ságuas, a todos os seus familiares e ao povo dessa 
amada cidade.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, este é o 
jornal de prestação de contas do meu mandato, que 
eu elaboro mensalmente e distribuo à nossa comuni-
dade quando visito as fábricas, quando vou aos bair-
ros prestar contas. (Exibe documento.) Nele constato 
visitas importantes que faço.

No mês que passou, eu estive na Fábrica da 
Comunidade, em Cubatão; em Atibaia, participei do 
VI Congresso Estadual da Federação dos Sindicatos 
Metalúrgicos da CUT/SP, oportunidade em que tive a 
honra de dar posse à sua direção, cujo Presidente é 
o companheiro Biro Biro; estive na posse da diretoria 
do Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba, em 
São José dos Campos, cujo Presidente é o compa-
nheiro José Carlos. Estive também reunido com mi-
nha assessoria. 

Sr. Presidente, visitei ainda os servidores da Se-
cretaria de Cultura da Prefeitura de São Bernardo do 
Campo, da Scania, da Colgate, da Ford e da Mercedes-
-Benz, da qual fui funcionário por 25 anos.

Participei da plenária de prestação de contas das 
Secretarias de Saúde, com o Dr. Artur, e de Participação 
Popular, com a companheira Nilza de Oliveira. Fui tam-
bém a uma plenária com o conselho do meu mandato.

Fui ao I Encontro de Blogueiros Progressistas, 
em São Paulo, como também visitei os trabalhadores 
da Toyota, da Rolls-Royce, da Termomecânica I e da 
Termomecânica II – são duas grandes empresas –, da 
Asbrasil e da TRW.

Recentemente, participei do Dia Mundial do Tra-
balho e da eleição do Sindicato dos Metalúrgicos do 
ABC, onde tive a honra de receber o título de Cidadão 
Benemérito.

Para que estou falando tanto sobre minha partici-
pação nesses eventos? Para, além de prestar contas, 
mostrar que minha intenção era ouvir os trabalhadores 
e conhecer os problemas que eles vivem, que crítica 
têm a fazer e o que podem fazer os Deputados. 

Entre todas as observações, três grandes clamo-
res foram apresentados no diálogo com os trabalhado-
res. O primeiro é o anseio pelo fim do fator previden-
ciário, que tem maltratado os aposentados deste País 
com a redução dos vencimentos, herança do Governo 
Fernando Henrique Cardoso. Lamentavelmente ainda 
não conseguimos acabar com esta maldição que reduz 
o poder de compra daqueles que trabalharam toda a 
vida e têm o direito ao mínimo de dignidade quando 
se aposentam. 

O segundo clamor vem das mulheres. Dizem-me 
elas: “Deputado, leve para o Congresso nossa luta pelo 
direito à licença‑maternidade”. A licença de 3 meses já 
existe em todo o mundo, em vários países avançados. 
Trata-se de um direito das mulheres, dos pais e dos 
filhos para uma convivência mais intensa quando do 
nascimento da criança. A propósito, tramita na Casa 
projeto sobre este tema.

O terceiro clamor vem das fábricas que visitei: a 
luta e o desejo de aprovarmos as 40 horas semanais, 
projeto sobre o qual tive a honra de debruçar-me como 
Relator na Comissão Especial, diante da série de audi-
ências públicas que realizamos para ouvir empresários, 
trabalhadores e técnicos sobre o assunto, e estrangeiros 
sobre a realidade de outros países. Constatamos que 
a jornada de trabalho no Brasil, caros telespectadores, 
ainda é uma das maiores do mundo.

Estudos feitos pelo DIEESE mostram que, se 
conseguirmos reduzir a jornada de trabalho no Bra-
sil de 44 horas semanais para 40 horas por semana, 
poderemos gerar até 2 milhões e 500 mil novos em-
pregos no País. A proposta para a redução da jornada 
de trabalho foi aprovada por unanimidade na Comis-
são Especial. Quando falo em unanimidade, quero 
dizer que todos os Deputados de todos os partidos 
que compunham aquela Comissão Especial votaram 
favoravelmente, até mesmo Deputados do PSDB que 
nela se encontravam. Além de gerar empregos, este 
projeto dará dignidade e melhores condições de vida 
para o pai de família. 

Pesquisa feita pela Universidade de Barcelona 
com 2.175 trabalhadores comprovou que qualquer 
jornada que extrapole 40 horas semanais traz proble-
mas para a saúde. Por isso, conseguimos aprovar o 
relatório em que acrescentamos o valor da hora extra 
e que ela não anule a redução da jornada de trabalho.

Sr. Presidente, esta Casa deve debruçar-se so-
bre esta matéria e votá-la, porque deve uma satisfa-
ção à sociedade brasileira. Solicitamos ao Presidente 
Marco Maia e ao Colégio de Líderes que incorporem 
na Ordem do Dia este debate tão importante para os 
trabalhadores, o Brasil e as empresas.
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Os empresários não vão perder se este projeto 
for aprovado. Vão ganhar em qualidade, satisfação e 
produtividade. O trabalhador que cumpre jornada de 
40 horas semanais já provou que produz às vezes até 
mais, nobres Deputados, porque foi respeitado em sua 
essência. É por essa razão que tantas empresas já 
praticam as 40 horas semanais no nosso País.

Este é o recado que trago das fábricas, dos bairros 
e da comunidade de homens e mulheres que querem 
um país melhor para todos nós.

O outro tema, Sr. Presidente, diz respeito ao próxi-
mo dia 13 de maio, o Dia da Abolição da Escravatura no 
Brasil. Prefiro chamá-lo de dia da abolição inacabada. 

Passo a ler para os senhores e os telespectado-
res artigo que escrevi no jornal Vicentinho.

“A escravidão pode ser definida como 
o sistema de trabalho no qual o indivíduo (o 
escravo) é propriedade de outro, podendo ser 
vendido, doado, emprestado, alugado, hipote-
cado, confiscado.

Legalmente, o escravo não tem direitos: 
não pode possuir ou doar bens nem iniciar 
processos judiciais, mas pode ser castigado 
e punido. No Brasil, o regime de escravidão 
vigorou desde os primeiros anos logo após o 
descobrimento até o dia 13 de maio de 1888, 
quando a princesa regente Isabel assinou a 
Lei 3.353, mais conhecida como Lei Áurea, 
libertando os escravos. A escravidão é um ca-
pítulo da História do Brasil. Embora ela tenha 
sido “abolida” – entre aspas – há 115 anos, não 
pode ser apagada e suas consequências não 
podem ser ignoradas. A História nos permite 
conhecer o passado, compreender o presente 
e pode ajudar a planejar o futuro.”

Ouçam o texto assinado pela Princesa 
Isabel: 

“Declaro extinta a escravidão no Brasil. 
A princesa imperial regente em nome de Sua 
Majestade o imperador, o Sr. D. Pedro II, faz 
saber a todos os súditos do Império que a 
Assembleia Geral decretou e ela sancionou 
a lei seguinte:

Art. 1º É declarada extinta desde a data 
desta lei a escravidão no Brasil.

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário.

Manda portanto a todas as autoridades a 
quem o conhecimento e execução da referida 
lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir e 
guardar tão inteiramente como nela se contém. 

O secretário de Estado dos Negócios 
da Agricultura, Comércio e Obras Públicas e 

interino dos Negócios Estrangeiros, bacharel 
Rodrigo Augusto da Silva, do Conselho de 
sua majestade o Imperador, o faça imprimir, 
publicar e correr.

Dado no Palácio do Rio de Janeiro, em 
13 de maio de 1888, 67ª da Independência e 
do Império.

Carta de lei, pela qual Vossa Alteza Impe-
rial manda executar o decreto da Assembleia 
Geral, que houve por bem sancionar, decla-
rando extinta a escravidão no Brasil, como 
nela se declara.

Para Vossa Alteza Imperial ver.”
Essa é a lei. 
Dando continuidade ao meu texto, enfati-

zo o seguinte: “A Lei Áurea foi um documento 
que representou a libertação formal do escra-
vo(...)”. Esconde-se, porém, da história a luta 
dos abolicionistas e a luta dos que combateram 
a escravidão, como Zumbi dos Palmares, Dan-
dara e tantos outros que não a aceitavam. Essa 
história não é muito bem contada oficialmente.

“(...) mas não garantiu a sua incorporação 
como cidadão pleno à sociedade brasileira. O 
ex-escravo, abandonado à sua própria sorte, 
engrossou as camadas de marginalizados, que 
constituíam a maioria da população. Não pos-
suíam qualificação profissional, o preconceito 
continuava” – como hoje – “e não houve um 
projeto de reintegração do negro à sociedade 
que acompanhasse a abolição da escravatura.”

Não aconteceu com os escravos o que se 
deu com nossos irmãos italianos, espanhóis, 
coreanos, japoneses e chineses, que, ao che-
garem ao Brasil, em determinado momento 
até terra ganharam para se instalar, algo muito 
benfeito que deveria ter sido feito com o nosso 
povo escravo, meus ancestrais.

“Expulsos das fazendas e após vagarem 
pelas estradas foram acabando na periferia 
das cidades, criando nossas primeiras favelas 
e vivendo de pequenos e esporádicos traba-
lhos, normalmente braçais.

Para as entidades representativas do mo-
vimento negro organizado, o dia 13 de maio 
representou em mais uma data de aprofun-
damento das agruras por que passa o nosso 
povo.”

É por isso que o movimento negro deste País 
relembra o dia 20 de novembro como o Dia da Cons-
ciência Negra, em que Zumbi dos Palmares transfor-
mou-se de herói do povo negro em herói nacional, 
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símbolo da resistência. Sua imortalidade merece ser 
lembrada até hoje.

“A escravidão deixou marcas na socie-
dade brasileira: a concentração de índios, ne-
gros e mestiços nas camadas mais pobres 
da população; a persistência da situação de 
marginalização em que vive a maioria dos 
indivíduos dessas etnias; a sobrevivência do 
racismo e de outras formas de discriminação 
racial e social; as dificuldades de integração 
e de inclusão dessas etnias à sociedade na-
cional e os baixos níveis de renda, de escola-
ridade e de saúde ainda predominantes entre 
a maioria da população.

A escravidão, portanto, fornece uma cha-
ve fundamental para a compreensão dos pro-
blemas sociais, econômicos, demográficos e 
culturais ainda existentes em nossa sociedade.”

Sr. Presidente, por essa razão, será realizada em 
São Paulo, no próximo dia 12 de maio, a Marcha No-
turna, tradicionalmente organizada pelo Padre Enes, 
querido vigário da cidade. Que marcha noturna é essa? 
Relembra o povo negro que, de maneira secreta, fazia 
suas caminhadas para organizar a sua luta e sua resis-
tência. Neste ano, o evento começará mais cedo, às 18 
horas. Depois haverá o ato ecumênico inter-religioso, 
em seguida, uma caminhada em que todos nós parti-
ciparemos, saindo da Igreja da Boa Morte, feita para 
os escravos. Andaremos pelo centro da cidade durante 
a noite e chegaremos até a Igreja de Nossa Senhora 
do Rosário dos Homens Pretos. Já tentaram destruir 
essa igreja, mas a comunidade continua sustentando 
e aguentando firme a luta para lembrar esse nosso 
direito, o direito do povo negro, o direito de qualquer 
pessoa excluída do País.

Por que estou lembrando, Sr. Presidente, o dia 13 
de maio? Porque quero chamar à atenção para uma 
proposta de emenda à Constituição que tramita nesta 
Casa. Não estou falando mais da escravidão de 115 
anos atrás. Estou falando da escravidão de hoje, que 
acontece no centro de São Paulo com o povo boliviano, 
que acontece na produção de braquiária, na produção 
de carvão, de cana-de-açúcar no País.

Vejam os dados do Ministério do Trabalho, que 
dão conta de fazendas inteiras que praticam o trabalho 
análogo ao trabalho escravo no Brasil.

A PEC 438, se aprovada, colocará o criminoso 
fazendeiro ou patrão na cadeia. Não vai acontecer 
como ocorreu quando eu era Presidente da CUT e fo-
mos a Lagoa Grande, no interior de Mato Grosso. Nós 
descobrimos que havia jovens e idosos trabalhando na 
produção de carvão em grandes carvoarias – quero 

sempre lembrar de agradecer a Polícia Federal que 
nos ajudou e também o Ministério do Trabalho. Mais 
de 50 pessoas, no final do mês, tinham descontada 
até a água que vinha do poço para elas. Foram pre-
sos os fazendeiros, foram libertados os escravizados, 
mas, lamentavelmente, pela fragilidade da lei, os fa-
zendeiros voltaram para suas fazendas e o povo ficou 
abandonado.

Essa PEC não mais faz isso. Essa PEC diz que 
se for comprovada a existência do trabalho escravo em 
determinada fazenda, essa fazenda será desapropria-
da pelo Governo Federal, para fins de reforma agrária, 
assegurando a prioridade para aqueles que ali eram 
vítimas do trabalho análogo ao trabalho escravo. Essa 
PEC já foi discutida e aprovada em Comissão. Falta a 
Câmara dos Deputados aprová-la em plenário. Este se-
ria o grande gesto da Casa no dia 13 de maio de 2011. 

É claro que há movimentos em favor dela. Saúdo 
as fazendas que assinaram o pacto contra a escravi-
dão, as empresas que não compram mais produtos 
advindos da escravidão, cuja matéria-prima foi feita 
com trabalho escravo. Há um trabalho intenso do Mi-
nistério do Trabalho que não pode sofrer nenhum tipo 
de perseguição. 

Quero mandar um alô para os auditores públicos. 
Precisamos demais deles. Há um grupo de auditores 
que passaram no concurso e precisam ser chamados 
para cumprir essa missão. 

O que ocorreu em Jirau foi a demonstração de 
falta de respeito, de falta de regra para com os traba-
lhadores do País. Isso acontece em lugares que não 
conhecemos. Estão lembrados da Fazenda Pagrisa, 
em Ulianópolis, a 200 quilômetros de Belém do Pará? 
Onde mais de mil pessoas recebiam em torno de 10 
reais no final do mês? Eles foram autuados. Era uma 
usina, meu Deus do céu, uma usina de álcool! Vejam 
o absurdo que ainda ocorre em nosso País. 

Por essa razão agradeço ao meu colega Ságuas 
Moraes pela oportunidade de debater esse tema que 
muitas vezes não percebemos. O movimento sindical 
não percebe direito, porque está ligado à sua base, à 
sua categoria. A sociedade não percebe, porque está 
hipnotizada pela televisão, pois é mais fácil vibrar com 
as novelas. Mas essa dura realidade ainda acontece 
no Brasil de 2011. Essa dura realidade ainda perma-
nece maltratando a vida das pessoas. 

De vez em quando corremos o risco de passar 
vergonha nos encontros internacionais, nos encon-
tros da OIT, quando dizem que vivemos um Brasil 
que cresce, mas ainda convive com a existência do 
trabalho escravo. 

Sr. Presidente, estamos criando a Frente Par-
lamentar em Defesa da Modernização das Relações 
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de Trabalho. Gostaria de contar com a assinatura de 
V.Exas.

O companheiro Sérgio Nobre, Presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, recém-eleito em 
votação extraordinária, já nos convidou para dialogar 
sobre o novo projeto. Estamos vivendo este novo tempo. 
Estamos extrapolando a velha CLT, os contratos cole-
tivos de trabalho, as convenções coletivas, mas ainda 
vivemos com o trabalho escravo no Brasil, em 2011.

O Sr. Darcísio Perondi – V.Exa. me permite um 
aparte, Deputado?

O SR. VICENTINHO – Pois não, nobre colega. 
Concedo-lhe um aparte com muita honra.

O Sr. Darcísio Perondi – Quero cumprimentá-lo, 
Deputado Vicentinho. V.Exa. tem uma história maravi-
lhosa em defesa das relações justas de trabalho. V.Exa. 
é Deputado Federal reeleito, com bandeiras extraordi-extraordi-
nárias. Realmente, sou seu parceiro nessa luta contra 
o trabalho escravo. O Deputado Osmar Terra, que foi 
Secretário da Saúde, e o querido Deputado Dr. Ubiali, 
médico também, e eu estamos na luta pela regulamen-
tação da Emenda nº 29. V.Exa. foi Presidente da CUT, 
e quem foi rei sempre será majestade. Peço a V.Exa. 
para conversarmos, nesta semana ou na próxima, no 
sentido de que a CUT nos ajude na regulamentação 
da Emenda nº 29. Deputado Vicentinho, é uma pena 
isso. Nós fazemos um esforço, V.Exa. nos ajudou algu-
mas vezes, e não temos do lado a Central Única dos 
Trabalhadores. Às vezes vejo a pauta de sindicatos de 
São Paulo: planos de saúde. Só uma parcela pequena 
dos operários tem plano de saúde. Seja V.Exa. uma luz 
na CUT, para que ela comece a perceber que o SUS 
precisa de mais recursos. Nós que lutamos pela saú-
de, precisamos da CUT e de V.Exa. Muito obrigado.

O SR. VICENTINHO – Obrigado, Deputado Dar-
císio Perondi. Quero apenas me permitir discordar 
de V.Exa. quando diz que a CUT não está nesta luta. 
Primeiro quero confirmar meu compromisso pessoal, 
partidário, de alguém que tem uma história ligada à 
luta em defesa da Emenda nº 29. Tenha certeza de 
que vamos trabalhar aqui e votar favoravelmente. O 
SUS é a coisa mais moderna que criamos no País. 
Falta preenchê-lo e dar condições de melhorá-lo. Este 
é um dos grandes problemas. Recentemente, estive 
numa audiência aqui sobre acidentes do trabalho e 
sobre a saúde, um evento provocado pela Confede-
ração Nacional dos Trabalhadores na Saúde – CNTS, 
da Central Única dos Trabalhadores. A primeira faixa 
colocada lá era: Em Defesa da Emenda nº 29. Central 
Única dos Trabalhadores.

Quem sabe falta fazermos um diálogo melhor 
para aprofundar esse aconchego e convencer, sobre-
tudo esta Casa, de que essa emenda é de extraordi-

nária importância. Temos que estar preparados para 
votar favoravelmente essa emenda e dar condição de 
sustentação para que ela seja um bem.

Chamo a atenção do nosso telespectador, so-
bretudo daqueles que ganham bem: que nos ajudem 
a contribuir e garantir que quem ganha bem ajude a 
quem não tem nada no País. Até porque quem ganha 
bem usa sistema de saúde privado e nosso amado 
SUS também. 

Pode contar comigo. Vou conversar com meu 
companheiro Artur Henrique para reforçar essa ação. 
Incorporo suas palavras ao meu pronunciamento.

O Sr. Darcísio Perondi – Obrigado. Vou procu-
rá-lo. 

O SR. VICENTINHO – Concedo um aparte ao 
meu querido Deputado Dr. Ubiali.

Parabéns ao Deputado Darcísio Perondi por seu 
trabalho na Frente Parlamentar.

O Sr. Dr. Ubiali – Muito obrigado, Deputado Vi-
centinho. Simplesmente para corroborar suas palavras. 
Estava no meu gabinete ouvindo V.Exa. falar sobre o 
desejo dos operários por uma jornada de 40 horas. 
Isso é verdade. Em Franca, tenho estado nas fábricas. 
Esse é um clamor. Precisamos lutar por isso. Parabéns 
por ter tocado nesse assunto. Reforço o que disse o 
Deputado Darcísio Perondi na busca pelo apoio à re-
gulamentação da Emenda nº 29. Era isso o que eu 
queria dizer. Agradeço a V.Exa. por ter-me permitido 
esta participação.

O SR. VICENTINHO – Muito obrigado, nobre 
colega Dr. Ubiali, companheiro de todas as jornadas.

Agradeço às senhoras e aos senhores por essa 
oportunidade. Envio um abraço para a cidade de Juína, 
que, neste momento, está em festa. O nosso compa-
nheiro, Deputado Ságuas Moraes, iria fazer um pronun-
ciamento, mas está em Juína com seus companheiros 
participando da festa e me deu esta oportunidade.

Obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Vicentinho, o 
Sr. Izalci, § 2º do art. 18 do Regimento Interno, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Francisco Escórcio, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno.

 O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, à Sra. Deputada Antônia 
Lúcia, por 1 minuto.

A SRA. ANTÔNIA LÚCIA (PSC-AC. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, meu pronunciamento é no sentido de exter-
nar a minha profunda preocupação com o destino de 
cerca de 3 mil famílias que estão fadadas ao despejo 
das casas onde moram há mais de 15 anos.
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Esta semana, o juiz da 3ª Vara Cível, Lois Arruda, 
expediu uma liminar determinando a retirada dessas 
famílias que vivem no Ramal da Judia, na cidade de 
Rio Branco, Estado do Acre, e a reintegração de posse 
para o suposto dono da terra, conhecido como Jimmy 
Barbosa, que poderá ocorrer dia 14 de maio de 2011.

O Ramal da Judia, hoje, é uma faixa de terra que 
acabou valorizada com a construção da Avenida Ama-
deo Barbosa. Local urbanizado, com casas de alvenaria 
e rede elétrica, não parecendo com uma invasão. O 
Ramal da Judia fica atrás dos Bairros Santa Terezinha, 
Seis de Agosto, Areal, Mauri Sérgio e Santa Inês. Em 
2002, o local ganhou beneficiamento do Departamento 
de Estradas e Rodagens do Acre – DERACRE, que 
construiu um ramal para o escoamento da produção.

As famílias que vivem na área disputada já estão 
lá há no mínimo 15 anos. Como forma de comprovar 
isso, os moradores têm documentos como recibos de 
compra dos lotes, contas de energia elétrica e a de-
claração do Imposto sobre a Propriedade Territorial 
Rural – ITR.

Entendemos que há um equívoco na decisão 
do juiz porque além de tentar desapropriar uma área 
ocupada há mais de 15 anos e que já era considerada 
improdutiva naquela época, ainda está passando por 
cima de um parecer anterior do Ministério Público que 
já havia decidido em favor dos posseiros.

A medida liminar apresentada pelo juiz, a nosso 
ver, embora legal do ponto de vista jurídico, é injusta. 
Estamos falando de pessoas que vivem naquele lugar 
há mais de 20 anos e construíram uma vida ali. Além 
disso, quando a posse possui mais de 1 ano não pode 
ser questionada dessa forma que está sendo feita.

Aqui também apelamos ao Governo do Estado 
do Acre, à Prefeitura Municipal de Rio Branco e aos 
poderes constituídos do Estado para que juntos en-
contrem uma solução para o problema, que pode ser 
a iniciativa da Prefeitura de Rio Branco em formalizar 
a desapropriação da área.

Vale ressaltar que essas ações de reintegração 
de posse ocorrem a mando do juiz, mas quem exe-
cuta são policiais militares totalmente despreparados 
para execução dessa ordem e agem quase sempre 
com violência, muitas vezes resultando em tragédias.

Caso não possamos adiar a execução desse des-
pejo, estou neste momento requerendo ao Ministro da 
Justiça, tendo em vista a urgência e a possibilidade de 
mortes na execução desse mandado de reintegração, 
que designe o acompanhamento de forças federais, e 
também à Procuradoria-Geral da Republica para que, 
por meio do Ministério Público Federal, acompanhe 
todo esse processo.

Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para 
parabenizar todas as mulheres do País pelo transcur-
so, ontem, do Dia das Mães. Foi um dia muito especial 
para toda mulher que teve o privilégio de dar à luz. 

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a pu-
blicação deste pronunciamento nos Anais e demais 
meios de comunicação desta Casa.

Muito obrigada.
 O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) – 

Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre conterrâneo, 
Deputado Cleber Verde. S.Exa. dispõe de 1 minuto na 
tribuna.

O SR. CLEBER VERDE (Bloco/PRB-MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, já 
agradecendo a V.Exa. a tolerância do tempo, a oportu-
nidade e ao nobre Deputado Izalci, quero registrar que 
na tarde de hoje o PRB fez a sua oitava convenção. 

Conduzimos ao cargo de Presidente Nacional do 
Partido o Sr. Marcos Pereira. S.Sa. é formado em Direito, 
portanto, das Ciências Jurídicas, professor universitá-
rio, ex-executivo do Grupo Record e, certamente, em 
seu pensamento tem aquela conduta de nos conduzir, 
para que o PRB seja um dos maiores partidos deste 
País. Entendo que podemos chegar a esse patamar 
com um nível de organização, de planejamento, de 
disciplina que tem o nosso partido, o PRB. 

Tenho certeza de que o Sr. Vítor Paulo fez um 
grande trabalho na condição de Presidente do partido. 
O nobre Sr. Marcos Pereira irá fazer também um bom 
trabalho e desempenhar o papel que é relevante para 
contribuir com os Estados brasileiros, a fim de que ele-
jam o maior número de Vereadores e Prefeitos, para 
conduzirmos nosso partido a um patamar de grande 
representação na Câmara dos Deputados.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) – Con-

cedo a palavra a um grande representante do Distrito 
Federal, Deputado Izalci, para uma Comunicação de 
Liderança, pelo Bloco Parlamentar PR/PRB/PTdoB/
PRTB/PRP/PHS/PTC/PSL.

O SR. IZALCI (Bloco/PR-DF e como Líder. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Parlamen-
tares, quero iniciar meu pronunciamento agradecendo 
ao Deputado Dr. Jorge Silva, do PDT do Espírito San-
to, que me cedeu o seu tempo do Grande Expediente 
para que eu pudesse informar, pela TV Câmara e pela 
Rádio Câmara, aos ouvintes e aos colegas Parlamen-
tares que, neste final de semana – para ser preciso, na 
quinta-feira, na sexta-feira e no sábado –, em Salvador, 
Estado da Bahia, ocorreu o IV Congresso Brasileiro 
da Educação Superior, que contou com a presença 
do Ministro da Educação, Sr. Fernando Haddad, da 
colega Senadora Marisa Serrano, do Deputado Osmar 
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Serraglio, do nosso amigo Maranhão, além de vários 
Parlamentares do Estado.

Trata-se de um tema importante, principalmente 
à véspera do trabalho que estamos fazendo acerca 
do Plano Nacional de Educação. A questão do ensi-
no superior no Brasil é realmente um grande desafio. 
O tema, no Congresso, foi exatamente o desafio de 
colocar 10 milhões de estudantes no ensino superior, 
em atendimento aos pressupostos do Plano Nacional 
de Educação.

A Meta nº 12 do Plano está assim colocada: ele-
var a taxa bruta de matrícula na educação superior 
para 50%; a taxa líquida, para 33% da população de 
18 a 24 anos, e com um detalhe, evidentemente, com 
a preocupação da qualidade. O setor privado hoje 
representa 75% do atendimento do ensino superior.

Então, eu gostaria de ler aqui, Sr. Presidente, a 
conclusão do Congresso, uma carta redigida pelas en-
tidades, com a participação de todos que lá estiveram, 
denominada Carta de Salvador:

“Os participantes do IV Congresso Brasileiro da 
Educação Superior, promovido pelo Fórum das Enti-
dades Representativas do Ensino Superior Particular, 
ABMES, ABRAFI, ANACEU, ANUP, SEMESP” – ou 
seja, entidades da Associação das Mantenedoras do 
Ensino Superior, das faculdades isoladas, dos cen-
tros universitários, das universidades particulares, do 
Sindicato das Mantenedoras do Estado de São Pau-
lo, que compõem o Fórum da Entidade de Salvador 
–, “reunidos na cidade de Salvador, nos dias 5, 6 e 7 
de maio de 2011, debateram o tema ‘Desafio de Co-
locar 10 Milhões de Estudantes no Ensino Superior’, 
distribuído em uma conferência magna proferida pelo 
Ministro da Educação, e mais seis palestras: ‘Desafios 
para Atingir 10 Milhões de Alunos no Ensino Supe-
rior’; ‘Fórmulas para a Expansão do Ensino Superior 
em Países Asiáticos” – tivemos lá depoimentos sobre 
a expansão do ensino superior nos países asiáticos; 
“Panorama do Ensino Superior no Nível Internacional” 
– o que está acontecendo na China, na Índia e na Co-
reia. Vários palestrantes puderam fazer um quadro do 
que aconteceu e do que está acontecendo em âmbito 
internacional; “Tendências e Perspectivas para o Cres-
cimento de Pequenas, Médias e Grandes Instituições 
de Ensino Superior” – nós temos aí grandes, peque-
nas e médias instituições; “Enfoques Pedagógicos para 
Novos Cenários Educacionais – Novas Técnicas para 
a Avaliação da Aprendizagem”, itens importantíssimos 
voltados à tecnologia em sala de aula, a questão do 
ensino a distância e também os critérios de avaliação; 
“e Expansão do Ensino Superior na Visão Política.

As exposições e debates realizados no IV Con-
gresso, envolvendo mantenedores, dirigentes aca-

dêmicos, pesquisadores, estudantes, entidades civis 
voltadas à educação, autoridades do Ministério da 
Educação e Parlamentares do Congresso Nacional 
evidenciaram a importância da parceria do Fórum 
com o Ministério da Educação na busca da educação 
superior de excelência, bem como a oportunidade de 
analisar cenários e fazer proposições e alternativas 
para se atingir a meta de colocar 10 milhões de estu-
dantes no ensino superior.

Na oportunidade, foi apresentado e colocado à 
disposição do MEC e das Secretarias envolvidas com 
o ensino superior detalhado estudo sobre a situação 
atual do ensino superior” – um estudo detalhado dis-
tribuído a todos os participantes, com o diagnóstico da 
educação, panorama e propostas, entregues em CD, 
com todos os dados, inclusive de 2001 a 2009. 

“Este estudo serviu de suporte ao IV Congresso. 
Os trabalhos desenvolvidos ao longo do IV Congresso 
permitiram apresentar as seguintes conclusões que 
compõem esta Carta:

I – Necessidade de um Pacto Nacional pela Edu-
cação – Brasil Potência só com Educação 

O IV Congresso entende que há necessidade 
urgente de mobilizar toda a sociedade organizada, 
Poderes Municipal, Estadual e Federal, para celebrar 
um Pacto Brasil Potência só com Educação, com vistas 
a resgatar sua importância para a independência do 
País em termos de desenvolvimento tecnológico, so-
cial, cultural e político. Esse pacto tem como princípio 
fundamental a busca de qualidade do ensino funda-
mental, médio e superior, assumindo compromissos 
de erradicar a evasão, universalizar o ensino médio, 
dando-lhe possibilidades de terminalidades e criando 
condições de aumentar as oportunidades no ensino 
superior com reformulação do modelo de serviços com 
vistas a permitir maior mobilidade social, aumentan-
do significativamente os indicadores de qualidade e 
criando condições de maior empregabilidade, a partir 
da constatação de que nossa força de trabalho exige 
sólida formação humanística e medidas urgentes de 
qualificação para atender ao processo de crescimento 
e desenvolvimento do País.

II – Pressupostos 
2.1. O segmento privado assume suas respon-segmento privado assume suas respon-

sabilidades de colaborar com um pacto nacional pela 
educação com vistas à democratização da oferta e 
principalmente pela sua qualificação, colocando sua 
infraestrutura a serviço da sociedade; 

2.2. O segmento privado possui condições quali-segmento privado possui condições quali-
tativas, técnicas e experiência para celebrar uma parce-
ria com o poder público” – incluindo-se as instituições 
de ensino superior públicas – “que, por sua natureza, 
exige mão dupla em termos de reciprocidade;
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2.3. Necessidade da continuidade de um perma-
nente diálogo entre o segmento particular de ensino 
superior e o Ministério da Educação de forma a se ter 
uma interlocução mais condizente com os propósitos 
comuns visando aumentar a confiabilidade entre as 
partes;

2.4. Necessidade de aumentar a participação do 
segmento particular de ensino superior nos diversos 
órgãos deliberativos e nos projetos educacionais, con-
dizente com sua representatividade no sistema” – haja 
vista, como eu disse, praticamente mais de dois terços 
serem do setor privado; 

“2.5. Necessidade de que todos os atores envol-
vidos na educação superior tenham uma visão posi-
tiva e proativa que efetivamente incentive as ações e 
projetos que objetivem o desenvolvimento harmonioso 
do sistema com a participação de toda a comunidade 
acadêmica e dos agentes da sociedade civil organizada;

2.6. O segmento particular assume o compromis-
so permanente de propugnar pela qualidade dos ser-
viços oferecidos em consonância com os indicadores 
de qualidade que devem representar princípios e obje-
tivos comuns de todo o sistema universitário brasileiro, 
obedecendo ao princípio da isonomia de tratamento, 
nos termos preconizados pela Lei 10.861 de 2004;

2.7. Necessidade de se convencionar que o prin-
cípio básico da parceria é o do diálogo franco, parti-
cipativo e permanente, evitando-se, assim, a não iso-
nomia de tratamento e a interferência de agentes que 
não participam diretamente do processo educacional;

2.8. Ao divulgar qualquer informação relativa ao 
ensino superior, em especial a que envolva o segmento 
particular, é necessário que o Ministério da Educação 
a disponibilize previamente ao conhecimento dos inte-
ressados, antes de sua socialização com a imprensa 
escrita, falada ou televisionada;

2.9. O marco regulatório da educação superior 
está basicamente definido, devendo-se, assim, evitar 
a tomada de medidas extemporâneas que não con-
tribuam para o aperfeiçoamento e o desenvolvimento 
desse nível de educação, consoante o que determina 
a Lei nº 10.861, de 2004;

2.10. A sociedade brasileira precisa ter uma visão 
e percepção da importância e do valor da educação 
como fator chave e decisivo para a melhoria social, eco-
nômica e cultural das famílias, das pessoas e do País 
como um todo. Essa visão necessita ser incentivada e 
promovida por meio de ações e projetos de todos os 
segmentos que atuam no ensino superior brasileiro.

III – Reconhecimento dos avanços no Sistema 
de Ensino Superior

O IV Congresso reconhece os avanços ocorridos 
no ensino superior a partir da nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – Lei nº 9.384, de 1996; 
das novas DCNs e principalmente da Lei nº 10.861, de 
2004, que implantou o Sistema Nacional de Avaliação 
do Ensino Superior, apesar de que, no referente à ava-
liação, haja ainda pontos controversos, principalmente 
no tocante à criação de alguns índices, instrumentos, 
seus indicadores e pesos, que estão merecendo aná-
lises e mais diálogo para obtenção de denominadores 
comuns, objetivando a harmonia no processo de par-
ceria com vistas à construção de um sistema educa-
cional justo e de qualidade e uma mensuração mais 
objetiva de qualidade.

O IV Congresso reconhece e enaltece as medi-
das tomadas pelo MEC com vistas ao desenvolvimen-
to do ensino superior, tais como o REUNI e a criação 
de novas universidades na área pública, o PROUNI, 
o FIES e o incentivo às licenciaturas para a formação 
de professores.

O IV Congresso enaltece o lançamento do PRO-
NATEC como um programa necessário e importante 
para a qualificação do jovem brasileiro e como opor-
tunidade para os mais necessitados.

O IV Congresso reconhece também a necessi-
dade de ampliar a qualidade e o fluxo no ensino fun-
damental e médio, buscando oferecer mais oportuni-
dades para aumentar o alunado no ensino superior e 
na pós-graduação.

IV – O IV Congresso reconhece que o Sistema 
de Ensino Superior vem sofrendo estrangulamentos 
que inibem o crescimento desse nível de Ensino e da 
Pós-Graduação, tais como:

4.1. A baixa produtividade e evasão no ensino 
médio cujas matrículas no último censo revelaram de-
créscimo, indicando que as causas desse fenômeno 
precisam ser equacionadas com urgência;”

É fato, Sr. Presidente, o ensino médio precisa 
de medidas para incentivar os alunos a continuarem 
chegando inclusive ao ensino superior.

“4.2. As limitações de acesso e permanência no 
ensino médio ocasionam o fenômeno de menos con-
cluintes nesse nível de ensino do que as vagas que 
vêm sendo oferecidas no ensino superior” – ou seja, 
atualmente há mais vagas no ensino superior do que 
concluintes do ensino médio –, “indicando que há ne-
cessidade de se repensar o planejamento da expansão 
do sistema, principalmente com uma melhor definição 
de suas finalidades e universalização desse nível de 
ensino compatíveis com as terminalidades que o PRO-
NATEC promoverá.

O Sr. Dr. Ubiali – Deputado Izalci, um aparte.
O SR. IZALCI – Pois não.
O Sr. Dr. Ubiali – V.Exa. fez muito bem em trazer 

as conclusões do IV Congresso Brasileiro da Educação 
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Superior Particular, que são importantes e têm que ser 
observadas e analisadas. Com relação exatamente 
ao fato de que há mais vagas na universidade do que 
no ensino médio, na verdade, essa é uma afirmação 
distorcida, porque as vagas para a universidade que 
existem são ainda da iniciativa particular. Precisamos, 
sim, dessa reformulação que V.Exa. propõe para fazer 
com que tenhamos uma nova universidade dos sistemas 
particular e público que permitam o acesso de todos, 
com qualidade e competência e nas matérias para as 
quais o indivíduo tenha vocação. O MEC fez grandes 
avanços, mas continua parado no tempo em alguns 
aspectos, como terceirização de funções, fazendo 
com que pessoas, como V.Exa. denuncia através do 
IV Congresso, que não estão ligadas diretamente ao 
ensino possam dar opiniões para implantar ou não um 
curso. V.Exa. está de parabéns pelo pronunciamento.

O SR. IZALCI – Continuando, “mais de 50% dos 
jovens entre 15 e 17 anos não se encontram matricu-
lados no ensino médio – IBGE;

4.3. No ensino superior, uma grande taxa de eva-
são contribui para a baixa produtividade neste nível 
de ensino. As causas dessa evasão devem ser mais 
estudadas, principalmente a partir da constatação de 
pesquisas que mais de 40% dos que se evadem não 
tiveram sintonia com o curso escolhido, indicando que 
a atual estrutura necessita ser repensada;

4.4. Complementando o cenário anterior, a taxa 
de repetência no ensino superior está a indicar, entre 
outros fatores, o insuficiente preparo do aluno que 
vem do ensino médio”, o que também é um dos moti-
vos da evasão. “Pode também indicar dificuldades das 
IES em termos das metodologias empregadas pelos 
professores, multimeios e demais condições de infra-
estrutura e apoio;”

Por isso, Sr. Presidente, discutimos também no 
Congresso as tecnologias. Há muita discriminação ao 
ensino a distância e dificuldades dos professores para 
encarar as novas tecnologias. Esse foi um assunto 
também bastante discutido.

“4.5. Os instrumentos de fomento, tais 
como o PROUNI e FIES, embora muito impor-
tantes, estão se revelando insuficientes, por 
não atenderem também a algumas necessi-
dades básicas dos alunos, tais como moradia, 
transporte, alimentação, vestuário, material 
escolar, o que contribui para a evasão;”

Sr. Presidente, quero reforçar minha experiência 
no Governo do Distrito Federal com relação ao PROUNI 
e ao Bolsa Universitária. No caso do PROUNI, a bolsa 
integral é de um salário mínimo e meio. O salário míni-
mo vale 545 reais. Quem ganha um salário mínimo e 

meio passa dificuldade, não tem como pagar uma fa-
culdade. E não é só pagar a faculdade, ainda tem que 
comprar livros didáticos, pagar alimentação, transpor-
te. Muitas vezes, a bolsa integral não é suficiente para 
incentivar nossos alunos carentes a se manterem na 
faculdade. É importante rever também essa questão 
do PROUNI, aumentando a base.

“4.6. O grande percentual de vagas ociosas exis-
tentes em praticamente todas as IES particulares deixa 
boa parte da infraestrutura ociosa, elevando os custos 
de manutenção e dificultando investimentos em seto-
res chaves responsáveis pela qualidade de ensino;”

Vou fazer uma sugestão sobre a qual falei no Con-
gresso. Temos baixa qualidade no ensino fundamental 
básico, em todo o País. Os alunos beneficiados pelo 
PROUNI, pelo Bolsa Universitária, pelos programas de 
bolsas, poderiam dar sua contrapartida nas escolas 
públicas. Para nós, o que mais importa na educação 
é qualidade. Se esses graduados puderem contribuir 
para a melhoria da escola pública, tenho certeza de 
que vamos avançar bastante.

Então, cabe estabelecermos essa contrapartida, 
fazendo convênios com Municípios e Estados para 
que todos os bolsistas possam dar sua contribuição, 
ajudando no reforço escolar, participando de ativida-
des esportivas e culturais nas escolas públicas. Ao 
mesmo tempo, as escolas vão dar a eles a prática. À 
medida que estão se formando em determinada área 
e vão ajudar na escola pública, conseguem também 
ter experiência de trabalho.

“4.7. A estrutura atual de cursos estanques não 
permite mobilidade no mercado de trabalho, dificultando 
ao aluno transitar para outros cursos de seu interesse;”

Às vezes, Sr. Presidente, o aluno passa no ves-
tibular para um curso e depois percebe que não gosta 
dele. Existe uma burocracia grande para fazer a trans-
ferência para outro curso. Isso incentiva a evasão.

“4.8. O excesso de regulamentação das profis-
sões interfere na agilidade das diretrizes do MEC, bu-
rocratizando a eficiência do processo;

4.9. Dificuldades na geração de novos postos de 
trabalho aos mais de 800 mil alunos que se formam 
todos os anos acabam por influenciar os estudantes 
quanto à importância do ensino superior, neles exer-
cendo um papel negativo;”

Oitocentos mil alunos se formam todos os anos, 
e depois têm dificuldades em ingressar no mercado 
de trabalho.

“4.10. Falta uma política de apoio a investimentos 
em infraestrutura e melhoria das condições de ensino 
por parte do poder público ao segmento particular de 
ensino superior (o programa MEC/BNDES necessita 
ser reorganizado).” – princípio da isonomia.
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Hoje há diversos programas de incentivo à in-
fraestrutura, a Copa do Mundo, as Olimpíadas, mas 
propostas concretas de incentivo a investimento em 
educação são raras. Temos que incrementar isso.

“V- Medidas nas quais o Segmento Par-
ticular se Propõe a Colaborar para Incremen-
to e Melhoria do Sistema de Ensino Superior 
Brasileiro

5.1. Apoiar uma urgente reformulação do 
ensino médio, dando-lhe feições mais objetivas 
em termos de finalidade e terminalidades, com 
vistas a que o aluno formado tenha instrumen-
tos para entrar no mercado de trabalho com 
habilidades, competências e conhecimentos 
exigidos.”

Este é um grande problema, Sr. Presidente: o alu-
no se forma e às vezes não está preparado de acordo 
com o mercado. Muitas vezes a escola está formando 
para uma coisa, e o mercado exigindo outra. Como já 
disse aqui diversas vezes, o conhecimento, a educa-
ção, as universidades, as escolas têm que trabalhar 
em conjunto com o setor empresarial e o mercado de 
trabalho.

“A maior participação do segmento par-
ticular se dará, prioritariamente, na busca de 
melhor formação do professor de ensino médio, 
mediante a revisão das práticas pedagógicas 
e da redefinição dos conteúdos curriculares.

5.2. Propugnar por uma reforma da atual 
estrutura do ensino universitário, que apresenta 
distorções evidentes, indicando que o mode-
lo não se apresenta condizente com a nova 
feição da sociedade brasileira e não atende 
totalmente às necessidades dos fatores produ-
tivos, o que faz com que uma grande maioria 
dos atuais 800 mil formandos fique à margem 
do mercado de trabalho.

O segmento particular propõe reformu-
lação no ensino superior, seguindo o que foi 
sugerido no Projeto de Lei da Reforma Uni-
versitária, que tramita no Congresso Nacional, 
reestruturando o sistema para adotar: – nú-
cleo comum de formação geral e humanística 
com terminalidade; – núcleo pré-profissional 
por área de conhecimento com terminalida-
de; – núcleo profissional dentro das opções 
de cada área.”

Essas são as colaborações com relação ao mer-
cado de trabalho.

“5.3. Propugnar pelo lançamento de um 
novo Programa de Primeiro Emprego para os 
egressos do ensino universitário, haja vista que 

o mercado exige experiência e, sem começar 
a trabalhar, não há como se ter experiência. 
Assim, colocar o graduado em um emprego 
formal é dar-lhe melhores condições de pre-
paro para o enfrentamento dos desafios de 
sua qualificação.

A proposta é, a partir do estágio, continu-
ar o formando no seu trabalho, como primeiro 
emprego, mediante condições fiscais de apoio 
às empresas que abrirem vagas para receber 
os alunos.”

É evidente que o Governo precisa incentivar a 
abertura de vagas para os estudantes. Não se admite 
haver 800 mil estudantes saindo das faculdades e não 
terem nenhuma oportunidade de trabalho por falta de 
experiência. Então, temos de rever isso e pôr como 
prioridade nesta Casa. 

“5.4. Colaborar para a universalização 
do ensino médio até o final desta década por 
meio da inclusão dos Municípios ainda não 
atendidos, bem como mediante a formação 
de professores mais habilitados a atuar, o que 
implica a necessidade de reformulação das 
licenciaturas.”

Eu tive essa experiência na educação profissional.
Sr. Presidente, peço a V.Exa. que disponibilize o 

tempo destinado à Comunicação de Liderança a que 
tenho direito, para que eu possa concluir o meu discurso.

“A participação do segmento particular 
na proposta é concentrar sua ação na prepa-
ração do professor do ensino médio dentro dos 
padrões de qualidade exigidos pelo mercado.”

Nós precisamos qualificar melhor os nossos pro-
fessores, de acordo com a exigência do mercado. 

“5.5. Combater o fenômeno da ociosida-
de por meio da criação de cursos mais atraen-
tes, em termos de perspectivas profissionais, 
bem como mediante rediscussão da política 
de expansão de cursos hoje em vigor. Estas 
ações podem reduzir a ociosidade, até 2015, 
em pelo menos 40%, o que equivale colocar 
no sistema mais de 2 milhões de novos alunos 
somente no segmento particular.

5.6. O fenômeno da evasão deve ser 
equacionado, nas suas diferentes causas, me-
diante ações próprias de cada instituição de 
ensino. Nesse sentido, propõe-se reduzir a 
evasão em pelo menos 40%, até 2015, o que 
manteria no sistema pelo menos 1.300.000 
alunos.
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A proposta do segmento particular é que 
toda instituição de ensino tenha um setor de 
orientação profissional para eliminar as causas 
da evasão e aplicar os instrumentos apropria-
dos para resolver o problema.”

É verdade, Sr. Presidente, cada aluno precisa 
passar por uma orientação profissional.

“5.7 – Incentivar o aumento dos cursos superiores 
de Tecnologia, em consonância com os mercados onde 
as instituições de ensino estão inseridas. Propõe-se 
um aumento, até 2015, de pelo menos 12,5%, o que 
acresceria ao sistema quase 300 mil novos alunos.

O segmento particular continuará promovendo o 
aumento da oferta dos cursos superiores de Tecnolo-
gia, buscando atingir a meta proposta.

5.8 – Dar maior visibilidade e apoiar a educação a 
distância como uma das modalidades mais importantes 
para se atingir as classes sociais menos favorecidas, 
bem como os Municípios que ainda não dispõem de 
atendimento ao ensino superior. Buscar o aumento 
de pelo menos 10%, o que incrementaria as atuais 
matriculas em mais 500 mil novos alunos” – até 2015.

“O segmento particular de ensino superior se 
propõe, com o apoio do MEC, alcançar o número de 
matrículas na modalidade a distância, tal como re-
querido, para uma forte inclusão das classes menos 
favorecidas e para o atendimento dos Municípios que 
ainda não possuem ensino superior.

5.9 – Com as reformulações do FIES, tal como 
anunciado pelo MEC, propõe-se incrementar este 
programa permitindo que atinja, até 2015, mais de 1 
milhão de novos alunos.

A proposta do segmento para o FIES é: – anteci-
par pré-contratos para o último ano do ensino médio;”

Hoje, Sr. Presidente, para concorrer ao FIES, o 
aluno se matricula, e só em setembro é que ele vai sa-
ber se foi ou não aprovado. O que nós propomos aqui, 
com bastante propriedade, é que esse processo seja 
feito no segundo grau, e aí ele entra no vestibular já 
com o crédito aprovado.

“- ampliar o ingresso no programa para alunos 
que pertençam a famílias cuja renda salarial per capi-
ta seja de até cinco salários mínimos; – tornar a ope-ornar a ope-
racionalização do sistema automática, de forma a se 
evitar os atuais transtornos da fase de adaptação do 
FNDE; – tornar efetiva a bolsa de manutenção para 
alunos de cursos de tempo integral.”

É evidente que a pessoa que ganha um salário 
mínimo e meio não tem como ficar o dia inteiro na es-
cola, só com a bolsa pagando a faculdade. Ela precisa 
se alimentar, tem uma série de outras despesas.

“Com relação ao PROUNI, o segmento sugere: 
a manutenção do sistema de bolsas parciais e inte-

grais; – a criação e efetivação da bolsa de manutenção 
para alunos de cursos em tempo integral; – o aumento 
das faixas de renda per capta exigida para ingresso 
no programa de maneira a ampliar a participação dos 
alunos; – estabelecer um melhor sistema de monito-
ramento para fiscalização das informações prestadas 
pelos alunos.” Isso pode evitar o que foi dito no Fan-
tástico ontem, alguns alunos colocando declarações 
falsas para conseguir o PROUNI.

“5.10 – Apoiar novos estudos da distribuição es-
pacial do ensino superior brasileiro, visando reformular 
a política de expansão. (...) 

A proposta do segmento particular é, com apoio 
do MEC, replanejar a política de expansão para evitar 
a superposição de cursos na mesma área. (...) 

5.11 – Diligenciar junto à SESU/SETEC/SEAD 
e INEP com vistas à maior agilidade na tramitação de 
processos, buscando eliminar os problemas existentes 
ao término da graduação. (...)

A proposta do segmento particular é conseguir 
prazos mínimos de tramitação para evitar, por exem-
plo, a ocorrência de processos iniciados em 2000 e 
até hoje não resolvidos. 

5.12 – Investir em áreas estratégicas de forma-
ção profissional – Engenharias, Física, Matemática, 
Química, Aeronáutica, Naval, Nuclear, Minas e Ener-
gia, Petróleo, Agronegócio, Agroenergia, Bioindústria, 
Nanotecnologia, Equipamentos Médico-Hospitalares, 
Turismo, Inglês, Medicina Desportiva, Gestão, Hospita-
lidade, Entretenimento, todas essas áreas importantes 
e necessárias para o desenvolvimento de nosso País.

5.13 – Propugnar para que o sistema particular 
de ensino superior, pela sua importante contribuição 
social, possa ter acesso a financiamentos com taxas 
diferenciadas.

O segmento particular espera apoio do Programa 
MEC/BNDES, com taxas diferenciadas, sempre que 
demonstrar relevante contribuição social nos financia-
mentos solicitados.

5.14 – O segmento particular de ensino superior, 
tendo presentes os princípios constitucionais, espera 
ser reconhecido como parceiro no processo de desen-
volvimento educacional e profissional, parceria esta de 
mão dupla, em que se respeitem as diferenças, como 
propugna a Lei Magna e determina a Lei do SINAES. 
Somente com a realização do Pacto Nacional Brasil 
Potência só com Educação conseguiremos alcançar 
nossos objetivos comuns.

E para que esse pacto realmente se efetive, todos 
os atores envolvidos devem ser mobilizados e compro-
missados com as ações e metas que um projeto de tal 
envergadura requer.
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Uma parcela das propostas em apreço já está 
em discussão colaborativa pelo fórum das entidades 
representativas do ensino superior particular com o 
MEC. A outra parcela será objeto de detalhamento e 
respectiva apresentação ao Ministério da Educação.

Salvador, 07 de maio de 2011.”
Agradeço, Sr. Presidente, pela paciência. Só assim 

eu pude concluir a leitura dessa carta tão importante 
para o País. Tenho certeza de que esta Casa irá cola-
borar muito na votação do Plano Nacional de Educação.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) – Apre-

sentação de proposições.

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS

PROJETO DE LEI Nº 1.273, DE 2011 
(Do Sr. Cleber Verde)

Estabelece o período das férias es-
colares no ano de 2014, em que o Brasil 
sediará a Copa do Mundo FIFA de Futebol.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Em 2014, as férias escolares decorrentes 

do encerramento das atividades letivas do primeiro se-
mestre do ano, nos estabelecimentos de ensino das 
redes pública e privada, deverão abranger todo o pe-
ríodo entre a abertura e o encerramento da Copa do 
Mundo FIFA 2014 de Futebol. 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Em 2014, a população brasileira não se reunirá 
apenas na frente de aparelhos de TV para assistir aos 
jogos da seleção brasileira de futebol, na competição 
máxima, do esporte mais popular do país. Doze cida-
des brasileiras sediarão os jogos da Copa do Mundo. 
Brasileiros dessas cidades e dos demais municípios 
estarão o mais próximo possível de um jogo de Copa 
do Mundo. Se, como usualmente se diz, “o Brasil pára 
nos jogos da seleção”, imaginem como será na “Copa 
do Mundo do Brasil”.

Observamos desde já, na preparação para a 
Copa, a edição de um conjunto de medidas governa-
mentais excepcionais, necessárias para a candidatu-
ra à sede dos jogos e a sua realização, nos padrões 
exigidos pela Fédération Internationale de Football 
Association – FIFA, com a logística e infraestrutura 
necessárias para o sucesso de um evento dessa pro-
porção. Nesse grupo de iniciativas, entendo que, além 
das providências para a preparação dos estádios, da 
infraestrutura de mobilidade urbana, turística e dos 
aeroportos, não podemos deixar de propiciar que os 

torcedores, principal razão de ser dos espetáculos es-
portivos, especialmente os brasileiros, estejam libera-
dos para, juntamente com seus amigos e familiares, 
festejar e participar dessa festa que, no Brasil, ultra-
passará as barreiras do esporte para se constituir em 
grande comemoração cívica.

Com esse entendimento, venho apresentar-lhes, 
Ilustres Pares, o projeto de lei que ora encaminho à Câ-
mara dos Deputados, cujo objetivo é determinar que as 
férias escolares em 2014 coincida com o período dos 
jogos da Copa, de forma que os estudantes brasileiros 
possam se congratular com seus amigos e familiares, 
bem como com os torcedores dos outros países, nessa 
grande festa mundial. Para isso, conto com o apoio e 
as contribuições dos Nobres Colegas para aprovação 
deste projeto.

Sala das Sessões, em 9 de maio de 2011. – De-
putado Cleber Verde

REQUERIMENTO Nº 1.650 DE 2011 
(Do Sr. Francisco Escórcio)

Requer inclusão na Ordem do Dia o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 947, de 
2001, que “Dispõe sobre a realização de 
plebiscito para a criação do Estado do Ma-
ranhão do Sul”.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 

114, inciso XIV, combinado com o art. 86, parágrafo 3º, 
do Regimento Interno, inclusão na pauta de votações da 
Câmara dos Deputados, o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 947, de 2001, que “Dispõe sobre a realização de ple-
biscito para a criação do Estado do Maranhão do Sul.”

Sala das Sessões, 09 de maio de 2011. – 
Francisco Escórcio, Deputado Federal – PMDB/
MA, Vice-Líder do PMDB.

REQUERIMENTO Nº 1.651/2011 
(Da Sra. Janete Rocha Pietá)

Requer o desarquivamento da pro-
posição. 

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 105, parágrafo único, do Re-

gimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a 
V. Exª. o desarquivamento da PEC 473/2010 de autoria 
da Ex- Deputada Emília Fernandes(PT/RS).

Sala das Sessões, 9 de maio de 2011. – Deputada 
Janete Rocha Pietá (PT/SP)

O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) – Vai-
-se passar ao horário de
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VI – Comunicações Parlamentares

 O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) – Gos-
taria que o nobre Deputado Izalci voltasse à Presidên-
cia para que eu pudesse tomar assento ao plenário.

O Sr. Francisco Escórcio, § 2º do art. 18 
do Regimento Interno, deixa a cadeira da pre‑, deixa a cadeira da pre‑deixa a cadeira da pre‑
sidência, que é ocupada pelo Sr. Izalci, § 2º 
do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Concedo a palavra 
ao Deputado Osmar Terra, pelo PMDB. S.Exa. dispõe 
de até 10 minutos.

O SR. OSMAR TERRA (PMDB-RS. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
mais uma vez quero manifestar meu apoio ao relatório 
do Deputado Aldo Rebelo sobre o Código Florestal.

Vou reproduzir as palavras do nosso Líder Henri-
que Eduardo Alves, na reunião da base com os Minis-
tros, falando em nome da bancada do PMDB. S.Exa. 
disse aos que estavam presentes, à Ministra do Meio 
Ambiente, ao Ministro da Agricultura, ao Líder do Go-
verno, que os 79 Deputados do PMDB votarão a favor 
do relatório do Deputado Aldo Rebelo. Votarão, porque 
o projeto não golpeia, não prejudica a produção de 
alimentos no País.

Gostaria de dizer mais do que isso, Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados: vejo, na imprensa, muitos 
falarem dos ruralistas, como se fosse uma reivindica-
ção dos grandes ou médios proprietários, os que são 
tratados como “ruralistas”, entre aspas, pela mídia.

Sou de uma região do Rio Grande do Sul emi-
nentemente de minifúndio, uma das regiões que mais 
empobreceu no Estado – um minifúndio pobre. Refiro-
-me à região noroeste da bacia do Rio Uruguai.

O Deputado Darcísio Perondi e eu somos da 
mesma região; somos parceiros nessa caminhada. 
Falo, inclusive, em nome também de S.Exa., porque 
muito nos preocupam as imposições defendidas pelo 
Ministério do Meio Ambiente, que têm sido defendidas 
também por partidos nesta Casa, como PSOL, PV, in-
clusive pelo Líder do PT, imposições que praticamente 
liquidam com a pequena propriedade de mais de um 
terço dos produtores rurais da região.

A bacia do Rio Uruguai tem hoje, em média, uma 
mata ciliar de 50 metros, defendida pelo Ministério Pú-
blico, em termos de ajuste de conduta. Ao aumentar 
para 500 metros, o pequeno Município de Porto Vera 
Cruz deverá perder quase 2 mil hectares de pequenos 
proprietários rurais. São mais de 100 famílias. A média 
da propriedade rural nessa região é 10 hectares. Esses 
pequenos proprietários serão expulsos da terra onde 
estão trabalhando e deverão engrossar os cordões de 

miséria. Mais de um terço da população, 20% da po-
pulação do Município, vivem à beira do Rio Uruguai. 

Se ocorrer a medição dos córregos – num córrego 
de 1 ou 2 metros de largura deve haver 30 metros de 
mata ciliar de um lado e do outro –, isso acabará com 
as pequenas propriedades, vai liquidar com as peque-
nas propriedades. Em nossa região, será catastrófico, 
se isso for imposto, ou se esses agricultores ficarem 
na ilegalidade, não tiverem mais acesso ao PRONAF, 
não tiverem mais acesso aos financiamentos.

E falo, Sr. Presidente, como ex-Secretário de Saú-
de, como pessoa preocupada com o meio ambiente. É 
importante preservar o meio ambiente e os pequenos 
agricultores também se preocupam muito com isso. 

Sobrevoo o Rio Grande do Sul em missões polí-
ticas há 30 anos. Lembro-me de como era a realidade 
30 anos atrás, quando o Governo incentivava o des-
matamento, porque, se a área não fosse ampliada, 
não receberia financiamento do banco. Isso mudou, 
porque não é mais preciso desmatar para ampliar a 
área, para poder aumentar a produção.

Hoje a tecnologia evoluiu muito. Várias formas, 
inclusive ecologicamente corretas, de plantio direto e 
de preservação do solo permitiram com que os agri-
cultores colhessem muito mais. Eles colhem o dobro 
hoje, ou mais que o dobro, do que há 20, 30 anos 
quando eram incentivados a desmatar. E colhem em 
suas propriedades.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, ao so-
brevoar o Rio Grande hoje – o Deputado Perondi sabe 
do que estou falando –, vemos um grande aumento 
da área de florestas em relação a antes. Diminuíram, 
inclusive, por iniciativa até dos agricultores, as áreas 
plantadas, e aumentaram as áreas de florestamento. 
Isso é um movimento natural de quem está preocu-
pado com o meio ambiente e em produzir de forma 
adequada, de forma equilibrada. 

Não estou falando como um acadêmico da fa-
culdade que nunca plantou um pé de couve, que nun-
ca viveu ou viu a vida de um pequeno agricultor, que 
nunca esteve presente no campo para dizer o que é 
ecologicamente correto ou não.

Queremos preservar o meio ambiente, não somos 
contra. Não venham nos dizer que somos defensores 
dos grandes proprietários de terra. Acho que eles tam-
bém têm o direito de plantar e também de colher por-
que representam boa parte da produção nacional. Eles 
barateiam o alimento e nos dão segurança alimentar, 
mas também o pequeno produtor, que representa a 
maioria dos trabalhadores no campo, está preocupado 
com o meio ambiente e com sua sobrevivência.

O que não pode, Sr. Presidente, é de uma hora 
para outra esses pequenos agricultores serem expul-
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sos de sua propriedade, serem proibidos de plantar. É 
o que vai acontecer se essas imposições que vêm de 
cima para baixo prevalecerem no plenário.

Por isso, quero reforçar a posição da bancada do 
PMDB, do nosso Líder Henrique Eduardo Alves, que 
disse com todas as letras – inclusive foi quem propôs 
o adiamento da decisão para terça-feira: “Se somos 
base do Governo, não queremos impor nenhuma der‑
rota ao Governo, mas o PMDB vai votar fechado com 
o relatório do Deputado Aldo Rebelo”. Eu vou votar, o 
Deputado Perondi irá votar, e também todos os com-
panheiros que lutam pela agricultura, que lutam em 
defesa dos que precisam mais. 

Então, caro Deputado Chiquinho Escórcio, to-
dos os Deputados e companheiros do PMDB estarão 
nessa mesma luta. Votaremos fechados, e queremos 
a votação amanhã. Não há mais motivos para adiá-la, 
já chega. Todas as discussões foram feitas, tudo que 
foi possível debater já foi debatido.

Sr. Presidente, para defender a aprovação do Có-
digo Florestal estarão também os Prefeitos de todo o 
Brasil. Preocupados com o tema, eles sabem do pre-
juízo que terão em suas comunidades, do dano que 
isso poderá causar.

Como disse o Deputado Ibsen Pinheiro em reu-
nião do PMDB do Rio Grande do Sul, não há nada me-
nos ecológico e mais danoso à natureza que a miséria 
dos brasileiros, que os cordões de miséria que irão se 
estabelecer em função dessas imposições.

Minha região, noroeste do Estado, é a que mais 
empobrece e também de onde as pessoas mais mi-
gram. É a única região, no Rio Grande do Sul, em que 
a população diminuiu nos últimos 20 anos. Se preva-
lecessem essas imposições ambientais, a região re-
almente teria um dano irreparável.

Para concluir, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, digo que hoje foi anunciada a demissão de 830 
operários da fábrica de calçados Azaleia, que fechou 
definitivamente em Parobé, Rio Grande do Sul. Há 15 
dias, foi anunciada a demissão de 525 operários da 
Andreza, em Santa Clara do Sul, que também fechou 
definitivamente. E há menos de 20 dias foi anunciada a 
demissão de 230 empregados da John Deere, fábrica 
de colheitadeiras agrícolas da região, a maior produtora 
de colheitadeiras do Brasil, que está agora conceden-
do férias coletivas a 1.600 empregados.

Essa é uma prova de que começa a crescer a 
bola de neve do desemprego em função da política 
cambial. Temos de mudá-la. O Rio Grande do Sul é 
o Estado mais prejudicado por essas mudanças, por 
essa política cambial de dólar baixo.

Preocupa-me que o Governo tente resolver o 
problema da inflação importando mais, abrindo mais 

a porteira da importação. Isso poderá causar danos 
irreparáveis à produção, criando a desindustrialização 
do País, tirando emprego da nossa gente. 

O Rio Grande do Sul produz manufaturados de 
qualidade, tem todas as condições de competir no 
mundo, mas, com o dólar nesse patamar, não há como.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Há ainda, nas Co-

municações Parlamentares, 7 Parlamentares inscritos. 
Como dispõem de apenas 3 minutos, tenho de ser mais 
rigoroso com o tempo para que todos possam falar.

 O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Com a palavra, 
pela ordem, o Sr. Deputado Francisco Escórcio. 

O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB-MA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, quero chamar a atenção 
dos colegas – e vou chamá-los pelo nome – Osmar 
Terra, Darcísio Perondi, Izalci, Moreira Mendes e Luiz 
Carlos – para o programa Fantástico de ontem. Todo 
o Brasil parou para assistir à matéria sobre merenda 
escolar no Fantástico.

V.Exas. viram que coisa chata, coisa que mexeu 
com a alma da gente, com o nosso sentimento, aque-
las cenas deploráveis em muitos Municípios que estão 
fazendo pouco caso da merenda escolar. Barata, rato, 
gato, tudo há ali. 

Aproveito para parabenizar a imprensa, essa 
imprensa livre. Quero parabenizar o programa Fan‑
tástico. E procurava saber quem, da minha terra, do 
meu querido Estado do Maranhão, tinha problemas. 
Fiquei à frente da televisão querendo saber o nome 
dos envolvidos. 

Chamo a atenção do Presidente da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Controle desta Casa. Foi cha-
to ver, na Bahia, aquele fato triste e vergonhoso para 
esta Nação: pessoas roubando a merenda escolar de 
garotos pobres, humildes. 

Sr. Presidente da Comissão de Fiscalização, esta 
Casa precisa controlar essa situação. Sra. Presidenta 
da Comissão de Educação, Deputada Fátima Bezerra, 
é preciso fazer alguma coisa. 

Esta Casa não pode parar. Esta Casa tem de to-
mar uma posição também. Nós somos fiscais.

Eu quero dizer aos senhores que aquelas cenas 
deploráveis daquelas crianças e dos pais ocorreram 
aqui, bem ao redor de Brasília, no Entorno! Quero di-
zer à Rede Globo de Televisão e ao Fantástico que o 
problema não é só dos Prefeitos, é de uma Comissão, 
que está comprometida com esse processo.

Quero chamar a atenção para o fato de que dis-
seram que, no meu querido Estado do Maranhão, ha-
via um esquema montado na Prefeitura de São Luís. 
Doa a quem doer, aconteça o que acontecer, venho 
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pedir providências ao Ministério Público, porque aquilo 
é imoral e causa revolta a todos nós.

Tenho certeza de que cada um dos senhores 
que estão me olhando estão pensando exatamente 
que tenho razão, e esta Casa não pode parar diante 
de uma imoralidade daquelas.

Sr. Presidente, gostaria de vir a esta tribuna para 
pedir providências.

Presidente Maia, V.Exa. também precisa nos aju-
dar nesse sentido.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Pela ordem, tem 

a palavra o Deputado Moreira Mendes, do PPS, que 
dispõe de 3 minutos.

O SR. MOREIRA MENDES (Bloco/PPS-RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, toda a população do Estado de 
Rondônia, no dia de ontem, domingo, amanheceu 
preocupada com uma paralisação completa da Polí-
cia Militar do Estado por conta de mal-entendidos com 
relação à greve.

Vim ocupar esta tribuna para dizer que, por trás 
de movimentação justa e correta de lideranças que 
representavam a Corporação da nossa gloriosa Polí-
cia Militar de Rondônia, com reivindicações salariais 
e de condições de trabalho, havia alguns baderneiros, 
alguns manifestantes que, na verdade, queriam pôr 
fogo na fogueira.

O resultado é que a Justiça acabou determinan-
do a prisão de um desses líderes e a polícia acabou 
parando como um todo.

Registro aqui que, graças à serenidade, à de-
terminação, à paz, à compreensão, ao equilíbrio do 
Governador Confúcio Moura – e quero dizer que não 
é do meu partido, perdi a eleição para ele, mas tenho 
que registrar isso; ele foi seguro e firme –, com a aju-
da da Assembleia Legislativa e de outras lideranças 
do Estado, foi possível conversar com a Corporação, 
e hoje tudo voltou à normalidade.

Faço aqui esse registro para lamentar que até 
gente de partidos que apoiam o Governo lá no Estado, 
mais especificamente lideranças do PT na Assembleia 
Legislativa, estava lá botando fogo na fogueira. Isso é 
muito ruim para a imagem do Estado e para a popula-
ção, que sofre sem dever. Está o Governador Confúcio 
Moura de parabéns.

Sr. Presidente, quero aproveitar aqui esta opor-
tunidade para tratar de um assunto que tem sido re-
corrente na minha atuação parlamentar aqui nesta 
Casa. Quero mais uma vez falar do Código Florestal.

Amanhã é o grande dia. Tenho convicção abso-
luta de que os Líderes dos partidos que compõem a 
base do Governo, que o Presidente da Casa, o Ministro 

Palocci, que tantos outros que estiveram envolvidos na 
semana passada, pessoas que honram suas palavras, 
amanhã haveremos de conseguir definitivamente tratar 
deste assunto na pauta aqui da Câmara dos Deputa-
dos. Faremos a nossa parte e depois a encaminhare-
mos para o Senado. Para isso quero chamar atenção 
de todos os Srs. Deputados. 

O que pretendo deixar claro aqui? ONGs contro-
ladas com recursos internacionais, organizações não 
governamentais que não têm nenhum compromisso 
com o Brasil nem com o nosso desenvolvimento, or-
ganizações que estão verdadeiramente a serviços 
escusos de fora do País procuram inviabilizar a nossa 
produção, inviabilizar aquilo que o Brasil tem de melhor, 
que é a sua agricultura e pecuária, e estão trabalhando 
firmemente, através daquilo que eles sabem fazer muito 
mais do que nós, usando a mídia eletrônica, o Twitter, 
o Facebook, o Orkut, os e‑mails e bombardeando a 
população, sobretudo os Deputados, com informações 
falsas e mentirosas, dentre elas a de que aquele re-
latório apresentado pelo Deputado Aldo Rebelo esti-
mula o desmatamento. Isto é uma mentira deslavada.

Desafio qualquer um desses desocupados a vi-
rem, num debate franco, dizer onde está escrito que 
estamos estimulando o desmatamento! Absolutamente! 
Queremos este Brasil legal, este Brasil que está na lei, 
que é muito bonita, mas não coincide com o Brasil real, 
o Brasil do campo. Queremos uma lei que coincida com 
aquilo que está no campo, com a realidade brasileira. 

Por isso conclamo todos os Deputados: não se 
deixem levar por essa cantiga de grilo. Amanhã vamos 
defender os interesses nacionais, o Brasil, a produção e 
o produtor, sem voltar as costas para o meio ambiente, 
que também é importante neste momento.

É esse o registro que faço, deixando meu desa-
gravo em relação a esses maus brasileiros à frente des-
sas ONGs e que não têm compromisso com o Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Concedo a pala-
vra ao nobre Deputado Neri Geller, que falará pelo PP. 
S.Exa. dispõe de 5 minutos.

O SR. NERI GELLER (PP-MT. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as-
somo à tribuna, Deputado Moreira Mendes, Presidente 
da Frente Parlamentar Agropecuária, primeiramente 
para parabenizar o Município de Juína pelo seu ani-
versário, que é comemorado hoje. Ao mesmo tempo, 
saliento que esse mesmo Município, na semana pas-
sada, recebeu a visita do helicóptero do IBAMA, com 
agentes armados, para inibir o desmatamento. Somos 
favoráveis à inibição do desmatamento ilegal.

Deputado Darcísio Perondi, sou gaúcho, fui para 
o Estado de Mato Grosso em 1984, justamente num 
assentamento de reforma agrária, à época em que o 
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ditado era “Plante que o João garante; Integrar para 
não entregar”. Gaúchos, catarinenses e paulistas fo-
ram para essas áreas de produção, abriram frontei-
ras agrícolas e fizeram a produção acontecer. Hoje, 
infelizmente, 86% a 90% desses pequenos e médios 
produtores estão fora da legalidade. Estão fora da lega-
lidade porque querem? Não! Estão fora da legalidade 
em virtude de o Congresso Nacional ter sido omisso, 
de termos criado políticas públicas que inibiam esses 
produtores de fazer a produção dentro da sustentabili-
dade, principalmente dentro da legalidade. Não existe 
uma legislação definida para esses produtores fazerem 
o projeto de manejo, a sustentabilidade e especialmen-
te trabalharem dentro da legalidade. Precisamos votar 
o Código Florestal brasileiro.

Eu prestava atenção aos Parlamentares que me 
antecederam. O Rio Grande do Sul precisa de uma 
legislação, assim como Santa Catarina, São Paulo e 
o Centro-Oeste precisam que o Congresso Nacional 
vote este Código, porque com a legislação vigente 
hoje estamos inviabilizados. O setor produtivo, que é 
o que segura o superávit da balança comercial, que é 
o grande responsável por milhares de empregos, que 
mata a fome de milhões de pessoas do mundo afora, 
não pode ser tratado da forma como está sendo tra-
tado. Na semana passada, o IBAMA, em Juína, tratou 
Prefeitos e Vereadores do setor produtivo como se 
bandidos fossem, quando, na verdade, estão fazen-
do o que é de mais nobre: produzindo alimentos para 
matar a fome das pessoas.

Neste mesmo embalo dos Parlamentares que me 
antecederam, também sigo para que se tenha cons-
ciência e se vote amanhã este Código, para dar o mí-
nimo de segurança jurídica para o produtor continuar 
produzindo com sustentabilidade, que é o que todos 
querem, e também dentro da legalidade.

Gostaria de chamar a atenção para outro assunto 
grave, Deputado Luis Carlos Heinze. V.Exa. conhece 
Mato Grosso e sabe que muitos gaúchos e parana-
enses estão fazendo a produção acontecer. Chamo a 
atenção para que o Ministério da Justiça abra o olho. 
Quando fizer a demarcação indígena, que a faça com 
o mínimo de responsabilidade. 

Hoje, o Município de Apiacás está na iminência de 
criar outro parque indígena, que com certeza não vai 
ajudar os índios, não vai dar-lhes qualidade de vida, mas 
inviabilizar mais um Município que já tem 51% de suas 
áreas de preservação ambiental, são parques. Agora 
estão criando mais um parque indígena, requisitando 
25% da área do Município de Apiacás, mais 25% – 51% 
já são reserva ecológica. Estão requisitando mais 25% 
das suas áreas para fazer um parque indígena, sem 
respeitar os produtores e as autoridades do Município 

e sem fazer um estudo mínimo com a sociedade para 
analisar se esse parque é viável.

Deixo aqui nosso protesto.
Entrei com um decreto legislativo para revogar 

esse decreto, que não tem absolutamente nada que 
viabilize aquele Município.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Concedo a pala-

vra, pela ordem, ao Dr. Ubiali, do PSB de São Paulo. 
S.Exa. dispõe de até 3 minutos na tribuna.

O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em meu man-
dato parlamentar, sou obrigado a vir aqui e denunciar 
um crime de lesa-pátria praticado pela BR Distribuidora. 

Todo mundo sabe que o combustível tem au-
mentado de preço, mas as pessoas não sabem que 
a BR Distribuidora vende álcool hidratado aos postos 
de gasolina a R$1,75. No entanto, as chamadas “dis-
tribuidoras chapas brancas” vendem o mesmo com-
bustível a R$1,13. Uma diferença de 30%, Deputado 
Nelson Marquezelli. A BR Distribuidora simplesmente 
não explica essa diferença. O pior: ela vende gasolina 
para outras distribuidoras, como por exemplo a Sima-
relli, na nossa região de Franca, que posteriormente 
revende esse combustível a um preço mais barato do 
que o dela. 

Há algo errado. Isso não faz sentido nenhum. Já 
estranhava o fato de a PETROBRAS gastar 8 dólares 
para extrair um barril de petróleo do solo, 32 dólares 
para extrair do mar, das profundezas do pré-sal, e 
vendê-lo a 99 dólares. É uma conta meio estranha. Por 
isso, o nosso combustível está tão caro e pagamos na 
bomba tantos impostos. 

A PETROBRAS Distribuidora têm que nos dar 
uma explicação. Não faz sentido nenhum. Que gestão 
é essa que vende muito mais caro do que as outras 
distribuidoras? Uma diferença de 30%! Isso não é co-
mercial, é roubo. Precisamos ver o que está acontecen-
do. Estou aqui como representante do povo do Estado 
de São Paulo e quero saber qual é a explicação que a 
BR Distribuidora tem para esse fato.

Sem isso, Sr. Presidente, não haverá a trans-
parência que este País merece. O combustível está 
o olho da cara, os impostos aumentando. O Governo 
sem força para conseguir cumprir todos os seus com-
promissos. Isso não está certo. Algo está errado nos 
meandros que fazem com que algumas empresas 
públicas tenham esse tipo de comportamento. Estou 
aqui, neste plenário e no meu gabinete, aguardando 
uma explicação da BR Distribuidora.

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

pela ordem, ao Deputado Darcísio Perondi, do PMDB.
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O SR. DARCÍSIO PERONDI (PMDB-RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Deputado Dr. Ubia-
li, V.Exa. tem todo o meu apoio. A PETROBRAS não 
é dos brasileiros, não é do Brasil, não sei, talvez seja 
de uma corporação. Tem que se abrir não um poço de 
petróleo, mas a caixa-preta da PETROBRAS. Contu-
do, a Presidenta Dilma está olhando com carinho para 
isso, tenho certeza.

Amanhã, vou votar a favor do relatório do Depu-
tado Aldo Rebelo, após 2 anos de conversa e discus-
são. Ouviram-se, sim, os cientistas. Mentiu hoje um 
cientista em entrevista ao jornal Correio Braziliense, 
atacando e ofendendo o Deputado Aldo Rebelo ao di-
zer que os cientistas não tinham sido ouvidos. E como 
foram ouvidos! O Código não é perfeito, mas melhora 
a situação. Não expulsa o pequeno agricultor da terra, 
mas o mantém e enquadra o grande. Área consolida-
da não pode ser abandonada, tem que ser mantida na 
constitucionalidade. Garante a Reserva Legal para o 
pequeno e deixa aos Estados a incumbência de definir 
o programa. O pequeno é respeitado.

Hoje a agricultura brasileira protege o meio am-
biente e não o contrário. O PMDB inteiro vai votar 
amanhã. E a base aliada inteira vai votar, excetuando 
a metade do PT e o PV. O Governo tem que acreditar 
no Deputado Alto Rebelo e na Comissão Especial.

Quero agradecer à Ministra Miriam, que, quinta-
-feira de manhã, recebeu 32 Deputados e Senadores 
para discutir a regulamentação da Emenda nº 29. Foi 
atenciosa, carinhosa, assustou-se com o relato dos 
Parlamentares quanto à saúde no Brasil. Começamos 
a negociar com o Governo nessa quinta-feira. É o co-
meço. A crise da saúde é verdadeira e real. A saúde 
precisa de recursos novos e que se vote a regulamen-
tação da Emenda nº 29.

Não preciso falar da crise, a imprensa está mos-
trando. É preciso dinheiro novo, que já existe. É atitude 
política da área do Governo, que, acredito, vai ter o dis-
curso firme da Presidenta, quando aqui tomou posse 
dia 1º de janeiro, puxando para si a crise do SUS. É ter 
prioridade e atitude. E que o Presidente Marco Maia 
coloque em votação só o destaque da regulamentação 
da Emenda nº 29. 

Na terça e na quarta-feira, 4 mil Prefeitos esta-
rão pedindo pela regulamentação da Emenda nº 29, 
pela discussão dos royalties e pela votação do Código 
Florestal, mas principalmente pela regulamentação da 
Emenda nº 29. A pilha de cadáveres não pode continu-
ar aumentando nos hospitais e nos postos de saúde.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Concedo a pala-

vra, pela ordem, ao Deputado Luis Carlos Heinze, do 
PP do Rio Grande do Sul.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, colegas 
Parlamentares, esperamos para amanhã, já há bas-
tante tempo, a votação do Código Florestal. Eu traba-
lhei desde 2001, juntamente com o então Presidente 
da Comissão, Jonas Pinheiro, e o Relator, Deputado 
Moacir Micheletto, nesta matéria, pois eu era mem-
bro da Comissão. Voltamos, em 2008, a esse tema e 
conseguimos votar pela primeira vez a urgência nesta 
Casa na semana passada. O Deputado Marco Maia 
cumpriu o trato que fez conosco. O Governo resistiu à 
votação na quarta-feira, visto que já era para votarmos 
o projeto, Deputados Nelson Marquezelli e Neri Geller. 
Mas amanhã é fundamental.

Os Líderes partidários, o Líder do nosso partido, 
Deputados Neri e Nelson Meurer, o Líder do PTB, De-
putados Jovair Arantes e Marquezelli, e tantos outros 
Líderes já se comprometeram conosco. PMDB, PDT, 
PTB, PP, PR, vários partidos fecharam também com 
os Líderes da Oposição, PSDB, PPS, Democratas. 
Nós precisamos votar, porque é urgente, imperioso.

Vou chamar a atenção da sociedade brasileira, 
Deputados. Imaginem, o Orçamento do Governo bra-
sileiro, no ano passado, foi de 1 trilhão e 400 bilhões. 
Vamos arredondar o que foi gasto, o que foi pago. 
Sabem quanto é – a sociedade tem que saber desse 
número – o custo que querem imputar aos produto-
res rurais brasileiros? É de 1 trilhão, 150 bilhões, só a 
recomposição das APPs e também da Reserva Legal 
– 1 trilhão de reais! Não são dados oficiais da CNA ou 
da CONTAG; são dados do WWF, Greenpeace e de 
outras entidades. São dados deles.

Quanto custam essas terras para os produtores? 
Outro trilhão de reais, 2 trilhões de reais. Dois trilhões 
de reais, para quem detém apenas 8% do PIB. Os 
produtores, dentro da porteira, detêm 8% do PIB. E os 
92% do PIB não precisam pagar nada, não vão pagar 
nada, só os produtores rurais?!

Então, é extremamente importante que a socie-
dade brasileira se antene disso. O art. 5º da Consti-
tuição diz o seguinte: “O meio ambiente é um direito 
de todos”. Agora, não pode ser um direito de toda a 
sociedade brasileira, Deputado Neri Geller, e um de-
ver apenas dos 5,2 milhões de produtores rurais que 
nós temos no Brasil. Não podem eles arcar com essa 
conta. E alguém diz: “Dou 5 anos de prazo, 20 anos”. 
Imaginem, 2 trilhões de reais! Isso é uma vez e meia 
o Orçamento da União. O faturamento bruto da nossa 
agropecuária, dentro da porteira, foi de 250 bilhões no 
ano passado. Isso é oito vezes o faturamento direto, 
total, da agropecuária brasileira.

Portanto, é extremamente importante que este-
jamos atentos amanhã. E precisamos saldar essa dí-
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vida dos produtores rurais brasileiros: votar amanhã o 
relatório do Deputado Aldo Rebelo.

O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Com a palavra, 
pela ordem, o Deputado Nelson Marquezelli. S.Exa. 
disporá de 1 minuto.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB-SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
chegou a hora realmente de esta Casa votar o Código 
Florestal. Áreas consolidadas, urbanas e rurais, temos 
de fazer um dispositivo para que possamos resolver 
todos os problemas na área administrativa. Somente 
depois de uma decisão administrativa é que poderá 
haver uma ação penal ou cível em cima de algum pro-
prietário ou alguma propriedade brasileira.

Temos de deixar preparada uma janela, porque 
não existe no País duas propriedades iguais. Aliás, não 
existe no mundo duas propriedades iguais. Temos de 
deixar uma opção para aquela propriedade que não 
foi enquadrada, que não conseguiu se enquadrar no 
Código Florestal que será votado por esta Casa, para 
que o proprietário se dirija ao Estado, por meio de um 
projeto administrativo, agronômico, pela EMBRAPA, 
até com fundo ambiental, e o Estado ou Município, 
aprovando-a, faz com que essa propriedade se insira 
na representação administrativa do País.

Dessa forma, faço mais um apelo para que todos 
os Deputados que estão me ouvindo venham votar o 
Código Florestal, porque essa ferramenta é necessá-
ria para o Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Concedo a pala-

vra ao Sr. Deputado Mauro Benevides, pelo PMDB.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a ultima aferição do índice inflacionário 
suscitou preocupação nas esferas governamentais, 
notadamente nos responsáveis pela área econômica, 
já que o valor apurado chegou a 6,51%, acima, por-
tanto, do que havia sido, anteriormente, previsto para 
todo o exercício corrente.

O Ministro Guido Mantega, em sucessivas en-
trevistas concedidas a quase todos os veículos de co-
municação, acenou para uma imediata normalização, 
apontando os setores responsáveis, como o preço dos 
combustíveis, cuja tendência, agora, seria de inevitá-
vel diminuição, por força do etanol, em condições de 
aliviar o valor antes registrado na venda do produto.

Segundo matéria do Estado de S. Paulo, da res-
ponsabilidade dos jornalistas Flavio Leonel e Marcilio 
Souza, há previsão de apenas 0,45% para o corrente 
mês, num recuo favorecido pelos grupos alimentação, 
saúde e transporte, tudo isso como reflexo do compor-
tamento baixista das commodities, a exemplo do milho.

Para o colunista daquele órgão centenário de 
nossa imprensa, José Paulo Kupfer, “a inflação furou 
o teto da meta em abril e é possível que ate setembro 
o estouro do teto vá mais longe, embora as projeções 
indiquem recuo dos índices mensais, daqui para o fim 
de 2011”.

Vale ressaltar, contudo, que para maio os espe-
cialistas em inflação já operam com substancial deces-
so. Para junho, as expectativas são de desaceleração 
ainda mais intensa, com um prosseguimento dessa 
tendência de queda nos índices referenciados.

No que concerne à ótica dos Parlamentares opo-
sicionistas, afirma o Líder Álvaro Dias, Senador pelo 
Paraná, que “as extravagâncias foram blindadas pelo 
bom momento da economia, mas estamos verifican‑
do as consequências da responsabilidade fiscal do 
Governo”.

Já para o Líder governista Cândido Vaccarezza, a 
inflação em alta é um fenômeno mundial e, em relação 
a outros países, o Brasil é um que está em situação 
mais confortável. 

Vamos conferir tais prognósticos, no inicio de ju-
lho, para saber, efetivamente se o mencionado surto 
foi superado em decorrência das médias postas em 
prática pelo Poder Executivo Federal.

VII – Encerramento

O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Nada mais ha-
vendo a tratar, vou encerrar a sessão, lembrando que 
amanhã, terça-feira, dia 10 de maio, às 10 horas, ha-
verá sessão solene em homenagem aos 120 anos da 
Inspeção do Trabalho no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Encerro a sessão, 
antes convocando para amanhã, terça-feira, dia 10 de 
maio, às 13 horas, sessão extraordinária da Câmara 
dos Deputados, com a seguinte

ORDEM DO DIA

URGÊNCIA 
(Art. 62, § 6º da Constituição Federal)

Discussão

ITEM ÚNICO

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 521-A, DE 2010 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 521-A, de 2010, que altera a Lei 
nº 6.932, de 7 de julho de 1981, que dispõe 
sobre as atividades do médico-residente 
e prorroga o prazo de pagamento da Gra-
tificação de Representação de Gabinete e 
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da Gratificação Temporária para os servi-
dores ou empregados requisitados pela 
Advocacia-Geral da União; tendo parecer 
da Relatora da Comissão Mista, proferido 
em Plenário e entregue à Mesa, pelo aten-
dimento dos pressupostos constitucionais 
de relevância e urgência; pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
desta MPV e das emendas apresentadas; 
pela adequação financeira e orçamentá-
ria; pela não implicação com aumento da 
despesa ou diminuição da receita pública 
da União das Emendas de nºs 1, 3, 4, 7 e 
8; pela incompatibilidade e inadequação 
financeira e orçamentária da de nº 2; e, no 
mérito, pela aprovação desta MPV e, total 
ou parcialmente, das Emendas de nºs 1 e 
4, na forma do Projeto de Lei de Conversão 
apresentado, e pela rejeição das Emendas 
de nºs 3, 7 e 8. (Relatora: Dep. Jandira Fe-
ghali). As Emendas de nºs 5, 6 e 9, foram in-
deferidas liminarmente por versarem sobre 
matéria estranha, nos termos do art. 4º, § 
4º, da Resolução nº 1/2002-CN, c.c. art. 125 
do Regimento Interno da Câmara dos De-
putados (Questão de Ordem nº 478/2009).

COMISSÃO MISTA: 15/02/2011
PRAZO NA CÂMARA: 01/03/2011
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

19/03/2011 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 01/06/2011

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I – Comissões Permanentes 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABAS-
TECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 13-05-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 7.063/10 – do Sr. Raimundo Go-
mes de Matos – que “modifica a Lei nº 10.438, de 26 
de abril de 2002, para acrescentar parágrafo único ao 

art. 25, de modo a ampliar a aplicação de descontos 
especiais nas tarifas de energia elétrica utilizada nas 
atividades de agricultura irrigada e aqüicultura”. (Apen-
sado: PL 580/2011) 
RELATOR: Deputado VITOR PENIDO. 

PROJETO DE LEI Nº 83/11 – do Sr. Bernardo Santana 
de Vasconcellos – que “dispõe sobre o penhor rural de 
madeira, produtos madeireiros e demais produtos da 
floresta plantada”. 
RELATOR: Deputado PAULO CESAR QUARTIERO. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 11-05-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 6.468/05 – do Senado Federal 
– César Borges – (PLS 517/2003) – que “dispõe so-
bre repactuação e alongamento de dívidas oriundas 
de operações de crédito rural, e dá outras providên-
cias”. (Apensados: PL 3290/2004, PL 956/2007 e PL 
7715/2010) 
RELATOR: Deputado LIRA MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.459/09 – do Senado Federal 
– Raimundo Colombo – (PLS 482/2007) – que “altera 
a Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, que dispõe 
sobre a regulamentação dos dispositivos constitucio-
nais relativos à reforma agrária, previstos no Capítulo 
III do Título VII da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado LIRA MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.980/10 – do Poder Executivo 
– (AV 827/2010) – que “dispõe sobre o Programa de 
Financiamento da Ampliação e Modernização da Frota 
Pesqueira Nacional – Profrota Pesqueira e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado BETO FARO. 

PROJETO DE LEI Nº 18/11 – dos Srs. Maurício Rands 
e Weliton Prado – que “fomenta ações de refloresta-
mento em assentamentos rurais, áreas degradadas 
ou desapropriadas pelo poder público, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado JOSIAS GOMES. 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NA-
CIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: A Definir 
HORÁRIO: 14h 



Maio de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 10 22543 

A – Audiência Pública: 
OBTER ESCLARECIMENTOS SOBRE DESATIVAÇÃO 
DE ESCRITÓRIOS DA ANAC E INVESTIMENTOS DA 
INFRAERO NOS AEROPORTOS. Requerimento nº 
24/11, de autoria do Deputado Gladson Cameli e outro.

Convidados:
SRA. SOLANGE PAIVA VIEIRA, Diretora Presidente 
da ANAC;
SR. RUBENS CARLOS VIEIRA, Diretor de Infraestru-
tura Aeroportuária da INFRAERO. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 13-05-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 728/11 – da Sra. Iracema Por-
tella – que “dispõe sobre abertura de linha de crédito 
subsidiada em instituições bancárias para atender as 
vítimas de calamidades públicas”. 
RELATOR: Deputado NERI GELLER. 

PROJETO DE LEI Nº 758/11 – do Sr. Padre Ton – que 
“altera a Lei nº 8.210, de 19 de julho de 1991, que trata 
da Área de Livre Comércio de Guajará-Mirim, no Es-
tado de Rondônia, para incluir as matérias primas de 
origem animal e os bens finais de informática entre as 
mercadorias beneficiadas pelo regime especial e institui 
benefícios fiscais relativos às contribuições para o Pis/
Pasep, Cofins, Imposto de Importação (II) e Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IP)”. 
RELATOR: Deputado MIRIQUINHO BATISTA. 

PROJETO DE LEI Nº 784/11 – do Sr. João Arruda – 
que “acrescenta o § 3º ao art. 3º da Lei nº 12.340, de 
1º de Dezembro de 2010”. 
RELATORA: Deputada MARINHA RAUPP. 

PROJETO DE LEI Nº 840/11 – do Sr. Chico Alencar 
– que “altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, 
a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, e a Lei nº 
12.340, de 1º de dezembro de 2010, tendo em vista 
assegurar medidas de prevenção de enchentes, des-
lizamentos de terra e eventos similares”. 
RELATOR: Deputado GLAUBER BRAGA. 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Plenário 13, Anexo II da Câmara dos Depu-
tados 
HORÁRIO: 14h30 

A – Audiência Pública: 
Tema: “Debate sobre o Programa Nacional de Banda 
Larga – PNBL” (Requerimento nº 16, de 2011, do De-
putado Bruno Araújo, e Requerimento nº 19, de 2011, 
do Deputado Domingos Neto).

Convidados:
RONALDO SARDENBERG
Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel)
CEZAR ALVAREZ
Secretário-executivo do Ministério das Comunicações 
ANTONIO CARLOS VALENTE
Presidente do Sindicato Nacional das Empresas de 
Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal (Sin-
diTelebrasil)

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 11-5-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.685/06 – do Senado Federal 
– Serys Slhessarenko – (PLS 308/2005) – que “acres-
centa os §§ 4º e 5º ao art. 5º da Lei nº 9.998, de 17 de 
agosto de 2000, que institui o Fundo de Universaliza-
ção dos Serviços de Telecomunicações, para conce-
der preferência, no financiamento de equipamentos de 
telecomunicações, a produtos que utilizem “software 
aberto””. 
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.757/07 – do Sr. Edigar Mão 
Branca – que “obriga as rádios e televisões comerciais 
a informar aos ouvintes ou telespectadores dados sobre 
a autoria e interpretação das obras musicais executa-
das em sua programação”. (Apensados: PL 3841/2008 
e PL 4339/2008) 
RELATOR: Deputado ROMERO RODRIGUES. 

PROJETO DE LEI Nº 2.400/07 – do Sr. Moreira Men-
des – que “dispõe sobre o serviço de telefonia e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado RUY CARNEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.396/08 – do Sr. Eduardo Cunha 
– que “dispõe sobre a comercialização de equipamen-
tos de radiação”. 
RELATOR: Deputado PAULO FOLETTO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.239/09 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “altera o art. 605 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, para alterar o prazo para a publicação 
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do edital de cobrança da contribuição sindical e incluir 
a Internet como veículo de publicação”. 
RELATOR: Deputado MIRO TEIXEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.490/09 – do Sr. Fábio Faria – 
que “institui o Projeto Computador Portátil para Alunos 
de Ensino Superior, Mestrado e Doutorado, no âmbito 
do Programa de Inclusão Digital e dá outra providên-
cias”. (Apensado: PL 6836/2010) 
RELATOR: Deputado PASTOR EURICO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.853/10 – do Sr. Wladimir Costa 
– que “obriga que imagens utilizadas em peças publi-
citárias ou publicadas em veículos de comunicação, 
que tenham sido modificadas com o intuito de alterar 
características físicas de pessoas retratadas, tragam 
mensagem de alerta acerca da modificação”. (Apen-
sado: PL 704/2011) 
RELATOR: Deputado SILAS CÂMARA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.342/10 – do Senado Federal 
– Renato Casagrande – (PLS 245/2007) – que “acres-
centa § 5º ao art. 68 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991, para determinar ao Titular do Cartório de Regis-
tro Civil de Pessoas Naturais a utilização da internet 
para a remessa, ao Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS), do registro dos óbitos mensalmente ocorridos”. 
(Apensado: PL 920/2011) 
RELATOR: Deputado MARCOS MONTES. 

PROJETO DE LEI Nº 7.759/10 – do Senado Federal – 
Renato Casagrande – (PLS 297/2007) – que “altera a 
Lei nº 9.998, de 17 de agosto de 2000, para disciplinar 
a arrecadação da contribuição devida ao Fundo de Uni-
versalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust)”. 
RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.880/10 – do Sr. Mendonça 
Prado – que “dispõe sobre a prestação de serviço te-
lefônico de informações – “telelista””. 
RELATOR: Deputado CLEBER VERDE. 

PROJETO DE LEI Nº 360/11 – do Sr. José Airton – que 
“dispõe sobre a proibição de exposição de conteúdos 
impróprios para crianças em bancas de jornais, vide-
olocadoras, cinemas e sítios da Internet e dá outras 
providências”. 
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA. 

PROJETO DE LEI Nº 401/11 – da Sra. Nilda Gon-
dim – que “acrescenta artigo à Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, que “dispõe sobre a proteção ao 
consumidor e dá outras providências””. 
RELATORA: Deputada LUCIANA SANTOS. 

PROJETO DE LEI Nº 514/11 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “estende os incentivos estabe-
lecidos pela Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, 

a jogos eletrônicos de uso domiciliar”. (Apensados: PL 
899/2011 e PL 943/2011) 
RELATOR: Deputado MANOEL SALVIANO. 

PROJETO DE LEI Nº 533/11 – da Sra. Lauriete – que 
“acrescenta os arts. 265-A, 265-B e 265-C ao Estatuto 
da Criança e do Adolescente”. 
RELATOR: Deputado PASTOR EURICO. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  
E DE CIDADANIA 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 01 
HORÁRIO: 14h30min 
A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 2.861/08 – do Senado Federal 
– Alvaro Dias – (PLS 227/2005) – que “altera a Lei nº 
4.950-A, de 22 de abril de 1966, para estender aos 
técnicos de nível médio, regularmente inscritos nos 
Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia, e nos de Química, o piso salarial míni-
mo”. (Apensados: PL 2875/2004, PL 4159/2004 e PL 
4818/2009) 
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, do 
PL 2875/2004, do PL 4159/2004 e do PL 4818/2009, 
apensados, com emendas. 
Vista conjunta aos Deputados Edson Silva, Maurício 
Quintella Lessa, Mendonça Prado e Vicente Candido, 
em 07/04/2011. 

DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 431/09 
– do Sr. Eduardo Barbosa – que “dá nova redação aos 
arts. 7º, XXXI; 23, II; 24, XIV; 37, VIII; 40, § 4º, I; 201, 
§ 1º; 203, IV e V; 208, III; 227, § 1º, II e § 2º; e 244 da 
Constituição Federal, adaptando-os ao texto da Con-
venção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MARCO FELICIANO. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 479/10 
– do Sr. Sebastião Bala Rocha – que “acrescenta o 
inciso LXXIX ao art. 5º da Constituição Federal, para 
Incluir o acesso à Internet em alta velocidade entre os 
direitos fundamentais do cidadão”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 
PARECER: pela admissibilidade. 
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 528/10 
– do Sr. Eduardo Barbosa – que “acrescenta disposi-
tivos ao art. 203 da Constituição Federal, para garan-
tir uma renda mínima para a pessoa com deficiência 
intelectual, com autismo ou com deficiência múltipla”. 
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR. 
PARECER: pela admissibilidade. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 1.645/99 – do Sr. Pedro Fernandes 
– que “acrescenta os arts. 59-A e 59-B à Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, para incluir, no conteúdo 
programático dos cursos formadores de profissionais 
docentes, as disciplinas “noções da linguagem braille” 
e “noções da linguagem dos surdos e mudos”, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e das Emendas da Comissão de 
Seguridade Social e Família. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 1.915/99 – do Senado Federal 
– Freitas Neto – (PLS 191/1999) – que “dispõe sobre 
a criação do Centro Nacional para Estudos, Conser-
vação e Manejo das Plantas Medicinais Brasileiras”. 
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO. 
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicida-
de deste e das Emendas da Comissão de Defesa do 
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias. 

PROJETO DE LEI Nº 6.411/05 – do Senado Fede-
ral – Tião Viana – (PLS 71/2003) – que “altera a Lei 
nº 8.689, de 27 de julho de 1993, que dispõe sobre a 
extinção do Instituto Nacional de Assistência Médica 
da Previdência Social (Inamps) e dá outras providên-
cias, para que a prestação de contas dos gestores do 
Sistema Único de Saúde (SUS) ao Poder Legislativo 
estenda-se à esfera federal de governo”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 1.258/07 – do Senado Federal 
– Paulo Paim – (PLS 127/2005) – que “altera a Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre a or-
ganização da seguridade social, institui plano de cus-
teio, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI 
Nº 261/99 – que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
inserção nas embalagens de roupas íntimas de orien-
tações impressas sobre a importância de exames 
preventivos de câncer de mama, colo de útero e de 
próstata, e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação do Substi-
tutivo do Senado, com subemendas de redação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.120/04 – do Sr. Edson Eze-
quiel – que “estabelece o fornecimento periódico de 
um Kit de saúde dentária, aos alunos da rede pública 
de educação fundamental, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com emenda, e da Emenda 
nº 1 da Comissão de Educação e Cultura; e pela in-
constitucionalidade da Emenda nº 2. 

PROJETO DE LEI Nº 49/07 – do Sr. Neilton Mulim – 
que “estabelece a obrigatoriedade da comunicação 
ao Congresso Nacional da situação dos imigrantes no 
Brasil e dos emigrantes brasileiros no exterior”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 
PARECER: pela inconstitucionalidade e, no mérito 
pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 1.266/07 – da Sra. Sueli Vidi-
gal – que “altera o caput do art. 3º da Lei nº 8.080, de 
19 de setembro de 1990, incluindo a atividade física 
como fator determinante e condicionante da saúde, e 
dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 16-05-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 6.073/05 – do Senado Federal 
– Marcelo Crivella – (PLS 421/2003) – que “altera o 
§ 1º do art. 1.331 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002 – Código Civil, para restringir o poder de dis-
posição dos proprietários de abrigos para veículos, 
ressalvado o disposto em convenção de condomínio”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 
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PROJETO DE LEI Nº 118/11 – do Sr. Hugo Leal – que 
“altera a Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que 
estabelece normas para a concessão de assistência 
judiciária aos necessitados”. (Apensados: PL 540/2011 
e PL 717/2011) 
RELATOR: Deputado PASTOR MARCO FELICIANO. 

PROJETO DE LEI Nº 799/11 – do Sr. Paulo Abi-Ackel 
– que “acrescenta à Lei nº 5.478 de 25 de Julho de 
1968, que regulamenta a ação de alimentos, o art. 24-A 
para dispor sobre a inclusão, em Serviços de Prote-
ção ao Crédito, daquele que deixar, sem justo motivo, 
de pagar a pensão alimentícia judicialmente fixada”. 
(Apensado: PL 906/2011) 
RELATOR: Deputado ANTONIO BULHÕES. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 334/99 – do Sr. Pedro Fernan-
des – que “dá nova redação ao inciso I do art. 5º e 
acrescenta § 3º ao art. 16 da Lei nº 7.827, de 27 de 
setembro de 1989, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado NILTON CAPIXABA. 

PROJETO DE LEI Nº 178/03 – do Sr. Reginaldo Lopes 
– que “acresce Seção I – A e altera os artigos 156 e 
157 da Lei nº 8.069, de 1990 – Estatuto da Criança e 
do Adolescente e dá outras providências”. (Apensado: 
PL 760/2003) 
RELATOR: Deputado WILSON FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.319/03 – do Sr. João Grandão 
e outros – que “acrescenta dispositivos à Lei nº 8.287, 
de 20 de dezembro de 1991, para estender o benefício 
do seguro-desemprego aos agricultores familiares do 
Semi-Árido Nordestino e do Vale do Jequitinhonha, nas 
condições que especifica”. (Apensado: PL 3639/2004) 
RELATOR: Deputado JILMAR TATTO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.228/04 – do Sr. Lincoln Porte-
la – que “dispõe sobre as diretrizes gerais da política 
pública para promoção da cultura de paz e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado RONALDO FONSECA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.573/04 – do Sr. Sarney Filho 
– que “dispõe sobre a co-gestão de unidades de con-
servação”. 
RELATOR: Deputado SIBÁ MACHADO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.773/06 – do Sr. Antonio Car-
los Mendes Thame – que “altera a Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, que “regulamenta o art. 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal, institui normas para licita-
ções e contratos da Administração Pública e dá outras 
providências”, para vedar pagamentos antecipados”. 
RELATOR: Deputado FABIO TRAD. 

PROJETO DE LEI Nº 688/07 – do Senado Federal – 
Sérgio Cabral – (PLS 27/2004) – que “altera o art. 50 
da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, para criar o 
Cadastro Nacional de Adoções, constituído do registro 
de crianças e adolescentes em condições de serem 
adotadas e de pessoas interessadas na adoção”. 
RELATOR: Deputado WILSON FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 786/07 – do Sr. Jorge Tadeu Mu-
dalen – que “estabelece a obrigatoriedade do Poder 
Público oferecer exame de acuidade auditiva e visual 
para os alunos que ingressam no ensino fundamental”. 
RELATOR: Deputado WILSON FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 838/07 – do Sr. Marcos Montes 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade da presença 
do orientador educacional nas instituições públicas de 
educação básica”. (Apensado: PL 2238/2007) 
RELATOR: Deputado JORGINHO MELLO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.236/08 – do Senado Federal 
– Marconi Perillo – (PLS 506/2007) – que “altera a Lei 
nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece 
diretrizes nacionais para o saneamento básico, para 
determinar a manutenção preventiva das redes de 
drenagem pluvial”. 
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 3.545/08 – do Sr. Eduardo Cunha 
– que “cria o programa de incentivo ao atendimento 
voluntário para alunos com deficiência no aprendiza-
do escolar”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.297/08 – do Sr. Homero Pe-
reira – que “altera o art. 73 da Lei nº 9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998 (Lei de Crimes Ambientais), para 
especificar a destinação dos valores arrecadados em 
pagamento de multas por infração ambiental”. 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.610/09 – do Sr. José Guima-
rães – que “modifica a Lei nº 9.954, de 06 de janeiro 
de 2000, que dispõe sobre a Companhia de Desen-
volvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba 
– CODEVASF, e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.651/09 – do Sr. Gilmar Ma-
chado – que “altera o art. 26 da Lei n° 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional”. 
RELATOR: Deputado JILMAR TATTO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.436/09 – do Sr. Henrique Edu-
ardo Alves – que “revoga o art. 10 da Lei nº 9.527, de 
10 de dezembro de 1997, que veda o recebimento de 
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aposentoria ou pensão por intermédio de conta cor-
rente conjunta”. 
RELATOR: Deputado DR. GRILO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.464/09 – da Sra. Gorete Pe-
reira – que “institui o Dia Nacional do Fisioterapeuta e 
do Terapeuta Ocupacional”. 
RELATOR: Deputado DR. GRILO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.245/10 – do Senado Federal 
– Eduardo Azeredo – (PLS 437/2009) – que “inclui o 
nome do cidadão Pedro Aleixo na galeria dos que fo-
ram ungidos pela Nação Brasileira para a Suprema 
Magistratura”. 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 1.170/07 – do Senado Federal 
– Senador Paulo Paim – (PLS 178/2003) – que “alte-
ra o art. 143 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 
– Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, para 
ampliar as hipóteses de vedação da divulgação de 
nomes de crianças e adolescentes”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 1.009/99 – do Sr. Enio Bacci – 
que “autoriza a entrada de pessoas ostomizadas pela 
porta dianteira dos veículos de transporte coletivo e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 12-05-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 2.808/97 – do Sr. Jair Bolsonaro 
– que “altera o art. 83 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””. (Apensados: 
PL 1596/2003 e PL 6081/2005) 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.056/97 – do Senado Federal 
– Emília Fernandes – (PLS 77/1996) – que “dispõe 
sobre a produção, a utilização e a comercialização no 

território brasileiro de substâncias químicas do grupo 
dos clorofluorocarbonos (CFC)”. 
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.694/99 – da Sra. Luiza Erundina 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de cardápio em 
Método Braille nos restaurantes, bares e lanchonetes”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.781/99 – do Sr. Jovair Aran-
tes – que “dispõe sobre o cancelamento das sanções 
administrativas que discrimina, aplicadas a servidores 
públicos, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PROJETO DE LEI Nº 2.661/00 – do Senado Federal 
– Eduardo Suplicy – (PLS 66/1999) – que “institui a 
linha oficial de pobreza e estabelece que o Governo 
Federal deverá definir metas de progressiva erradica-
ção da pobreza e diminuição das desigualdades so-
cioeconômicas, e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada BRUNA FURLAN. 

PROJETO DE LEI Nº 5.418/05 – da Sra. Luiza Erun-
dina – que “declara o Educador Paulo Freire Patrono 
da Educação Brasileira”. (Apensado: PL 6995/2006) 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.049/05 – do Sr. Alex Canziani 
– que “dispõe sobre a regulamentação do exercício da 
profissão de Cozinheiro”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PROJETO DE LEI Nº 6.740/06 – do Sr. Marco Maia – 
que “acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 
1º de maio de 1943, para dispor sobre o ritmo de tra-
balho e a prevenção da fadiga”. 
RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.186/07 – da Sra. Elcione Bar-
balho – que “altera a Lei nº 10.779, de 25 de novem-
bro de 2003, para estender ao catador de caranguejo 
o benefício do seguro-desemprego durante o período 
do defeso da espécie”. 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 

PROJETO DE LEI Nº 2.766/08 – do Sr. Nelson Pelle-
grino – que “reconhece a Profissão de Salva-Vidas”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PROJETO DE LEI Nº 4.030/08 – do Sr. Otavio Leite 
– que “acrescenta os incisos VII, VIII e IX ao art. 21 
e os arts. 32-A, 32-B e 32-C, à Lei nº 11.771, de 17 
de setembro de 2008 que dispõe sobre a Política Na-
cional de Turismo, define as atribuições do Governo 
Federal no planejamento, desenvolvimento e estímu-
lo ao setor turístico; revoga a Lei nº 6.505, de 13 de 
dezembro de 1977, o Decreto- Lei nº 2.294, de 21 de 
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novembro de 1986, e dispositivos da Lei nº 8.181, de 
28 de março de 1991; e dá outras providências”. (Apen-
sados: PL 4031/2008, PL 4033/2008, PL 4032/2008 e 
PL 4034/2008) 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 5.759/09 – da Sra. Gorete Pereira 
– que “denomina Açude Deputado Francisco Diógenes 
Nogueira, o Açude Figueiredo, localizado no município 
de Alto Santo, no Ceará”. 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 

PROJETO DE LEI Nº 7.483/10 – do Sr. Osmar Terra – 
que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor 
sobre o exame de aptidão física e mental”. 
RELATOR: Deputado FABIO TRAD. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 4.354/98 – do Sr. Antonio Carlos 
Pannunzio – que “altera o art. 105 da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código Nacional de 
Trânsito”. (Apensados: PL 4441/1998 e PL 4556/1998) 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 704/99 – do Sr. Enio Bacci – que 
“permite acesso à Carteira Nacional de Habilitação, 
categoria “C”, a motoristas que não tenham cometido 
infração gravíssima ou reincidido em infração grave”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 4.164/04 – do Sr. Rafael Guerra 
e outros – que “altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 
1998, a Lei dos Planos de Saúde, para definir ampli-
tude de cobertura para realização de transplantes”. 
(Apensado: PL 7128/2006) 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 195/07 – do Sr. Sandes Júnior 
– que “altera a redação do caput e § 1º do art. 588 da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT”. 
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-05-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 7.500/06 – da Sra. Professora 
Raquel Teixeira – que “acrescenta o art. 86-A à Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional, para de-
terminar a obrigatoriedade da assistência psicológi-
ca a educadores e educandos da educação básica”. 
(Apensado: PL 653/2007) 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 176/07 – do Sr. Fábio Souto – 
que “veda a cobrança de taxa de inscrição em vestibu-
lar para alunos egressos da rede pública de ensino”. 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO DA 
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA 
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇO PÚBLICO 
LOCAL: Anexo II, Plenário 07 
HORÁRIO: 14h30min 
A – Audiência Pública: 
(Requerimentos nº 26/11 do Deputado Eleuses Paiva, 
nºs 14/11 e 15/11 do Deputado Dimas Ramalho, nº 18 
do Deputado Nelson Marquezelli e nº 21/11 do Depu-
tado Sabino Castelo Branco) 
Tema:
“Debater a relação de trabalho entre os médicos pres-
tadores de serviços e os planos de saúde”.
Convidados:
JOSÉ LUIZ DO AMARAL
Presidente da Associação Médica Brasileira
MAURÍCIO CESCHIN
Presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar
POLYANNA CARLOS DA SILVA
Supervisora Institucional da Associação Brasileira de 
Defesa do Consumidor – Proteste
JOSÉ CECHIN
Diretor Executivo da Federação Nacional de Saúde 
Suplementar – FENASAÚDE
DIOGO THOMSON DE ANDRADE
Diretor do Departamento de Proteção e Defesa Eco-
nômica do Ministério da Justiça

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 13-05-11 
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Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 7.409/10 – do Sr. Fábio Faria – 
que “dispõe sobre a obrigatoriedade das agências de 
automóveis, novos ou usados, informarem o valor dos 
tributos e eventuais multas para que o veículo possa 
circular livremente”. 
RELATOR: Deputado VALADARES FILHO. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 11-05-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 641/11 – do Sr. Geraldo Resen-
de – que “altera a Lei nº 11.771, de 2008, para acres-
centar-lhe inciso estabelecendo multa aos meios de 
hospedagem que não cumprirem a diária de 24 horas, 
e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada ANA ARRAES. 

PROJETO DE LEI Nº 649/11 – do Sr. Neilton Mulim – 
que “torna-se obrigatório o tabelamento de preços dos 
medicamentos genéricos”. 

RELATOR: Deputado CÉSAR HALUM. 
PROJETO DE LEI Nº 691/11 – do Sr. Weliton 

Prado – que “obriga aeroportos, shoppings, centros 
e empreendimentos comerciais e supermercados de 
grande porte, a disponibilizarem uma sala para a ins-
talação dos postos do Procon”. 
RELATOR: Deputado JOSEPH BANDEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 720/11 – do Sr. Weliton Prado 
– que “dispõe sobre a vedação da chamada “tarifa 
amarela” na cobrança da tarifa de energia elétrica e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado OTONIEL LIMA. 

PROJETO DE LEI Nº 731/11 – do Sr. Wilson Filho – 
que “acresce o inciso XIV, ao art. 39 da Lei nº 8.078, 
de 11 de setembro de 1990 -Código de Defesa do Con-
sumidor, para fins de considerar abusiva a prática do 
fornecedor oferecer promoção para captação de novos 
consumidores, sem estendê-la àqueles com os quais 
já mantém contrato de relação de consumo”. 
RELATOR: Deputado CARLOS SAMPAIO. 

PROJETO DE LEI Nº 767/11 – do Sr. Lincoln Portela – 
que “obriga a inscrição de mensagem nos rótulos dos 
alimentos ofertados ao consumidor alertando sobre a 
existência de ingredientes suínos”. 
RELATORA: Deputada LAURIETE. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 13-05-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 110/11 – do Sr. Sandes Júnior 
– (PL 4911/2009) – que “acrescenta o art. 2ºA à Lei 
nº 10.214, de 27 de março de 2001”. (Apensado: PL 
713/2011) 

PROJETO DE LEI Nº 579/11 – da Sra. Nilda Gondim 
– que “dispõe sobre a preferência de assentos em áre-
as destinadas à alimentação nos shoppings centers e 
centros comerciais para as pessoas que especifica”. 
RELATOR: Deputado FRANCISCO PRACIANO. 

PROJETO DE LEI Nº 595/11 – do Sr. Dr. Aluizio – que 
“acrescenta o art. 6-A à Lei nº 5.991 de 17 de dezem-
bro de 1973, para dispor sobre o recolhimento e o 
descarte consciente de medicamentos”. 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 

PROJETO DE LEI Nº 628/11 – da Sra. Nilda Gon-
dim – que “altera a redação de dispositivos da Lei nº 
10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade 
de atendimento às pessoas que especifica e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 

PROJETO DE LEI Nº 652/11 – do Sr. Hugo Leal – que 
“dispõe sobre o direito do consumidor a substituição 
imediata de aparelho de telefonia móvel defeituoso”. 
RELATOR: Deputado JOÃO LYRA. 

PROJETO DE LEI Nº 656/11 – do Sr. Marçal Filho – 
que “dispõe sobre a gratuidade e desconto proporcio-
nal para utilização de estacionamentos pelos idosos, 
e fixa providências”. 
RELATOR: Deputado DR. CARLOS ALBERTO. 

PROJETO DE LEI Nº 683/11 – do Sr. Weliton Prado – 
que “estabelece condições para o comércio varejista 
e da outras providências”. 
RELATOR: Deputado ÂNGELO AGNOLIN. 

PROJETO DE LEI Nº 709/11 – do Sr. Weliton Prado 
– que “institui o certificado Parceiros da Ressocializa-
ção às pessoas jurídicas que contratarem egressos e 
sentenciados acautelados do sistema prisional e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ AUGUSTO MAIA. 
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PROJETO DE LEI Nº 710/11 – do Sr. Weliton Prado 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade da afixação de 
cartazes em boates e casas noturnas alertando sobre 
os riscos do uso das drogas”. 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 

PROJETO DE LEI Nº 715/11 – do Sr. Romero Rodri-
gues – que “dispõe sobre a criação de Zona de Pro-
cessamento de Exportação (ZPE) no Município de 
Campina Grande, no Estado da Paraíba”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 721/11 – do Sr. Edson Pimenta 
– que “obriga as empresas e produtores de florestas 
plantadas a destinar no mínimo 5% da sua produção 
de madeira em toras para a construção civil, movelei-
ra, construção naval, etc”. 
RELATOR: Deputado RENATO MOLLING. 

PROJETO DE LEI Nº 722/11 – do Sr. Jorge Corte Real 
– que “estabelece medidas de estímulo ao investimen-
to, altera o art. 1º da Lei nº 11.529, de 22 de outubro 
de 2007, e dá outras providências” 
RELATOR: Deputado RENATO MOLLING. 

PROJETO DE LEI Nº 754/11 – do Sr. Hugo Leal – que 
“altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, de 
forma a obrigar as montadoras e importadoras de ve-
ículos automotores a fornecerem garantia adicional 
aos consumidores de veículos automotores novos, 
nos termos que especifica”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 776/11 – do Sr. Washington Reis 
– que “determina que parques de diversão disponham 
de gerador de energia elétrica de reserva”. 
RELATOR: Deputado ANDRE MOURA. 

PROJETO DE LEI Nº 806/11 – do Sr. Márcio Macêdo 
– que “dispõe sobre a criação do Programa Nacional 
de Substituição e Suprimento de Fontes de Energia 
para Estabelecimentos Alimentares e dá outras pro-
vidências”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO TORRES. 

PROJETO DE LEI Nº 835/11 – do Sr. Claudio Cajado 
– que “dispõe sobre normas para o registro de domí-
nios de internet nas categorias sob o .br” 
RELATOR: Deputado LUIS TIBÉ. 

PROJETO DE LEI Nº 895/11 – do Sr. Paulo Pimenta – 
que “institui contribuição incidente sobre a produção de 
cerveja com álcool e sobre despesa com propaganda 
e publicidade do referido produto”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 896/11 – do Sr. Dimas Rama-
lho – que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor 

e dá outras providências, para determinar o acesso 
gratuito dos assinantes do sistema de telefonia móvel 
aos serviços 0800”. 
RELATOR: Deputado MIGUEL CORRÊA. 

PROJETO DE LEI Nº 900/11 – da Sra. Nilda Gondim 
– que “acrescenta § 3º ao art. 12 da Lei nº 11.788, de 
25 de setembro de 2008, para estabelecer valores mí-
nimos para bolsas de estágio”. 
RELATOR: Deputado MIGUEL CORRÊA. 

PROJETO DE LEI Nº 901/11 – da Sra. Erika Kokay – 
que “dá nova redação aos arts. 3º, 4º e 5º e acrescenta 
art. 5º-A e §§ 3º e 4º ao Art. 1.º da Lei n° 11.770, de 09 
de setembro de 2008, que cria o Programa Empresa Ci-
dadã, destinado à prorrogação da licença-maternidade 
mediante concessão de incentivo fiscal, para ampliar 
a licença-paternidade para os casos mencionados”. 
RELATOR: Deputado RONALDO ZULKE. 

PROJETO DE LEI Nº 917/11 – do Sr. Washington Reis 
– que “dispõe sobre instalação de amassadores de lata 
em bares e restaurantes”. 
RELATOR: Deputado FELIPE BORNIER. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

SUBCOMISSÃO ESPECIAL DA CAIXA  
ECONÔMICA FEDERAL (CEF)

Destinada a acompanhar e fiscalizar os procedimentos 
adotados pela Caixa Econômica Federal no processo 
de repasse e financiamento de projetos municipais.
Requerimento nº 11/11, de autoria do Deputado Hugo 
Motta.
LOCAL: Sala da Presidência da CDU – Anexo II, Ala 
C, Sala 188. 
HORÁRIO: 16h 
Reunião de Instalação: 
A – Escolha do Presidente e do Relator.
B – Definição do roteiro dos trabalhos.

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 13-05-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
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PROJETO DE LEI Nº 7.914/10 – do Sr. Bonifácio de 
Andrada – que “regulamenta construções nas áreas 
metropolitanas”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO DORNER. 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 13-05-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 257/11 – do Sr. Arnaldo Jordy – 
que “torna obrigatória a inserção de cláusula protetora 
de direitos humanos em contratos de financiamentos 
concedidos por instituições oficiais”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 11 
HORÁRIO: 14h 
A – Audiência Pública: 
TEMA: Plano Nacional Setorial de Museus.
(Requerimento nº 13/11, do Deputado Angelo Vanhoni, 
aprovado em 06/04/2011)
Convidado:
JOSÉ DO NASCIMENTO JÚNIOR
Presidente do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM)

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 13-05-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 515/11 – do Sr. Josias Gomes – 
que “denomina “Barragem Dom Mário Zanetta” a “Bar-
ragem Gasparinho”, situada no município de Coronel 
João Sá, no Estado da Bahia”. 
RELATOR: Deputado RUI COSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 522/11 – da Sra. Ana Arraes – 
que “inscreve o nome de Bárbara Pereira de Alencar 
no “Livro dos Heróis da Pátria””. 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 

PROJETO DE LEI Nº 541/11 – do Sr. Weliton Prado – 
que “dispõe sobre a política estadual de incentivo ao 
direito dos alunos das instituições da rede pública de 
ensino a terem acesso ao cinema”. 
RELATOR: Deputado PAULO PIMENTA. 

PROJETO DE LEI Nº 545/11 – do Sr. Inocêncio Oli-
veira – que “concede ao Município de Jaboatão dos 
Guararapes, Estado de Pernambuco, a denominação 
de “A Capital Heróica do Brasil””. 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 550/11 – do Sr. Weliton Prado – 
que “obriga os estabelecimentos de ensino a disponi-
bilizarem assentos proporcionalmente adequados às 
pessoas obesas”. 
RELATOR: Deputado RENAN FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 556/11 – do Sr. Weliton Prado – 
que “dispõe sobre os direitos e deveres dos estudantes 
e das entidades estudantis”. 
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL. 

PROJETO DE LEI Nº 563/11 – do Sr. Lindomar Gar-
çon – que “dispõe sobre a garantia de cursos profis-
sionalizantes e estágios a adolescentes residentes em 
orfanatos e/ou abrigos”. 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 

PROJETO DE LEI Nº 576/11 – do Sr. Onofre Santo 
Agostini – que “dispõe sobre o enquadramento das 
instituições educacionais oficiais criadas por lei esta-
dual ou municipal, existentes na data da promulgação 
da Constituição Federal no que dispõem os arts. 157, 
I, e 158, I, da Constituição”. 
RELATOR: Deputado ROGÉRIO PENINHA MENDON-
ÇA. 

PROJETO DE LEI Nº 608/11 – do Sr. Roberto de Luce-
na – que “institui o direito a passe livre, em transporte 
público, a acompanhantes de crianças matriculadas 
em educação infantil”. 
RELATORA: Deputada PROFESSORA DORINHA SE-
ABRA REZENDE. 

PROJETO DE LEI Nº 615/11 – do Sr. Marco Tebaldi – 
que “confere à Cidade de Joinville, no Estado de San-
ta Catarina, o título de “Capital Nacional da Dança””. 
RELATOR: Deputado PEDRO UCZAI. 

PROJETO DE LEI Nº 616/11 – do Sr. Marco Tebaldi – 
que “confere à Cidade de Joinville, no Estado de Santa 
Catarina, o título de “Capital Nacional das Bicicletas””. 
RELATOR: Deputado PEDRO UCZAI. 
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PROJETO DE LEI Nº 617/11 – do Sr. Marco Tebaldi 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de giz 
antialérgico nas escolas públicas e privadas e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado STEPAN NERCESSIAN. 

PROJETO DE LEI Nº 630/11 – do Sr. Luiz Noé – que 
“inscreve o nome de Rubens Beyrodt Paiva no “Livro 
dos Heróis da Pátria””. 
RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA. 

PROJETO DE LEI Nº 706/11 – do Sr. Enio Bacci – que 
“cria a Semana da Reciclagem e Meio Ambiente nas 
escolas públicas e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado OZIEL OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 748/11 – do Sr. João Arruda – 
que “confere ao Município da Lapa – Paraná o título 
de “Capital Nacional do Automóvel Antigo””. 
RELATOR: Deputado ANGELO VANHONI. 

PROJETO DE LEI Nº 772/11 – da Sra. Rosinha da 
Adefal – que “acrescenta o § 7º ao art. 26 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, para incluir, 
nos currículos do ensino fundamental e médio, o tema 
da acessibilidade”. 
RELATORA: Deputada MARA GABRILLI. 

PROJETO DE LEI Nº 783/11 – do Sr. José Priante – 
que “declara o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, em 
Belém do Pará, Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil”. 
RELATOR: Deputado ALESSANDRO MOLON. 

PROJETO DE LEI Nº 819/11 – do Sr. Onofre Santo 
Agostini – que “confere ao Município de Maravilha, 
no Estado de Santa Catarina, o título de Cidade das 
Crianças”. 
RELATOR: Deputado JORGINHO MELLO. 

PROJETO DE LEI Nº 831/11 – da Sra. Nilda Gondim – 
que “dispõe sobre o exercício da Profissão de Agente 
de Turismo”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ DE FILIPPI. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 7.504/10 – do Senado Fede-
ral – Sérgio Zambiasi – (PLS 51/2010) – que “dispõe 
sobre a inscrição do nome do Padre Roberto Landell 
de Moura no Livro dos Heróis da Pátria” (Apensado: 
PL 869/2011) 
RELATOR: Deputado RAUL HENRY. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

REUNIÃO 

LOCAL: Anexo II, Plenário 04 
HORÁRIO: 14h30min 

CICLO DE CONFERÊNCIAS PARA DEBATER  
A REFORMA TRIBUTÁRIA

1º Conferência
Tema:
Proposta do Governo para a Reforma Tributária
Expositor:
Sr. Nelson Barbosa, Secretário-Executivo do Ministério 
da Fazenda, representando o Ministro Guido Mantega.

REUNIÃO ORDINÁRIA 

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO  
SISTEMA FINANCEIRO 

LOCAL: Sala da Presidência, Anexo II, Sala 136-C 
HORÁRIO: 17h 
A – 
Reunião Deliberativa: 
Tema:
Debater a MP nº 518/10. 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS  
ASSUNTOS FEDERATIVOS 

LOCAL: Sala da Presidência, Anexo II, Sala 136-C 
HORÁRIO: 18h 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 13-05-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 5.038/05 – do Sr. Nelson Bor-
nier – que “concede isenção de pagamento de pedágio 
para os veículos ciclomotores, motos, motocicletas, 
motonetas e triciclos”. (Apensados: PL 6753/2006 e 
PL 1023/2007) 
RELATOR: Deputado AGUINALDO RIBEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.503/05 – do Senado Federal 
– Roberto Saturnino – (PLS 199/2003) – que “dispõe 
sobre a destinação a ser dada aos valores relativos às 
cotas de fundos de investimento em títulos e valores 
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mobiliários representativas de fundos fiscais criados 
pelo Decreto-Lei nº 157, de 10 de fevereiro de 1967, 
não-resgatadas por seus respectivos titulares”. 
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELINO. 

PROJETO DE LEI Nº 980/07 – do Sr. Chico Alencar – 
que “dispõe sobre os comprovantes de pagamentos 
emitidos por terminais eletrônicos”. (Apensados: PL 
4921/2009 (Apensado: PL 7518/2010), PL 4993/2009, 
PL 5449/2009, PL 5714/2009 e PL 690/2011) 
RELATOR: Deputado AELTON FREITAS. 

PROJETO DE LEI Nº 1.236/07 – do Sr. Eduardo Gomes 
– que “dispõe sobre novos investimentos em geração 
de energia elétrica por meio de pequenas centrais hi-
drelétricas e fontes alternativas”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GUIMARÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.375/07 – do Sr. Otavio Leite 
e outros – que “classifica como atividade econômica 
exportadora, o setor de turismo receptivo”. 
RELATOR: Deputado RUI PALMEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.389/07 – do Sr. Fernando Co-
elho Filho – que “dispõe sobre a incidência da Contri-
buição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre receitas 
decorrentes da venda de produtos derivados de horti-
fruticultura irrigada e outras providências”. 
RELATORA: Deputada CARMEN ZANOTTO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.555/07 – da Sra. Sandra Ro-
sado – que “concede subvenção econômica ao pre-
ço do óleo diesel consumido por produtores rurais e 
transportadores de insumos e produtos destinados ou 
provenientes da atividade agrícola”. 
RELATOR: Deputado ANDRE VARGAS. 

PROJETO DE LEI Nº 2.644/07 – do Sr. Andre Vargas 
– que “concede isenção do Imposto sobre Produtos 
Industrializados para os veículos de transporte de mer-
cadorias, quando adquiridos por feirantes, nas condi-
ções que estabelece”. (Apensados: PL 3973/2008 e 
PL 4157/2008) 
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELINO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.978/08 – do Senado Federal – 
Marcelo Crivella – (PLS 110/2004) – que “altera a Lei 
nº 6.905, de 11 de maio de 1981, para destinar a renda 
líquida de um concurso anual de prognóstico sobre o 
resultado de sorteios de números para as Associações 
da Cruz Vermelha Brasileira”. 
RELATOR: Deputado VALMIR ASSUNÇÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.688/08 – do Sr. Mendonça 
Prado – que “dispõe sobre a isenção do Imposto de 
Renda para o transportador individual de passageiro 
na categoria de aluguel”. 
RELATOR: Deputado AGUINALDO RIBEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.712/09 – do Sr. Renato Molling – 
que “altera o art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro 
de 1995, para incluir as despesas com segurança nas 
deduções permitidas para efeito de apuração da base 
de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas Físicas”. 
RELATOR: Deputado MÁRCIO REINALDO MOREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.733/09 – do Senado Federal 
– Valdir Raupp – (PLS 349/2007) – que “dispõe sobre 
a Criação de Zona de Processamento de Exportação 
(ZPE) no Município de Guajará-Mirim, no Estado do 
Rondônia”. (Apensado: PL 5387/2009) 
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELINO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.745/09 – do Senado Federal – 
João Vicente Claudino – (PLS 379/2007) – que “dispõe 
sobre a criação de Zona de Processamento de Exporta-
ção (ZPE) no Município de Picos, no Estado do Piauí”. 
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELINO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.083/09 – do Sr. Jefferson Cam-
pos – que “dispõe sobre o imposto de renda incidente 
no mês de dezembro de cada ano sobre os rendimen-
tos de trabalho não assalariado”. 
RELATOR: Deputado AUDIFAX. 

PROJETO DE LEI Nº 6.266/09 – do Sr. Ivan Valente 
– que “dispõe sobre compensações orçamentárias e 
financeiras para a área de educação nos casos de re-
núncia fiscal associada a impostos e transferências na 
União, nos Estados e Distrito Federal e nos Municípios”. 
RELATOR: Deputado JEAN WYLLYS. 

PROJETO DE LEI Nº 6.287/09 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, 
para regular o registro de contrato de transferência de 
tecnologia”. 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.369/09 – do Sr. Vinicius Car-
valho – que “dispõe sobre a prorrogação da data de 
vencimento de boleto de cobrança bancária, durante 
período de greve”. (Apensado: PL 6461/2009) 
RELATOR: Deputado EDMAR ARRUDA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.402/09 – do Sr. Moacir Miche-
letto – que “reduz a zero as alíquotas da Contribuição 
para o Pis/Pasep e da Cofins incidentes sobre opera-
ções com inibidores de urease”. 
RELATOR: Deputado CLÁUDIO PUTY. 

PROJETO DE LEI Nº 6.631/09 – do Sr. Vanderlei Ma-
cris – que “acrescenta alínea ao inciso II do art. 8º da 
Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para incluir 
as despesas veterinárias nas deduções da base de 
cálculo do imposto de renda das pessoas físicas”. 
RELATOR: Deputado JEAN WYLLYS. 
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PROJETO DE LEI Nº 7.248/10 – do Sr. Otavio Leite 
– que “altera o art. 10 da Lei nº 10.833, de 29 de de-
zembro de 2003, para alterar o regime de tributação 
aplicável às contribuições ao Programa de Integração 
Social – PIS e para o Financiamento da Seguridade 
Social – COFINS incidente sobre a atividade fim dos 
centros de convenções”. 
RELATOR: Deputado CLÁUDIO PUTY. 

PROJETO DE LEI Nº 7.757/10 – do Senado Federal – 
Renan Calheiros – (PLS 268/2009) – que “altera a Lei 
nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que “dispõe sobre 
a Isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados 
– IPI, na aquisição de automóveis para utilização no 
transporte autônomo de passageiros, bem como por 
pessoas portadoras de deficiência fisica, e dá outras 
providências”, para dispor sobre a isenção de automó-
veis com capacidade para até 7 (sete) passageiros, 
destinados à utilização na categoria de aluguel (táxi)”. 
RELATOR: Deputado JÚNIOR COIMBRA. 

PROJETO DE LEI Nº 219/11 – do Sr. Sandes Júnior – 
que “modifica o art. 23 da Lei nº 6.830, de 1980 para 
permitir a arrematação com valor inferior ao dado pela 
avaliação ainda em primeiro leilão”. 
RELATOR: Deputado EDMAR ARRUDA. 

PROJETO DE LEI Nº 407/11 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “acrescenta parágrafo ao art. 
11 da Lei nº 6.830, de 1980, proibindo a penhora de 
depósitos bancários à vista, quando da cobrança da 
dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Municípios e das respectivas autarquias”. 
RELATOR: Deputado AMAURI TEIXEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 409/11 – do Sr. Dr. Ubiali – que 
“modifica os arts. 7º, 9º, 16 e 20 da Lei nº 7.827, de 
27 de setembro de 1989, alterada pela Lei nº 10.177, 
de 12 de janeiro de 2001”. 
RELATOR: Deputado JORGE CORTE REAL. 

PROJETO DE LEI Nº 426/11 – do Sr. Hugo Leal – que 
“dispõe sobre a informação ao contribuinte da restitui-
ção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF)”. 
RELATOR: Deputado JAIRO ATAÍDE. 

PROJETO DE LEI Nº 436/11 – do Sr. Walter Tosta – 
que “concede isenção tributária a templos, cultos, de-
mais instituições religiosas e entidades vinculadas”. 
RELATOR: Deputado AUDIFAX. 

PROJETO DE LEI Nº 438/11 – do Sr. Inocêncio Oliveira 
– que “define condições para a liberação de recursos 
federais aos Municípios nas hipóteses que especifica”. 
RELATOR: Deputado JORGE CORTE REAL. 

PROJETO DE LEI Nº 494/11 – do Sr. Zonta – que “al-
tera a Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, para 

equiparar o percentual incidente sobre o rendimento 
bruto do contribuinte que transporta carga e passa-
geiro para a apuração da base de cálculo do imposto 
de renda pessoa física ao aplicado na legislação pre-
videnciária”. 
RELATOR: Deputado AMAURI TEIXEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 526/11 – do Sr. Walter Tosta – 
que “concede isenção tributária às academias, clubes 
e entidades que promovam atividades desportivas com 
a participação de idosos e deficientes”. 
RELATOR: Deputado POLICARPO. 

PROJETO DE LEI Nº 581/11 – do Sr. Vieira da Cunha 
– que “altera a legislação do imposto de renda das 
pessoas físicas para tornar permanente a dedução da 
contribuição patronal paga à Previdência Social pelo 
empregador, incidente sobre o valor da remuneração 
do empregado doméstico”. (Apensados: PL 877/2011, 
PL 811/2011 e PL 839/2011) 
RELATOR: Deputado PAULO MALUF. 

PROJETO DE LEI Nº 637/11 – do Sr. Carlos Bezerra – 
que “altera a Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, 
para incluir o seguro-garantia dentre os instrumentos 
de garantia nas ações de execução fiscal”. 
RELATOR: Deputado LUCIANO MOREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 663/11 – do Sr. André Figueiredo – 
que “.Altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995”. 
RELATOR: Deputado PAULO MALUF. 

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 

PROJETO DE LEI Nº 6.914/02 – do Senado Federal – 
MARINA SILVA – (PLS 68/2000) – que “dispõe sobre 
a concessão de seguro-desemprego ao trabalhador 
extrativista vegetal e ao beneficiador de produtos das 
florestas durante o período em que estiver impedido de 
exercer sua atividade e dá outras providências”. (Apen-
sados: PL 677/2003, PL 3978/2008 e PL 5857/2005) 
RELATOR: Deputado CLÁUDIO PUTY. 

PROJETO DE LEI Nº 6.177/09 – do Sr. Wandenkolk 
Gonçalves – que “dispõe sobre a criação de Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE), no Município de 
Altamira, no Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELINO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.192/10 – do Sr. Ribamar Alves 
– que “altera a Lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974, 
que “dispõe sobre a criação da Companhia de Desen-
volvimento do Vale do São Francisco – Codevasf – e 
dá outras providências””. (Apensado: PL 7323/2010) 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 12-05-11 
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Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 7.412/10 – do Sr. José Otávio 
Germano e outros – que “dispõe sobre procedimentos 
do Poder Judiciário dos Estados e do Distrito Federal 
para a aplicação dos recursos provenientes de depó-
sitos judiciais sob aviso à disposição da Justiça em 
geral, e sobre a destinação dos rendimentos líquidos 
auferidos dessa aplicação, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 11-05-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 1.552/03 – do Sr. Lobbe Neto 
– que “altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, 
que “ dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço e dá outras providências”, para permitir a mo-
vimentação do saldo da conta vinculada para aquisição 
de imóvel rural”. (Apensado: PL 2779/2003) 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 08 
HORÁRIO: 14h 
A – Audiência Pública: 
Tema:

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DA COPA DO 
MUNDO DE FUTEBOL DE 2014

(Discussão do Projeto de Lei Nº 7.421/2010, que “Es-
tabelece a obrigatoriedade das emissões de gases 
de efeito estufa”)
Requerimento Nº 18/2011, da Deputada Rebecca 
Garcia
EXPOSITORES:

(CONFIRMADO) Senhor EDUARDO DELGADO AS-
SAD, Secretário de Mudanças Climáticas e Qualidade 
Ambiental do Ministério do Meio Ambiente
(A CONFIRMAR) Senhor CARLOS AFONSO NOBRE, 
Secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e De-
senvolvimento do Ministério da Ciência e Tecnologia
(A CONFIRMAR) Senhor CLÁUDIO LANGONE, Co-
ordenador da Câmara Técnica de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade da Assessoria Especial de Futebol 
do Ministério do Esporte 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 12-05-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 744/11 – do Sr. Fernando Jor-
dão – que “adiciona um artigo à Lei nº 4.118, de 27 de 
agosto de 1962, para o fim de conceder participação 
aos estados e municípios no resultado da exploração 
de energia nuclear” 
RELATOR: Deputado LUIZ FERNANDO MACHADO. 

PROJETO DE LEI Nº 798/11 – do Sr. Paulo Abi-Ackel – 
que “dispõe sobre a obrigatoriedade de serem subterrâ-
neas as instalações de distribuição de energia elétrica, 
quando realizadas em ruas das cidades que tenham 
setores de valor histórico, reconhecidos por órgãos 
estatais, especialmente os tombados pelo Instituto do 
Patrimônio e Artístico Nacional – IPHAN”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO JARDIM. 

PROJETO DE LEI Nº 849/11 – do Sr. Luis Carlos 
Heinze – que “cria o Programa Nacional de Apoio às 
Microdestilarias de Álcool – Pronama – estabelece cri-
térios para a produção e a comercialização de álcool 
hidratado e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado VINICIUS GURGEL. 

PROJETO DE LEI Nº 855/11 – do Sr. Carlos Bezerra – 
que “altera a Lei nº 9.985, de 2000, que “regulamenta 
o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição 
Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza e dá outras providências”, 
no que diz respeito à proteção dos sítios espeleológi-
cos do território nacional”. 
RELATOR: Deputado LUIZ ARGÔLO. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 11-05-11 
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 602/11 – do Sr. Laercio Oliveira 
– que “autoriza o revendedor varejista de combustíveis 
a recarregar vasilhames de gás liquefeito de petróleo 
no estabelecimento denominado posto revendedor”. 
RELATOR: Deputado LUIZ ARGÔLO. 

PROJETO DE LEI Nº 866/11 – do Sr. Onofre Santo 
Agostini – que “dispõe sobre a construção e reforma 
de postos revendedores de combustíveis, estabelece a 
obrigatoriedade na execução de medidas preventivas 
de proteção ao meio ambiente e de segurança con-
tra explosões e incêndios, e da outras providências”. 
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 9 
HORÁRIO: 14h 
Tema: Grupos de extermínio que estão agindo no 
Brasil, em especial, sobre o desmantelado recente-
mente em Goiás.

Convidado: 
RAMAÍS DE CASTRO, Secretário Nacional de Pro-
moção e Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, 
representante da Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República.
Requerimento nº 11/11
Autor: Dep. Delegado Waldir (PSDB/GO) 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 13-05-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 701/11 – do Sr. Valadares Fi-
lho – que “altera a Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro 
de 2001, que institui o Fundo Nacional de Segurança 
Pública (FNSP), e dá outras providências, para dispor 
sobre a participação de representantes da sociedade 
nos conselhos de segurança pública”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ AUGUSTO MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 750/11 – do Sr. William Dib – 
que “altera o inciso III e o parágrafo 8º do art. 4º da 
Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que “dispõe 
sobre registro, posse e comercialização de armas de 

fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas 
– Sinarm, define crimes e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado EDIO LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 891/11 – do Sr. Antonio Bulhões 
– que “dispõe sobre a utilização de redes de serviços 
de telefonia móvel para a localização de pessoas de-
saparecidas”. 
RELATOR: Deputado LOURIVAL MENDES. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 11-05-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 216/11 – do Sr. Sandes Júnior – 
que “dispõe sobre a prescrição nos crimes de lavagem 
ou ocultação de bens, Direitos e valores”. 
RELATOR: Deputado DELEGADO PROTÓGENES. 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO DA 
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR  

E DA COMISSÃO DE TRABALHO, DE  
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO 

LOCAL: Anexo II, Plenário 07 
HORÁRIO: 14h30min 

A – Audiência Pública: 
(Requerimentos nº 26/11 do Deputado Eleuses Paiva, 
nºs 14/11 e 15/11 do Deputado Dimas Ramalho, nº 18 
do Deputado Nelson Marquezelli e nº 21/11 do Depu-
tado Sabino Castelo Branco) 
Tema:
“Debater a relação de trabalho entre os médicos pres-
tadores de serviços e os planos de saúde”.

Convidados:
JOSÉ LUIZ DO AMARAL
Presidente da Associação Médica Brasileira
MAURÍCIO CESCHIN
Presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar
POLYANNA CARLOS DA SILVA
Supervisora Institucional da Associação Brasileira de 
Defesa do Consumidor – Proteste
JOSÉ CECHIN
Diretor Executivo da Federação Nacional de Saúde 
Suplementar – FENASAÚDE
DIOGO THOMSON DE ANDRADE
Diretor do Departamento de Proteção e Defesa Eco-
nômica do Ministério da Justiça
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AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 13-05-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.421/07 – do Sr. Nelson Pelle-
grino – que “dispõe sobre a responsabilização das to-
madoras de serviços terceirizados pela expedição de 
Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, em favor 
de trabalhadores sujeitos a aposentadoria especial e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DARCÍSIO PERONDI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.972/09 – da Sra. Rebecca 
Garcia – que “obriga as empresas a ressarcirem ao 
Sistema Único de Saúde (SUS) as despesas decor-
rentes da assistência prestada aos seus empregados 
vítimas de acidente do trabalho ou doença profissional 
ou do trabalho”. 
RELATOR: Deputado DARCÍSIO PERONDI. 

PROJETO DE LEI Nº 648/11 – do Sr. Eduardo Barbosa 
– que “altera os arts. 16, 75 e 77 da Lei nº 8.213, de 
1991, que “dispõe sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social e dá outras providências””. (Apen-
sado: PL 771/2011) 
RELATOR: Deputado MARCUS PESTANA. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 6.297/05 – do Sr. Maurício Rands 
– que “acresce um parágrafo ao art. 16 da Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991, e acresce uma alínea ao inciso 
I do art. 217 da Lei nº 8.112, de 11 de novembro de 
1990, para incluir na situação jurídica de dependente, 
para fins previdenciários, o companheiro homosse-
xual do segurado e a companheira homossexual da 
segurada do INSS e o companheiro homossexual do 
servidor e a companheira homossexual da servidora 
pública civil da União”. 
RELATORA: Deputada JÔ MORAES. 

PROJETO DE LEI Nº 397/07 – do Sr. Valdir Colatto – 
que “dispõe sobre a proibição de estabelecimento de 
horários especiais”. (Apensados: PL 2540/2007 e PL 
5066/2009) 
RELATOR: Deputado DARCÍSIO PERONDI. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 11-05-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.863/01 – do Sr. Luciano Zica 
– que “altera a Lei nº 7.394, de 29 de outubro de 
1985, que “regula o exercício da profissão e Técnico 
em Radiologia e dá outras providências””. (Apensa-
dos: PL 5874/2001 (Apensado: PL 5209/2009), PL 
5170/2005, PL 7602/2006 (Apensado: PL 4111/2008) 
e PL 7025/2010) 
RELATORA: Deputada BENEDITA DA SILVA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.120/03 – do Sr. Ricardo Izar – 
que “dispõe sobre a residência odontológica obrigatória 
para o exercício profissional”. (Apensado: PL 621/2007) 
RELATOR: Deputado MARCUS PESTANA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.886/08 – do Sr. João Dado – 
que “altera as Leis nºs 8.212 e 8.213, ambas de 24 de 
julho de 1991, para instituir o pecúlio para os aposen-
tados que retornarem a exercer atividade sujeita ao 
Regime Geral de Previdência Social”. 
RELATOR: Deputado JOÃO ANANIAS. 

PROJETO DE LEI Nº 3.271/08 – do Sr. Gladson Ca-
meli – que “altera o art. 2º, inciso IV da Lei nº 10.779, 
de 25 de novembro de 2003, que dispõe sobre a con-
cessão de benefício de seguro-desemprego durante o 
período do defeso ao pescador profissional que exerce 
a atividade pesqueira de forma artesanal”. (Apensado: 
PL 3580/2008) 
RELATOR: Deputado AMAURI TEIXEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.713/08 – do Sr. Davi Alcolum-
bre – que “acrescenta § 2º, ao art. 1º, da Lei nº 9.965, 
de 27 de abril de 2000, que restringe a venda de es-
teróides ou peptídeos anabolizantes e dá outras pro-
vidências”. (Apensado: PL 7884/2010) 
RELATOR: Deputado ELEUSES PAIVA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.514/08 – do Sr. Eduardo Sciar-
ra – que “dispõe sobre a distribuição gratuita de medi-
camentos aos portadores de hepatite C”. 
RELATOR: Deputado ELEUSES PAIVA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.539/08 – do Sr. Beto Albuquer-
que – que “dispõe sobre o “Selo Empresa Solidária 
com a Vida” e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PASTOR EURICO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.061/09 – do Sr. Antônio Ro-
berto – que “acrescenta parágrafo único ao art. 166 
da Consolidação das Leis do Trabalho, para obrigar o 
fornecimento de protetor solar aos empregados cujas 
atividades são desempenhadas a céu aberto”. (Apen-
sado: PL 5864/2009) 
RELATOR: Deputado ROGÉRIO CARVALHO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.753/10 – do Senado Federal 
– Antônio Carlos Valadares – (PLS 165/2006) – que 
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“acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, para dispor sobre a licença parental”. 
RELATOR: Deputado DARCÍSIO PERONDI. 

PROJETO DE LEI Nº 6.845/10 – do Sr. Valadares Filho 
– que “institui o Programa Nacional do Esporte Solidá-
rio para o Idoso – PNESI, e dá outras providências”. 
(Apensado: PL 6887/2010) 
RELATOR: Deputado PASTOR EURICO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.201/10 – do Sr. Ricardo Ber-
zoini e outros – que “altera o art. 47 da Lei nº 8.213, de 
24 de julho de 1991, para dispor sobre a reabilitação 
profissional no caso de recuperação da capacidade de 
trabalho do aposentado por invalidez”. 
RELATOR: Deputado ROGÉRIO CARVALHO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.205/10 – do Sr. Ricardo Berzoi-
ni e outros – que “acrescenta o § 3º ao art. 21 da Lei 
nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre a 
inclusão do empregado em aviso prévio em benefício 
decorrente de acidente de trabalho do Regime Geral 
de Previdência Social”. 
RELATOR: Deputado MANDETTA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.353/10 – do Sr. Marcos Montes 
– que “altera a Lei nº 11.340, 07 de agosto de 2006, 
que “Cria mecanismos para coibir a violência domés-
tica e familiar contra a mulher.”” 
RELATOR: Deputado PASTOR EURICO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.377/10 – do Poder Executivo – 
que “dispõe sobre a concessão de prêmio e de auxílio 
especial mensal aos jogadores das seleções campeãs 
do mundo de 1958, 1962 e 1970”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO DE LUCENA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.901/10 – do Sr. Manoel Junior 
– que “institui diretrizes para a promoção da alimenta-
ção saudável nas escolas de educação infantil, funda-
mental e de nível médio das redes pública e privada, 
em âmbito nacional”. 
RELATOR: Deputado ROGÉRIO CARVALHO. 

PROJETO DE LEI Nº 8.048/10 – do Senado Federal – 
Patricia Saboya – (PLS 228/2008) – que “altera o art. 
35-F da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que “dis-
põe sobre os planos e seguros privados de assistência 
à saúde”, para instituir política de assistência à saúde 
da criança e do adolescente no âmbito do Sistema de 
Saúde Suplementar”. 
RELATORA: Deputada NILDA GONDIM. 

PROJETO DE LEI Nº 509/11 – do Senado Federal – 
Flávio Arns – (PLS 28/2010) – que “altera os arts. 2º 

e 13 da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para 
garantir a presença, nas redes de ensino, de profissio-
nais da educação habilitados em alimentação escolar”. 
RELATORA: Deputada CELIA ROCHA. 

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇO PÚBLICO 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO DA 
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR  

E DA COMISSÃO DE TRABALHO, DE  
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO 

LOCAL: Anexo II, Plenário 07 
HORÁRIO: 14h30min 
A – Audiência Pública: 
(Requerimentos nº 26/11 do Deputado Eleuses Paiva, 
nºs 14/11 e 15/11 do Deputado Dimas Ramalho, nº 18 
do Deputado Nelson Marquezelli e nº 21/11 do Depu-
tado Sabino Castelo Branco) 
Tema:
“Debater a relação de trabalho entre os médicos pres-
tadores de serviços e os planos de saúde”.

Convidados:
JOSÉ LUIZ DO AMARAL
Presidente da Associação Médica Brasileira
MAURÍCIO CESCHIN
Presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar
POLYANNA CARLOS DA SILVA
Supervisora Institucional da Associação Brasileira de 
Defesa do Consumidor – Proteste
JOSÉ CECHIN
Diretor Executivo da Federação Nacional de Saúde 
Suplementar – FENASAÚDE
DIOGO THOMSON DE ANDRADE
Diretor do Departamento de Proteção e Defesa Eco-
nômica do Ministério da Justiça

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 11/05/2011) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 7.212/10 – do Sr. Ricardo Ber-
zoini e outros – que “altera o § 1º do art. 20 da Lei nº 
8.213, de 24 de julho de 1991 para dispor sobre a do-
ença do trabalho”. 
RELATOR: Deputado RONALDO NOGUEIRA. 
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Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 7.191/10 – do Sr. Dr. Ubiali – que “re-
gula o exercício da atividade de condução de veículos de 
emergência”. (Apensados: PL 7895/2010 e PL 611/2011) 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.279/10 – do Senado Federal – 
Serys Slhessarenko – (PLS 160/2009) – que “dispõe 
sobre a definição de diarista”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 16-05-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.981/08 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “dispõe sobre a criação do Conselho Fe-
deral e dos Conselhos Regionais de Jornalismo, sobre 
o exercício da profissão de Jornalista, e dá outras pro-
vidências”. (Apensados: PL 5186/2009, PL 5592/2009 
(Apensado: PL 6181/2009), PL 5627/2009 (Apensado: 
PL 6056/2009), PL 5726/2009 e PL 455/2011) 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.935/05 – do Sr. Carlos Souza 
– que “altera a redação do art. 11, III, da Lei nº 11.079, 
de 30 de dezembro de 2004, que “institui normas gerais 
para licitação e contratação de parceria público-privada 
no âmbito da administração pública””. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 314/07 – do Sr. Flávio Bezerra 
– que “altera a Medida Provisória nº 2.165-36, de 23 
de agosto de 2001, que “institui o Auxílio-Transporte, 
dispõe sobre o pagamento dos militares e dos servi-
dores do Poder Executivo Federal, inclusive de suas 
autarquias, fundações, empresas públicas e socie-
dades de economia mista, e dá outras providências” 
(Apensado: PL 2032/2007) 
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL. 

PROJETO DE LEI Nº 606/07 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “acrescenta inciso XVIII ao art. 
20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, que “Dis-
põe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
e dá outras providências”, para permitir que até 20% 
do saldo da conta vinculada do trabalhador possam 
ser aplicados em ativos financeiros de sua escolha”. 
(Apensado: PL 2409/2007) 
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ. 

PROJETO DE LEI Nº 650/07 – do Sr. Ribamar Alves 
– que “acrescenta alínea “l” ao art.15 da Lei n° 3.268, 
de 30 de setembro de 1957, que “ dispõe sobre os 
Conselhos de Medicina, e dá outras providencias.”” 
(Apensados: PL 999/2007 e PL 6867/2010) 
RELATOR: Deputado RONALDO NOGUEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 914/07 – do Sr. João Bittar – que 
“dispõe sobre as provas de títulos dos concursos para 
acesso a cargos e empregos públicos”. (Apensados: 
PL 1306/2007 e PL 4950/2009) 
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.027/07 – do Sr. Valdir Colatto 
– que “dá nova redação ao inciso IV do art. 9º da Lei 
nº 8.429, de 02 de junho de 1992, que “dispõe sobre 
sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de 
enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, 
emprego ou função na administração pública direta, 
indireta ou fundacional e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.181/07 – do Sr. Onyx Loren-
zoni – que “acrescenta o inciso XVIII ao Art. 20 da Lei 
nº 8.036, de 11 de maio de 1990, dispondo que os tra-
balhadores associados às cooperativas habitacionais 
poderão dispor dos recursos do FGTS”. 
RELATOR: Deputado MAURO NAZIF. 

PROJETO DE LEI Nº 1.383/07 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “dispõe sobre o pagamento dos créditos 
referentes aos complementos de atualização mone-
tária em contas vinculadas do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço – FGTS previstos na referida Lei 
Complementar nº 110, de 2001”. 
RELATOR: Deputado ASSIS MELO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.004/07 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “acrescenta a alínea XVIII no art. 20 da Lei 
nº 8.036, de 1990, que “Dispõe sobre o Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço, e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado ASSIS MELO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.234/07 – do Sr. Duarte Nogueira 
– que “altera o art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, que estabelece as normas gerais de licita-
ções e contratos no âmbito da Administração Pública, 
para dispor sobre o pagamento de despesas públicas 
mediante utilização de cartão corporativo”. (Apensa-
dos: PL 2739/2008, PL 2748/2008, PL 2927/2008 e 
PL 3296/2008) 
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.446/07 – do Sr. Valadares Filho – 
que “acrescenta dispositivo à Lei nº 5.889, de 8 de junho 
de 1973, que estatui normas reguladoras do trabalho rural, 
para consolidar os direitos do trabalhador rural jovem”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA. 
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PROJETO DE LEI Nº 2.588/07 – do Sr. Neilton Mu-
lim – que “institui responsabilidades para as pessoas 
responsáveis pela realização do concurso público e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado EUDES XAVIER. 

PROJETO DE LEI Nº 2.624/07 – do Sr. Júlio Delgado 
– que “altera a Lei nº 7.998, de 11de janeiro de 1990, 
para permitir o financiamento da contribuição previ-
denciária com recursos do Fundo de Amparo ao Tra-
balhador, na situação em que especifica”. 
RELATOR: Deputado EUDES XAVIER. 

PROJETO DE LEI Nº 2.649/07 – do Sr. Walter Brito 
Neto – que “acrescenta inciso ao art. 20 da Lei nº 8.036, 
de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, para autori-
zar a movimentação da conta vinculada por motivo do 
nascimento de filho ou casamento”. (Apensados: PL 
3807/2008 e PL 3853/2008) 
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS. 

PROJETO DE LEI Nº 2.711/07 – do Sr. João Maga-
lhães – que “altera Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 
1990, que regula o Programa do Seguro-Desemprego, 
o Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo ao Tra-
balhador (FAT), e dá outras providências, para dispor 
sobre as formas de pagamento do abono e dos ren-
dimentos do PIS/PASEP”. (Apensado: PL 2983/2008) 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.984/08 – do Sr. Hugo Leal – 
que “dispõe sobre o direito de preferência à aquisição 
de bens imóveis dominicais pertencentes às entidades 
que integram a Administração Pública Federal, nas 
condições que menciona, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.360/08 – do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “altera a Lei Nº 7.064, de 6 de dezembro de 
1982, a fim de estendê-la a todos os trabalhadores 
contratados ou transferidos para prestar serviços no 
exterior”. (Apensado: PL 4609/2009) 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 3.596/08 – do Sr. Osmar Serraglio 
– que “autoriza a União a doar ao Município de Umua-
rama, no Estado do Paraná, o imóvel que especifica”. 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.781/08 – do Sr. Jair Bolsonaro 
– que “acresce parágrafo único ao artigo 32 da Lei nº 
7.289, de 18 de dezembro de 1984, que dispõe sobre 
o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do 
Distrito Federal, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.129/08 – da Sra. Elcione Bar-
balho – que “altera a Lei nº 10.779, de 25 de novembro 
de 2003, para equiparar os catadores de siris e guaia-
muns aos pescadores profissionais, com o objetivo de 
estender-lhes o benefício do seguro-desemprego nos 
períodos de defeso”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.457/08 – do Sr. Paulo Abi-Ackel 
– que “altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, 
permitindo a movimentação do saldo da conta vincula-
da do FGTS para a aquisição de terras na zona rural”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.529/08 – do Sr. Mauro Mariani 
– que “altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, 
que “dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço e dá outras providências”, para permitir a mo-
vimentação do saldo da conta vinculada para o paga-
mento de pensão alimentícia”. 
RELATOR: Deputado WALNEY ROCHA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.670/09 – do Sr. Bonifácio de 
Andrada – que “acrescenta dispositivos à Lei nº 9.784, 
de 29 de janeiro de 1999”. 
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO BALA ROCHA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.675/09 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “adota medidas para combater 
o desemprego, reduzindo prazos e simplificando pro-
cedimentos e estabelecendo critérios para realização 
de compras governamentais e licitações de obras e 
serviços pela Administração Pública”. 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 

PROJETO DE LEI Nº 4.836/09 – do Sr. Mendonça 
Prado – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de pu-
blicação das pesquisas de trabalho e emprego, pro-
duzidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, nas 
escolas brasileiras”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.863/09 – do Sr. Paulo Pimenta 
– que “autoriza o Poder Executivo a instituir o adicional 
por atividade de risco para os vigilantes de Instituições 
Federais de Ensino Superior, Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia – IFETS, Escolas Téc-
nicas Federais – ETFs, Escolas Agrotécnicas Federais 
– EAFs, Escolas Técnicas vinculadas às Universida-
des Federais e de Instituições de Pesquisa Científica 
e Tecnológica”. 
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.924/09 – do Sr. Mauro Nazif 
– que “dispõe sobre o Piso Salarial do Enfermeiro, do 
Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem 
e da Parteira”. 
RELATOR: Deputado ASSIS MELO. 
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PROJETO DE LEI Nº 4.977/09 – dos Srs. Angelo Va-
nhoni e José Aníbal – que “dá nova redação ao art. 15 
da Lei nº 11.904, de 14 de Janeiro de 2009, que ins-
titui o Estatuto de Museus e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS. 

PROJETO DE LEI Nº 5.050/09 – do Sr. Felipe Bornier 
– que “torna obrigatório a divulgação de tabela de pre-
ços dos seus serviços, pelas prestadoras de serviços 
de telefonia, de fornecimento de água, gás e energia 
elétrica, e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES. 

PROJETO DE LEI Nº 5.052/09 – do Sr. Arnaldo Fa-
ria de Sá – que “dispõe sobre a opção da suspensão 
temporária dos benefícios previdenciários das pessoas 
com deficiências, na forma que específica e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado NELSON PELLEGRINO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.071/09 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “regulamenta o inciso XVI do art. 
22 da Constituição Federal que trata da organização do 
sistema nacional de emprego, para a adoção de políti-
cas anticíclicas de emprego e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada MANUELA D’ÁVILA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.166/09 – do Sr. Jefferson Cam-
pos – que “altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 
1990, que “dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço e dá outras providências”” (Apensado: 
PL 121/2011) 
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.531/09 – do Sr. Geraldo Resen-
de – que “autoriza o Poder Executivo a instituir Campus 
em Naviraí, do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, 
criado pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008”. 
RELATOR: Deputado IRAJÁ ABREU. 

PROJETO DE LEI Nº 5.772/09 – do Sr. Rodrigo de 
Castro – que “altera a Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro 
de 1998, para ampliar o universo de objetivos institu-
cionais enquadráveis como serviço voluntário e para 
fazer constar no termo de adesão as responsabilida-
des das partes”. 
RELATOR: Deputado DARCÍSIO PERONDI. 

PROJETO DE LEI Nº 6.582/09 – do Senado Federal 
– Marconi Perillo – (PLS 122/2008) – que “altera a Lei 
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, para estabe-
lecer o direito à nomeação nos concursos públicos”. 
(Apensados: PL 4973/2005, PL 4109/2008 (Apensa-
dos: PL 4352/2008 e PL 749/2011), PL 6778/2010, PL 
6991/2010 e PL 277/2011) 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 6.762/10 – do Senado Fede-
ral – Marcelo Crivella – (PLS 223/2009) – que “altera 
a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para proibir 
a contratação de empresas prestadoras de serviços 
para atividades inseridas entre as funções de cargos 
da estrutura permanente ou que representem necessi-
dade finalística, essencial ou permanente, dos órgãos 
da Administração Pública”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.811/10 – do Senado Federal 
– Paulo Paim – (PLS 65/2003) – que “acrescenta inci-
so ao art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, 
para permitir a movimentação da conta vinculada do 
FGTS para aquisição de imóvel rural, nas condições 
que especifica”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.287/10 – do Senado Federal 
– Leonel Pavan – (PLS 295/2005) – que “autoriza o 
Poder Executivo a criar a Universidade Federal do Vale 
do Itajaí (UFVI)”. 
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ. 

PROJETO DE LEI Nº 7.410/10 – do Sr. Daniel Almeida 
– que “altera o § 9º do art. 8º-E, da Lei nº 11.530, de 24 
de outubro de 2007, para incluir os agentes de trânsito 
entre os beneficiários do programa Bolsa-Formação”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 13-05-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.118/04 – do Sr. Paulo Bauer 
– que “altera a Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, 
que “Regula o Programa do Seguro-Desemprego, o 
Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo ao Traba-
lhador – FAT, e dá outras providências.”, a fim de reduzir 
o período aquisitivo de acesso ao seguro desemprego 
para os trabalhadores rurais ocupados em culturas sa-
zonais”. (Apensados: PL 5332/2005, PL 6271/2005, PL 
6925/2006, PL 7479/2006 e PL 2990/2008) 
RELATOR: Deputado MAURO NAZIF. 

PROJETO DE LEI Nº 1.949/99 – do Sr. Arlindo China-
glia – que “institui o contrato-padrão para a prestação 
dos serviços de telecomunicações, energia elétrica, 
gás, água e saneamento por empresas públicas ou 
privadas, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.312/00 – do Sr. Ricardo No-
ronha – que “acrescenta inciso ao art. 20 da Lei nº 
8.036, de 11 de maio de 1990, dispondo sobre a 
permissão de saque pelo trabalhador na conta do 
FGTS para pagamento de anuidade escolar”. (Apen-
sados: PL 2388/2000, PL 2490/2000, PL 3165/2000, 
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PL 3437/2000, PL 3570/2000, PL 3671/2000, PL 
3760/2000, PL 3761/2000, PL 4225/2001, PL 4630/2001, 
PL 4657/2001, PL 4727/2001, PL 4044/2001, PL 
5652/2001, PL 5992/2001, PL 6215/2002, PL 6611/2002, 
PL 7114/2002, PL 6889/2002, PL 6902/2002, PL 
7465/2002, PL 485/2003, PL 697/2003, PL 825/2003, 
PL 1023/2003, PL 7373/2002, PL 1465/2003 e PL 
4948/2001) 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 

PROJETO DE LEI Nº 2.639/00 – do Sr. Alex Canziani 
– que “dispõe sobre a atividade de curta duração em 
propriedades rurais”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.063/02 – do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “dispõe sobre o exercício profissional de 
Técnico em Óptica e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MAURO NAZIF. 

PROJETO DE LEI Nº 7.097/02 – do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “institui o Código Brasileiro de Segurança 
e Saúde no Trabalho”. 
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS. 

PROJETO DE LEI Nº 1.689/03 – do Sr. Bonifácio de 
Andrada – que “regulamenta a cessão de bens imóveis 
da antiga Rede Ferroviária Federal para as Adminis-
trações Municipais”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.140/03 – do Sr. Coronel Alves – 
que “dispõe sobre a proibição de realização de provas 
orais em concursos públicos e dá outras providências” 
(Apensado: PL 997/2007) 
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.207/04 – do Sr. Jovair Arantes 
– que “disciplina o serviço de vigilância de quarteirão 
e dá outras providências”. (Apensados: PL 4078/2004 
e PL 4157/2004) 
RELATOR: Deputado ASSIS MELO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.538/04 – do Sr. Nelson Mar-
quezelli – que “altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio 
de 1990, que “ dispõe sobre o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço e dá outras providências”, para 
permitir a movimentação do saldo da conta vinculada 
para aquisição de máquinas e implementos agrícolas “. 
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.759/04 – do Sr. Wilson San-
tos – que “”Dispõe sobre o exercício da Profissão de 
Historiador e dá outras providências.”” (Apensado: PL 
7321/2006) 
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL. 

PROJETO DE LEI Nº 3.853/04 – do Sr. Carlos Sampaio 
– que “dispõe sobre o trabalho educativo do adolescen-

te, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente”. 
(Apensados: PL 4388/2004, PL 4995/2005 (Apensa-
do: PL 7175/2006 (Apensados: PL 7970/2010 e PL 
8019/2010 (Apensado: PL 251/2011))) e PL 7516/2010) 
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.660/04 – da Sra. Luciana Genro 
e outros – que “estende os benefícios da Lei nº 8.632, 
de 4 de março de 1993, que “Concede anistia a diri-
gentes ou representantes sindicais punidos por moti-
vação política”, aos membros de CIPAs – Comissões 
Internas de Prevenção de Acidentes”. (Apensado: PL 
1126/2011) 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 

PROJETO DE LEI Nº 4.891/05 – do Sr. Nelson Mar-
quezelli – que “regula o exercício das profissões de 
Árbitro e Mediador e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado VICENTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.635/05 – do Sr. Onyx Loren-
zoni – que “regulamenta a profissão de Protesista / 
Ortesista”. 
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS. 

PROJETO DE LEI Nº 5.681/05 – do Sr. Durval Orlato 
– que “altera os arts. 472 e 473 da Consolidação das 
Leis do Trabalho para prever regras específicas para 
o empregado candidato a mandato eleitoral”. (Apen-
sado: PL 5741/2005) 
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS. 

PROJETO DE LEI Nº 6.692/06 – do Sr. Vicentinho – que 
“altera o art. 193 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, para considerar como perigoso o trabalho dos 
cortadores de cana-de-açúcar”. 
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS. 

PROJETO DE LEI Nº 7.633/06 – do Sr. Chico Alencar 
– que “modifica dispositivos da Lei nº 7.998, de 11 de 
janeiro de 1990, que “Regula o Programa do Seguro-
-Desemprego, o abono salarial, institui o Fundo de Am-
paro ao Trabalhador – FAT, e dá outras providências”, 
para estender a concessão da bolsa de qualificação 
profissional aos desempregados de longa duração”. 
(Apensado: PL 2951/2008) 
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS. 

PROJETO DE LEI Nº 156/07 – do Sr. Sérgio Barradas 
Carneiro – que “dispõe sobre a utilização dos prêmios 
em milhagens aéreas de agentes ou servidores públicos 
e dá outras providências”. (Apensados: PL 544/2007 
e PL 414/2011) 
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES. 

PROJETO DE LEI Nº 213/07 – do Sr. Sandes Júnior – 
que “acrescenta o inciso XIII ao art. 20 da Lei nº 8.036, 
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de 11 de maio de 1990, que “dispõe sobre o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço e dá outras providên-
cias”, para permitir o saque ao saldo da conta vincula-
da pelos portadores crônicos de hepatite do tipo “C””. 
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES. 

PROJETO DE LEI Nº 935/07 – da Sra. Íris de Araújo 
– que “acrescenta § 3º ao art. 389 da Consolidação 
das Leis do Trabalho para dispor sobre a realização de 
serviços voluntários pelas mães empregadas, nas cre-
ches ou locais apropriados para guarda dos filhos, no 
período de amamentação, mantidos pelas empresas”. 
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.150/08 – da Sra. Alice Portu-
gal – que “dispõe sobre as condições de trabalho dos 
assistentes sociais”. 
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.765/08 – do Sr. Jorge Bittar – 
que “altera a Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972, 
para assegurar a jornada de turnos ininterruptos de 
revezamento, estabelecida no inciso XIV do art. 7º da 
Constituição Federal, aos trabalhadores abrangidos por 
esta legislação especial, e garantir o âmbito de apli-
cação dessa legislação a todos os que prestem servi-
ços sob o regime de embarque e confinamento, como 
empregados ou como trabalhadores terceirizados”. 
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.831/08 – do Sr. Valdir Colatto 
– que “altera o art. 452 da Consolidação das Leis do 
Trabalho para reduzir o prazo de intervalo entre con-
tratos por prazo determinado”. 
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES. 

PROJETO DE LEI Nº 3.899/08 – do Sr. Arnaldo Jar-
dim – que “altera a redação do § 2º do art. 137 da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada 
pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para 
dispor sobre a base de cálculo da pena devida pela 
não-concessão das férias no prazo legal”. 
RELATOR: Deputado RONALDO NOGUEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.176/08 – do Sr. Vinicius Carvalho 
– que “acrescenta dispositivos à Lei nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995, para vedar a interrupção da prestação 
de serviços públicos por inandimplemento de obrigações 
quando se tratar de usuário economicamente hipos-
suficiente”. (Apensado: PL 4356/2008 (Apensado: PL 
4942/2009 (Apensados: PL 5388/2009 e PL 5530/2009))) 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.876/09 – do Sr. Ratinho Junior 
– que “estabelece contrapartidas para as empresas 
que receberem incentivos fiscais do Governo Federal”. 
(Apensado: PL 6037/2009) 
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.709/09 – da Sra. Solange Al-
meida – que “altera a Lei nº 11.692, de 10 de junho 
de 2008, para incluir os adolescentes egressos de 
medidas de proteção mencionadas na Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990, como clientela prioritária do 
Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem, 
instituído pela Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005”. 
(Apensado: PL 7359/2010) 
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.897/09 – do Sr. Lincoln Portela 
– que “proíbe a inclusão do nome do trabalhador que 
ajuizou reclamação trabalhista contra seu empregador 
em listas cadastrais de entidades de qualquer natureza”. 
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.930/09 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “acrescenta parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 
9.307, de 23 de setembro de 1996, que dispõe sobre 
arbitragem, para excluir as relações individuais de tra-
balho do âmbito de sua incidência”. 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 

PROJETO DE LEI Nº 7.033/10 – do Sr. Rodrigo Maia 
– que “acrescenta o art. 11-A na Lei nº 5.811, de 11 
de outubro de 1972, que dispõe sobre o regime de tra-
balho dos empregados nas atividades de exploração, 
perfuração, produção e refinação de petróleo, indus-
trialização do xisto, indústria petroquímica e transpor-
te de petróleo e seus derivados por meio de dutos”. 
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.219/10 – do Sr. Ricardo Berzoini 
e outros – que “altera o § 4º do art. 22 da Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991, para dispor sobre a ampliação 
da participação dos sindicatos no acompanhamento da 
cobrança de multas pela previdência social”. 
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.588/10 – do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “altera os arts. 4º e 468 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, para considerar como servi-
ço efetivo o comparecimento obrigatório a cursos e 
eventos estipulados pelo empregador e estabelecer 
contrapartidas exigíveis do empregado”. 
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 7.679/10 – do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “dispõe sobre a imposição de multa às 
partes que interpuserem recursos meramente prote-
latórios na Justiça do Trabalho”. 
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.769/10 – da Sra. Gorete Pe-
reira – que “acrescenta dispositivos à Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT, a fim de dispor sobre a 
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responsabilidade das partes e de seus procuradores 
por litigância de má-fé”. 
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO. 

PROJETO DE LEI Nº 457/11 – do Sr. Hugo Leal – 
que “altera os arts. 852-A e 895 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, para dispor sobre o procedimento 
sumaríssimo”. 
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 603/11 – do Sr. Rubens Bueno 
– que “acrescenta o art. 455-A à Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre res-
ponsabilidade solidária nos contratos de trabalho em 
carvoarias”. (Apensado: PL 770/2011) 
RELATOR: Deputado EROS BIONDINI. 

PROJETO DE LEI Nº 612/11 – do Sr. Gonzaga Pa-
triota – que “altera o art. 29 da Lei nº 8.935, de 18 de 
novembro de 1994, que regulamenta o art. 236 da 
Constituição Federal, dispondo sobre serviços nota-
riais e de registro”. 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 

PROJETO DE LEI Nº 692/11 – do Poder Executivo – 
que “altera a Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, 
que regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, 
dispondo sobre serviços notariais e de registro”. 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 

PROJETO DE LEI Nº 712/11 – do Sr. Jorge Corte Real 
– que “dispõe sobre o prazo de validade das certidões 
que menciona, emitidas pela Caixa Econômica Fede-
ral, pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, 
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e pela 
Secretaria da Receita Federal”. 
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 727/11 – do Sr. Edson Santos – 
que “acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), para dispor sobre a estabilidade no 
emprego do trabalhador portador de doença grave”. 
RELATOR: Deputado RONALDO NOGUEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 773/11 – do Sr. Zonta – que “al-
tera a Lei nº 12.275, de 29 de junho de 2010, acres-
cendo o § 8º ao art. 899, da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA. 

PROJETO DE LEI Nº 837/11 – da Sra. Gorete Pereira – 
que “dispõe sobre a criação do Serviço Social do Turis-
mo – SESTUR e do Serviço Nacional de Aprendizagem 
do TURISMO – SENATUR e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO. 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 13-05-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 531/11 – do Senado Federal – Ma-
risa Serrano – (PLS 520/2009) – que “autoriza o Poder 
Executivo a criar o Programa de Centros Olímpicos”. 
RELATOR: Deputado ROMÁRIO. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 12-05-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 889/11 – do Sr. Valadares Filho 
– que “altera a Lei nº 11.438, de 29 de dezembro de 
2006, para incluir a construção de equipamentos es-
portivos comunitários entre os projetos aptos a receber 
incentivos fiscais”. 
RELATOR: Deputado JONAS DONIZETTE. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 11-05-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 742/11 – do Sr. André Figueire-
do – que “altera dispositivos da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943 e da Lei nº 8.742, de 7 de de-
zembro de 1993, para incentivar a formação técnico-
-profissional de adolescentes e jovens em áreas rela-
cionadas à gestão e prática de atividades desportivas e 
à prestação de serviços relacionados à infra-estrutura, 
organização e promoção de eventos esportivos e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado ROMÁRIO. 

PROJETO DE LEI Nº 765/11 – do Sr. Marllos Sampaio 
– que “altera o limite de dedução, no imposto de renda 
devido pela pessoa jurídica, dos valores despendidos 
a título de patrocínio ou doação a projetos desportivos 
e paradesportivos”. 
RELATOR: Deputado CARLAILE PEDROSA. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-05-11 
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Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 7/11 – do Sr. Weliton Prado – que 
“determina que os órgãos competentes construam gi-
násios poliesportivos específicos para o paradesporto 
e lazer das pessoas portadoras de deficiências e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

REUNIÃO 

SUBCOMISSÃO PERMANENTE  
PARA DISCUTIR OS INVESTIMENTOS NOS  

AEROPORTOS BRASILEIROS 

LOCAL: Sala da Presidência da Comissão de Viação 
e Transportes – CVT 
HORÁRIO: 15h 
- Assuntos diversos. 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS PORTOS  
E VIAS NAVEGÁVEIS 

LOCAL: Sala da Presidência da Comissão de Viação 
e Transportes 
HORÁRIO: 17h 
A – Reunião de Instalação e Eleição: 
Instalação da Subcomissão e eleição da Mesa 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 11-05-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.624/09 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “altera a Lei nº 8.078, de 1990, que dispõe sobre 
a proteção do consumidor e dá outras providências, e a 
Lei nº 9.503, de 1997, que instituiu o Código de Trânsito 
Brasileiro, para estabelecer procedimentos no caso de 
convocação do veículo para sanar defeitos de fabrica-
ção”. (Apensados: PL 7355/2010, PL 7643/2010, PL 
7879/2010, PL 500/2011, PL 676/2011 e PL 1142/2011) 
RELATOR: Deputado VANDERLEI MACRIS. 

PROJETO DE LEI Nº 7.586/10 – do Senado Federal 
– Raimundo Colombo – (PLS 20/2010) – que “altera 
a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que “ins-

titui o Código de Trânsito Brasileiro”, para facultar o 
parcelamento do pagamento de multas de trânsito”. 
(Apensados: PL 7186/2010 e PL 815/2011) 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 78/11 – do Sr. Duarte Nogueira – 
que “acrescenta dispositivo ao art. 87 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, para dispor sobre semáforos”. 
RELATOR: Deputado VANDERLEI MACRIS. 

PROJETO DE LEI Nº 664/11 – do Sr. Nelson Marque-
zelli – que “denomina “Aeroporto Internacional Gover-
nador Orestes Quércia” o Aeroporto Internacional de 
Viracopos localizado na cidade de Campinas, Estado 
de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado EDINHO ARAÚJO. 

PROJETO DE LEI Nº 677/11 – do Sr. Weliton Prado 
– que “determina que os Departamentos de trânsito 
dos Estados divulguem trimestralmente os valores ar-
recadados com multas de trânsito e sua destinação”. 
RELATOR: Deputado JOSE STÉDILE. 

PROJETO DE LEI Nº 678/11 – do Sr. Weliton Prado 
– que “dispõe sobre a instituição do direito de socor-
ro emergencial “24 horas” aos usuários das rodovias 
federais”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 

II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

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

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 06 
HORÁRIO: 14h30 
Reunião Deliberativa: 
A – Debate sobre Processo e Propaganda Eleitoral 
(cont.); Unificação das Eleições; Suplência de Sena-
dor e Deputado; e
B – 

Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 58/11 – do Sr. Edmar Arruda 
- que “requer a inclusão do Jurista Professor Dr. José 
Afonso da Silva como palestrante para subsidiar os 
debates do Seminário Internacional para a Reforma 
Política, aprovado por meio do Requerimento 34/2011”. 

REQUERIMENTO Nº 59/11 – dos Srs. Sandro Alex e 
Arnaldo Jordy – que “requeiro a V.Ex.ª, nos termos do 
Art. 24, do Regimento Interno da Câmara dos Deputa-
dos, que ouvido o Plenário, seja realizada uma Confe-
rência Regional desta Comissão, na cidade de Belém, 
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Estado do Pará, com a finalidade de ouvir legisladores 
e a sociedade civil organizada para debater assuntos 
atinentes à Reforma Política”. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 8035, DE 2010, 

DO PODER EXECUTIVO, QUE “APROVA O PLA-
NO NACIONAL DE EDUCAÇÃO PARA O DECÊNIO 

2011-2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 10 
HORÁRIO: 14h30
Reunião Deliberativa: 
A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 37/11 – do Sr. Rogério Marinho 
– que “requer a realização de Audiência Pública no Es-
tado do Rio de Janeiro com a presença de represen-
tante do Ministério da Educação para apresentação e 
discussão sobre o diagnóstico que orientou a definição 
da meta 4 do Plano Nacional de Educação (PNE) de 
que trata o PL Nº 8035/2010”. 

REQUERIMENTO Nº 38/11 – da Sra. Fátima Bezer-
ra – que “requer a realização de audiência pública na 
Comissão Especial , com o objetivo de debater sobre 
o tema “valorização dos Profissionais da Educação” 

REQUERIMENTO Nº 39/11 Do Sr. Andre Moura – que 
“requer a realização de Audiência Pública em Aracajú/
SE, para subsidiar o debate relativo ao Plano Nacional 
de Educação PNE”. 

REQUERIMENTO Nº 40/11 – dos Srs. Luiz Couto e 
Fátima Bezerra – que “requer a realização de Audiência 
Pública por esta Comissão Especial, no município de 
João Pessoa, na Paraíba, para debater e dialogar com 
a sociedade civil acerca do PL 8035, de 2010 do Poder 
Executivo, que aprova o Plano Nacional de Educação 
para o decênio 2011-2020 e dá outras providências”. 

REQUERIMENTO Nº 41/11 – do Sr. Ariosto Holanda – 
(REQ 2/2011) – que “requer a realização de um semi-
nário em conjunto com o Conselho de Altos Estudos, 
com a Comissão Ciência e Tecnologia Comunicação e 
Informática e com o Ministério da Ciência e Tecnologia 
com o objetivo de definir diretrizes, metas e estratégias 
para a extensão tecnológica no país” 

REQUERIMENTO Nº 42/11 – do Sr. Waldir Maranhão 
– (PL 8035/2010) – que “requer seja convidada a Mi-
nistra do Planejamento, Sra Miriam Belchior, para ser 
ouvida por esta Comissão Especial do Plano Nacional 
de Educação (PNE) 2011-2020 no que se refere ao 
investimento público na área de educação”. 

REQUERIMENTO Nº 43/11 – dos Srs. Eduardo Barbosa 
e Professora Dorinha Seabra Rezende – que “requer 
realização de Audiência Pública com a finalidade de 
debater as propostas para a Educação Especial no 
âmbito do PL nº 8035, de 2010”. 

REQUERIMENTO Nº 44/11 – do Sr. Paulo Rubem 
Santiago – (PL 8035/2010) – que “ Requer a realiza-
ção de Audiência Pública com a finalidade de avaliar 
o Projeto de Lei nº 8035/2010, no que diz respeito às 
diretrizes, metas e estratégias propostas para a edu-
cação básica no campo” 

REQUERIMENTO Nº 45/11 – do Sr. Rogério Marinho 
– que “requer realização de um Seminário e cinco Pai-
néis com a finalidade de debater as propostas para a 
Educação de nível médio, no âmbito da Lei nº 8035, 
de 2010”. 

REQUERIMENTO Nº 46/11 – do Sr. Hugo Leal – (PL 
8035/2010) – que “requerimento de realização de se-
minário na cidade do Rio de Janeiro” 

REQUERIMENTO Nº 47/11 – do Sr. Pedro Chaves 
– que “requer audiência publica em Goiânia com a 
participação de integrantes da Comissão Especial 
do Plano Nacional de Educação e autoridades locais 
para discutir o projeto de lei 8035 de 2010 do Poder 
Executivo, que “Aprova o Plano Nacional de Educação 
para o Decênio 2011-2020 e dá outras providências” 

REQUERIMENTO Nº 48/11 – do Sr. Angelo Vanhoni 
– que “nos termos do artigo 24, inciso III, combinado 
com o artigo 255 do Regimento Interno, requeiro a 
Vossa Excelência, ouvido o plenário desta Comissão, 
a realização de audiência pública no dia 18 de Maio 
de 2011 para debatermos sobre o tema “Expansão 
e Universalização do Ensino”, como parte integrante 
dos debates que faremos nesta Comissão Especial 
destinada a proferir parecer ao projeto de lei nº 8035, 
de 2010, do Poder Executivo, que “Aprova o Plano Na-
cional de Educação para o decênio de 2011-2020””. 

REQUERIMENTO Nº 49/11 – do Sr. Angelo Vanhoni 
– que “nos termos do artigo 24, inciso III, combinado 
com o artigo 255 do Regimento Interno, requeiro a 
Vossa Excelência, ouvido o plenário desta Comissão, 
a realização de audiência pública no dia 25 de Maio de 
2011 para debatermos sobre o tema “Financiamento 
da Educação”, como parte integrante dos debates que 
faremos nesta Comissão Especial destinada a proferir 
parecer ao projeto de lei nº 8035, de 2010, do Poder 
Executivo, que “Aprova o Plano Nacional de Educação 
para o decênio de 2011-2020””. 

REQUERIMENTO Nº 50/11 – do Sr. Angelo Vanhoni 
– que “nos termos do artigo 24, inciso III, combinado 
com o artigo 255 do Regimento Interno, requeiro a 
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Vossa Excelência, ouvido o plenário desta Comissão, 
a realização de audiência pública no dia 08 de Junho 
de 2011 para debatermos sobre o tema “Gestão De-
mocrática”, como parte integrante dos debates que 
faremos nesta Comissão Especial destinada a proferir 
parecer ao projeto de lei nº 8035, de 2010, do Poder 
Executivo, que “Aprova o Plano Nacional de Educação 
para o decênio de 2011-2020””. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROMOVER 
ESTUDOS E PROPOSIÇÕES DE POLÍTICAS PÚ-
BLICAS E DE PROJETOS DE LEI DESTINADOS A 
COMBATER E PREVENIR OS EFEITOS DO CRA-

CK E DE OUTRAS DROGAS ILÍCITAS. 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 12 
HORÁRIO: 14h30min 

Reunião Deliberativa: 

A - Audiência Pública com os convidados:
– Dra. ANA LÚCIA DE ALENCASTRO GONÇALVES, 
Coordenadora de Monitoramento e Pesquisa de Em-
preendorismo Juvenil, representando o Ministério do 
Trabalho e Emprego;
– Professora CAETANA JURACY REZENDE, Coorde-
nadora Geral de Políticas para Educação Profissional 
e Tecnológica do Ministério da Educação; e
– Sra. MARTA PORTO, Secretaria de Cidadania e Di-
versidade Cultural do Ministério da Cultura.
B - Deliberação de Requerimentos. 
REQUERIMENTO Nº 33/11 Do Sr. Hugo Motta – que 
“requer que seja convidado o Professor Deusimar 
Wanderley Guedes, da Paraíba, para a Audiência Pú-
blica na Comissão Especial de Políticas Públicas de 
Combate às Drogas”. 

REQUERIMENTO Nº 36/11 Do Sr. Reginaldo Lopes 
– que “solicita a realização de uma audiência publica 
para debater o monitoramento do uso do crack nos 
municípios” 

REQUERIMENTO Nº 37/11 Do Sr. Luiz Couto – que 
“requer que esta Comissão convide os Ex-parlamenta-
res, Senhores Alceni Guerra e Germano Bonow, para 
comparecerem em Audiência Pública dessa Comissão, 
a fim de debaterem acerca de políticas de combate as 
drogas, especialmente o crack”. 

COMISSÃO ESPECIAL PARA EFETUAR ESTU-
DO SOBRE AS CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS 
DO CONSUMO ABUSIVO DE ÁLCOOL ENTRE 

CIDADÃOS BRASILEIROS E, ESPECIALMENTE, 
AS RAZÕES QUE DETERMINAM O AUMENTO 
EXPONENCIAL DO CONSUMO DESSA SUBS-

TÂNCIA NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 5 
HORÁRIO: 14h30
Reunião Deliberativa:  
A – 
Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 1/11 – do Sr. Marcelo Aguiar – 
que “requer seja convidada a Senhora Paulina Vieira 
Duarte, Diretora da Secretaria Nacional de Políticas 
sobre Drogas – SENAD para dar esclarecimentos so-
bre o consumo abusivo de álcool e seus efeitos”. 

REQUERIMENTO Nº 2/11 – do Sr. Marcelo Aguiar – 
que “requer seja convidado o Senhor Roberto Tykanori 
Kinoshita, Coordenador Nacional de Saúde Mental, 
Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde para 
dar esclarecimentos sobre o consumo abusivo de ál-
cool e seus efeitos”. 

REQUERIMENTO Nº 3/11 – do Sr. Geraldo Resen-
de – que “requer a realização de Seminário na região 
Centro-Oeste, na cidade de Campo Grande, no Esta-
do de Mato Grosso do Sul, para discutir “as causas e 
consequências do consumo abusivo de álcool entre 
os cidadãos brasileiros e, especialmente, as razões 
que determinam o aumento exponencial do consumo 
dessa substância nos últimos cinco anos””. 

REQUERIMENTO Nº 4/11 – do Sr. João Ananias – que 
“requer a realização de audiência pública com o ob-
jetivo de discutir Propagandas de Bebidas Alcoólicas 
na Mídia, com o debatedor Dr. Lineu Jucá – Médico 
Pesquisador na área Médico-Hospitalar do Instituto Dr. 
José Frota – Fortaleza – CE”. 

REQUERIMENTO Nº 5/11 – do Sr. Vanderlei Macris – 
que “requer a realização de audiência pública com um 
representante da Sociedade Brasileira de Pediatria”. 

REQUERIMENTO Nº 6/11 – do Sr. Vanderlei Macris – 
que “requer a realização de audiência pública com um 
representante da Associação Brasileira de Psiquiatria”. 

REQUERIMENTO Nº 7/11 – do Sr. Vanderlei Macris 
– que “requer a realização de audiência pública com 
representantes da Associação AA – Alcoólicos Anô-
nimos e da Associação AL – Anon”. 

REQUERIMENTO Nº 8/11 – do Sr. Vanderlei Macris – 
que “requer a realização de audiência pública com o 
Grupo Musical INQUÉRITO”. 

REQUERIMENTO Nº 9/11 – do Sr. Vanderlei Macris 
– que “requer que seja convidado o Jornalista Caco 
Barcellos , da Rede Globo de Televisão, para participar 
de audiência pública nesta Comissão”. 
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REQUERIMENTO Nº 10/11 – do Sr. Vanderlei Macris 
– que “requer encaminhamento de ofício a todos os 
Secretários de Saúde dos Estados brasileiros”. 

REQUERIMENTO Nº 11/11 – do Sr. Vanderlei Macris – que 
“requer que seja convidada a Sra. Iriny Lopes, Ministra-
-Chefe da Secretaria Especial de Políticas para as Mulhe-
res, para participar de audiência pública nesta Comissão”. 

REQUERIMENTO Nº 12/11 – do Sr. Vanderlei Macris 
– que “requer a realização de audiência pública com 
um representante da Arquidiocese de Brasília”. 

REQUERIMENTO Nº 13/11 – do Sr. Vanderlei Macris 
– que “solicita ao Ministro da Justiça, Sr. José Eduardo 
Cardozo, que encaminhe a esta Comissão, informações 
e dados sobre acidentes nas rodovias federais envol-
vendo pessoas alcoolizadas nos últimos cinco anos”. 

REQUERIMENTO Nº 14/11 – do Sr. Vanderlei Macris 
– que “solicita ao Ministro da Saúde, Sr. Alexandre Pa-
dilha, que encaminhe a esta Comissão, informações 
sobre as ações e programas do Governo Federal, de-
senvolvidos e aplicados no tratamento, prevenção e 
controle do aumento do consumo de bebida alcoólica, 
nos últimos cinco anos”. 

REQUERIMENTO Nº 15/11 – do Sr. Vanderlei Macris 
– que “solicita ao Ministro das Cidades, Sr. Mário Ne-
gromonte, que encaminhe a esta Comissão, informa-
ções sobre acidentes de trânsito nas principais capi-
tais brasileiras envolvendo pessoas alcoolizadas, nos 
últimos cinco anos”. 

REQUERIMENTO Nº 16/11 – do Sr. Vanderlei Macris 
– que “solicita ao Ministro de Desenvolvimento da In-
dústria e Comércio, Sr. Fernando Pimentel, que en-
caminhe a esta Comissão, informações sobre índices 
de produção e consumo de bebidas alcoólicas, nos 
últimos cinco anos”. 

REQUERIMENTO Nº 17/11 – do Sr. Vanderlei 
Macris – que “solicita à Ministra-Chefe da Secretaria 
de Direitos Humanos da Presidência da República, Sra. 
Maria do Rosário, que encaminhe a esta Comissão, 
informações sobre o aumento de consumo de bebida 
alcoólica entre crianças, adolescentes, mulheres e 
idosos, nos últimos cinco anos”. 

III – COMISSÕES MISTAS  
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS 

PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (15 DIAS) 

Decurso: 4º dia
Último Dia: 20/05/2011

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO, referente 
ao Aviso 9/2008-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional, nos termos do art. 56, caput da Lei Com-
plementar nº 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal), a prestação de contas dos gestores do Tribunal 
de Contas da União – exercício 2007”.
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO, referente à 
Mensagem 24/2008-CN, que “encaminha ao Congres-
so Nacional em cumprimento aos arts. 84, inciso XXIV 
e 49, inciso IX, da Constituição Federal, e ao art. 56 
da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, 
as contas do Poder Executivo Federal, referentes ao 
período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2007.”, 
bem como o OFN Nº 06/2008 que “encaminha ao Con-
gresso Nacional em atendimento ao art. 42 da Lei nº 
8.443 de 1992 e ao Aviso nº 06 de 2007 – TCU, de 04 
de novembro de 2007, a prestação de Contas da Câma-
ra dos Deputados, referente ao exercício financeiro de 
2007”; OFN Nº 12/2008 que “encaminha ao Congresso 
Nacional nos termos do art. 56 da Lei Complementar 
nº 101, de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, o 
Relatório das Contas do Senado Federal, referente ao 
Exercício Financeiro de 2007.”; OFN Nº 3/2008 que 
“encaminha ao Congresso Nacional em cumprimento 
ao disposto no artigo 56 da Lei Complementar nº 101, 
de 4 de maio de 2000, o Relatório de Contas Anual da 
Justiça Eleitoral, referente ao exercício financeiro de 
2007.”; OFN nº 04/2008 que “encaminha ao Congres-
so Nacional em atendimento ao que determina a Lei 
Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade 
Fiscal no seu art. 56, bem como ao contido no Aviso 
nº 9/2007 – TCU, o Relatório de Gestão e a Prestação 
de Contas do Superior Tribunal de Justiça, referente 
ao exercício financeiro de 2007”; OFN Nº 05/2008 
que “encaminha ao Congresso Nacional em atenção 
ao disposto no art. 71, inciso I da Constituição Fede-
ral, combinado com o art. 56 da Lei Complementar nº 
101/2000, denominada Lei de Responsabilidade Fis-
cal – LRF, e Aviso nº 13/2007 – TCU, o Relatório de 
Prestação das Contas da Justiça do Distrito Federal 
e dos Territórios, referente ao exercício financeiro de 
2007”; OFN Nº 07/2008 que “encaminha ao Congres-
so Nacional para efeitos do art. 105 da Lei nº 11.514 
de 2007, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2008, e 
nos termos do art. 56 da Lei Complementar nº 101 de 
2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, a Prestação de 
Contas da Justiça do Trabalho, relativa ao exercício 
de 2007”; OFN Nº 8/2008 que “encaminha ao Con-
gresso Nacional nos termos do disposto no inciso IX 
do art. 49 e no inciso XXIV do art. 84 da Constituição 
Federal, bem como no art. 56 da Lei Complementar 
nº 101/2000- LRF, o Relatório de Prestação de Contas 
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do Conselho Nacional de Justiça, relativo ao exercício 
de 2007.”; OFN Nº 09/2008 que “encaminha ao Con-
gresso Nacional em cumprimento ao estabelecido no 
art. 56 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio 
de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, elaborado 
de acordo com as orientações contidas ao Aviso nº 
08/2007-TCU, de 04 de novembro de 2007, o Rela-
tório de Prestação de Contas do Conselho e Justiça 
Federal de 1º e 2º graus, referente ao exercício de 
2007.”; OFN Nº 11/2008 que “encaminha ao Congres-
so Nacional o Relatório das Contas do Supremo Tri-
bunal Federal, relativas ao exercício de 2007, com os 
dados e demonstrativos requeridos por meio do Aviso 
nº 07/2007- TCU”; OFN Nº 10/2008 que “encaminha ao 
Congresso Nacional cumprindo determinação expres-
sa no Art. 56 da Lei Complementar nº 101 de 2000, e 
no Art. 105 da Lei nº 11.514 de 2007, o Relatório de 
Prestação de Contas do Ministério Público da União, 
referente ao exercício de 2007

IV – Coordenação de Comissões Permanentes 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS COMISSÕES 

EM 09/05/2011: 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania: 

PROJETO DE LEI Nº 998/2011 

(Encerra‑se a sessão às 18 horas e 59 
minutos.)

DESPACHOS DO PRESIDENTE EM PRO-
POSIÇÕES:

REQUERIMENTO Nº 1.169, DE 2011 
(Do Sr. Darcísio Perondi) 

Requer, nos termos regimentais, a 
tramitação conjunta do Projeto de Lei nº 
5.632, de 2009 com o Projeto de Lei nº 363, 
de 1.999.

Defiro o Requerimento n. 1.169/11. De-
termino a apensação do Projeto de Lei n. 
5.632/09 ao Projeto de Lei n. 363/99, nos ter-
mos do art. 142, caput e parágrafo único, c/c o 
art. 143, inciso II, alínea b, ambos do RICD. Por 
oportuno, revejo o despacho inicial do Projeto 
de Lei n. 363/99, para nele incluir, nos termos 
do art. 32, XVIII, “b” e “o”, c/c o art. 139, do Di-
ploma Regimental, a Comissão de Trabalho, 
Administração e Serviço Público. Publique-se. 
Oficie-se. [Atualização do despacho do Proje-
to de Lei n. 363/99: À CDC, CTASP e CCJC 
(art. 54, RICD)].

Em 9-5-11. – 

REQUERIMENTO Nº 1.380, DE 2011 
(Do Sr. Wandenkolk Gonçalves)

Requer aprovação de voto de louvor 
pelo aniversário de 17 anos do município 
de Marituba, no Pará.

Publique-se.
Em 9-5-11. – 

REQUERIMENTO Nº 1.381/2011 
(Do Sr. Wandenkolk Gonçalves)

Requer aprovação de voto de louvor 
pelo aniversário de 23 anos do município 
de Bom Jesus do Tocantins.

Publique-se.
Em 9-5-11. –

REQUERIMENTO Nº 1.399/2011 
(Do Sr. Artur Bruno)

Votos de congratulações aos humo-
ristas cearenses pela passagem do Dia do 
Humorista (12 de abril). 

Publique-se.
Em 9-5-11. –

REQUERIMENTO Nº 1.503/2011 
(Comissão de Trabalho, de Administração  

e Serviço Público)

Requer a reconstituição de proposi-
ções.

DEFIRO, nos termos do art. 106 do RICD. Pu-
blique-se.

Publique-se.
Em 9-5-11. –

REQUERIMENTO Nº 1.504/2011 
(Comissão de Trabalho, de Administração  

e Serviço Público)

Requer a apensação de Projeto de 
Decreto Legislativo.

Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
Texto Despacho:

Defiro o Requerimento n. 1504/11. De-
termino a apensação do Projeto de Decreto 
Legislativo n. 4/11 ao Projeto de Decreto Le-
gislativo n. 2.839/10, nos termos do art. 142, 
caput e parágrafo único, c/c o art. 143, inci-
so II, alínea b, ambos do RICD. Publique-se. 
Oficie-se.

Publique-se.
Em 9-5-11. –
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REQUERIMENTO Nº 1.533/2011 
(Do Sr. Wandenkolk Gonçalves)

Requer Voto de Louvor pelos 35 anos 
da TV Liberal, de Belém do Pará.

Publique-se.
Em 9-5-11. –

PARECERES

PROJETO DE LEI Nº 4.556-B, DE 2008  
(Do Senado Federal) 

PLS Nº 50/2005

OFÍCIO Nº 2008/2008 (SF)

Autoriza o Poder Executivo a criar a 
Agência Nacional de Proteção à Criança e 
ao Adolescente; tendo pareceres: da Co-
missão de Seguridade Social e Família, 
pela rejeição (relator: DEP. DR. NECHAR); 
da Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público, pela aprovação (relatora: 
DEP. GORETE PEREIRA); e da Comissão de 
Finanças e Tributação, pela incompatibilida-
de e inadequação financeira e orçamentária 
(relator: DEP. JÚLIO CESAR).

Despacho: Às Comissões de Seguridade 
Social e Família; Trabalho, de Administração 
e Serviço Público; Finanças e Tributação (Art. 
54 RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário – Art. 24, II, “g”.

Publicação dos Pareceres das Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público e de Finanças e 
Tributação

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇO PÚBLICO

I – Relatório

A proposição sob parecer tem por escopo au-
torizar o Poder Executivo a criar a Agência Nacional 
de Proteção à Criança e ao Adolescente, diretamente 
vinculada à Presidência da República e incumbida de:

– propor diretrizes para as políticas de 
proteção à criança e ao adolescente;

– promover, estimular e executar dire-
tamente as políticas emanadas do Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente ou, em caso de execução por meio 
de convênio, regular, acompanhar, controlar e 
avaliar sua execução;

– coordenar a elaboração da proposta 
orçamentária, no que concerne ao desenvolvi-
mento de políticas de atendimento às crianças 
e aos adolescentes;

– monitorar e avaliar a execução orça-
mentária dos recursos destinados aos progra-
mas, projetos, ações e atividades voltadas ao 
atendimento às crianças e aos adolescentes;

– desenvolver esforços para garantir os 
recursos financeiros e orçamentários neces-
sários às políticas de atendimento às crianças 
e adolescentes e para evitar solução de con-
tinuidade em sua execução;

– promover e estimular a garantia dos 
direitos previstos no Estatuto da Criança e do 
Adolescente.

O projeto preceitua que a promoção e a interação 
de políticas públicas do interesse da criança e do ado-
lescente compreende tanto aquelas executadas pelos 
governos federal, estaduais e municipais como as de 
iniciativa da sociedade civil organizada.

Para justificar sua propositura, o ilustre Senador 
Cristovam Buarque argumenta que o Estado não con-
segue prestar aos menores de dezoito anos de idade 
a assistência preconizada pelo Estatuto da Criança e 
dos Adolescentes. Segundo o parlamentar, a causa 
do problema seria a falta de um órgão catalisador das 
políticas menoristas, conectando as várias frentes de 
luta destinadas a proteger crianças e adolescentes. 
A solução, portanto, seria estabelecer uma relação 
verdadeira entre o Poder Público e a sociedade civil 
organizada, com a supervisão da entidade aventada 
capaz de traçar, com eficácia, da concepção à execu-
ção das políticas de proteção aos menores.

O prazo regimental transcorreu sem que fossem 
apresentadas emendas ao projeto, sujeito à aprecia-
ção conclusiva das Comissões de Seguridade Social 
e Família, que concluiu pela rejeição; Trabalho, de Ad-
ministração e Serviço Público, que ora se manifesta; 
Finanças e Tributação; e Constituição e Justiça e de 
Cidadania.

II – Voto da Relatora

A instituição do Estatuto da Criança e do Ado-
lescente – ECA, pela Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, representou enorme avanço no sentido da pro-
teção das crianças e dos adolescentes. Todavia, é 
evidente que a situação real não condiz com aquela 
preconizada pelo ECA.

Como dito pelo eminente Senador Cristovam Bu-
arque, autor da proposição oriunda do Senado Federal, 
falta coordenação na elaboração e na execução das 
políticas públicas. Suprida essa carência, por meio da 
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atuação da agência cuja criação é autorizada pelo pro-
jeto sob parecer, os direitos assegurados a crianças e 
adolescentes finalmente se materializarão.

Diante do exposto, voto pela aprovação do Pro-
jeto de Lei nº 4.556, de 2008.

Sala da Comissão, 1 de outubro de 2009. – 
Deputada Gorete Pereira, Relatora.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, em união ordinária realizada hoje, 
aprovou o Projeto de Lei nº 4.556-A/08, contra os votos 
dos Deputados Roberto Santiago, Vanessa Grazzio-
tin, Paulo Rocha, Luciano Castro e Manuela d’Ávila, 
nos termos do parecer da relatora, Deputada Gorete 
Pereira. O Deputado Roberto Santiago apresentou 
voto em separado.  –  Estiveram presentes os Senho-
res Deputados: –  Alex Canziani – Presidente, Gorete 
Pereira e Sabino Castelo Branco – Vice-Presidentes, 
Chico Daltro, Daniel Almeida, Edgar Moury, Emilia Fer-
nandes, Eudes Xavier, Júlio Delgado, Luciano Castro, 
Luiz Carlos Busato, Manuela d’Ávila, Mauro Nazif, Pau-
lo Rocha, Roberto Santiago, Sérgio Moraes, Thelma 
de Oliveira, Vanessa Grazziotin, Wilson Braga, Carlos 
Santana, Ilderlei Cordeiro, Marcio Junqueira, Maria He-
lena, Sebastião Bala Rocha e Wladimir Costa. – Sala 
da Comissão, em 19 de maio de 2010. Deputado ALEX 
CANZIANI  – Presidente Voto em Separado Deputado 
Roberto Santiago.

I – Relatório

O projeto em questão, pretende apenas autoriza 
o Poder Executivo a criar um órgão da administração 
pública federal, vinculado diretamente à Presidência 
da República. Trata-se da Agência Nacional de Prote-
ção à Criança e ao Adolescente com atribuições, entre 
outras, propor diretrizes para as políticas de proteção 
à criança e ao adolescente, promover, estimular e exe-
cutar diretamente as políticas emanadas do Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
coordenar a elaboração da proposta orçamentária, mo-
nitorar e avaliar a execução orçamentária, promover e 
estimular a garantia dos direitos previstos no Estatuto 
da Criança e do Adolescente.

Recebido nesta Comissão, obteve parecer favo-
rável pela Relatora, Deputada Gorete Pereira, estando 
em fase de apreciação na CTASP. Antes porém, o PL foi 
apreciado na Comissão de Seguridade Social e Família 
sendo vencedor o parecer pela rejeição deste projeto. 
Em seguida tramitará pelas Comissões de Finanças e 
Tributação, seguindo para a Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD). Ressaltando 
que a proposição é conclusiva pelas Comissões.

Em sede de justificativa, o autor traz à baila sua 
sensibilidade e a relevância do tema ao revelar as 
destacadas preocupações do ilustre senador Cristo-
vam Buarque com a proteção à infância e juventude. 

No âmbito da CTASP, a deputada relatora tam-
bém refere-se à justificativa do autor da proposição 
que argumenta:

“... que o Estado não consegue prestar 
aos menores de dezoito anos de idade a assis-
tência preconizada pelo Estatuto da Criança e 
dos Adolescentes. Segundo o parlamentar, a 
causa do problema seria a falta de um órgão 
catalisador das políticas menoristas, conec-
tando as várias frentes de luta destinadas a 
proteger crianças e adolescentes. A solução, 
portanto, seria estabelecer uma relação ver-
dadeira entre o Poder Público e a sociedade 
civil organizada, com a supervisão da entida-
de aventada capaz de traçar, com eficácia, da 
concepção à execução das políticas de prote-
ção aos menores.”

Na CSSF, mesmo sendo ressaltada a louvável 
intenção, o voto vencedor aponta a inconstituciona-
lidade de origem do projeto autorizativo, acrescendo 
que, no mérito:

“... é desnecessária a criação desta nova 
estrutura, já que todas as atribuições mencio-
nadas nos artigos que constituem a normativa 
proposta, são hoje de competência e respon-
sabilidade de órgãos já em atuação.”

É o relatório.

II – Voto

Sem dúvida, o tratamento das políticas públicas 
relativas a crianças e adolescentes ainda necessitam 
grande atenção e investimento do estado brasileiro. 
Conhecedor dessa matéria, o Senador Cristóvao Bu-
arque ao propor a criação de uma Agencia específica 
busca uma efetividade de ação, porém, infelizmente, 
esta alternativa não é capaz de assegurar nem eficá-
cia ou aprimoramento ou mesmo efetividade social 
das políticas públicas.

O PL em análise repete as competências atual-
mente previstas em diversas fontes legislativas que 
compõe o sistema integral de proteção a criança e 
adoleascente (CF, ECA, Lei que institui o CONANDA 
etc.) apresentando como destino de tais “funções” uma 
“nova” Agência regulatória.

Da Inconstitucionalidade
Cumpre ressaltar que o projeto padece de vício 

de origem inescusável. 
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A iniciativa para proposição legislativa dessa na-
tureza é restrita constitucionalmente ao próprio Poder 
Executivo, nos termos do Art 61, §1º, inciso II, alínea 
“e”, da Constituição Federal de 1988 estabelece que 
“são de iniciativa privativa do Presidente da República 
as leis que disponham sobre a criação e extinção de 
Ministérios e órgãos da administração pública, obser-
vados o disposto no art. 84, VI”. 

Mesmo não sendo no âmbito da CTASP o am-
biente mais propício para o embate dessa matéria 
constitucional, este defeito no nascedouro contamina 
toda a tramitação da matéria. 

O prosseguimento de proposições com vício 
irreparável da inconstitucionalidade repercute negati-
vamente para a sociedade, por um lado, porque pode 
criar expectativa de uma legislação específica; por 
outro, afrontando a economia processual que deve 
também pautar o sistema legislativo.

O projeto tem natureza autorizativa, que em si 
enfrenta o vício de origem que gera a inconstituciona-
lidade. Já deliberado nesta Casa e reconhecido como 
vício intransponível pelo STF.

A ressalva técnica quanto ao vício de iniciativa 
e da inadequação de projeto de Lei autorizativo está 
registrado pela CCJ que emitiu Súmula de Jurispru-
dência nº 1: 

“Projeto de lei, de autoria de Deputado 
ou Senador, que autoriza o Poder Executivo 
a tomar determinada providência, que é de 
sua competência exclusiva, é inconstitucional”.

Por economia processual legislativa, e pelas im-
possibilidade de superar o vício de origem é impres-
cindível a rejeição de PL’s autorizativos, como o ora 
em questão.

Do mérito na CTASP
A criação de uma Agência como a pretendida no 

presente Projeto segue em sentido contrário à trajetó-
ria de toda a política de proteção da criança e adoles-
cente em nosso país. Atualmente, o campo envolve de 
maneira articulada as ações governamentais e não-
-governamentais para construção e efetividade social 
das política, sempre numa perspectiva de alcance e 
responsabilização dos três entes federativos.

A re-centralização que advém da reunião da regu-
lação de determinada área na forma de uma Agência 
contraria a tendência descentralizadora contemporânea 
das políticas sociais e, especificamente do conjunto de 
políticas desenvolvidas a partir do ECA. 

Conforme Nota Técnica disponibilizada pela Sub-
secretaria de Promoção de Direitos da Criança e do 
Adolescente (SPDCA/SEDH), vinculada à Presidência 
da República, em 18/06/2009, há uma estrutura co-

erente e complexa em funcionamente, articulada nos 
seguintes termos:

“No âmbito federal, o Conselho Nacional dos Di-
reitos da Criança (CONANDA), instituído pela Lei nº 
8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, pos-
sui a função de elaborar as normas gerais da política 
nacional dos direitos da criança e do adolescente, de 
controlar e fiscalizar as ações de execução da política 
relativa à implementação dos direitos desse segmen-
to. Entre 2003 – 2007 foram editadas pelo CONANDA 
mais de quarenta resoluções orientadoras da política 
de atendimento à criança e ao adolescente. 

Além disso, o Conselho Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – CONANDA, presta apoio 
aos conselhos estaduais e municipais dos direitos da 
criança e do adolescente, conselhos tutelares e aos 
órgãos estaduais e municipais e entidades não governa-
mentais, para tornar efetivos os princípios, as diretrizes 
e os direitos estabelecidos pelo Estatuto da Criança e 
do Adolescente. Ao mesmo tempo o CONANDA tem a 
função de acompanhar o reordenamento institucional 
das estruturas públicas destinadas ao atendimento de 
crianças e adolescentes.

No âmbito nacional, estadual e municipal os Con-
selhos dos Direitos de Crianças e Adolescentes são 
órgãos responsáveis pela elaboração das diretrizes da 
política de atendimento aos direitos da criança e do 
adolescente, bem como acompanhamento, controle so-
cial e avaliação dos programas e ações desenvolvidas.

Em todas as três esferas governamentais – fe-
deral, estadual e municipal, os conselhos estão insti-
tuídos e em funcionamento. Eles são compostos pari-
tariamente por membros do governo e da sociedade 
cível organizada, conforme preconiza o art. 88, inciso 
II do Estatuto da Criança e do Adolescente.

(…)
Além disso, a recém criada estrutura da Subse-

cretaria de Promoção dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente (SPDCA/SEDH/PR) tem orçamento próprio e 
articula hoje as ações orçamentárias de 14 Ministérios 
responsáveis pela Agenda Social Criança e Adolescen-
te, somando esta última um total de aproximadamente 
três bilhões de reais. De 2004 para 2007 a execução 
dos recursos do Fundo subiu de 34,5% para 94,5%, 
as doações públicas e privadas ao Fundo subiram de 
4 milhões no ano 2000 para 41 milhões em 2008, re-
presentando um aumento de 1000%. Também o orça-
mento da Subsecretaria de Promoção dos Direitos da 
Criança e do Adolescente passou do seu primeiro ano 
de existência de 10 milhões para 70 milhões de reais, 
e a execução orçamentária chegou a 99% em 2007.”

Assim, a criação de uma estrutura que extrai a 
competência e atribuições dos órgãos existentes gera 
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uma nova fase de fragilização e desconstrói os con-
solidados avanços alcançados nesse campo social.

São graves, complexos e amplos os problemas 
e as demandas que envolvem crianças e adolescen-
tes. Todavia, exatamente a partir de uma presente e 
inteligente luta de vários segmentos e setores da so-
ciedade e dos governos, foi criada uma estruturação 
e organicidade administrativa muito boa e que garan-
te a segurança institucional dessas políticas sociais.

Portanto, o Brasil tem sido referencia internacio-
nal nos aspectos formais e institucionais na proteção 
da criança e adolescente. Mas a efetividade social tem 
sido lenta e insuficiente. O que ainda carece significati-
vamente é a implementação e efetividade de algumas 
políticas dessas estruturas existentes. 

É nesse sentido que compreendemos absoluta-
mente relevante a temática tratada na proposição e a 
legitimidade do senador atuante na área, porém, ina-
dequada e desviante a forma proposta para execução 
de nossas políticas existentes.

É preciso garantir eficiência no atendimento de 
crianças e adolescentes, mas para que isso ocorra 
não precisamos criação ou reformulação de estruturas 
administrativas, o que se requer são: investimento pú-
blico; destinação e execução dos recursos orçamentá-
rios; responsabilidade das gestões federais, estaduais 
e municipais; funcionalidade dos conselhos e; maior 
controle e envolvimento da sociedade.

Sobre o PL em questão o Conselho Nacional de 
Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA 
emitiu Nota Pública para refletir sobre os impactos da 
criação de uma Agencia, como pretendido no projeto 
em análise. Nessa peça, vários elementos merecem 
destaque, especialmente quando demonstra que a 
luta se faz no âmbito da defesa dos direitos fundamen-
tais da pessoa, ou seja, nas palavras da Nota Pública 
precisam ser fortalecidos os órgão para que cumpram 
seus papeis institucionais no desenvolvimento social 
de nosso país.:

“... direitos infanto-juvenis devem ser pro-
movidos, protegidos e garantidos dentro de 
uma perspectiva mais ampla de garantia dos 
direitos humanos, e que, portanto o CONAN-
DA, órgão que articula e delibera sobre as 
políticas para garantia dos direitos desta po-
pulação, junto com a Secretaria Especial de 
Direitos Humanos/SPDCA” 

Na condição de membro desta Comissão cabe 
analisar os projetos sob os aspectos de mérito, espe-
cialmente relativo ao Direito Administrativo e das rela-
ções entre capital e trabalho e serviços públicos, nos 
termos do Art. 32, XVIII, do Regimento Interno da Casa.

Além da apreciação pela CCJC no âmbito tam-
bém de sua competência também não se pode deixar 
de mencionar os vícios flagrantes de inconstituciona-
lidade que torna inviável o prosseguimento do feito, 
senão pela responsabilidade legislativa, mas também 
pela economia processual que também deve pautar 
todo o processo legislativo.

Portanto, o objeto do projeto em análise avança 
na interdisciplinariedade cuja apreciação não poderá 
ser feita num sentido único, sem a devida observação 
de toda a sua dimensão temática. 

É nesse contexto que cumpre apontar para os 
variados aspectos que impelem à discordância com 
o parecer da relatora, rumo à rejeição do projeto, 
em que pese a relevância do tema A matéria em seu 
conteúdo e forma não merece prosperar.

Essas disposições acima citadas, além de in-
correrem no grave vício de iniciativa em relação à 
matéria orçamentária que é de exclusiva proposição do 
Presidente da República (Art. 61, §1º, II, b) da CF/88); 
no âmbito de competência dessa CTASP, não se pode 
transigir com disposições legislativas que não respon-
dam aos princípios que fulcram os atos e a gestão 
administrativas. Mesmo que boas idéias e altas inspi-
rações sejam importantes para alimentar mudanças, a 
viabilidade e adequação para implementação dessas 
idéias deve pautar-se nos limites éticos e da respon-
sabilidade republicana. Atos administrativos precisam 
ser respaldados em dispositivos legais, com garantia 
e segurança jurídica, observado o interesse público e 
a relevância social, de maneira responsável.

Por todo o exposto, opino pelo voto contrário à 
relatora, para que o PL seja rejeitado, em razão do 
descabimento formal, nos termos do Art. 61, §1º, II, 
da CF/88, e no mérito pela inadequação administrati-
va da proposta, mesmo ressalvando a importância e 
sensibilidade demonstrada na iniciativa, pelas razões 
acima expostas.

Voto pela rejeição do PL 4556/2008.
Sala das Sessões, em de de 2010. – Roberto 

Santiago, Deputado Federal – PV.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 4.556, de 2008, do SENADO 
FEDERAL, autoriza o Poder Executivo a criar a Agên-
cia Nacional de Proteção à Criança e ao Adolescente, 
que deverá ser vinculada diretamente à Presidência 
da República, e que terá como funções básicas: pro-
por diretrizes, regular, acompanhar, controlar e avaliar 
a execução das políticas de proteção da criança e do 
adolescente.
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A referida agência deverá promover a integração 
das políticas públicas de apoio à criança e ao adoles-
cente em níveis federal, estadual e municipal, como 
também será responsável pela coordenação da pro-
posta orçamentária e acompanhamento da execução 
financeira das ações voltadas a esse fim.

O Projeto foi apreciado quanto ao mérito pela Co-
missão de Seguridade Social e Família e pela Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público tendo 
sido rejeitado pela primeira e aprovado pela segunda.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Cabe a este órgão técnico o exame do projeto de 
lei quanto à sua compatibilização ou adequação com 
o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias 
e o orçamento anual, conforme estabelece o art. 53, 
inciso II, combinado com o art. 32, inc. X, letra h, do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

Preliminarmente, cumpre observar que o Projeto 
em análise fere o art. 61, § 1º, inciso II, alínea “e” da 
Constituição Federal. Tal dispositivo prevê que a iniciati-
va de lei visando a criação de órgãos da administração 
pública constitui atribuição privativa do Presidente da 
República, não sendo admitido aumento de despesa 
nesse caso, nos termos do art. 63 da Lei Maior.

Nesse sentido, o art. 8º da Norma Interna da 
Comissão de Finanças e Tributação, que estabelece 
procedimentos para o exame de compatilidade ou 
adequação orçamentária e financeira, proclama que 
“será considerada incompatível a proposição que au‑
mente despesa em matéria de iniciativa exclusiva do 
Presidente da República”.

Verifica-se, ainda, que a proposta em análise, 
ao autorizar a criação de uma agência reguladora, 
cria despesa obrigatória de caráter continuado para 
a União. Dessa forma, conforme o § 1º do art. 17 da 
LRF, “os atos que criarem ou aumentarem despesa 
de que trata o caput deverão ser instruídos com a es-
timativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a 
origem dos recursos para seu custeio.” O art. 16, inciso 
I, preceitua que:

“Art. 16. A criação, expansão ou aperfei-
çoamento de ação governamental que acarrete 
aumento da despesa será acompanhado de:

I – estimativa do impacto orçamentário-
-financeiro no exercício em que deva entrar 
em vigor e nos dois subseqüentes.”

Desse modo, a proposição não atende à LRF ao 
deixar de estimar o impacto orçamentário-financeiro 
e de demonstrar a origem dos recursos para seu cus-

teio. Disposição semelhante consta do art. 91 da Lei 
nº 12.309, de 9 de agosto de 2010 (LDO 2011).

Corroborando com o entendimento dos dispo-
sitivos supramencionados, a Comissão de Finanças 
e Tributação editou a súmula nº 1, de 2008, que con-
sidera incompatível e inadequada a proposição que, 
mesmo em caráter autorizativo, conflite com a LRF, ao 
deixar de estimar o impacto orçamentário-financeiro e 
de demonstrar a origem dos recursos para seu custeio, 
exarada nos seguintes termos:

SÚMULA nº 1/08-CFT – É incompatível e inade-
quada a proposição, inclusive em caráter autorizativo, 
que, conflitando com as normas da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabili-
dade Fiscal – deixe de apresentar a estimativa de seu 
impacto orçamentário e financeiro bem como a res-
pectiva compensação.

Pelo exposto, somos pela inadequação e incom-
patibilidade orçamentária e financeira do Projeto de Lei 
nº 4.556, de 2008. 

Sala da Comissão, em 2 de maio de 2011. – Júlio 
Cesar, Relator

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião 
ordinária realizada hoje, opinou pela incompatibilidade 
e inadequação financeira e orçamentária do Projeto de 
Lei nº 4.556-A/08, nos termos do parecer do relator, 
Deputado Júlio Cesar, contra o voto do Deputado André 
Figueiredo. O Deputado André Figueiredo apresentou 
voto em separado. 

 Estiveram presentes os Senhores Deputados:
 Cláudio Puty, Presidente; Luciano Moreira, Vice-

-Presidente; Aelton Freitas, Aguinaldo Ribeiro, Alexan-
dre Leite, Alfredo Kaefer, Audifax, Carmen Zanotto, 
Edmar Arruda, Fernando Coelho Filho, Jairo Ataíde, 
Jean Wyllys, Jerônimo Goergen, João Dado, Jorge 
Corte Real, José Guimarães, José Humberto, Júnior 
Coimbra, Lucio Vieira Lima, Márcio Reinaldo Moreira, 
Maurício Trindade, Pauderney Avelino, Pedro Eugênio, 
Rui Costa, Rui Palmeira, Valmir Assunção, Vaz de Lima, 
Eduardo Cunha, Lira Maia, Odair Cunha, Reginaldo 
Lopes e Ricardo Quirino. 

Sala da Comissão, 4 de maio de 2011. – Deputa-
do Luciano Moreira Presidente em exercício Voto em 
Separado, Deputado André Figueiredo.

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 4.556, de 2008, autoriza o 
Poder Executivo a criar a Agência Nacional de Prote-
ção à Criança e ao Adolescente, órgão diretamente 
vinculado à Presidência da República, com a atribuição 
de regular, acompanhar, controlar e avaliar a execução 
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das políticas de proteção da criança e do adolescente, 
além de propor diretrizes para essas mesmas políticas. 

A Agência promoverá, estimulará e executará 
as políticas de proteção da criança e do adolescente, 
diretamente ou por meio de convênios, sendo que a 
promoção e a interação dessas políticas compreende 
as executadas pelo Governo Federal, pelos governos 
estaduais e pelos governos municipais, assim como 
as de iniciativa da sociedade civil organizada.

O Projeto estabelece, também, que a coordena-
ção da proposta orçamentária e o acompanhamento 
da execução financeira referentes aos mencionados 
programas serão de responsabilidade da Agência.

Apreciada quanto ao mérito, foi rejeitada, em 
2009, pela Comissão de Seguridade Social e Família 
(CSSF) e aprovada, em 2010, pela Comissão de Tra-
balho, de Administração e Serviço Público (CTASP).

II – Voto

A proposição sob comento foi distribuída a esta 
Comissão de Finanças e Tributação para exame tão 
somente de sua compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária, nos termos do Regimento Inter-
no da Câmara dos Deputados e da Norma Interna da 
Comissão, tendo sido designado para relatar a matéria 
o nobre Deputado Júlio Cesar.

No seu Voto, o Relator da matéria entendeu, 
preliminarmente, que o PL em análise fere o art. 61, § 
1º, inciso II, alínea “e” da Constituição Federal, o qual 
estabelece que as leis que disponham sobre criação 
e extinção de Ministérios e órgãos da administração 
pública são de iniciativa privativa do Presidente da 
República. 

A partir desse entendimento, o Relator reporta-
-se ao art. 63 da Lei Maior que determina a não ad-
missão de aumento de despesa previsto “nos projetos 
de iniciativa exclusiva do Presidente da República...”.

Adicionalmente, sustenta o seu Voto com base 
no art. 8º da Norma Interna desta Comissão, nos arts. 
16 e 17 da Lei Complementar nº 101/2000, Lei de 
Responsabilidade Fiscal, e no art. 91 da LDO 2011.

Nesse ponto, julgamos necessário ressaltar o 
grande número de dispositivos constantes das nor-
mas financeiras e da própria Constituição Federal que, 
das mais diversas formas, restringem a possibilidade 
de proposições legislativas, de iniciativa parlamentar, 
prosperarem no Congresso Nacional.

A reação do Poder Executivo à viabilização de 
projetos de lei de iniciativa do Poder Legislativo que 
tratem de políticas públicas com impacto orçamentário-
-financeiro pode ser demonstrado por meio de vetos 
presidenciais a algumas proposições legislativas que 
cumpriram todas as exigências das normas financei-

ras, sob a alegação de que não apresentaram a devida 
compensação, instrumento praticamente inviável no 
caso das proposições de parlamentares, e também de 
difícil aplicação pelo próprio Poder Executivo. 

No sentido de criar alternativa para viabilizar pro-
posições legislativas, de iniciativa parlamentar, quanto 
à sua compatibilidade e adequação orçamentária e fi-
nanceira, o Congresso Nacional tem aprovado emen-
das às LDO 2009, 2010 e 2011 tratando de consigna-
ção de recursos no Projeto de Lei Orçamentária, no 
montante mínimo de 0,1% (um décimo por cento) da 
receita corrente líquida, destinados à constituição de 
reserva para atender a expansão das despesas de ca-
ráter continuado ou renúncias de receita, reserva essa 
que deveria ser considerada como compensação pela 
Comissão de Finanças e Tributação quando da análise 
dessas proposições.

O Poder Executivo, contudo, vetou esses dispo-
sitivos incluídos na LDO pelo Congresso Nacional, li-
mitando, pois, as iniciativas dos parlamentares, ainda 
que as proposições não provoquem, efetivamente, au-
mento de despesa ou diminuição da receita da União.

O Relator menciona, também, como suporte para 
o seu voto, a Súmula nº 1/08-CFT, que considera in-
compatível e inadequada a proposição que, mesmo 
em caráter autorizativo, conflite com as normas da 
Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 
101, de 2000, deixando de apresentar estimativa do 
seu impacto orçamentário e financeiro e a respectiva 
compensação.

Cria-se, desse modo, uma ficção jurídica ao con-
siderar uma proposição, ainda que autorizativa, como 
sujeita às condições do art. 17 da Lei de Responsabi-
lidade Fiscal – LRF (Lei Complementar nº 101/2000), 
que exige estimativa do impacto orçamentário e finan-
ceiro e correspondente compensação, origem dos re-
cursos para seu custeio, ou pela demonstração de sua 
neutralidade fiscal, para os projetos de lei que fixem 
para o ente obrigação legal por um período superior 
a dois exercícios, constituindo-se despesa obrigatória 
de caráter continuado. 

De acordo com o § 1º do mencionado dispositivo, 
“os atos que criarem ou aumentarem despesa de que 
trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa 
prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem 
dos recursos para seu custeio”.

A legislação meramente autorizativa não deve 
submeter-se às exigências impostas às normas de 
caráter obrigatório, como as leis que criam despesas 
obrigatórias continuadas. Os arts. 32, X, “h”, e 54, 
II, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados 
restringem-se aos aspectos financeiros e orçamentá-
rios públicos de proposições que “importem aumento 
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ou diminuição da receita ou da despesa pública”, algo 
que, definitivamente, não ocorre com proposições de 
caráter exclusivamente autorizativo.

Ocorre que as proposições autorizativas não pos-
suem caráter cogente, mas meramente indicativo ao 
Poder Executivo, transitando exclusivamente no campo 
da existência e validade, se vierem a ser aprovadas 
pelo Congresso Nacional, sancionadas e promulgadas 
pelo Presidente da República. Sua eficácia sujeita-se 
à vênia do Poder Executivo, que se entender neces-
sária a ação por ela pretendida adotará as medidas 
concretas necessárias, como inclusão no PPA, na lei 
orçamentária e outros instrumentos do processo orça-
mentário, inclusive apropriando dotação para as ações 
que se fizerem necessárias.

Diante dessa constatação, verifica-se a necessi-
dade de esta Comissão fazer uma leitura mais analítica 
das proposições legislativas de iniciativa parlamentar, 
procurando avaliar o real impacto sobre a receita ou 
despesa da União delas decorrente, no caso de conver-
são em lei, sendo essa a linha que procuramos seguir 
para a elaboração deste voto em separado.

Cabe, ainda, frisar que a Súmula 1/08-CFT não 
constitui uma norma orçamentária-financeira, sendo 
apenas uma orientação para a formulação de voto na 
Comissão de Finanças e Tributação, podendo ser se-
guida ou não pelo Relator, por ocasião da elaboração 
do seu parecer.

Diante do exposto, ao contrário do entendimento 
do ilustre Relator, Deputado Júlio Cesar, somos pela 
não implicação do PL nº 4.556, de 2008, em aumento 
da despesa ou diminuição da receita da União, não 
cabendo pronunciamento quanto aos aspectos orça-
mentário e financeiro.

Sala da Comissão, 2 de maio de 2011. – Deputado 
André Figueiredo, PDT/CE.

PROJETO DE LEI Nº 4.766-B, DE 2009 
(Do Senado Federal)

PLS Nº 394/2007 
OFÍCIO Nº 129/2009 – SF

Dispõe sobre a criação de Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE) no 
Município de Anápolis, no Estado de Goiás; 
tendo pareceres: da Comissão de Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comér-
cio, pela aprovação (relator: DEP. ALBANO 
FRANCO); e da Comissão de Finanças e 
Tributação, pela incompatibilidade e inade-
quação financeira e orçamentária (relator: 
DEP. JOÃO DADO).

Despacho: Às comissões de: desen-
volvimento econômico, indústria e comércio; 
finanças e tributação (mérito e art. 54 Ricd); 
e 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 FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 4.766, de 2009, do Senado 
Federal, autoriza o Poder Executivo a criar Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE), destinada à 
instalação de empresas voltadas para a produção de 
bens a serem comercializados com o exterior, no Mu-
nicípio de Anápolis, no Estado de Goiás, sendo sua 
criação e funcionamento regulados pela Lei nº 11.508, 
de 20 de julho de 2007, e alterações, que dispõe sobre 
o regime tributário, cambial e administrativo das ZPE’s.

Nos termos do art. 6º – A do mencionado diplo-
ma legal, as importações ou as aquisições no mercado 
interno de bens e serviços por empresa autorizada a 
operar em ZPE terão suspensão da exigência dos se-
guintes impostos e contribuições:

I – Imposto de Importação;
II – Imposto sobre Produtos Industriali-

zados (IPI);
III – Contribuição para o Financiamento 

da Seguridade Social – Cofins;
IV – Contribuição Social para o Finan-

ciamento da Seguridade Social devida pelo 
Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços 
do Exterior – Cofins-Importação;

V – Contribuição para o PIS/Pasep;
VI – Contribuição para o PIS/Pasep-Im-

portação; e
VII – Adicional de Frete para Renovação 

da Marinha Mercante – AFRMM.

Incubida de analisar o mérito da proposição, a 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio deliberou pela sua aprovação.

O feito vem a esta Comissão, na forma do Re-
gimento, para verificação de sua compatibilidade e 
adequação financeira e orçamentária, previamente ao 
seu mérito, não tendo sido apresentadas emendas no 
prazo regimental.

É o relatório.

II – Voto

Cabe a esta Comissão, além do exame de mérito, 
inicialmente apreciar a proposição quanto à sua com-



Maio de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 10 22577 

patibilidade ou adequação com o plano plurianual, a 
lei de diretrizes orçamentárias, o orçamento anual e as 
normas pertinentes à receita e a despesa públicas, nos 
termos do Regimento Interno desta Casa e da Norma 
Interna da Comissão de Finanças e Tributação, de 29 
de maio de 1996, que “estabelece procedimentos para 
o exame de compatibilidade ou adequação orçamen-
tária e financeira”.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO de 2011 
(Lei nº 12.309 de 09 de agosto de 2010), em seu art. 
91, condiciona a aprovação de lei que conceda ou 
amplie incentivo ou benefício de natureza tributária, 
acarretando renúncia de receita, ao cumprimento do 
disposto no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fis-
cal – LRF, que exige estar a proposição acompanha-
da de estimativa do impacto orçamentário-financeiro 
no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos 
dois seguintes, assim como sua compatibilidade com 
o cumprimento das metas fiscais estabelecidas na lei 
de diretrizes orçamentárias e o atendimento de pelo 
menos uma de duas condições alternativas.

Uma condição é o que o proponente demonstre 
que a renúncia foi considerada na estimativa de recei-
ta da lei orçamentária e que não afetará as metas de 
resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de 
diretrizes orçamentárias. Outra condição, alternativa, 
é que a proposição esteja acompanhada de medidas 
de compensação, no período mencionado, por meio 
do aumento da receita, proveniente da elevação de 
alíquotas, ampliação de base de cálculo, majoração 
ou criação de tributo ou contribuição, o benefício só 
podendo entrar em vigor quando implementadas as 
medidas referidas.

Outrossim, a LDO de 2010, no caput do seu art. 
123, estabelece que qualquer diminuição de receita no 
exercício de 2010, ainda que não configure renúncia 
de receita como definida pelo § 1º do art. 14 da LRF, 
deverá ser estimada e compensada, admitindo-se, no 
entanto, que tal compensação se dê não apenas com 
aumento de receita tributária, mas igualmente com 
redução de despesa primária obrigatória.

Verifica-se que a criação de Zonas de Proces-
samento de Exportação concede benefícios tributá-
rios que acarretam renúncia de receita tributária para 
União. Apesar disso, a proposição não está instruída 
com as informações preliminares exigidas pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal com vistas à sua aprecia-
ção, a saber: a estimativa da renúncia de receita, as 
medidas de compensação ou a comprovação de que 
a renúncia não afetará as metas de resultados fiscais 
previstas na LDO.

O caráter autorizativo do Projeto não sana as 
exigências da LRF, nos termos da Súmula CFT nº 1, 

de 2008: “É incompatível e inadequada a proposição, 
inclusive em caráter autorizativo, que, conflitando com 
as normas da Lei Complementar nº 101, de 4 maio 
de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – deixe de 
apresentar a estimativa se seu impacto orçamentário 
e financeiro bem como a respectiva compensação”. 

Destarte, malgrado os nobres propósitos que nor-
tearam a elaboração do projeto, não pode o mesmo 
ser considerado adequado e compatível sob a ótica 
mais restrita da adequação orçamentária e financeira. 
Ademais, fica também prejudicado o exame quanto ao 
mérito na Comissão de Finanças e Tributação, con-
forme o disposto no art. 10 da Norma Interna – CFT.

Diante do exposto, submeto a este colegiado meu 
voto pela incompatibilidade com a norma orçamen-
tária e financeira e pela inadequação orçamentária 
e financeira do Projeto de Lei nº 4.766, de 2009, fi-
cando, assim, prejudicada a apreciação de seu mérito.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2011. – Deputado 
João Dado, Relator.

III – Parecer da Comissão 

 A Comissão de Finanças e Tributação, em reu-
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemen-
te, pela incompatibilidade e inadequação financeira 
e orçamentária do Projeto de Lei nº 4.766-A/09, nos 
termos do parecer do relator, Deputado João Dado. 

 Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Cláudio Puty, Presidente; Luciano Moreira, Vice-

-Presidente; Aelton Freitas, Aguinaldo Ribeiro, Alexan-
dre Leite, Alfredo Kaefer, Audifax, Carmen Zanotto, 
Edmar Arruda, Fernando Coelho Filho, Jairo Ataíde, 
Jean Wyllys, Jerônimo Goergen, João Dado, Jorge 
Corte Real, José Guimarães, José Humberto, Júnior 
Coimbra, Lucio Vieira Lima, Márcio Reinaldo Moreira, 
Maurício Trindade, Pauderney Avelino, Pedro Eugênio, 
Rui Costa, Rui Palmeira, Valmir Assunção, Vaz de Lima, 
Eduardo Cunha, Lira Maia, Odair Cunha, Reginaldo 
Lopes e Ricardo Quirino. 

Sala da Comissão, em 4 de maio de 2011. – 
Deputado Luciano Moreira, Presidente em exercício.

PROJETO DE LEI Nº 5.644-B, DE 2009 
(Do Senado Federal) 
PLS Nº 0026/2009 

OFÍCIO Nº 1361/2009-SF

Autoriza o Poder Executivo a criar, 
no Município de Sinop, no Estado de Mato 
Grosso, campus do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia (Instituto 
Federal) de Mato Grosso; tendo pareceres: 
da Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público, pela aprovação (relatora: 
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DEP. THELMA DE OLIVEIRA); da Comis-
são de Educação e Cultura, pela rejeição 
(relator: DEP. LUIZ CARLOS SETIM); e da 
Comissão de Finanças e Tributação, pela 
incompatibilidade e inadequação financeira 
e orçamentária (relator: DEP. JOÃO DADO).

Despacho: Às comissões de: trabalho, 
de administração e serviço público; 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 do Plenário – Art. 24 II,”g”

Publicação dos Pareceres das Comissões de Edu-
cação e Cultura e de Finanças e Tributação

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 5.644, de 2009, oriundo do 
Senado Federal (PLS nº 26/2009), de autoria da nobre 
Senadora Serys Slhessarenko, visa autorizar o Poder 
Executivo a criar um campus do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso no 
Município de Sinop. 

A iniciativa estabelece como objetivos do novo 
campus a formação e qualificação de profissionais de 
educação superior, básica e profissional, de forma a 
atender às necessidades socioeconômicas do Estado 
de Mato Grosso, bem como a contribuir para o desen-
volvimento tecnológico do país. 

A Comissão de Trabalho, de Administração e Ser-
viço Público aprovou a iniciativa, no mérito, nos termos 
do Parecer da Relatora, Deputada Thelma de Oliveira.

Nesta Comissão de Educação e Cultura não fo-
ram apresentadas emendas à proposição no prazo 
regimental.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Em sua justificação, a nobre autora do Projeto em 
apreço, Senadora Serys Slhessarenko, destaca impor-
tantes razões para a criação de um novo campus do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Mato Grosso no Município de Sinop. A principal delas 
deve-se ao fato daquele Município constituir um pólo-
-chave para o agronegócio no Estado de Mato Gros-
so, necessitando, em larga escala, de mão-de-obra 
qualificada que constantemente só é encontrada em 
outras regiões. 

Porém, em que pese o caráter meritório da ini-
ciativa, devemos considerar as observações constan-
tes da Súmula de Recomendações aos Relatores da 

Comissão de Educação e Cultura nº 1/2001 – CEC, 
revalidada em 25 de abril de 2007, que sistematiza 
critérios para análise de alguns tipos de proposições.

No que tange a proposições versando sobre a 
criação ou transformação de escola federal, em qual-
quer nível ou modalidade de ensino, a Súmula reco-
menda que o Parecer do Relator conclua pela rejeição 
da proposta. Tendo em vista que a criação de universi-
dades federais implica a criação de órgãos públicos e, 
consequentemente, dos cargos, funções e empregos 
correspondentes, tal iniciativa legislativa, segundo o 
art. 61, § 1º, II, e, da Constituição Federal, é privativa 
do Poder Executivo.

Nesse sentido, projetos de lei autorizativos são 
inócuos, pois não geram direitos nem obrigações. Não 
há sentido em autorizar o Poder Executivo a realizar 
ação de sua competência. A criação ou transformação 
de instituição de ensino deve ser sugerida na forma 
de Indicação ao Poder Executivo, de acordo com o art. 
113 do Regimento Interno desta Casa. 

Por esta razão, votamos pela rejeição do PL nº 
5.644, de 2009, ao tempo em que, reconhecendo o 
mérito da Proposta e manifestando nossa intenção de 
apoiá-la, sugerimos seu encaminhamento na forma de 
Indicação desta Comissão de Educação e Cultura ao 
Poder Executivo.

Sala da Comissão, de 2 de dezembro de 2010. 
– Deputado Luiz Carlos Setim, Relator.

REQUERIMENTO 
(Da Comissão de Educação e Cultura)

Requer o envio de Indicação ao Po-
der Executivo, com vistas à criação de um 
campus do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Mato Grosso no 
Município de Sinop. 

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1º, do Regi-

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a 
V.Exa. seja encaminhada ao Poder Executivo a Indi-
cação anexa, sugerindo a criação de um campus do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
de Mato Grosso no Município de Sinop. 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 2010. – 
Deputado Luiz Carlos Setim Relator.

INDICAÇÃO Nº ,DE 2010 
(Da Comissão de Educação e Cultura)

Sugere ao Ministro de Estado da Edu-
cação a criação de um campus do Instituto 
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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 
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, 

sugerindo a Vossa Excelência a criação da referida 
instituição.

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 2010. – 
Deputado Luiz Carlos Setim, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, rejeitou unanimemente o Pro-
jeto de Lei nº 5.644-A/2009, com envio de Indicação 
ao Poder Executivo, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Luiz Carlos Setim. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Angelo Vanhoni – Presidente, Paulo Rubem San-

tiago e Antonio Carlos Chamariz – Vice-Presidentes, 
Alice Portugal, Antônio Carlos Biffi, Átila Lira, Carlos 
Abicalil, Elismar Prado, Fátima Bezerra, Gastão Viei-
ra, João Matos, Joaquim Beltrão, Lelo Coimbra, Lob-
be Neto, Luciana Costa, Marcelo Almeida, Maria do 
Rosário, Nilmar Ruiz, Professor Setimo, Raul Henry, 
Rogério Marinho, Waldir Maranhão, Alceni Guerra, Dal-
va Figueiredo, Lira Maia, Luiz Carlos Setim, Reginaldo 
Lopes e Severiano Alves. 

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 2010. – 
Deputado Angelo Vanhoni Presidente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 5.644, de 2009, pretende au-
torizar o Poder Executivo a criar campus, no Município 
de Sinop, do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) com o objetivo de 
formar e qualificar profissionais para atender às neces-
sidades socioeconômicas do Estado do Mato Grosso 
e promover o desenvolvimento tecnológico do País. A 
proposição também autoriza a criação de cargos e fun-
ções necessários ao funcionamento do novo campus. 

A proposta, aprovada pelo Senado Federal, tra-
mitou, na Câmara dos Deputados, pela Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público – CTASP 
e pela Comissão de Educação e Cultura – CEC, ten-
do sido aprovada unanimemente naquele Colegiado 
e rejeitada neste último, nos termos da Súmula de 
Recomendações aos Relatores nº 01/2001 – CEC/
Câmara dos Deputados, que trata da apreciação dos 
projetos de caráter meramente autorizativos para cria-
ção de instituições educacionais. Tal posicionamento 
tem sido adotado por este órgão colegiado uma vez 
que as proposições desta natureza, de iniciativa parla-
mentar, invadem competência privativa do Presidente 
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da República, nos termos do art. 61, §1º, inciso II da 
Constituição Federal.

É o relatório.

II – Voto

Compete à Comissão de Finanças e Tributação, 
apreciar a proposta, nos termos do art. 32, inciso X, 
alínea h, do Regimento Interno desta Casa e da Norma 
Interna da Comissão de Finanças e Tributação, de 29 
de maio de 1996, quanto à compatibilização ou ade-
quação de seus dispositivos com o plano plurianual 
(PPA), com a lei de diretrizes orçamentárias (LDO), 
com o orçamento anual (LOA) e demais dispositivos 
legais em vigor.

Preliminarmente, é relevante notar que o projeto 
de lei em exame fere o art. 61, § 1º, inciso II, alíneas “a” 
e “e” da Constituição Federal. Tais dispositivos preveem 
que a iniciativa de lei visando a criação de órgãos da 
administração pública bem como de cargos, funções 
ou empregos públicos constitui atribuição privativa do 
Presidente da República.

Nesse passo, o art. 8º da Norma Interna da Co-
missão de Finanças e Tributação, que fixa procedimen-
tos para o exame de compatibilidade ou adequação 
orçamentária e financeira, estabelece que “será con-
siderada incompatível a proposição que aumente 
despesa em matéria de iniciativa exclusiva do Presi-
dente da República” (grifei).

Verifica-se, ainda, que a proposta em análise, à luz 
do art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei 
Complementar nº 101/2000), fixa para o ente obrigação 
legal por um período superior a dois exercícios, consti-
tuindo despesa obrigatória de caráter continuado. Dessa 
forma, conforme o § 1º do mencionado dispositivo, “os 
atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata 
o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista 
no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos recur-
sos para seu custeio.” O art. 16, inciso I, preceitua que:

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamen-
to de ação governamental que acarrete aumento da 
despesa será acompanhado de:

I – estimativa do impacto orçamentário-financeiro 
no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois 
subseqüentes.

No mesmo sentido dispõe a Lei nº 12.309, de 9 
de agosto de 2010 (LDO 2011):

Art. 91. As proposições legislativas, sob a forma 
de projetos de lei, decretos legislativos ou medidas 
provisórias que importem ou autorizem diminuição da 
receita ou aumento de despesa da União no exercício 
de 2011 deverão estar acompanhadas de estimativas 
desses efeitos, para cada um dos exercícios compre-
endidos no período de 2011 a 2013, detalhando a 

memória de cálculo respectiva e correspondente com-
pensação, nos termos das disposições constitucionais 
e legais que regem a matéria.

Corroborando com o entendimento dos disposi-
tivos supramencionados, a Comissão de Finanças e 
Tributação editou a Súmula nº 1, de 2008, que con-
sidera incompatível e inadequada a proposição que, 
mesmo em caráter autorizativo, conflite com a LRF, ao 
deixar de estimar o impacto orçamentário-financeiro e 
de demonstrar a origem dos recursos para seu custeio, 
exarada nos seguintes termos:

SÚMULA nº 1/08-CFT – É incompatível e inade-
quada a proposição, inclusive em caráter autorizativo, 
que, conflitando com as normas da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabili-
dade Fiscal – deixe de apresentar a estimativa de seu 
impacto orçamentário e financeiro bem como a res-
pectiva compensação.

Quanto ao exame de adequação da proposta com 
o Plano Plurianual – PPA 2008-2011, constata-se que 
não existe ação específica para criação de campus no 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Mato Grosso, no âmbito do Programa 1062 – Desen-
volvimento da Educação Profissional e Tecnológica. 
Por sua vez, a Lei Orçamentária Anual – LOA 2011, 
igualmente, não prevê recursos para esta iniciativa.

Diante do exposto, submeto a este colegiado meu 
voto pela incompatibilidade com as normas orçamen-
tárias e financeiras e pela inadequação orçamentá-
ria e financeira do Projeto de Lei nº 5.644, de 2009. 

Sala das Sessões, em 26 de abril de 2011. – 
Deputado João Dado. 

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião 
ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente, pela 
incompatibilidade e inadequação financeira e orçamen-
tária do Projeto de Lei nº 5.644-A/09, nos termos do 
parecer do relator, Deputado João Dado. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Cláudio Puty, Presidente; Luciano Moreira, Vice-

-Presidente; Aelton Freitas, Aguinaldo Ribeiro, Alexandre 
Leite, Alfredo Kaefer, Audifax, Carmen Zanotto, Edmar 
Arruda, Fernando Coelho Filho, Jairo Ataíde, Jean Wyllys, 
Jerônimo Goergen, João Dado, Jorge Corte Real, José 
Guimarães, José Humberto, Júnior Coimbra, Lucio Vieira 
Lima, Márcio Reinaldo Moreira, Maurício Trindade, Pau-
derney Avelino, Pedro Eugênio, Rui Costa, Rui Palmei-
ra, Valmir Assunção, Vaz de Lima, Eduardo Cunha, Lira 
Maia, Odair Cunha, Reginaldo Lopes e Ricardo Quirino. 

Sala da Comissão, em 4 de maio de 2011. – 
Deputado Luciano Moreira Presidente em exercício.
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José Augusto Maia - PTB 

José Chaves - PTB 

Luciana Santos - PCdoB 

Mendonça Filho - DEM 

Pastor Eurico - PSB 

Paulo Rubem Santiago - PDT 



Pedro Eugênio - PT 

Raul Henry - PMDB 

Roberto Teixeira - PP 

Sergio Guerra - PSDB 

Silvio Costa - PTB 

Vilalba - PRB 

Wolney Queiroz - PDT 

Alagoas 

Arthur Lira - PP 

Celia Rocha - PTB 

Givaldo Carimbão - PSB 

João Lyra - PTB 

Joaquim Beltrão - PMDB 

Maurício Quintella Lessa - PR 

Renan Filho - PMDB 

Rosinha da Adefal - PTdoB 

Rui Palmeira - PSDB 

Sergipe 

Almeida Lima - PMDB 

Andre Moura - PSC 

Heleno Silva - PRB 

Laercio Oliveira - PR 

Márcio Macêdo - PT 

Mendonça Prado - DEM 

Rogério Carvalho - PT 

Valadares Filho - PSB 

Bahia 

Acelino Popó - PRB 

Alice Portugal - PCdoB 

Amauri Teixeira - PT 

Antonio Brito - PTB 

Antonio Carlos Magalhães Neto - DEM 

Antonio Imbassahy - PSDB 

Arthur Oliveira Maia - PMDB 

Claudio Cajado - DEM 

Daniel Almeida - PCdoB 

Edson Pimenta - PCdoB 

Emiliano José - PT 

Erivelton Santana - PSC 

Fábio Souto - DEM 

Félix Mendonça Júnior - PDT 

Fernando Torres - DEM 

Geraldo Simões - PT 

Jânio Natal - PRP 

João Carlos Bacelar - PR 

José Carlos Araújo - PDT 

José Nunes - DEM 

José Rocha - PR 

Joseph Bandeira - PT 

Josias Gomes - PT 

Jutahy Junior - PSDB 

Lucio Vieira Lima - PMDB 

Luiz Alberto - PT 

Luiz Argôlo - PP 

Márcio Marinho - PRB 

Marcos Medrado - PDT 



Maurício Trindade - PR 

Nelson Pellegrino - PT 

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 

Minas Gerais 

Ademir Camilo - PDT 

Aelton Freitas - PR 

Antônio Andrade - PMDB 

Antônio Roberto - PV 

Aracely de Paula - PR 

Bernardo Santana de Vasconcellos - PR 

Bonifácio de Andrada - PSDB 

Carlaile Pedrosa - PSDB 

Diego Andrade - PR 

Dimas Fabiano - PP 

Domingos Sávio - PSDB 

Dr. Grilo - PSL 

Eduardo Azeredo - PSDB 

Eduardo Barbosa - PSDB 

Eros Biondini - PTB 

Fábio Ramalho - PV 

Gabriel Guimarães - PT 

George Hilton - PRB 

Geraldo Thadeu - PPS 

Gilmar Machado - PT 

Jaime Martins - PR 

Jairo Ataíde - DEM 

Jô Moraes - PCdoB 

João Bittar - DEM 

João Magalhães - PMDB 

José Humberto - PHS 

Júlio Delgado - PSB 

Lael Varella - DEM 

Leonardo Monteiro - PT 

Leonardo Quintão - PMDB 

Lincoln Portela - PR 

Luis Tibé - PTdoB 

Luiz Fernando Faria - PP 

Márcio Reinaldo Moreira - PP 

Marcos Montes - DEM 

Marcus Pestana - PSDB 

Mauro Lopes - PMDB 

Miguel Corrêa - PT 

Newton Cardoso - PMDB 

Odair Cunha - PT 

Padre João - PT 

Paulo Abi-ackel - PSDB 

Paulo Piau - PMDB 

Reginaldo Lopes - PT 

Renzo Braz - PP 



Rodrigo de Castro - PSDB 

Saraiva Felipe - PMDB 

Stefano Aguiar - PSC 

Toninho Pinheiro - PP 

Vitor Penido - DEM 

Walter Tosta - PMN 

Weliton Prado - PT 

Zé Silva - PDT 

Espírito Santo 

Audifax - PSB 

Camilo Cola - PMDB 

Cesar Colnago - PSDB 

Dr. Jorge Silva - PDT 

Lauriete - PSC 

Lelo Coimbra - PMDB 

Manato - PDT 

Paulo Foletto - PSB 

Rose de Freitas - PMDB 

Sueli Vidigal - PDT 

Rio de Janeiro 

Adrian - PMDB 

Alessandro Molon - PT 

Alexandre Santos - PMDB 

Alfredo Sirkis - PV 

Andreia Zito - PSDB 

Anthony Garotinho - PR 

Arolde de Oliveira - DEM 

Aureo - PRTB 

Benedita da Silva - PT 

Brizola Neto - PDT 

Chico Alencar - PSOL 

Chico D'angelo - PT 

Cristiano - PTdoB 

Deley - PSC 

Dr. Adilson Soares - PR 

Dr. Aluizio - PV 

Dr. Carlos Alberto - PMN 

Dr. Paulo César - PR 

Edson Ezequiel - PMDB 

Edson Santos - PT 

Eduardo Cunha - PMDB 

Eliane Rolim - PT 

Felipe Bornier - PHS 

Fernando Jordão - PMDB 

Filipe Pereira - PSC 

Francisco Floriano - PR 

Glauber Braga - PSB 

Hugo Leal - PSC 

Jair Bolsonaro - PP 

Jandira Feghali - PCdoB 

Jean Wyllys - PSOL 

Liliam Sá - PR 

Marcelo Matos - PDT 

Miro Teixeira - PDT 

Neilton Mulim - PR 

Nelson Bornier - PMDB 



Otavio Leite - PSDB 

Rodrigo Maia - DEM 

Romário - PSB 

Simão Sessim - PP 

Solange Almeida - PMDB 

Stepan Nercessian - PPS 

Vitor Paulo - PRB 

Walney Rocha - PTB 

Washington Reis - PMDB 

Zoinho - PR 

São Paulo 

Abelardo Camarinha - PSB 

Alberto Mourão - PSDB 

Aldo Rebelo - PCdoB 

Alexandre Leite - DEM 

Aline Corrêa - PP 

Antonio Bulhões - PRB 

Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB 

Arlindo Chinaglia - PT 

Arnaldo Faria de Sá - PTB 

Arnaldo Jardim - PPS 

Beto Mansur - PP 

Bruna Furlan - PSDB 

Cândido Vaccarezza - PT 

Carlinhos Almeida - PT 

Carlos Roberto - PSDB 

Carlos Sampaio - PSDB 

Carlos Zarattini - PT 

Delegado Protógenes - PCdoB 

Devanir Ribeiro - PT 

Dimas Ramalho - PPS 

Dr. Ubiali - PSB 

Duarte Nogueira - PSDB 

Edinho Araújo - PMDB 

Eleuses Paiva - DEM 

Eli Correa Filho - DEM 

Gabriel Chalita - PSB 

Guilherme Campos - DEM 

Guilherme Mussi - PV 

Ivan Valente - PSOL 

Janete Rocha Pietá - PT 

Jefferson Campos - PSB 

Jilmar Tatto - PT 

João Dado - PDT 

João Paulo Cunha - PT 

Jonas Donizette - PSB 

Jorge Tadeu Mudalen - DEM 

José de Filippi - PT 

José Mentor - PT 

Junji Abe - DEM 

Keiko Ota - PSB 

Luiz Fernando Machado - PSDB 

Luiza Erundina - PSB 

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 

Salvador Zimbaldi - PDT 

Tiririca - PR 

Valdemar Costa Neto - PR 

Vanderlei Macris - PSDB 

Vaz de Lima - PSDB 

Vicente Candido - PT 

Vicentinho - PT 

Walter Ihoshi - DEM 

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 

Policarpo - PT 

Reguffe - PDT 

Ricardo Quirino - PRB 

Ronaldo Fonseca - PR 

Goiás 

Carlos Alberto Leréia - PSDB 

Delegado Waldir - PSDB 

Flávia Morais - PDT 

Heuler Cruvinel - DEM 

Íris de Araújo - PMDB 

João Campos - PSDB 

Jorge Pinheiro - PRB 

Jovair Arantes - PTB 

Leandro Vilela - PMDB 

Marina Santanna - PT 

Pedro Chaves - PMDB 

Roberto Balestra - PP 



Ronaldo Caiado - DEM 

Rubens Otoni - PT 

Sandes Júnior - PP 

Sandro Mabel - PR 

Valdivino de Oliveira - PSDB 

Mato Grosso do Sul 

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 Carlos Setim - DEM 

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 

Takayama - PSC 

Zeca Dirceu - PT 

Santa Catarina 

Carmen Zanotto - PPS 

Celso Maldaner - PMDB 

Décio Lima - PT 

Edinho Bez - PMDB 

Esperidião Amin - PP 

Gean Loureiro - PMDB 

Jorge Boeira - PT 

Jorginho Mello - PSDB 

Luci Choinacki - PT 

Mauro Mariani - PMDB 



Onofre Santo Agostini - DEM 

Pedro Uczai - PT 

Rogério Peninha Mendonça - PMDB 

Ronaldo Benedet - PMDB 

Valdir Colatto - PMDB 

Zonta - PP 

Rio Grande do Sul 

Afonso Hamm - PP 

Alceu Moreira - PMDB 

Alexandre Roso - PSB 

Assis Melo - PCdoB 

Bohn Gass - PT 

Danrlei de Deus Hinterholz - PTB 

Darcísio Perondi - PMDB 

Enio Bacci - PDT 

Fernando Marroni - PT 

Giovani Cherini - PDT 

Henrique Fontana - PT 

Jerônimo Goergen - PP 

José Otávio Germano - PP 

Jose Stédile - PSB 

Luis Carlos Heinze - PP 

Luiz Noé - PSB 

Manuela D'ávila - PCdoB 

Marco Maia - PT 

Marcon - PT 

Mendes Ribeiro Filho - PMDB 

Nelson Marchezan Junior - PSDB 

Onyx Lorenzoni - DEM 

Osmar Terra - PMDB 

Paulo Pimenta - PT 

Pepe Vargas - PT 

Renato Molling - PP 

Ronaldo Nogueira - PTB 

Ronaldo Zulke - PT 

Sérgio Moraes - PTB 

Vieira da Cunha - PDT 

Vilson Covatti - PP 

  



COMISSÕES PERMANENTES 

 
COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 

ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

Presidente: Júlio Cesar (DEM) 

1º Vice-Presidente: Lira Maia (DEM) 

2º Vice-Presidente: Celso Maldaner (PMDB) 

3º Vice-Presidente: José Nunes (DEM) 

Titulares Suplentes 

PT  

Assis do Couto Geraldo Simões 

Beto Faro Luci Choinacki 

Bohn Gass Miriquinho 
Batista 

Jesus 
Rodrigues Padre Ton 

Josias Gomes Valmir 
Assunção 

Marcon Waldenor 
Pereira 

Vander Loubet 1 vaga 

PMDB  

Alceu Moreira Alberto Filho 

Celso 
Maldaner 

Antônio 
Andrade 

Leandro Vilela Edinho Araújo 

Moacir 
Micheletto 

Elcione 
Barbalho vaga do 

PR 

Paulo Piau Lelo Coimbra 

Pedro Chaves 
vaga do PDT 

Lucio Vieira 
Lima 

Reinhold 
Stephanes Valdir Colatto 

PSDB  

Domingos 
Sávio Alfredo Kaefer 

Hélio Santos Duarte Nogueira 

Luiz Nishimori 
Raimundo 
Gomes de 

Matos 

Reinaldo 
Azambuja 

Wandenkolk 
Gonçalves 

(Dep. do DEM 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PP 
ocupa a vaga) 

PP  

Arthur Lira vaga 

do PR 
Afonso Hamm 

vaga do PSDB 

Carlos Magno 
vaga do PSB 

Lázaro Botelho 
vaga do PR 

Dilceu 
Sperafico Neri Geller 

Luis Carlos 
Heinze Roberto Dorner 

Zonta (Dep. do PTB 
ocupa a vaga) 

DEM  

Abelardo 
Lupion vaga do 

Bloco PV, PPS 

Heuler Cruvinel 
vaga do Bloco PV, PPS 

José Nunes Jairo Ataíde 

Júlio Cesar Luiz Carlos 
Setim 

Lira Maia vaga do 

PSB 
Marcos Montes 

vaga do PSB 

Paulo Cesar 
Quartiero vaga do 

PSB 

Onofre Santo 
Agostini 

Ronaldo 
Caiado 

Onyx Lorenzoni 
vaga do PSB 

Vitor Penido 
vaga do PSDB  

PR  

Davi Alves Aelton Freitas 



Silva Júnior 

Homero 
Pereira 

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PP 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PP 
ocupa a vaga) 

PSB  

(Dep. do PP 
ocupa a vaga) 

Fernando 
Coelho Filho 

(Dep. do DEM 
ocupa a vaga) 

(Dep. do DEM 
ocupa a vaga) 

(Dep. do DEM 
ocupa a vaga) 

(Dep. do DEM 
ocupa a vaga) 

PDT  

Zé Silva Giovanni 
Queiroz 

(Dep. do 
PMDB ocupa a 
vaga) 

Oziel Oliveira 

Bloco PV, PPS  

Moreira 
Mendes César Halum 

(Dep. do DEM 
ocupa a vaga) 

(Dep. do DEM 
ocupa a vaga) 

PTB  

Josué 
Bengtson Celia Rocha 

Nilton 
Capixaba 

Nelson 
Marquezelli 

 

Sérgio Moraes 
vaga do PP 

PSC  

Nelson 
Padovani Antônia Lúcia 

PCdoB  

Edson Pimenta João Ananias 

PRB  

Heleno Silva Jhonatan de 
Jesus 

PMN  

(Dep. do PRP 
ocupa a vaga) Jaqueline Roriz 

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: Gladson Cameli (PP) 

1º Vice-Presidente: Carlos Souza (PP) 

2º Vice-Presidente: Raul Lima (PP) 

3º Vice-Presidente: Zequinha Marinho (PSC) 

Titulares Suplentes 

PT  

Miriquinho 
Batista 

Francisco 
Praciano 

Padre Ton Professora 
Marcivania 

Taumaturgo 
Lima 

Zé Geraldo 

PMDB  

Marinha Raupp Átila Lins 

(Dep. do PP 
ocupa a vaga) José Priante 

1 vaga Luciano Moreira 

PSDB  

Dudimar 
Paxiuba 

Hélio Santos vaga 

do PP 

Marcio Bittar Luiz Carlos vaga 



do PR 

 

(Dep. do Bloco 
PV, PPS ocupa 

a vaga) 

 
1 vaga 

PP  

Carlos Souza Luis Carlos 
Heinze 

Gladson 
Cameli 

(Dep. do PSDB 
ocupa a vaga) 

Neri Geller vaga 

do PMDB  

Raul Lima vaga 

do Bloco PV, PPS  

DEM  

(Dep. do PSB 
ocupa a vaga) 

Paulo Cesar 
Quartiero 

1 vaga 1 vaga 

PR  

2 vagas Lúcio Vale 

 

(Dep. do PSDB 
ocupa a vaga) 

PSB  

Laurez Moreira Glauber Braga 

Valtenir Pereira 
vaga do DEM  

PDT  

Giovanni 
Queiroz Ademir Camilo 

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PP 
ocupa a vaga) 

Arnaldo Jordy 
vaga do PSDB 

 

Lindomar 
Garçon 

PTB  

1 vaga Ronaldo 
Nogueira 

PSC  

Zequinha 
Marinho Antônia Lúcia 

PCdoB  

Perpétua 
Almeida 1 vaga 

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: Bruno Araújo (PSDB) 

1º Vice-Presidente: Antonio Imbassahy (PSDB) 

2º Vice-Presidente: Silas Câmara (PSC) 

3º Vice-Presidente: Ruy Carneiro (PSDB) 

Titulares Suplentes 

PT  

Carlinhos 
Almeida Beto Faro 

Emiliano José Biffi 

Gilmar 
Machado 

Dalva 
Figueiredo 

Newton Lima 
Fernando 

Marroni 

Sibá Machado Joseph 
Bandeira 

(Dep. do PSC 
ocupa a vaga) Josias Gomes 

(Dep. do PRTB 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PR 
ocupa a vaga) 



PMDB  

Hermes 
Parcianello 

Benjamin 
Maranhão vaga do 

PMN 

Hugo Motta Júnior Coimbra 

Marllos 
Sampaio Manoel Junior 

Rogério 
Peninha 
Mendonça 

Wilson Filho 

(Dep. do 
PCdoB ocupa a 
vaga) 

Wladimir Costa 

(Dep. do PSC 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PR 
ocupa a vaga) 

 

(Dep. do PSC 
ocupa a vaga) 

PSDB  

Antonio 
Imbassahy 

Eduardo 
Azeredo 

Bruno Araújo Paulo Abi-ackel 

Manoel 
Salviano 

Rodrigo de 
Castro 

Ruy Carneiro 
Romero 

Rodrigues 

PP  

Beto Mansur Carlos Souza 

Missionário 
José Olimpio Renzo Braz 

Sandes Júnior Waldir 
Maranhão 

DEM  

Arolde de 
Oliveira Eli Correa Filho 

Júlio Campos Rodrigo Maia 
vaga do PTB 

Marcos Montes Walter Ihoshi 

(Dep. do Bloco 

PV, PPS ocupa 
a vaga) 

PR  

Dr. Adilson 
Soares 

Davi Alves Silva 
Júnior vaga do PT 

Francisco 
Floriano 

Diego Andrade 
vaga do PRB 

José Rocha Gorete Pereira 
vaga do PMDB 

 
Izalci 

 
Milton Monti 

 

Wellington 
Roberto 

PSB  

Ariosto Holanda Domingos Neto 

Luiza Erundina Edson Silva 

Pastor Eurico 
vaga do PTB Luiz Noé 

Paulo Foletto 
vaga do PCdoB  

Ribamar Alves 
 

PDT  

Miro Teixeira Brizola Neto 

Salvador 
Zimbaldi 

Félix Mendonça 
Júnior 

Bloco PV, PPS  

Lindomar 
Garçon 

Fábio Ramalho 
vaga do DEM 

Paulo Wagner Stepan 
Nercessian 

Sandro Alex vaga 

do PTB 
(Dep. do PSC 
ocupa a vaga) 

PTB  

(Dep. do PSB 
ocupa a vaga) 

Arnon Bezerra 

(Dep. do Bloco (Dep. do DEM 



PV, PPS ocupa 
a vaga) 

ocupa a vaga) 

PSC  

Antônia Lúcia 
vaga do PT 

Stefano Aguiar 
vaga do Bloco PV, PPS 

Marcelo Aguiar 
vaga do PMDB 

Takayama vaga do 

PMDB 

Ratinho Junior Zequinha 
Marinho 

Silas Câmara 
vaga do PMN  

PCdoB  

Luciana Santos 
vaga do PMDB 

Evandro 
Milhomen 

(Dep. do PSB 
ocupa a vaga)  

PRB  

Cleber Verde (Dep. do PR 
ocupa a vaga) 

Márcio Marinho 
vaga do PTdoB  

PMN  

(Dep. do PSC 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 

PTdoB  

(Dep. do PRB 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSL 
ocupa a vaga) 

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: João Paulo Cunha (PT) 

1º Vice-Presidente: Arthur Oliveira Maia (PMDB) 

2º Vice-Presidente: Vicente Candido (PT) 

3º Vice-Presidente: Cesar Colnago (PSDB) 

Titulares Suplentes 

PT  

Alessandro 
Molon Assis Carvalho 

Jilmar Tatto Décio Lima 

João Paulo 
Cunha Fátima Bezerra 

João Paulo 
Lima 

Gabriel 
Guimarães 

José Mentor Márcio Macêdo 

Luiz Couto Marina Santanna 

Nelson 
Pellegrino 

Nazareno 
Fonteles 

Odair Cunha Pedro Eugênio 

Ricardo 
Berzoini Pedro Uczai 

Rubens Otoni Sérgio Barradas 
Carneiro 

Vicente 
Candido 

Sibá Machado 

PMDB  

Almeida Lima 
Francisco 
Escórcio 

Arthur Oliveira 
Maia João Magalhães 

Carlos Bezerra 
vaga do PMN Leandro Vilela 

Danilo Forte Mauro Lopes vaga 

do PSB 

Eduardo 
Cunha 

(Dep. do Bloco 
PV, PPS ocupa 

a vaga) 

Fabio Trad vaga 

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



Marçal Filho 
vaga do PSC 4 vagas 

Mauro 
Benevides  

Mendes 
Ribeiro Filho  

Osmar 
Serraglio  

Solange 
Almeida  

Wilson Filho 
 

PSDB  

André Dias Bruna Furlan 

Bonifácio de 
Andrada Bruno Araújo 

Cesar Colnago 
vaga do PTB Carlos Sampaio 

João Campos Fernando 
Francischini 

Jorginho Mello 
Luiz Fernando 
Machado vaga do 

DEM 

Jutahy Junior 
Nelson 

Marchezan 
Junior 

Luiz Carlos Ricardo Tripoli 

PP  

Dimas Fabiano Cida Borghetti 

Esperidião 
Amin Dilceu Sperafico 

Paulo Maluf Márcio Reinaldo 
Moreira 

Roberto 
Teixeira 

Rebecca Garcia 
vaga do PTB 

Vilson Covatti Roberto Balestra 

 
Sandes Júnior 

DEM  

Efraim Filho Alexandre Leite 

Felipe Maia Arolde de 
Oliveira 

Mendonça 
Filho José Nunes 

Mendonça 
Prado 

Pauderney 
Avelino 

Onyx 
Lorenzoni 

(Dep. do PSDB 
ocupa a vaga) 

PR  

Anthony 
Garotinho Gorete Pereira 

Henrique 
Oliveira Jaime Martins 

Maurício 
Quintella 
Lessa 

Maurício 
Trindade 

Ronaldo 
Fonseca Sandro Mabel 

Vicente Arruda (Dep. do PRB 
ocupa a vaga) 

PSB  

Edson Silva Gonzaga 
Patriota 

Gabriel Chalita Laurez Moreira 

Sandra 
Rosado Valtenir Pereira 

(Dep. do PDT 
ocupa a vaga)

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 

PDT  

Brizola Neto José Carlos 
Araújo 

Félix 
Mendonça 
Júnior 

Wolney Queiroz 

Marcos 
Medrado 

(Dep. do PMN 
ocupa a vaga) 

Vieira da 
Cunha vaga do  



PSB 

Bloco PV, PPS  

Fábio 
Ramalho Alfredo Sirkis 

Roberto Freire Moreira Mendes 
vaga do PMDB 

(Dep. do 
PMDB ocupa a 
vaga) 

Sandro Alex 

 
Sarney Filho 

PTB  

Arnaldo Faria 
de Sá 

João Lyra 

Paes Landim Nilton Capixaba 

(Dep. do 
PSDB ocupa a 
vaga) 

(Dep. do PP 
ocupa a vaga) 

PSC  

Pastor Marco 
Feliciano  Hugo Leal 

(Dep. do 
PMDB ocupa a 
vaga) 

Sérgio Brito vaga 

do PMDB 

 
Silas Câmara 

PCdoB  

Delegado 
Protógenes Chico Lopes 

Evandro 
Milhomen Daniel Almeida 

PRB  

Antonio 
Bulhões 

Cleber Verde vaga 

do PR 

 
Vitor Paulo 

PMN  

(Dep. do 
PMDB ocupa a 
vaga) 

Fábio Faria vaga do 

PDT 

 
Walter Tosta 

PTdoB  

(Dep. do PSL 
ocupa a vaga) Lourival Mendes 

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: Roberto Santiago (PV) 

1º Vice-Presidente: César Halum (PPS) 

2º Vice-Presidente: Ricardo Izar (PV) 

3º Vice-Presidente: Wolney Queiroz (PDT) 

Titulares Suplentes 

PT  

Joseph 
Bandeira 

Carlinhos 
Almeida 

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 

Cláudio Puty 

(Dep. do PDT 
ocupa a vaga) 

João Paulo 
Cunha 

1 vaga Weliton Prado 

PMDB  

Gean Loureiro 
vaga do PT Fabio Trad 

Raimundão Nilda Gondim 

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

(Dep. do PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSC 
ocupa a vaga)  

PSDB  



Carlos Sampaio Rogério 
Marinho 

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

(Dep. do DEM 
ocupa a vaga) 

PP  

Iracema Portella Aline Corrêa 

João Leão 
(Licenciado) 1 vaga 

DEM  

Eli Correa Filho 
Augusto 

Coutinho vaga do 

PSDB 

Walter Ihoshi Felipe Maia 

 

Hugo 
Napoleão 

PR  

(Dep. do PRB 
ocupa a vaga) 

(Dep. do Bloco 
PV, PPS ocupa 

a vaga) 

(Dep. do PDT 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PRB 
ocupa a vaga) 

PSB  

Ana Arraes Valadares 
Filho 

PDT  

José Carlos 
Araújo 

Marcos 
Medrado 

Reguffe vaga do PT 
 

Wolney Queiroz 
vaga do PR  

Bloco PV, PPS  

César Halum vaga 

do PMDB 
Antônio 
Roberto 

Ricardo Izar vaga 

do PSDB 

Dimas 
Ramalho vaga do 

PR 

Roberto 

Santiago 

PTB  

Nelson 
Marquezelli Silvio Costa 

PSC  

Deley 
Carlos 

Eduardo 
Cadoca 

Lauriete vaga do 

PMDB  

PCdoB  

Chico Lopes (Dep. do PRTB 
ocupa a vaga) 

Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos  

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

Telefones: 3216-6920 A 6922  

FAX: 3216-6925  

 
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

Presidente: João Maia (PR) 

1º Vice-Presidente: Felipe Bornier (PHS) 

2º Vice-Presidente: Natan Donadon (PMDB) 

3º Vice-Presidente: Romero Rodrigues (PSDB) 

Titulares Suplentes 

PT  

Francisco 
Praciano 

Jesus 
Rodrigues 

Miguel Corrêa Jorge Boeira 

Ronaldo Zulke Luiz Alberto 

PMDB  

Camilo Cola Fátima Pelaes 



Natan Donadon Osmar Terra 

(Dep. do PHS 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PP 
ocupa a vaga) 

PSDB  

Romero 
Rodrigues Mara Gabrilli 

Valdivino de 
Oliveira Otavio Leite 

PP  

Renato Molling Simão Sessim 

 

Vilson Covatti 
vaga do PMDB 

DEM  

Fernando 
Torres 

1 vaga 

PR  

João Maia Giacobo vaga do 

PHS 

 

Wellington 
Fagundes 

PSB  

Antonio 
Balhmann Dr. Ubiali 

(Dep. do PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PCdoB ocupa a 

vaga) 

PDT  

Ângelo Agnolin Damião 
Feliciano 

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PTB 
ocupa a vaga) 

Guilherme 
Mussi 

PTB  

João Lyra Jorge Corte 
Real 

José Augusto 
Maia vaga do Bloco  

PV, PPS 

PSC  

Andre Moura Edmar Arruda 

PHS  

Felipe Bornier 
vaga do PMDB 

(Dep. do PR 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PTdoB 
ocupa a vaga)  

Secretário(a): Anamélia Lima Rocha Fernandes  

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

Telefones: 3216-6601 A 6609  

FAX: 3216-6610  

 
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

Presidente: Manoel Junior (PMDB) 

1º Vice-Presidente: Roberto Britto (PP) 

2º Vice-Presidente: José de Filippi (PT) 

3º Vice-Presidente: Leopoldo Meyer (PSB) 

Titulares Suplentes 

PT  

Eliane Rolim Artur Bruno 

Fernando 
Marroni 

João Paulo 
Lima 

José de Filippi José 
Guimarães 

PMDB  

Genecias 
Noronha vaga do 

PSL 
Adrian vaga do PRP 

João Arruda Edinho Araújo 
vaga do PSL 

Manoel Junior Flaviano Melo 



Mauro Mariani Hugo Motta 

 
Teresa Surita 

PSDB  

Bruna Furlan Alberto Mourão 

William Dib (Dep. do PP 
ocupa a vaga) 

PP  

Roberto Britto Arthur Lira vaga 

do PSDB 

Roberto Dorner 
vaga do PDT 

Roberto 
Teixeira 

DEM  

Heuler Cruvinel 
(Dep. do 

PCdoB ocupa a 
vaga) 

PR  

Zoinho 
João Carlos 

Bacelar vaga do 

PRTB 

 
Paulo Freire 

PSB  

Leopoldo Meyer Audifax 

PDT  

(Dep. do PP 
ocupa a vaga) Marcelo Matos 

Bloco PV, PPS  

Rosane Ferreira Arnaldo Jardim 

PTB  

Pedro 
Fernandes 
(Licenciado) 

José Chaves 

PRTB  

(Dep. do PRB 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PR 
ocupa a vaga) 

PRP  

(Dep. do PTC 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 

PSL  

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 

Secretário(a): Iracema Marques  

Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188  

Telefones: 3216-6551/ 6554  

FAX: 3216-6560  

 
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS 

Presidente: Manuela D'ávila (PCdoB) 

1º Vice-Presidente: Domingos Dutra (PT) 

2º Vice-Presidente: Arnaldo Jordy (PPS) 

3º Vice-Presidente: Liliam Sá (PR) 

Titulares Suplentes 

PT  

Domingos Dutra Luiz Couto 

Edson Santos Marcon 

Erika Kokay Vicentinho 

Janete Rocha 
Pietá vaga do PTB  

PMDB  

3 vagas Fabio Trad 

 
Íris de Araújo 

 

(Dep. do PSB 
ocupa a vaga) 

PSDB  

Marco Tebaldi 
(Licenciado) 

Rogério 
Marinho 

1 vaga (Dep. do PRB 
ocupa a vaga) 



PP  

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

Jair Bolsonaro 

DEM  

1 vaga Paulo 
Magalhães 

PR  

Liliam Sá Anderson 
Ferreira 

PSB  

(Dep. do PCdoB 
ocupa a vaga) 

Keiko Ota 

 

Luiza 
Erundina vaga do 

PMDB 

PDT  

Manato Flávia Morais 

Bloco PV, PPS  

Arnaldo Jordy Henrique 
Afonso 

Geraldo Thadeu 
vaga do PP  

PTB  

(Dep. do PT 
ocupa a vaga) 

Josué 
Bengtson 

PSOL  

Chico Alencar Jean Wyllys 

PRP  

(Dep. do PRB 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PMN 
ocupa a vaga) 

PTC  

(Dep. do PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PTdoB ocupa 

a vaga) 

Secretário(a): Márcio Marques de Araújo  

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

Telefones: 3216-6571  

FAX: 3216-6580  

 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Presidente: Fátima Bezerra (PT) 

1º Vice-Presidente: Lelo Coimbra (PMDB) 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

PT  

Artur Bruno Alessandro 
Molon 

Biffi Angelo 
Vanhoni 

Fátima Bezerra Eliane Rolim 

Nazareno 
Fonteles 

Emiliano José 

Paulo Pimenta José de Filippi 
vaga do PMDB 

Pedro Uczai vaga 

do PDT Newton Lima 

Reginaldo Lopes 
vaga do PRB 

Rui Costa vaga 

do PRB 

Ságuas Moraes 
vaga do PSC  

Waldenor 
Pereira vaga do PP  

PMDB  

Gastão Vieira 
Mauro 

Benevides vaga 

do PR 

Joaquim Beltrão Osmar 
Serraglio 

Lelo Coimbra Pedro Chaves 
vaga do PDT 



Professor 
Setimo Renan Filho 

Raul Henry vaga do 

PP 

Rogério 
Peninha 

Mendonça 

Thiago Peixoto 
(Licenciado) 

(Dep. do 
PSOL ocupa a 

vaga) 

 

(Dep. do PT 
ocupa a vaga) 

PSDB  

Mara Gabrilli Bonifácio de 
Andrada 

Pinto Itamaraty Eduardo 
Barbosa 

Rogério Marinho Jorginho Mello 
vaga do PP 

 

Nelson 
Marchezan 

Junior 

PP  

Waldir Maranhão Esperidião 
Amin 

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) José Linhares 

(Dep. do PT 
ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PSDB ocupa a 

vaga) 

DEM  

Luiz Carlos 
Setim Eleuses Paiva 

Nice Lobão João Bittar 

Professora 
Dorinha Seabra 
Rezende  

1 vaga 

PR  

Izalci (Dep. do PSB 
ocupa a vaga) 

Paulo Freire (Dep. do 
PMDB ocupa a 

vaga) 

Tiririca (Dep. do PSB 
ocupa a vaga) 

PSB  

Dr. Ubiali 
Ariosto 

Holanda vaga do 

PR 

Luiz Noé Gabriel Chalita 

 

Romário vaga do 

PR 

 
1 vaga 

PDT  

Paulo Rubem 
Santiago 

Oziel Oliveira 

(Dep. do PT 
ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB ocupa a 

vaga) 

Bloco PV, PPS  

Antônio Roberto Penna 

Stepan 
Nercessian 

Rosane 
Ferreira 

PTB  

Alex Canziani 
Danrlei de 

Deus 
Hinterholz 

PSC  

(Dep. do PT 
ocupa a vaga) 

Pastor Marco 
Feliciano 

PCdoB  

Alice Portugal 
Jandira 
Feghali 

PRB  

(Dep. do PT 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PT 
ocupa a vaga) 

Secretário(a): Jairo Luís Brod  

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



Telefones: 3216-6625/6626/6627/6628  

FAX: 3216-6635  

 
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

Presidente: Cláudio Puty (PT) 

1º Vice-Presidente: Luciano Moreira (PMDB) 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

PT  

Andre Vargas Amauri Teixeira 

Assis Carvalho José Mentor 

Cláudio Puty Odair Cunha 

José Guimarães Policarpo 

Pedro Eugênio Reginaldo 
Lopes 

Pepe Vargas Ricardo 
Berzoini 

Rui Costa vaga do 

PDT 
Zeca Dirceu vaga 

do PDT 

Valmir 
Assunção vaga do 

PMDB  

PMDB  

José Priante 
Arthur Oliveira 

Maia 

Júnior Coimbra Celso Maldaner 
vaga do PR 

Luciano Moreira Eduardo Cunha 

Lucio Vieira 
Lima 

Genecias 
Noronha 

(Dep. do PT 
ocupa a vaga) 

Lelo Coimbra 
vaga do Bloco PV, PPS 

 

Reinhold 
Stephanes 

 

Solange 
Almeida 

PSDB  

Alfredo Kaefer Antonio Carlos 
Mendes Thame 

Rui Palmeira Marcus 
Pestana 

Vaz de Lima Valdivino de 
Oliveira 

PP  

Aguinaldo 
Ribeiro 

José Otávio 
Germano 

Jerônimo 
Goergen Paulo Maluf 

Márcio Reinaldo 
Moreira 

(Dep. do DEM 
ocupa a vaga) 

DEM  

Alexandre Leite Heuler Cruvinel 

Jairo Ataíde João Bittar 

Pauderney 
Avelino vaga do 

Bloco PV, PPS 

Júlio Cesar vaga 

do PP 

1 vaga Lira Maia 

PR  

Aelton Freitas João Maia 

Maurício 
Trindade Luciano Castro 

(Dep. do PHS 
ocupa a vaga) 

Maurício 
Quintella Lessa 

vaga do PTB 

 

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 

PSB  

Audifax Jose Stédile 

Fernando 
Coelho Filho Mauro Nazif 



PDT  

João Dado André 
Figueiredo 

(Dep. do PT 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PT 
ocupa a vaga) 

Bloco PV, PPS  

Carmen Zanotto Arnaldo Jardim 

(Dep. do DEM 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 

PTB  

Jorge Corte 
Real 

(Dep. do PR 
ocupa a vaga) 

PSC  

Edmar Arruda Marcelo Aguiar 

PCdoB  

1 vaga (Dep. do PRB 
ocupa a vaga) 

PRB  

(Dep. do PSOL 
ocupa a vaga) 

Ricardo Quirino 
vaga do PCdoB 

 

(Dep. do PRTB 
ocupa a vaga) 

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: Sérgio Brito (PSC) 

1º Vice-Presidente: Carlos Brandão (PSDB) 

2º Vice-Presidente: Jorge Boeira (PT) 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

PT  

Angelo Vanhoni Devanir Ribeiro 

Jorge Boeira Edson Santos 

Sérgio Barradas 
Carneiro Eudes Xavier 

PMDB  

Alexandre 
Santos Edinho Bez 

Edio Lopes vaga 

do PP 
(Dep. do PDT 
ocupa a vaga) 

João Magalhães 1 vaga 

Marcelo Castro 
vaga do PSC  

Nelson Bornier 
 

PSDB  

Carlos Brandão Carlaile 
Pedrosa 

Delegado Waldir Manoel 
Salviano 

Fernando 
Francischini vaga 

do PTB 

Vanderlei 
Macris vaga do PSC 

 

Vaz de Lima 
vaga do PTB 

PP  

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) Carlos Magno 

(Dep. do PSC 
ocupa a vaga) Sandes Júnior 

DEM  

Antonio Carlos 
Magalhães Neto 

Davi 
Alcolumbre 

Rodrigo Maia Mendonça 
Filho 

PR  



Wellington 
Roberto 

Anthony 
Garotinho vaga do 

PSB 

(Dep. do PTdoB 
ocupa a vaga) 

Dr. Paulo 
César 

 

(Dep. do PRTB 
ocupa a vaga) 

PSB  

Glauber Braga 
(Dep. do PR 

ocupa a vaga) 

PDT  

Ademir Camilo João Dado 

 

Marcos 
Medrado vaga do 

PMDB 

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PSC 
ocupa a vaga) 

Moreira 
Mendes 

PTB  

(Dep. do PSDB 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSDB 
ocupa a vaga) 

PSC  

Filipe Pereira 
vaga do PP 

Deley vaga do 

PCdoB 

Sérgio Brito vaga 

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

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga)  

PCdoB  

Osmar Júnior (Dep. do PSC 
ocupa a vaga) 

Secretário(a): Regina Pereira Games  

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161  

Telefones: 3216-6671 A 6675  

FAX: 3216-6676  

 
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

Presidente: Vitor Paulo (PRB) 

1º Vice-Presidente: Edivaldo Holanda Junior (PTC) 

2º Vice-Presidente: Dr. Grilo (PSL) 

3º Vice-Presidente: Jânio Natal (PRP) 

Titulares Suplentes 

PT  

Fernando Ferro Fátima Bezerra 
vaga do PR 

Fernando 
Marroni 

Leonardo 
Monteiro 

Paulo Pimenta Marina 
Santanna 

Ságuas Moraes 
vaga do PR 

Miriquinho 
Batista 

 

Pedro Uczai 
vaga do PMDB 

PMDB  

(Dep. do PSB 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PT 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PRB 
ocupa a vaga) 2 vagas 

1 vaga 
 

PSDB  

Luiz Fernando 
Machado 2 vagas 

1 vaga 
 

PP  

Roberto Britto 2 vagas 

Waldir 
Maranhão  

DEM  

Paulo 
Magalhães 1 vaga 



PR  

(Dep. do PT 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PT 
ocupa a vaga) 

PSB  

Glauber Braga 
vaga do PMDB Jose Stédile 

Luiza Erundina 
 

PDT  

Sebastião Bala 
Rocha 

Paulo Rubem 
Santiago 

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PSL 
ocupa a vaga) Arnaldo Jordy 

PTB  

(Dep. do PRP 
ocupa a vaga) 

Antonio Brito 

PSC  

Silas Câmara Erivelton 
Santana 

PCdoB  

(Dep. do PTC 
ocupa a vaga) 1 vaga 

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: Giovani Cherini (PDT) 

1º Vice-Presidente: Oziel Oliveira (PDT) 

2º Vice-Presidente: Claudio Cajado (DEM) 

3º Vice-Presidente: Penna (PV) 

Titulares Suplentes 

PT  

Leonardo 
Monteiro Assis do Couto 

Márcio 
Macêdo Domingos Dutra 

Marina 
Santanna Fernando Ferro 

Zé Geraldo 
vaga do PSOL 

Taumaturgo 
Lima vaga do PP 

PMDB  

Valdir Colatto Fernando Jordão 

(Dep. do PDT 
ocupa a vaga)

Moacir 
Micheletto 

(Dep. do PP 
ocupa a vaga)

Paulo Piau vaga do 

PTB 

 

(Dep. do PCdoB 
ocupa a vaga) 

PSDB  

Nelson 
Marchezan 
Junior 

Antonio Carlos 
Mendes Thame 

Ricardo Tripoli Marcio Bittar 

PP  

Rebecca 
Garcia vaga do 

PMDB 

(Dep. do PT 
ocupa a vaga) 

Toninho 
Pinheiro  

DEM  

Claudio 
Cajado vaga do 

PSB 
Marcos Montes 

Irajá Abreu 
 

PR  

(Dep. do PRB 
ocupa a vaga)

Bernardo 
Santana de 

Vasconcellos vaga 



do PRTB 

 
Homero Pereira 

PSB  

(Dep. do DEM 
ocupa a vaga) 

Givaldo 
Carimbão 

PDT  

Giovani 
Cherini Miro Teixeira 

Oziel Oliveira 
vaga do PMDB  

Bloco PV, PPS  

Augusto 
Carvalho vaga do 

PTB 
1 vaga 

Penna vaga do 

PRTB  

Sarney Filho 
 

PTB  

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

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 

PSC  

Stefano Aguiar Lauriete 

PSOL  

(Dep. do PT 
ocupa a vaga) Chico Alencar 

PRTB  

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

(Dep. do PR 
ocupa a vaga) 

Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida  

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

Telefones: 3216-6521 A 6526  

FAX: 3216-6535  

 
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

Presidente: Luiz Fernando Faria (PP) 

1º Vice-Presidente: Wladimir Costa (PMDB) 

2º Vice-Presidente: Davi Alcolumbre (DEM) 

3º Vice-Presidente: Simão Sessim (PP) 

Titulares Suplentes 

PT  

Carlos Zarattini Andre Vargas 

Fernando Ferro Gilmar 
Machado 

Gabriel 
Guimarães Padre João 

Luiz Alberto Ronaldo 
Zulke 

Weliton Prado (Dep. do PP 
ocupa a vaga) 

PMDB  

Adrian 
Alexandre 

Santos vaga do 

PCdoB 

Aníbal Gomes Edio Lopes 

Antônio Andrade João Arruda 

Edinho Bez vaga do 

PSB 
Leonardo 

Quintão 

Fernando Jordão Professor 
Setimo 

Luiz Otavio vaga do 

PCdoB 
(Dep. do PSB 
ocupa a vaga) 

Ronaldo Benedet 
vaga do PTB  

Wladimir Costa 
 

PSDB  

Berinho Bantim André Dias 

Luiz Fernando 
Machado vaga do Carlos 



PSB Brandão 

Paulo Abi-ackel Domingos 
Sávio 

Sergio Guerra vaga 

do PSC  

Wandenkolk 
Gonçalves  

PP  

José Otávio 
Germano 

Aguinaldo 
Ribeiro 

Luiz Fernando 
Faria 

Carlos Souza 
vaga do PT 

Simão Sessim Dimas 
Fabiano 

 
Luiz Argôlo 

DEM  

Davi Alcolumbre Abelardo 
Lupion 

Onofre Santo 
Agostini 

Fernando 
Torres 

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

Júlio Campos 

PR  

Bernardo 
Santana de 
Vasconcellos 

Aracely de 
Paula 

João Carlos 
Bacelar 

Laercio 
Oliveira 

PSB  

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 

Antonio 
Balhmann vaga 

do PMDB 

(Dep. do PSDB 
ocupa a vaga) 

Ribamar 
Alves 

 

(Dep. do PRB 
ocupa a vaga) 

PDT  

Marcelo Matos Ângelo 
Agnolin 

Bloco PV, PPS  

Arnaldo Jardim Arnaldo Jordy 

Dr. Aluizio Paulo Wagner 

Guilherme Mussi 
vaga do DEM  

PTB  

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 

Sabino 
Castelo 
Branco 

PSC  

(Dep. do PSDB 
ocupa a vaga) 

Nelson 
Padovani 

PCdoB  

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB ocupa 

a vaga) 

PRB  

(Dep. do PRTB 
ocupa a vaga) 

George Hilton 
vaga do PSB 

 

(Dep. do 
PTdoB ocupa 

a vaga) 

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda  

Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 56  

Telefones: 3216-6711 / 6713  

FAX: 3216-6720  

 
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA 

NACIONAL 

Presidente: Carlos Alberto Leréia (PSDB) 

1º Vice-Presidente: Fábio Souto (DEM) 

2º Vice-Presidente: Eduardo Azeredo (PSDB) 

3º Vice-Presidente: Vitor Paulo (PRB) 



Titulares Suplentes 

PT  

Arlindo 
Chinaglia 

Benedita da 
Silva 

Dalva 
Figueiredo Carlos Zarattini 

Décio Lima Janete Rocha 
Pietá 

Dr. Rosinha Jilmar Tatto 

Henrique 
Fontana 

Leonardo 
Monteiro 

(Dep. do PSOL 
ocupa a vaga) 

Paulo Pimenta 

PMDB  

Átila Lins Almeida Lima 

Flaviano Melo André Zacharow 

Geraldo 
Resende vaga do 

PP 

Marcelo Castro 
vaga do PSB 

Íris de Araújo Raul Henry vaga 

do PMN 

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

(Dep. do Bloco 
PV, PPS ocupa 

a vaga) 

 

(Dep. do PTB 
ocupa a vaga) 

PSDB  

Antonio Carlos 
Mendes Thame Berinho Bantim 

Carlos Alberto 
Leréia Luiz Nishimori 

Eduardo 
Azeredo 

Reinaldo 
Azambuja 

PP  

Cida Borghetti Beto Mansur 

Jair Bolsonaro Missionário 
José Olimpio 

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) Renato Molling 

DEM  

Fábio Souto Claudio Cajado 

Hugo Napoleão Mandetta 

PR  

(Dep. do PRB 
ocupa a vaga) José Rocha 

(Dep. do PRB 
ocupa a vaga) Vicente Arruda 

PSB  

Gonzaga 
Patriota 

Abelardo 
Camarinha 

Jefferson 
Campos 

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 

PDT  

Damião 
Feliciano 

Salvador 
Zimbaldi 

Sebastião Bala 
Rocha Vieira da Cunha 

Bloco PV, PPS  

Alfredo Sirkis 
Augusto 

Carvalho vaga do 

PSC 

Dimas 
Ramalho vaga do 

PMDB 

Geraldo Thadeu 
vaga do PMDB 

Roberto de 
Lucena vaga do 

PTdoB 
Roberto Freire 

PTB  

Arnon Bezerra Antonio Brito 

 

Paes Landim 
vaga do PMDB 

PSC  

Takayama (Dep. do Bloco 
PV, PPS ocupa 



a vaga) 

PCdoB  

Aldo Rebelo Perpétua 
Almeida 

PMN  

Jaqueline Roriz (Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 

PTdoB  

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

(Dep. do PRB 
ocupa a vaga) 

Secretário(a): Ana Cristina Oliveira  

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 125  

Telefones: 3216-6739 / 6738 / 6737  

FAX: 3216-6745  

 
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO 

CRIME ORGANIZADO 

Presidente: Mendonça Prado (DEM) 

1º Vice-Presidente: Fernando Francischini (PSDB) 

2º Vice-Presidente: Enio Bacci (PDT) 

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

Titulares Suplentes 

PT  

Alessandro 
Molon 

Benedita da 
Silva 

Domingos 
Dutra 

Dalva 
Figueiredo 

Nelson 
Pellegrino Emiliano José 

PMDB  

Alberto Filho Edio Lopes 

Marllos Fátima Pelaes 

Sampaio 

(Dep. do PMN 
ocupa a vaga) Mauro Lopes 

PSDB  

Fernando 
Francischini Carlos Sampaio 

João Campos 
vaga do PSC 

Delegado 
Waldir 

Romero 
Rodrigues 

Pinto Itamaraty 
vaga do Bloco PV, PPS 

 

William Dib vaga 

do PP 

PP  

Arthur Lira (Dep. do PRB 
ocupa a vaga) 

Jair Bolsonaro (Dep. do PSDB 
ocupa a vaga) 

DEM  

Mendonça 
Prado 

(Dep. do PSB 
ocupa a vaga) 

PR  

(Dep. do PTdoB 
ocupa a vaga) 

Ronaldo 
Fonseca 

PSB  

Keiko Ota Gonzaga 
Patriota 

 

Pastor Eurico 
vaga do DEM 

PDT  

Enio Bacci 
Sergio Zveiter 

(Licenciado) 

Bloco PV, PPS  

Stepan 
Nercessian 

(Dep. do PSDB 
ocupa a vaga) 

PTB  

José Augusto Arnaldo Faria 



Maia de Sá 

PSC  

(Dep. do PSDB 
ocupa a vaga) Hugo Leal 

PCdoB  

Perpétua 
Almeida 

Delegado 
Protógenes 

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: Saraiva Felipe (PMDB) 

1º Vice-Presidente: Padre João (PT) 

2º Vice-Presidente: Dr. Paulo César (PR) 

3º Vice-Presidente: Professora Marcivania (PT) 

Titulares Suplentes 

PT  

Amauri Teixeira Arlindo 
Chinaglia 

Benedita da 
Silva Dr. Rosinha 

Chico D'angelo Erika Kokay 

Padre João Henrique 
Fontana 

Professora 
Marcivania Pepe Vargas 

Rogério 
Carvalho Ságuas Moraes 

PMDB  

André 
Zacharow Danilo Forte 

Darcísio 
Perondi 

Geraldo 
Resende 

Elcione 
Barbalho 

Marllos 
Sampaio 

Nilda Gondim Raimundão 

Osmar Terra 
vaga do Bloco PV, PPS 

(Dep. do PMN 
ocupa a vaga) 

Saraiva Felipe 
 

Teresa Surita 
vaga do PSC  

PSDB  

Eduardo 
Barbosa 

Andreia Zito 

Marcus Pestana Cesar Colnago 

Raimundo 
Gomes de 
Matos 

João Campos 

PP  

Aline Corrêa Cida Borghetti 
vaga do PR 

José Linhares Iracema 
Portella 

(Dep. do PTB 
ocupa a vaga) 

Toninho 
Pinheiro 

 

(Dep. do PRB 
ocupa a vaga) 

DEM  

Eleuses Paiva Alexandre Leite 

Lael Varella Ronaldo Caiado 

Mandetta 
(Dep. do PTB 

ocupa a vaga) 

PR  

Dr. Paulo César Davi Alves Silva 
Júnior 

(Dep. do 
PCdoB ocupa a 
vaga) 

(Dep. do PP 
ocupa a vaga) 



(Dep. do PTdoB 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PRP 
ocupa a vaga) 

PSB  

Alexandre Roso Pastor Eurico 

Givaldo 
Carimbão Paulo Foletto 

PDT  

Dr. Jorge Silva Flávia Morais 

Sueli Vidigal Salvador 
Zimbaldi 

Bloco PV, PPS  

Henrique 
Afonso Dr. Aluizio 

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 

Roberto de 
Lucena 

PTB  

Antonio Brito Arnaldo Faria 
de Sá 

Celia Rocha vaga 

do PP 
Eros Biondini 

vaga do DEM 

PSC  

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 

Pastor Marco 
Feliciano 

PCdoB  

Jandira Feghali Jô Moraes 

João Ananias 
vaga do PR  

PRB  

Jhonatan de 
Jesus 

Acelino Popó 
vaga do PP 

 

Antonio 
Bulhões 

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: Silvio Costa (PTB) 

1º Vice-Presidente: Eros Biondini (PTB) 

2º Vice-Presidente: Sabino Castelo Branco (PTB) 

3º Vice-Presidente: Augusto Coutinho (DEM) 

Titulares Suplentes 

PT  

Eudes Xavier Bohn Gass 

Policarpo Nelson 
Pellegrino 

Vicentinho Rogério 
Carvalho 

(Dep. do PTB 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 

PMDB  

Fátima Pelaes Darcísio 
Perondi 

(Dep. do PR 
ocupa a vaga) 

Edinho Bez vaga 

do PT 

(Dep. do PTB 
ocupa a vaga) 

Elcione 
Barbalho 

1 vaga Leonardo 
Quintão 

 

(Dep. do 
PCdoB ocupa a 

vaga) 

PSDB  

Andreia Zito João Campos 

(Dep. do PTB 
ocupa a vaga) Jutahy Junior 

(Dep. do PTB 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PTB 
ocupa a vaga) 

PP  



Roberto 
Balestra 

Luiz Fernando 
Faria 

(Dep. do PDT 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PDT 
ocupa a vaga) 

DEM  

Augusto 
Coutinho Efraim Filho 

1 vaga Irajá Abreu 

PR  

Gorete Pereira 
vaga do PMDB 

Henrique 
Oliveira 

Laercio Oliveira (Dep. do PMN 
ocupa a vaga) 

Luciano Castro 
 

Sandro Mabel 
vaga do PRB  

PSB  

Mauro Nazif Alexandre Roso 

(Dep. do 
PCdoB ocupa a 
vaga) 

Sandra Rosado 

PDT  

Flávia Morais 
vaga do PP 

André 
Figueiredo vaga 

do PP 

Paulo Pereira 
da Silva 

Sebastião Bala 
Rocha 

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PTB 
ocupa a vaga) 

Roberto 
Santiago 

PTB  

Eros Biondini 
vaga do PSDB 

Alex Canziani 
vaga do PSDB 

Ronaldo 
Nogueira vaga do 

PSDB 
Jovair Arantes 

Sabino Castelo 
Branco vaga do  

PMDB 

Sérgio Moraes 
vaga do PT  

Silvio Costa 
 

Walney Rocha 
vaga do Bloco PV, PPS  

PSC  

Erivelton 
Santana Filipe Pereira 

PCdoB  

Assis Melo Alice Portugal 

Daniel Almeida 
vaga do PSB 

Manuela D'ávila 
vaga do PMDB 

PRB  

(Dep. do PR 
ocupa a vaga) 

Heleno Silva 

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: Jonas Donizette (PSB) 

1º Vice-Presidente: Romário (PSB) 

2º Vice-Presidente: Valadares Filho (PSB) 

3º Vice-Presidente: Renan Filho (PMDB) 

Titulares Suplentes 

PT  

José Airton Chico D'angelo 

Luci Choinacki Vicente Candido 

(Dep. do PSB 
ocupa a vaga)

(Dep. do PDT 
ocupa a vaga) 



PMDB  

Benjamin 
Maranhão Edinho Bez 

Renan Filho Hermes 
Parcianello 

(Dep. do PMN 
ocupa a vaga) Joaquim Beltrão 

PSDB  

Carlaile 
Pedrosa Rui Palmeira 

Otavio Leite Ruy Carneiro 

PP  

Afonso Hamm Roberto Britto 

Renzo Braz (Dep. do PTB 
ocupa a vaga) 

DEM  

(Dep. do PSB 
ocupa a vaga) Fábio Souto 

(Dep. do PSB 
ocupa a vaga) 

Professora 
Dorinha Seabra 

Rezende 

PR  

(Dep. do PRB 
ocupa a vaga) Giroto 

 

José Rocha vaga 

do Bloco PV, PPS 

PSB  

Domingos 
Neto vaga do DEM 

Jefferson 
Campos 

Jonas 
Donizette  

Romário vaga do 

DEM  

Valadares 
Filho vaga do PT  

PDT  

André 
Figueiredo Dr. Jorge Silva 

 
Manato vaga do PT 

Bloco PV, PPS  

Rubens Bueno (Dep. do PR 
ocupa a vaga) 

PTB  

Danrlei de 
Deus 
Hinterholz 

Arnon Bezerra 
vaga do PP 

 
Walney Rocha 

PSC  

Carlos 
Eduardo 
Cadoca 

Andre Moura 

PCdoB  

Jô Moraes Delegado 
Protógenes 

Secretário(a): James Lewis Gorman Júnior  

Local: Anexo II, Ala A , Sala 5,Térreo  

Telefones: 3216-6837 / 6832 / 6833  

FAX: 3216-6835  

 
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

Presidente: Edson Ezequiel (PMDB) 

1º Vice-Presidente: Washington Reis (PMDB) 

2º Vice-Presidente: Lázaro Botelho (PP) 

3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC) 

Titulares Suplentes 

PT  

Devanir 
Ribeiro José Airton 

Geraldo Rubens Otoni 



Simões 

Zeca Dirceu Vander Loubet 

(Dep. do PR 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PR 
ocupa a vaga) 1 vaga 

PMDB  

Edinho Araújo Camilo Cola 

Edson 
Ezequiel Marinha Raupp 

Leonardo 
Quintão vaga do 

PCdoB 
Mauro Mariani 

Mauro Lopes 
vaga do PSDB 

Ronaldo 
Benedet vaga do PT 

Newton 
Cardoso 

(Dep. do PDT 
ocupa a vaga) 

Washington 
Reis  

PSDB  

Alberto 
Mourão 

Carlos Alberto 
Leréia 

Carlos Roberto 
vaga do DEM Mara Gabrilli 

Vanderlei 
Macris William Dib 

(Dep. do 
PMDB ocupa a 
vaga)  

PP  

Lázaro Botelho Jerônimo 
Goergen 

Luiz Argôlo Raul Lima 

(Dep. do PR 
ocupa a vaga) Zonta 

DEM  

Eduardo Lael Varella 

Sciarra 

João Bittar Vitor Penido 

(Dep. do 
PSDB ocupa a 
vaga) 

(Dep. do Bloco 
PV, PPS ocupa 

a vaga) 

PR  

Anderson 
Ferreira vaga do 

PP 

Francisco 
Floriano 

Aracely de 
Paula vaga do PDT Liliam Sá 

Diego Andrade 
vaga do PT Zoinho vaga do PHS 

Giroto 
 

Jaime Martins 
vaga do PT  

Lúcio Vale vaga 

do PSOL  

Milton Monti 
 

Wellington 
Fagundes vaga 

do PHS  

PSB  

Abelardo 
Camarinha 

Gonzaga 
Patriota 

Jose Stédile Leopoldo Meyer 

PDT  

(Dep. do PR 
ocupa a vaga) Giovani Cherini 

 

Zé Silva vaga do 

PMDB 

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PRP 
ocupa a vaga)

Arnaldo Jardim 
vaga do PCdoB 

 
Fábio Ramalho 

 

Ricardo Izar vaga 

do DEM 



PTB  

José Chaves 
Pedro 

Fernandes 
(Licenciado) 

PSC  

Hugo Leal Sérgio Brito 

PCdoB  

(Dep. do 
PMDB ocupa a 
vaga) 

(Dep. do Bloco 
PV, PPS ocupa 

a vaga) 

PTdoB  

Lourival 
Mendes 

(Dep. do PTC 
ocupa a vaga) 

PSOL  

(Dep. do PR 
ocupa a vaga) 1 vaga 

PHS  

(Dep. do PR 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PR 
ocupa a vaga) 

Secretário(a): Admar Pires dos Santos  

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175  

Telefones: 3216-6853 A 6856  

FAX: 3216-6860  

 
COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO E 

APRESENTAR PROPOSTAS EM RELAÇÃO À REFORMA 
POLÍTICA. 

Presidente: Almeida Lima (PMDB) 

1º Vice-Presidente: Edinho Araújo (PMDB) 

2º Vice-Presidente: William Dib (PSDB) 

3º Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (DEM) 

Relator: Henrique Fontana (PT) 

Titulares Suplentes 

PT  

Erika Kokay Bohn Gass 

Henrique 
Fontana Fernando Ferro 

João Paulo 
Lima Luci Choinacki 

José 
Guimarães Luiz Alberto 

Ricardo 
Berzoini Sibá Machado 

Rubens Otoni Taumaturgo 
Lima 

Waldenor 
Pereira Vicente Candido 

PMDB  

Alceu Moreira Danilo Forte 

Almeida Lima Eduardo Cunha 

Edinho Araújo Íris de Araújo 

Mauro 
Benevides Marcelo Castro 

Newton 
Cardoso 

Professor 
Setimo 

(Dep. do PSOL 
ocupa a vaga) Raul Henry 

PSDB  

Antonio Carlos 
Mendes Thame Alfredo Kaefer 

Eduardo 
Azeredo 

Bonifácio de 
Andrada 

Marcus 
Pestana Marcio Bittar 

William Dib Romero 
Rodrigues 

PP  

Esperidião Aguinaldo 



Amin Ribeiro 

José Otávio 
Germano Arthur Lira 

Paulo Maluf Márcio Reinaldo 
Moreira 

Simão Sessim Roberto 
Balestra 

DEM  

Augusto 
Coutinho Eleuses Paiva 

Efraim Filho Irajá Abreu 

Pauderney 
Avelino 

Onofre Santo 
Agostini 

Ronaldo 
Caiado 

Rodrigo Garcia 
(Licenciado) 

PR  

Luciano Castro Maurício 
Quintella Lessa 

Valdemar 
Costa Neto 

(Dep. do PHS 
ocupa a vaga) 

Vicente Arruda (Dep. do PTdoB 
ocupa a vaga) 

PSB  

Luiza Erundina Gabriel Chalita 

Ribamar Alves Jefferson 
Campos 

Valtenir Pereira Valadares Filho 

PDT  

Miro Teixeira Félix Mendonça 
Júnior 

Reguffe Sueli Vidigal 

Bloco PV, PPS  

Alfredo Sirkis Penna 

Sandro Alex Rosane Ferreira 

PTB  

Arnaldo Faria 
de Sá Eros Biondini 

Jovair Arantes Paes Landim 

PSC  

Carlos Eduardo 
Cadoca Edmar Arruda 

PCdoB  

Daniel Almeida Delegado 
Protógenes 

PRB  

Vitor Paulo George Hilton 

PMN  

Fábio Faria Dr. Carlos 
Alberto 

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6214  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL PARA EFETUAR ESTUDO SOBRE AS 
CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DO CONSUMO ABUSIVO DE 

ÁLCOOL ENTRE CIDADÃOS BRASILEIROS E, 
ESPECIALMENTE, AS RAZÕES QUE DETERMINAM O 

AUMENTO EXPONENCIAL DO CONSUMO DESSA 
SUBSTÂNCIA NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. 

Presidente: Geraldo Resende (PMDB) 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Relator: Vanderlei Macris (PSDB) 

Titulares Suplentes 

PT  

Jesus Rodrigues Domingos 
Dutra 



Odair Cunha Emiliano 
José 

Paulo Pimenta Henrique 
Fontana 

Reginaldo Lopes 1 vaga 

PMDB  

Geraldo Resende Alberto Filho 

Leandro Vilela Solange 
Almeida 

Marllos Sampaio 2 vagas 

Nilda Gondim 
 

PSDB  

Fernando 
Francischini Bruno Araújo 

Vanderlei Macris 2 vagas 

Vaz de Lima 
 

PP  

Aline Corrêa Afonso 
Hamm 

Toninho Pinheiro José 
Linhares 

DEM  

Mandetta 2 vagas 

Professora 
Dorinha Seabra 
Rezende   

PR  

Paulo Freire 2 vagas 

Ronaldo Fonseca
 

PSB  

Givaldo Carimbão Domingos 
Neto 

Pastor Eurico Keiko Ota 

PDT  

Sueli Vidigal 1 vaga 

Bloco PV, PPS  

Dr. Aluizio 1 vaga 

PTB  

José Augusto 
Maia 1 vaga 

PSC  

Marcelo Aguiar Pastor Marco 
Feliciano 

PCdoB  

João Ananias Chico Lopes 

PRTB  

Aureo Vinicius 
Gurgel 

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 EFETUAR ESTUDO E 

APRESENTAR PROPOSTAS EM RELAÇÃO ÀS MEDIDAS 
PREVENTIVAS E SANEADORAS DIANTE DE CATÁSTROFES 

CLIMÁTICAS. 

Presidente: Perpétua Almeida (PCdoB) 

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

2º Vice-Presidente: Jorginho Mello (PSDB) 

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

Relator: Glauber Braga (PSB) 

Titulares Suplentes 

PT  

Décio Lima Chico D'angelo 

José Airton Fernando Ferro 



Leonardo 
Monteiro Jorge Boeira 

Luci Choinacki Pedro Eugênio 

PMDB  

Adrian Fernando 
Jordão 

Celso 
Maldaner João Arruda 

Edinho Araújo João Magalhães 

Mauro Lopes (Dep. do PSC 
ocupa a vaga) 

PSDB  

Andreia Zito 3 vagas 

Jorginho Mello 
 

Otavio Leite 
 

PP  

Márcio 
Reinaldo 
Moreira 

Arthur Lira 

Simão Sessim Esperidião Amin 

DEM  

Heuler 
Cruvinel 

Arolde de 
Oliveira 

Onofre Santo 
Agostini Vitor Penido 

PR  

Anthony 
Garotinho 

(Dep. do PRTB 
ocupa a vaga) 

Dr. Paulo 
César 

(Dep. do PTC 
ocupa a vaga) 

PSB  

Audifax Paulo Foletto 

Glauber Braga 1 vaga 

PDT  

Marcelo Matos Ademir Camilo 

Bloco PV, PPS  

Stepan 
Nercessian Dr. Aluizio 

PTB  

Walney Rocha Eros Biondini 

PSC  

Hugo Leal Andre Moura 

 

Silas Câmara 
vaga do PMDB 

PCdoB  

Perpétua 
Almeida Jandira Feghali 

PRB  

Vitor Paulo Antonio Bulhões 

PTdoB  

Cristiano Rosinha da 
Adefal 

Secretário(a): Fernando Maia Leão  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6205  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 8035, DE 2010, DO PODER 
EXECUTIVO, QUE "APROVA O PLANO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO PARA O DECÊNIO 2011-2020 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS" 

Presidente: Gastão Vieira (PMDB) 

1º Vice-Presidente: Teresa Surita (PMDB) 

2º Vice-Presidente: Nelson Marchezan Junior (PSDB) 

3º Vice-Presidente: Alex Canziani (PTB) 

Relator: Angelo Vanhoni (PT) 



Titulares Suplentes 

PT  

Angelo Vanhoni Alessandro 
Molon 

Emiliano José Artur Bruno 

Fátima Bezerra Biffi 

Newton Lima Dr. Rosinha vaga 

do PRB 

 

Gilmar 
Machado 

PMDB  

Gastão Vieira Joaquim 
Beltrão 

Lelo Coimbra 
vaga do PMN 

Luciano 
Moreira vaga do 

PMN 

Raul Henry Osmar 
Serraglio 

Renan Filho Pedro Chaves 

Teresa Surita Professor 
Setimo 

PSDB  

Eduardo 
Barbosa Jorginho Mello 

Nelson 
Marchezan 
Junior 

Mara Gabrilli 

Rogério Marinho 
Raimundo 
Gomes de 

Matos 

PP  

José Linhares Esperidião 
Amin 

Waldir 
Maranhão 

Iracema 
Portella 

DEM  

Nice Lobão Marcos Montes 

Professora 
Dorinha Seabra 
Rezende  

Onyx 
Lorenzoni 

PR  

Izalci Paulo Freire 

Neilton Mulim (Dep. do PSOL 
ocupa a vaga) 

PSB  

Ariosto Holanda Dr. Ubiali 

Gabriel Chalita Luiz Noé 

PDT  

Paulo Rubem 
Santiago Brizola Neto 

Bloco PV, PPS  

Antônio Roberto Stepan 
Nercessian 

PTB  

Alex Canziani Paes Landim 

PSC  

Hugo Leal Andre Moura 

PCdoB  

Alice Portugal Chico Lopes 

PRB  

Márcio Marinho 
(Dep. do PT 

ocupa a vaga) 

PMN  

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB ocupa a 

vaga) 

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 PROMOVER ESTUDOS 
E PROPOSIÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DE PROJETOS 

DE LEI DESTINADOS A COMBATER E PREVENIR OS 
EFEITOS DO CRACK E DE OUTRAS DROGAS ILÍCITAS. 

Presidente: Reginaldo Lopes (PT) 

1º Vice-Presidente: Wilson Filho (PMDB) 

2º Vice-Presidente: João Campos (PSDB) 

3º Vice-Presidente: Iracema Portella (PP) 

Relator: Givaldo Carimbão (PSB) 

Titulares Suplentes 

PT  

Luiz Couto Artur Bruno 

Nelson 
Pellegrino 

José Guimarães 

Reginaldo 
Lopes Paulo Pimenta 

Rogério 
Carvalho Weliton Prado 

PMDB  

Fabio Trad Fátima Pelaes 

Hugo Motta 
Leonardo 

Quintão vaga do 

PSDB 

Wilson Filho Marllos Sampaio 

(Dep. do PMN 
ocupa a vaga) Osmar Terra 

 
Raimundão 

PSDB  

Delegado 
Waldir 

Eduardo 
Barbosa 

João Campos 
Fernando 

Francischini 

William Dib (Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 

PP  

Afonso Hamm Aline Corrêa 

Iracema 
Portella José Linhares 

DEM  

Eli Correa 
Filho 

Augusto 
Coutinho 

Fábio Souto Mandetta 

PR  

Anderson 
Ferreira vaga do 

PSOL 
Dr. Paulo César 

Giacobo Liliam Sá 

(Dep. do PRTB 
ocupa a vaga)  

PSB  

Domingos 
Neto Pastor Eurico 

Givaldo 
Carimbão Sandra Rosado 

PDT  

Vieira da 
Cunha Dr. Jorge Silva 

Bloco PV, PPS  

Rosane 
Ferreira Geraldo Thadeu 

PTB  

Arnaldo Faria 
de Sá 

Ronaldo 
Nogueira 

PSC  

Deley Marcelo Aguiar 

PCdoB  

Evandro 
Milhomen Manuela D'ávila 

PRB  

Ricardo Otoniel Lima 



Quirino 

PSOL  

(Dep. do PR 
ocupa a vaga) 1 vaga 

Secretário(a): Fátima Moreira  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6204  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL PARA ANALISAR TODOS OS 

ARTIGOS AINDA NÃO REGULAMENTADOS DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): -  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS 

SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS 
PRODUZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES 

PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO 
SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE 

SIGILO E OUTRAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NA 
RESOLUÇÃO N º 29, DE 1993 

Presidente: Fabio Trad (PMDB) 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

PMDB  

Fabio Trad 
 

PSDB  

Nelson Marchezan 
Junior  

PDT  

Félix Mendonça 
Júnior  

Secretário(a): EUGÊNIA Kimie Suda Camacho Pestana  

Local: Anexo II, CEDI, 1º Piso  

Telefones: (61) 3216-5631  

FAX: (61) 3216-5605  

 
COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR AS 

INVESTIGAÇÕES SOBRE OS FATOS E AS CIRCUNSTÂNCIAS 
QUE ENVOLVEM OS DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS 
OCORRIDOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO PARÁ. 

Coordenador: Cláudio Puty (PT) 

Titulares Suplentes 

PT  

Cláudio Puty 
 

Francisco Praciano 
 

PCdoB  

Delegado 
Protógenes  

PSOL  

Jean Wyllys 
 

Secretário(a): -  

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

Coordenador: Roberto Santiago (PV) 

Titulares Suplentes 

PSDB  



Carlos Sampaio 
 

DEM  

Walter Ihoshi 
 

PV  

Ricardo Izar 
 

Roberto Santiago 
 

Secretário(a): Valdivino  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6206  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO EXTERNA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, SEM 

ÔNUS PARA ESTA CASA, DESTINADA A ANALISAR E 
DISCUTIR O LEGADO A SER DEIXADO PELA COPA DO 

MUNDO DE 2014 E DOS JOGOS OLÍMPICOS E 
PARAOLÍMPICOS DE 2016 PARA A CIDADE DO RIO DE 

JANEIRO E SUA REGIÃO METROPOLITANA. 

Titulares Suplentes 

PT  

Alessandro Molon 
 

DEM  

Arolde de Oliveira 
 

PR  

Liliam Sá 
 

PSB  

Glauber Braga 
 

PDT  

Marcelo Matos 
 

PSC  

Filipe Pereira 
 

PRB  

Vitor Paulo 
 

Secretário(a): -  

 
GRUPO DE TRABALHO QUE PROMOVE A CÂMARA 

CONCILIATÓRIA DESTINADA A VIABILIZAR A VOTAÇÃO DO 
PROJETO DE LEI Nº 1876, DE 1999, DO SR. SÉRGIO 
CARVALHO, QUE TRATA DO CÓDIGO FLORESTAL 

Coordenador: Eduardo Gomes (PSDB) 

Titulares Suplentes 

PT  

Assis do Couto 
 

Luci Choinacki 
 

Márcio Macêdo 
 

Vander Loubet 
 

PMDB  

Paulo Piau 
 

Reinhold Stephanes 
 

PSDB  

Antonio Carlos 
Mendes Thame  

Eduardo Gomes 
 

Reinaldo Azambuja 
 

Ricardo Tripoli 
 

DEM  

Marcos Montes 
 

PP  

Luis Carlos Heinze 
 

PTB  

Nilton Capixaba 
 

PV  

Sarney Filho 
 

PSOL  

Ivan Valente 
 



Secretário(a): EVELINE de Carvalho Alminta  

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

Telefones: (61) 3216-6211  

FAX: (61) 3216-6225  

 



 

PODER LEGISLATIVO 
SENADO FEDERAL 
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 
DIÁRIOS DO CONGRESSO NACIONAL 

PREÇO DAS ASSINATURAS 
 

SEMESTRAL 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados - s/o porte (cada)  R$      58,00
Porte do Correio  R$    488,40
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados - c/o porte (cada) R$     546,40
 

ANUAL 
 

Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados - s/o porte (cada) R$     116,00
Porte do Correio R$     976,80
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados - c/o porte (cada) R$  1.092,80
. 

NÚMEROS AVULSOS 
Valor do Número Avulso R$    0,50
Porte Avulso R$    3,70

ORDEM BANCÁRIA 
UG  - 020054 GESTÃO  - 00001 

EMISSÃO DE GRU PELO SIAFI 
UG - 020054 GESTÃO  - 00001 COD. – 70815-1 

 
 Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de Empenho a favor do FUNSEN 
ou fotocópia da Guia de Recolhimento da União - GRU, que poderá ser retirada no 
SITE: http://www.tesouro.fazenda.gov.br código de recolhimento apropriado e o 
número de referência: 20815-9 e 00002 e o código da Unidade favorecida – UG/gestão: 
020054/00001 preenchida e quitada no valor correspondente à quantidade de 
assinaturas pretendidas e enviar a esta Secretaria. 
 Para Órgãos Públicos integrantes do SIAFI, deverá ser seguida a rotina acima 
EMISSÃO DE GRU SIAFI. 
 

OBS.: QUANDO HOUVER OPÇÃO DE ASSINATURA CONJUNTA DOS DIÁRIOS 
SENADO E CÂMARA O DIÁRIO DO CONGRESSO  NACIONAL SERÁ 
FORNECIDO GRATUITAMENTE. 

 

 Maiores informações pelos telefones: (0XX-61) 3303-3803/4361, fax:3303-1053 
Serviço de Administração Econômica Financeira / Controle de Assinaturas,  falar com 
Mourão. 
 

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES 
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,  AV .Nº2  S/N – CEP : 70.165-900  BRASÍLIA-DF 

CNPJ: 00.530.279/0005-49 
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