
DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ANO LXVI - Nº 137 - SEXTA-FEIRA, 12 DE AGOSTO DE 2011 - BRASÍLIA-DF



MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 
(Biênio 2011/2012) 

 
 
PRESIDENTE                       MARCO MAIA – PT-RS 

1ª VICE-PRESIDENTE         ROSE DE FREITAS – PMDB-ES 

2º VICE-PRESIDENTE         EDUARDO DA FONTE – PP-PE 

1º SECRETÁRIO                  EDUARDO GOMES – PSDB-TO 

2º SECRETÁRIO                  JORGE TADEU MUDALEN – DEM-SP 

3º SECRETÁRIO                  INOCÊNCIO OLIVEIRA – PR-PE 

4º SECRETÁRIO                  JÚLIO DELGADO – PSB-MG 

1º SUPLENTE                      GERALDO RESENDE – PMDB-MS 

2º SUPLENTE                      MANATO – PDT-ES 

3º SUPLENTE                      CARLOS EDUARDO CADOCA – PSC-PE 

4º SUPLENTE                      SÉRGIO MORAES – PTB-RS 



1 – ATA DA 201ª SESSÃO DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA, MATUTINA, 
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 
54ª LEGISLATURA, EM 11 DE AGOSTO DE 2011

I – Abertura da sessão
II – Leitura e assinatura da ata da sessão 

anterior
III – Leitura do expediente

OFÍCIOS

Nº 405/11 – CN – Do Senhor Senador José 
Sarney, Presidente da Mesa do Congresso Nacio-
nal, que comunica constituição de Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a MPV nº 539/11 
e estabelece calendário para sua tramitação (des-
pacho). ................................................................... 40753

Nº 415/11 – CN – Do Senhor Senador José 
Sarney, Presidente da Mesa do Congresso Nacio-
nal, que comunica constituição de Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a MPV nº 540/11 
e estabelece calendário para sua tramitação (des-
pacho). ................................................................... 40753

Nº 416/11 – CN – Do Senhor Senador José 
Sarney, Presidente da Mesa do Congresso Nacio-
nal, que comunica constituição de Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a MPV nº 541/11 
e estabelece calendário para sua tramitação (des-
pacho). ................................................................... 40753

Nº 1.237/11 – Do Senhor Deputado Marco 
Maia, Presidente da Câmara dos Deputados, que 
devolve ao Deputado Luiz Couto o Recuso nº 68/11, 
de sua autoria, pelas razões que aduz. ................. 40753

Nº 802/11 – Do Senhor Deputado Henrique 
Eduardo Alves, Líder do PMDB – que encaminha a 
relação dos Deputados do referido partido que in-
tegrarão a Comissão Especial destinada a proferir 
parecer ao PL nº 1.749/11. .................................... 40755

Nº 803/11 – Do Senhor Deputado Henrique 
Eduardo Alves, Líder do PMDB – que encaminha a 
relação dos Deputados do referido partido que in-
tegrarão a Comissão Especial destinada a proferir 
parecer ao PL nº 7.123/10. .................................... 40755

Nº 806/11 – Do Senhor Deputado Henrique 
Eduardo Alves, Líder do PMDB – que encaminha a 
relação dos Deputados do referido partido que in-
tegrarão a Comissão Especial destinada a proferir 
parecer à PEC nº 51-A/03. .................................... 40755

Nº 807/11 – Do Senhor Deputado Henrique 
Eduardo Alves, Líder do PMDB – que encaminha a 
relação dos Deputados do referido partido que in-
tegrarão a Comissão Especial destinada a proferir 
parecer à PEC nº 445-A/09. .................................. 40756

Nº 809/11 – Do Senhor Deputado Henrique 
Eduardo Alves, Líder do PMDB – que comunica a 
indicação do Deputado Fabio Trad para Vice-Líder 
do referido Partido. ................................................ 40756

Nº 810/11 – Do Senhor Deputado Henrique 
Eduardo Alves, Líder do PMDB – que comunica a 
indicação do Deputado Júnior Coimbra para integrar 
a Comissão Especial destinada a proferir parecer 
ao PL nº 8.046/10. ................................................. 40756

Nº 811/11 – Do Senhor Deputado Henrique 
Eduardo Alves, Líder do PMDB – que encaminha a 
relação dos Deputados do referido partido que in-
tegrarão a Comissão Especial destinada a proferir 
parecer à PEC nº 405-A/09. .................................. 40756

Nº 813/11 – Do Senhor Deputado Henrique 
Eduardo Alves, Líder do PMDB – que encaminha a 
relação dos Deputados do referido partido que in-
tegrarão a Comissão Especial destinada a proferir 
parecer ao PL nº 7.420/06. .................................... 40757

Nº 106/11 – Do Senhor Deputado Glauber 
Braga, Líder do Vice-Líder do Bloco PSB/PTB/
PCdoB, que indica os Deputados do referido Bloco 
que deverão integrar a Comissão Especial destina-
da a proferir parecer à PEC nº 162-A/07. .............. 40757

Nº 107/11 – Do Senhor Deputado Glauber 
Braga, Líder do Vice-Líder do Bloco PSB/PTB/
PCdoB, que indica a Deputada Dra. Elaine Abissa-
mra para integrar a Comissão Especial destinada 
a proferir parecer a Comissão Especial destinada 
a proferir parecer ao PL nº 1.476/07...................... 40757

Nº 292/11 – Do Senhor Deputado Antonio 
Carlos Magalhães Neto, Líder do Democratas, que 
indica os Deputados do referido Partido que deverão 
integrar a Comissão Especial destinada a proferir 
parecer à PEC nº 443-A/09. .................................. 40757

Nº 327/11 – Do Senhor Deputado Jovair Aran-
tes, Líder do PTB, que indica os Deputados Arnaldo 
Faria de Sá e Nilton Capixaba para integrarem a 
Comissão Especial destinada a proferir parecer à 
PEC nº 445-A/09. .................................................. 40758

CÂMARA DOS DEPUTADOS

SUMÁRIO

SEÇÃO I



40734 Sexta-feira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2011

Nº 243/11 – Do Senhor Deputado Osmar Ju-
nior, Líder do PCdoB, que indica o Deputado Evan-
dro Milhomen para integrar a Comissão Especial 
destinada a proferir parecer ao PL nº 7.123/10. .... 40758 

Nº 244/11 – Do Senhor Deputado Osmar 
Junior, Líder do PCdoB, que indica os Deputados 
Daniel Almeida e Delegado Protógenes para inte-
grarem a Comissão Especial destinada a proferir 
parecer à PEC nº 51-A/03.  ................................... 40758

Nº 137/11 – Do Senhor Deputado João Paulo 
Cunha, Presidente da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, que encaminha o PDC nº 
51/11, apreciado pela referida Comissão. ............. 40758

Nº 175/11 – Do Senhor Deputado João Paulo 
Cunha, Presidente da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, que encaminha o PL nº 
7.367/02, apreciado pela referida Comissão. ........ 40759

Nº 182/11 – Do Senhor Deputado João Paulo 
Cunha, Presidente da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, que comunica a apreciação 
do PL nº 4.574-B/09. ............................................. 40759

Nº 184/11 – Do Senhor Deputado João Paulo 
Cunha, Presidente da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, que comunica a apreciação 
do PL nº 1.664-B/99. ............................................. 40759

Nº 191/11 – Do Senhor Deputado João Paulo 
Cunha, Presidente da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, que encaminha os Projetos 
de Decreto Legislativo que relaciona, apreciados 
pela referida Comissão. ......................................... 40759

Nº 194/11 – Do Senhor Deputado João Paulo 
Cunha, Presidente da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, que encaminha o PL nº 
5.071/01, apreciado pela referida Comissão. ........ 40760

Nº 202/11 – Do Senhor Deputado Mendon-
ça Prado, Presidente da Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado, que co-
munica a rejeição do PL nº 207/11. ....................... 40760

Nº 143/11 – Do Senhor Deputado Amauri 
Teixeira, que renuncia ao cargo de suplente do 
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. ............. 40760

PROJETOS DE LEI

Nº 2.010/2011 – Do Senado Federal – Altera 
a Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código 
de Defesa do Consumidor), para obrigar a disponi-
bilização de meios eficazes para viabilizar o reparo 
em garantia de produtos. ....................................... 40760

Nº 2.011/2011 – Do Senado Federal – Altera 
os arts. 13 e 14 da Lei nº 9.718, de 27 de novem-
bro de 1998, para ampliar o limite de receita bruta 
total para ingresso de pessoas jurídicas no regime 
de lucro presumido para tributação pelo imposto de 
renda. ..................................................................... 40761

Nº 2.012/2011 – Do Senado Federal – Con-
cede ao empregado responsável por pessoa com 
deficiência ou acometida por doença que exija tra-
tamento especial a possibilidade de se ausentar do 

serviço, sem prejuízo do salário, para os fins que 
especifica, e dá outras providências. ..................... 40761

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 338/2011 – Da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – Aprova o 
ato que declara perempta a concessão outorgada 
à Rádio Educadora de Parnaíba S.A. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias 
no Município de Parnaíba, Estado do Piauí .......... 40762

Nº 339/2011 – Da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – Aprova 
o ato que declara perempta a permissão outorgada 
à Rádio Piauí FM Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada no 
Município de São João do Piauí, Estado do Piauí. 40763

Nº 340/2011 – Da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – Aprova 
o ato que declara perempta a concessão outorga-
da à Rádio Alvorada do Sertão Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias no 
Município de São João do Piauí, Estado do Piauí. 40764

Nº 341/2011 – Da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – Aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Siste-
ma Cumbica de Radiodifusão Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média, no 
Município de Guarulhos, Estado de São Paulo. .... 40766

Nº 342/2011 – Da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – Aprova 
o ato que renova a permissão outorgada à Funda-
ção Padre Urbano Thiesen para executar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada, 
com fins exclusivamente educativos, no Município de 
Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul. ... 40767

Nº 343/2011 – Da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – Aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio 
Clube de Jacareí Ltda para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em ondas médias, no Município 
de Jacareí, Estado de São Paulo........................... 40768

Nº 344/2011 – Da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – Aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio 
Difusora Coroados Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em ondas médias, no Municí-
pio de São Fidélis, Estado do Rio de Janeiro. ....... 40769

Nº 345/2011 – Da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – Aprova 
o ato que renova a permissão outorgada à Rauland 
Belém Som Ltda. para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em frequência modulada, no Município 
de Belém, Estado do Pará. .................................... 40771

Nº 346/2011 – Da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – Aprova 
o ato que renova a permissão outorgada à Rádio 
Vida FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 



Agosto de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 12 40735 

sonora em frequência modulada, no Município de 
São José dos Campos, Estado de São Paulo. ...... 40772

Nº 347/2011 – Da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – Aprova 
o ato que renova a permissão outorgada à Rádio 
Marumby Ltda. para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em frequência modulada, no Município 
de Campo Largo, Estado do Paraná. .................... 40773

Nº 348/2011 – Da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – Aprova 
o ato que renova a permissão outorgada à Rádio 
Igrejinha FM Ltda. para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em frequência modulada, no Município 
de Igrejinha, Estado do Rio Grande do Sul. .......... 40775

Nº 349/2011 – Da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – Aprova 
o ato que renova a permissão outorgada à TV Pa-
juçara Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, no Município de 
Maceió, Estado de Alagoas. .................................. 40776

Nº 350/2011 – Da Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional – Aprova o texto 
do Acordo entre o Governo da República Federa-
tiva do Brasil e o Governo da República de Guiné-
-Bissau sobre o Exercício de Atividade Remunerada 
por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, 
Consular, Militar, Administrativo e Técnico, assinado 
em Brasília, em 25 de agosto de 2010.  ................ 40777

REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO

Nº 908/2011 – Da Comissão de Turismo e 
Desporto – Solicita informações ao Senhor Ministro 
de Estado do Turismo, Pedro Novais, sobre fatos no-
ticiados pela imprensa, em especial a malversação 
de recursos públicos por este Ministério. ............... 40782

Nº 958/2011 – Da Comissão de Defesa do 
Consumidor – Solicita ao Ministro de Estado da 
Saúde informações relativas a medicamentos fal-
sificados. ................................................................ 40782

Nº 959/2011 – Da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Controle – Solicita informações ao Sr. 
Ministro da Justiça sobre a Operação Voucher da 
Polícia Federal, que resultou em 38 prisões.  ........ 40783

REQUERIMENTO

S/Nº/11 – Do Senhor Deputado Padre João, 
requer a inclusão de parlamentares na Frente Par-
lamentar Mista pela Educação do Campo. ............ 40783

IV – Breves Comunicações
AMAURI TEIXEIRA (PT – BA) – Saudações 

às Deputadas Benedita da Silva e Aline Corrêa. 
Anúncio de realização da Marcha das Margaridas, 
em Brasília, Distrito Federal. Proclamação de 2011 
como o Ano Internacional dos Afrodescendentes, 
pela Organização das Nações Unidas – ONU. Re-
alização do 1º Encontro Internacional Pan-Africano, 
no Município de Francisco do Conde, Estado da 
Bahia. Participação da Orquestra Juvenil da Bahia 

no Festival Young Euro Classic, realizado em Ber-
lim, Alemanha. ....................................................... 40791

PEDRO EUGÊNIO (PT – PE) – Aplausos à 
Presidenta Dilma Rousseff pela ampliação das fai-
xas de enquadramento no Super-SIMPLES. Apre-
sentação de projeto de lei sobre a utilização de 
títulos da dívida pública mobiliária federal interna 
em operações de securitização. ............................ 40791

PADRE JOÃO (PT – MG) – Relevância dos 
trabalhos desenvolvidos pela Subcomissão Especial 
destinada ao debate do uso de agrotóxicos no País, 
instituída pela Comissão da Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Estabe-
lecimento de política de incentivo à produção agro-
ecológica. Lançamento do vídeo O Veneno Está na 
Mesa do Consumidor, de Silvio Tendler. ................ 40792

CARLINHOS ALMEIDA (PT –SP) – Regozijo 
com a condução dos trabalhos da Casa pelas De-
putadas Benedita da Silva e Aline Corrêa. Encami-
nhamento de indicação ao Governo Federal para 
ampliação do Aeroporto Professor Urbano Ernesto 
Stumpf, de São José dos Campos, no Estado de 
São Paulo. ............................................................. 40792

FERNANDO MARRONI (PT – RS) – Agra-
decimento ao Ministro da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Wagner Rossi, pela autorização do 
funcionamento do Laboratório de Análise do Leite 
da EMBRAPA Clima Temperado, no Município de 
Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul. ................. 40792

VALDIR COLATTO (PMDB – SC) – Apre-
sentação à Presidência de requerimento de enca-
minhamento à Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Projeto 
de Lei nº 767, de 2011, sobre a exigência de inser-
ção da mensagem “contém ingrediente suíno” em 
rótulos de embalagens de tal alimento. ................. 40793

DOMINGOS DUTRA (PT – MA) – Aplausos 
à Presidenta Dilma Rousseff e à Polícia Federal 
pela realização da Operação Voucher, destinada ao 
combate à corrupção na área de turismo no Estado 
do Amapá.  ............................................................ 40793

MAURO BENEVIDES (PMDB – CE) – Trans-
curso de aniversário da emancipação político-ad-
ministrativa do Município de Quixeramobim, Estado 
do Ceará. Lançamento de livro sobre a vida do ex-
-Prefeito Municipal de Sobral Joaquim Barreto Lima, 
de autoria do escritor César Barreto Lima. Outorga 
do título de Cidadão de Quixeramobim ao autor da 
obra. ....................................................................... 40793

BENEDITA DA SILVA (PT – RJ) – Celebração 
de acordo de cooperação técnica entre o Brasil e o 
Reino do Lesoto, na África. ................................... 40793

JAIR BOLSONARO (PP – RJ) – Defesa de 
rejeição do Projeto de Lei nº 1.992, de 2007, acerca 
da criação do regime de previdência complemen-
tar para os servidores públicos federais. Repúdio 
à proposta de inclusão dos integrantes das Forças 



40736 Sexta-feira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2011

Armadas brasileiras e das forças auxiliares na pro-
posição, apresentada pelo Relator da matéria.  .... 40794

DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB – BA) – 
Inauguração pela Presidenta Dilma Rousseff de 
unidades habitacionais no Município de Juazeiro, 
Estado da Bahia, construídas por meio do Progra-
ma Minha Casa, Minha Vida. Assinatura pela Presi-
denta da República de convênios para a realização 
de obras de benfeitoria urbana na municipalidade. 
Reabertura da Ponte Presidente Dutra sobre o Rio 
São Francisco, entre os Municípios de Juazeiro e 
Petrolina. Realização da Conferência Municipal de 
Saúde em Juazeiro, Estado da Bahia. Instalação de 
unidade do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia – IFET na municipalidade. ................ 40794

JÔ MORAES (Bloco/PCdoB – MG) – Ne-
cessidade de adoção, pelas autoridades públicas 
competentes, de ações enérgicas para redução 
de acidentes de trânsito com o envolvimento de 
motociclistas no País. Solicitação à Companhia 
Energética de Minas Gerais – CEMIG de adoção 
de providências acerca da explosão de bueiros em 
Belo Horizonte. ...................................................... 40795

SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO (PT – BA) 
– Comemoração do Dia do Advogado. Transcurso 
do aniversário de criação de cursos jurídicos no 
Brasil. ..................................................................... 40795

EROS BIONDINI (Bloco/PTB – MG) – Aprova-
ção, pela Comissão de Seguridade Social e Famí-
lia, do Projeto de Lei nº 6.719, de 2009, a respeito 
da alteração de preceitos relativos à prescrição de 
crimes praticados contra crianças e adolescentes. 
Participação do orador, em missão oficial, na Jor-
nada Mundial da Juventude, realizada em Madri, 
Espanha. Defesa de realização do evento no Bra-
sil. .......................................................................... 40796

FERNANDO TORRES (DEM – BA) – Incon-
formismo do orador com a prisão do ex-Deputado 
Colbert Martins pela Polícia Federal. ..................... 40797

ALINE CORRÊA (PP – SP) – Inconsistência 
da matéria Um mensaleiro dá as cartas no PP – pu-
blicada pela revista IstoÉ. Balanço da atuação parla-
mentar da oradora. Escalada da violência contra as 
mulheres no País, segundo pesquisa da Fundação 
Perseu Abramo. Necessidade de cumprimento do 
disposto na Lei Maria da Penha, coibitiva da vio-
lência doméstica contra a mulher. ......................... 40797

CLEBER VERDE (Bloco/PRB – MA) – Des-
coberta de jazidas de gás natural na Bacia do Rio 
Parnaíba, no Município de Santo Antônio dos Lo-
pes, Estado do Maranhão. Solicitação ao Governo 
Federal e ao Governo Estadual de realização de 
investimentos na qualificação profissional de tra-
balhadores da municipalidade e região. ................ 40798

COSTA FERREIRA (PSC – MA) – Criação da 
Frente Parlamentar pela Saúde da Mulher. Transcur-
so do 5º aniversário de promulgação da Lei Maria 
da Penha, coibitiva da violência doméstica contra a 

mulher. Defesa de promoção de campanhas educa-
tivas de valorização da pessoa humana. Vinculação 
entre o consumo de drogas e a violência domésti-
ca. .......................................................................... 40799

VALMIR ASSUNÇÃO (PT – BA) – Criação de 
universidades federais no Estado da Bahia. Defe-
sa de instalação de reitoria no Município de Porto 
Seguro. .................................................................. 40800

VALADARES FILHO (Bloco/PSB – SE) – Clas-
sificação do Brasil em primeiro lugar na quinta edição 
dos Jogos Mundiais Militares, realizados no Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. ........................ 40800

DR. PAULO CÉSAR (Bloco/PR – RJ) – Re-
alização de abaixo-assinado contra a construção 
da Casa de Custódia no Município de Cabo Frio, 
Estado do Rio de Janeiro. Comemoração do Dia de 
Nossa Senhora da Assunção, Padroeira da munici-
palidade. ................................................................ 40801

ALESSANDRO MOLON (PT – RJ) – Instala-
ção da Subcomissão Especial de Crimes e Penas 
pela Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania. Transcurso do Dia do Advogado. ............ 40801

CHICO ALENCAR (PSOL – RJ) – Necessi-
dade de devolução aos cofres públicos de recursos 
desviados por corruptos. Situação da economia bra-
sileira diante da crise econômica mundial. Estudo 
do economista Reinaldo Gonçalves sobre o projeto 
econômico implementado pelo Governo Luiz Inácio 
Lula da Silva. ......................................................... 40802

GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB – PE) – 
Relato de reunião da bancada federal nordestina 
com o Presidente do Banco do Nordeste do Brasil, 
Jurandir Vieira Santiago. Agenda de reuniões da 
bancada nordestina. .............................................. 40804

VALDIR COLATTO (PMDB – SC – Pela or-
dem) – Participação dos Presidentes do IBAMA, 
Curt Trennepohl, e do Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade, Rômulo Mello, em 
audiência pública destinada ao debate da regula-
mentação da criação de pássaros silvestres nativos. 
Posicionamento do orador favorável à descentraliza-
ção da competência da legislação ambiental espe-
cífica aos Estados e Municípios. Razões da urgente 
necessidade de votação, pelo Senado Federal, do 
substitutivo oferecido pelo Deputado Aldo Rebelo 
à proposta de reformulação do Código Florestal 
brasileiro. ............................................................... 40805

ALFREDO KAEFER (PSDB – PR) – Trans-
curso do 60º aniversário da Associação Comercial 
e Industrial de Foz do Iguaçu – ACIFI. Lançamento 
do livro 60 anos – A Melhor Idade. ........................ 40805

JAIR BOLSONARO (PP – RJ – Pela ordem) 
– Protesto contra a indicação pela Presidenta da 
República dos integrantes da Comissão da Verdade, 
destinada à investigação de fatos ocorridos durante 
o regime militar. ..................................................... 40806

FERNANDO FERRO (PT – PE) – Instalação 
de escolas técnicas federais em Municípios pernam-



Agosto de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 12 40737 

bucanos, por meio do Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC. ....... 40807

SIMÃO SESSIM (PP – RJ) – Repúdio à re-
portagem publicada pelo jornal Folha de S.Paulo 
contra o Comandante do Exército Brasileiro, General 
Enzo Martins Peri. Discurso proferido pelo Senador 
Marcelo Crivella sobre o assunto. .......................... 40807

BENEDITA DA SILVA (PT – RJ – Pela or-
dem) – Agravamento da seca e da fome na região 
do Chifre da África, especialmente na Somália. .... 40809

SANDRO ALEX (Bloco/PPS – PR) – Apresen-
tação de projeto de lei sobre a obrigatoriedade de 
informação diária do número de leitos ocupados e 
livres pelos órgãos credenciados junto ao Sistema 
Único de Saúde – SUS. ......................................... 40811

LUIZ NISHIMORI (PSDB – PR) – Transcurso 
dos 66 anos do ataque atômico perpetrado contra 
as cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão. 
Convite aos brasileiros para adesão à Semana da 
Paz. ........................................................................ 40811

CLEBER VERDE (Bloco/PRB – MA – Pela or-
dem) – Defesa de criação pela Casa da Comissão 
Permanente de Pesca e Aquicultura. Relevância 
econômica do setor pesqueiro. Sugestão à Presi-
denta Dilma Rousseff para lançamento do PAC da 
Pesca. .................................................................... 40811

PADRE TON (PT – RO) – Aprovação, pela 
Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de 
Desenvolvimento Regional, de requerimento de re-
alização de seminário sobre o Projeto de Ciência, 
Tecnologia e Inovação Florestal: Caminhos para a 
Sustentabilidade na Amazônia. Urgente adoção, 
pelos órgãos governamentais competentes, de pro-
vidências acerca da invasão do território brasileiro 
e assassinato de indígenas isolados por grupos 
paramilitares peruanos, na fronteira do Estado do 
Acre com o Peru. ................................................... 40812

ANDRÉ MOURA (PSC – SE) – Apelo ao 
Presidente Marco Maia de votação da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 300, de 2008, sobre 
a criação do piso salarial nacional de policiais e 
bombeiros militares. ............................................... 40813

GERALDO SIMÕES (PT – BA) – Probidade 
do ex-Deputado Colbert Martins.  .......................... 40813

LUIZ CARLOS (PSDB – AP) – Transcurso do 
Dia do Advogado. .................................................. 40813

ELEUSES PAIVA (DEM – SP) – Iminência de 
inviabilização dos serviços de radiologia no Sistema 
Único de Saúde – SUS. Urgente reajuste da tabela 
de procedimentos do SUS. Imediata regulamentação 
da Emenda Constitucional nº 29, de 2000, sobre 
alocação de recursos para a área da saúde.  ....... 40814

JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 
Início das obras do Conjunto Habitacional do Aturiá, 
no Município de Macapá, Estado do Amapá. Rea-
lização dos Jogos Indígenas do Amapá. Apelo ao 
Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, de 

acatamento de recurso extraordinário apresentado 
pelo Senador João Capiberibe. ............................. 40814

ROSINHA DA ADEFAL (Bloco/PTdoB – AL) 
– Comemoração do 30º aniversário da Associação 
dos Deficientes Físicos de Alagoas – ADEFAL. Trans-
curso do Dia do Advogado e da Magistratura. Con-
gratulações à ex-Ministra Ellen Gracie, do Supremo 
Tribunal Federal, à Presidenta do Tribunal Regional 
do Trabalho do Estado de Alagoas, Desembarga-
dora Vanda Maria Lustosa, e à Vice-Presidenta da 
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, Seção 
Alagoas, Rachel Cabús. Apelo à Presidência de 
recuperação de elevador destinado ao acesso de 
deficientes à tribuna no plenário.  .......................... 40816

VITOR PAULO (Bloco/PRB – RJ – Como Lí-
der) – Agradecimento ao Deputado Lincoln Portela, 
a membros e assessores do PR pelo apoio dispen-
sado ao orador. Visita do Parlamentar ao Forte do 
Imbuhy e à Fortaleza de Santa Cruz, no Município 
de Niterói, Estado do Rio de Janeiro. Atuação do 
orador a serviço do Exército Brasileiro. Saudação 
ao Subtenente Henri da Silva Torres. .................... 40817

EFRAIM FILHO (DEM – PB) – Defesa de 
criação da Universidade Federal do Sertão, no Es-
tado da Paraíba. Interiorização do ensino superior 
no Estado. .............................................................. 40819

LUCI CHOINACKI (PT – SC) – Compromis-
so da oradora de realização de gestões junto ao 
Governo Federal em prol dos Municípios atingidos 
por vendavais e excesso de chuvas, no Estado de 
Santa Catarina. ...................................................... 40819

LINCOLN PORTELA (Bloco/PR – MG – Pela 
ordem) – Informação à Presidência sobre o uso da 
palavra pelo orador após o pronunciamento do De-
putado Fernando Ferro. ......................................... 40819

FERNANDO FERRO (PT – PE) – Promoção 
pela Casa de debate sobre a crise econômica mun-
dial. Perda do rumo político por países estrangeiros. 
Necessidade de controle do mercado financeiro 
mundial. ................................................................. 40819

REGUFFE (PDT – DF) – Realização da so-
lenidade de outorga do 7º Prêmio Engenho de Co-
municação – O Dia em que o Jornalista Vira Notícia 
a entidades e profissionais do setor, em Brasília, 
Distrito Federal. ..................................................... 40820

LINCOLN PORTELA (Bloco/PR – MG – Como 
Líder) – Expectativa quanto à posse do Deputado 
Paulo Feijó. Defesa de ampliação do quadro de 
defensores públicos federais. Artigo O Estado, a 
Defesa e a União: Debate e Indiferença, sobre a 
estruturação da Defensoria Pública, de autoria do 
Defensor Público Federal Vinícius Diniz Monteiro de 
Barros, publicado pelo jornal Estado de Minas. Apoio 
às demandas da Defensoria Pública da União. ..... 40820

JOÃO LYRA (Bloco/PTB – AL) – Efeitos da 
crise financeira mundial sobre a economia brasilei-
ra. Lançamento, pela Presidenta Dilma Rousseff, 



40738 Sexta-feira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2011

do Plano Brasil Maior, destinado à retomada da 
competitividade da indústria brasileira. .................. 40822 

PASTOR MARCO FELICIANO (PSC – SP) – 
Transcurso de aniversário da criação da Lei Maria 
da Penha, destinada ao combate à violência do-
méstica contra a mulher. ........................................ 40823

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PR – PE) – 
Instalação de unidades da Fábrica Italiana de Au-
tomóveis Turim – FIAT e da Empresa Brasileira de 
Hemoderivados e Biotecnologia – HEMOBRÁS no 
Município de Goiana, Estado de Pernambuco. Ex-
pansão do Complexo Industrial Portuário de Suape. 
Implantação de polos de atividades econômicas no 
interior pernambucano. Interiorização do ensino uni-
versitário em Pernambuco. Fortalecimento da área 
de infraestrutura como condição essencial para o 
interiorização do desenvolvimento econômico no 
Estado. Importância da construção da Ferrovia 
Transnordestina; da implementação do Projeto de 
Transposição de Águas do Rio São Francisco e da 
construção da Adutora do Agreste para o desen-
volvimento da Região Nordeste. ............................ 40823

NILDA GONDIM (PMDB – PB) – Transcurso 
do Dia do Advogado. Saudações aos advogados 
brasileiros, em especial aos do Estado da Paraí-
ba. .......................................................................... 40824

AUGUSTO CARVALHO (Bloco/PPS, DF) – Im-
portância do Parque Olhos D’água para o lazer dos 
moradores da Asa Norte e redondezas, no Plano 
Piloto, Distrito Federal. Contrariedade à pretendida 
construção de shopping center na área da nascente 
do Riacho Talvegue. Apelo ao Governador de Brasí-
lia, Agnelo Queiroz, de ampliação da área do Par-
que Olhos D’água com vistas à proteção do Riacho. 
Solicitação ao Ministério Público de utilização dos 
instrumentos jurídicos cabíveis para cumprimento 
de dispositivo do Código Florestal brasileiro sobre 
a inclusão de nascentes nas Áreas de Preservação 
Permanente – APPs.  ............................................ 40825

V – Ordem do Dia
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Discus-

são, em turno único, do Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 1.351-A, de 2008, que aprova o texto do 
Tratado de Extradição entre a República Federativa 
do Brasil e a República Popular da China, celebrado 
em Brasília, em 12 de novembro de 2004. ............ 40829

Encerramento da discussão. ........................ 40829
Votação do substitutivo adotado pela Comis-

são de Constituição e Justiça e de Cidadania. ...... 40829
ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR – RJ – 

Pela ordem) – Anúncio de pedido de verificação 
da votação em protesto contra o tratamento dis-
pensado ao orador pelo Presidente Marco Maia e 
a não inclusão na pauta da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 300, de 2008, sobre a criação 
do piso salarial nacional de policiais e bombeiros 
militares. Anúncio de obstrução das votações nas 

sessões realizadas às quintas-feiras até a votação 
da matéria. Orientação da respectiva bancada.  ... 40829

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados ANTHONY 
GAROTINHO (Bloco/PR – RJ), EFRAIM FILHO 
(DEM – PB). ........................................................... 40830

JILMAR TATTO (PT – SP – Pela ordem) – 
Conveniência de retirada das matérias constantes 
na pauta. ................................................................ 40830

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Discor-
dância do Deputado Anthony Garotinho com a re-
tirada das matérias da pauta. Pedido de desculpas 
ao Parlamentar por eventual excesso cometido pelo 
Presidente Marco Maia. ......................................... 40831

ARTHUR OLIVEIRA MAIA (PMDB – BA – 
Pela ordem) – Posicionamento favorável à retirada 
da matéria da pauta. .............................................. 40831

CARMEN ZANOTTO (Bloco/PPS – SC – Pela 
ordem) – Presença de conterrâneos da oradora nas 
galerias do plenário. .............................................. 40831

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados ANTONIO 
IMBASSAHY (PSDB – BA), CARMEN ZANOTTO 
(Bloco/PPS – SC), ANTONIO IMBASSAHY (PSDB 
– BA), JORGINHO MELLO (PSDB – SC), DELEGA-
DO PROTÓGENES (Bloco/PCdoB – SP), ANDRÉ 
MOURA (PSC – SE). ............................................. 40831

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM – BA – Como Líder) – Instauração de CPMI 
destinada à investigação de denúncias de corrup-
ção no âmbito do Governo Federal. Razão da con-
tinuidade da obstrução das votações. ................... 40832

Usou da palavra para orientação da respec-
tiva bancada o Sr. Deputado JAIR BOLSONARO 
(PP – RJ). .............................................................. 40833

DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP – Como 
Líder) – Ineditismo da não apreciação de matérias 
da Ordem do Dia pela base governista. Crise polí-
tica e ética reinante no âmbito do Governo Federal. 
Razão da obstrução das votações pelos partidos 
oposicionistas. Propósito da Oposição de estabe-
lecimento de pauta positiva para o País. Anúncio 
da apresentação de proposta de reestruturação 
administrativa do Governo Federal. ....................... 40833

Usou da palavra para orientação da respectiva 
bancada o Sr. Deputado CHICO ALENCAR (PSOL 
– RJ). ..................................................................... 40834

JILMAR TATTO (PT – SP – Como Líder) – In-
coerência entre o discurso dos partidos oposicionis-
tas e o desempenho da Presidenta Dilma Rousseff. 
Combate à corrupção pela Presidenta da Repúbli-
ca. Preparação do Brasil para enfrentamento dos 
efeitos da crise financeira mundial. Necessidade de 
discussão das reformas política e tributária. Reali-
zação de amplo debate sobre as áreas de saúde e 
segurança pública. Caráter demagógico do discur-



Agosto de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 12 40739 

so da Oposição. Protesto contra a obstrução das 
votações pelos partidos oposicionistas. ................ 40834

MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ – Como Líder) 
– Protesto contra a elaboração da pauta da Casa 
pelo Poder Executivo. Inconveniência de obstrução 
das votações pela Oposição. ................................. 40835

ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR – RJ – 
Pela ordem) – Razões do pedido de verificação da 
votação pelo orador. .............................................. 40836

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Apro-
vação do substitutivo adotado pela Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania. .................. 40836

ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR – RJ) – 
Pedido de verificação. ............................................ 40836

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Deferi-
mento do pedido de verificação. ............................ 40836

Usaram da palavra par orientação das respec-
tivas bancadas os Srs. Deputados JILMAR TATTO 
(PT – SP), ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR – 
RJ), GLAUBER BRAGA (Bloco/PSB – RJ), JAIR 
BOLSONARO (PP – RJ), MIRO TEIXEIRA (PDT 
– RJ), EFRAIM FILHO (DEM – PB). ...................... 40836

MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ) – Questão de 
ordem sobre a razão do encerramento da Ordem 
do Dia de sessão anterior. ..................................... 40837

DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP – Pela or-
dem) – Obstrução da votação da matéria pela base 
governista. Razões da obstrução das votações pelos 
partidos oposicionistas. ......................................... 40837

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados ARTHUR 
OLIVEIRA MAIA (PMDB – BA), SARNEY FILHO 
(Bloco/PV – MA), JAIR BOLSONARO (PP – RJ), 
MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ), ANDRÉ MOURA 
(PSC – SE), MÁRCIO MARINHO (Bloco/PRB – BA), 
CHICO ALENCAR (PSOL – RJ), IVAN VALENTE 
(PSOL – SP).  ........................................................ 40838

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Encer-
ramento da votação. .............................................. 40839

Encerramento da Ordem do Dia por falta de 
quorum................................................................... 40839

VI – Encerramento
2 – ATA DA 202ª SESSÃO DA CÂMARA 

DOS DEPUTADOS, ORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 54ª LEGISLATU-
RA, EM 11 DE AGOSTO DE 2011

I – Abertura da sessão
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de reajuste salarial aos servidores da Casa. So-
lidariedade à greve de professores do Estado de 
Minas Gerais pela implementação do piso salarial 
nacional dos profissionais do magistério público da 
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Constituição nº 300, de 2008. Imediata inclusão da 
matéria na pauta. ................................................... 40861

JOSÉ HUMBERTO (Bloco/PHS – MG) – Re-
alização pela Casa de Comissão Geral para debate 
da crise econômica mundial. Defesa de realização 
da reforma tributária. Apresentação de proposta de 
criação da URV Fiscal pelo economia Paulo Rabello 
de Castro. Encaminhamento de indicação ao Minis-
tro da Fazenda, Guido Mantega, para ampliação de 
medidas tributárias e fiscais. Agradecimento ao De-
putado Gilmar Machado pelo apoio à instalação de 
unidade do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia – IFET e de campus da Universidade 
Federal de Uberlândia no Município de Patos de 
Minas, Estado de Minas Gerais. Anúncio de eleição 
do Parlamento Jovem. ........................................... 40862

GILMAR MACHADO (PT – MG) – Agradeci-
mento ao Presidente Inocêncio Oliveira pelas pa-
lavras elogiosas. Transcurso do Dia do Advogado 
e do Estudante. Agradecimento ao Deputado José 
Humberto, à Presidenta Dilma Rousseff, ao Minis-
tro da Educação, Fernando Haddad, e aos secre-
tários Henrique Paim e Eliezer Moreira Pacheco 
pela atenção dispensada ao orador. Instalação de 
unidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia – IFET no Município de Patos de Minas, 
Estado de Minas Gerais. Compromisso do Ministro 
dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, de continui-
dade das obras das BRs-050, 365 e 381, em Minas 
Gerais. Apelo ao Governador Antonio Anastasia no 
sentido do pagamento do piso salarial nacional do 
magistério público da educação básica, com vistas 
ao término da greve de professores. Regozijo com 
a realização de investimentos no setor educacio-
nal por meio do Plano Plurianual de Investimentos 
– PPA. Defesa de aprovação do Plano Brasil Maior, 
destinado ao fortalecimento da indústria nacional. 40863

RONALDO BENEDET (PMDB – SC) – Trans-
curso do Dia do Advogado. Saudações aos integran-
tes da Advocacia Pública brasileira. Congratulações 
à Presidenta Dilma Rousseff e ao Ministro da Fa-
zenda, Guido Mantega, pelas medidas adotadas 
em prol das pequenas e microempresas. Defesa da 
instalação de unidade da empresa JAC Motors na 
região sul do Estado de Santa Catarina. Empenho 
na concessão do seguro agrícola aos produtores 
de maçã. Preocupação com o alto custo de vida da 
classe média no Brasil. .......................................... 40865

FERNANDO FERRO (PT – PE – Pela ordem) 
– Elevado índice de aprovação popular do Governo 
Dilma Rousseff, segundo pesquisa de opinião pú-
blica. Alteração do perfil da economia e da socie-
dade brasileiras nos últimos 15 anos. Instalação de 
campus da Universidade Federal de Pernambuco 
no Município de Cabo de Santo Agostinho. Evolu-
ção socioeconômica do Estado de Pernambuco 
promovida pelo Governador Eduardo Campos, em 
parceria com o Governo Federal. .......................... 40866

EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Trans-
curso do Dia do Advogado. Saudações aos defen-
sores públicos brasileiros. Protesto contra a não 
liberação pelo Governo Federal de recursos para a 
ampliação do Metrô de Belo Horizonte, Estado de 
Minas Gerais. Duplicação da BR-381, trecho Belo 
Horizonte-João Monlevade. ................................... 40867

IZALCI (Bloco/PR – DF) – Transcurso do Dia 
do Advogado e do Dia do Estudante. Apoio ao en-
gajamento da juventude no processo político bra-
sileiro. Aprovação, pela Comissão de Educação e 
Cultura, de requerimento de realização de sessão 
especial em homenagem à memória do ex-Presi-
dente da República, Juscelino Kubitschek de Oli-
veira. Realização do movimento Brasília 100 Anos, 
destinado ao planejamento estratégico do Distrito 
Federal para os próximos 50 anos. Realização de 
audiências públicas destinadas ao debate do Pro-
grama Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego – PRONATEC. Indagação ao Governo do 
Distrito Federal sobre a implementação do Progra-
ma Brasil Profissionalizante; do Programa Escola 
Técnica Aberta do Brasil e do Programa Nacional 
de Integração da Educação Profissional. Realiza-
ção de audiência pública destinada ao debate da 
situação de profissionais da nutrição. .................... 40867

DR. UBIALI (Bloco/PSB – SP – Pela ordem) 
– Divulgação dos princípios editoriais das Organi-
zações Globo. Conveniência de adoção da iniciati-
va pelos órgãos de comunicação do Município de 
Franca, Estado de São Paulo. Perda de credibilidade 
da velha mídia perante a sociedade. ..................... 40868

ONOFRE SANTO AGOSTINI (DEM – SC – 
Pela ordem) – Empenho do orador na aprovação 
pela Casa da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 300, de 2008, sobre a criação do piso salarial 
nacional de policiais e bombeiros militares. Sauda-
ções aos advogados e estudantes brasileiros. ...... 40869

AMAURI TEIXEIRA (PT – BA – Pela ordem) 
– Realização da Festa de Nossa Senhora da Boa 
Morte, no Município de Cachoeira, Estado da Bahia. 
Apresentação de projeto de lei sobre a inclusão 
do comércio ilegal de agrotóxico no rol de crimes 
hediondos e do Projeto de Lei nº 1.950, de 2011, 
a respeito do controle da produção e consumo de 
agrotóxicos por meio de vigilância eletrônica e sa-
nitária. Congratulações ao Deputado Padre João 
pelos trabalhos realizados na condição de Relator 
da Subcomissão Especial sobre o Uso de Agrotó-
xicos. Visita do orador em companhia de membros 
do órgão à Fazenda Malunga, adepta à prática da 
agroecologia, situada no Município de Unaí, Esta-
do de Minas Gerais. Constatação da presença de 
defensores agrícolas na água e no leite humano. . 40871

LOURIVAL MENDES (Bloco/PTdoB – MA) 
– Visita, à Casa, do Vereador Francisco Carvalho, 
Presidente da Câmara Municipal de São Luís, Es-
tado do Maranhão. Transcurso do Dia do Advogado. 
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Reafirmação do comprometimento do orador e do 
PTdoB com a aprovação da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 300, de 2008, sobre fixação de 
piso salarial nacional para as categorias de poli-
ciais e bombeiros militares. Defesa de criação do 
Ministério da Segurança Pública. .......................... 40872

PEDRO UCZAI (PT – SC) – Questionamento 
do orador sobre críticas da Oposição ao Governo 
Federal diante das incertezas da economia mundial. 
Acerto das medidas adotadas pelos Governos Luiz 
Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff para enfren-
tamento de crises econômicas, em contraposição 
às medidas neoliberais no passado. Anúncio de 
criação de novas escolas técnicas e universidades 
federais no País. Expectativa de aprovação pela 
Casa da proposta governamental de instituição do 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego – PRONATEC. Declaração de voto a favor 
da aprovação da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 300, de 2008, sobre fixação de piso salarial 
nacional para policiais e bombeiros militares. ....... 40872

FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB – MA) – 
Agradecimento a Parlamentares pela realização, em 
São Luís, de jogo de futebol beneficente entre a Câ-
mara dos Deputados e a Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão. Anúncio de realização do even-
to em outros Estados brasileiros. Congratulações 
à Governadora Roseana Sarney pela construção 
de rodovia necessária para o desenvolvimento do 
Maranhão, especialmente da capital, São Luís. .... 40873

MAURO BENEVIDES (PMDB – CE – Pela 
ordem) – Defesa de aprovação de emendas desti-
nadas à correção de lacunas existentes no texto da 
Medida Provisória nº 540, de 2011, sobre estímulos 
à indústria brasileira. .............................................. 40874

PRESIDENTE (Francisco Escórcio) – Sau-
dação aos oficiais da Aeronáutica presentes no 
plenário. ................................................................. 40879

BENJAMIN MARANHÃO (PMDB – PB) – Em-
penho do orador na regulamentação das Emendas 
Constitucionais de nºs 55, de 2007, acerca do repas-
se de recursos da União ao Fundo de Participação 
dos Municípios – FPM, e 63, de 2010, sobre fixação 
de piso salarial nacional e de planos de carreira 
para os Agentes Comunitários de Saúde e Agen-
tes de Combate às Endemias. Defesa de votação 
pela Casa da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 300, de 2008, sobre fixação de piso salarial na-
cional para policiais e bombeiros militares. ........... 40879

ASSIS CARVALHO (PT – PI) – Presença, na 
Casa, do Prefeito Francisco das Chagas Lima, do 
Município de São João do Arraial, Estado do Piauí. 
Encontro do orador com o Reitor da Universidade 
Estadual do Piauí, Carlos Alberto Pereira. Reunião 
de Governadores dos Estados das Regiões Norte 
e Nordeste, na residência do Governado do Dis-
trito Federal, Agnelo Queiroz, para debate acerca 
da conveniência de derrubada do veto presidencial 

aposto à emenda sobre distribuição de royalties 
do petróleo. Participação do orador em reunião na 
Subcomissão de Assuntos Federativos, da Comis-
são de Finanças e Tributação, destinada ao debate 
de proposições sobre a partilha de recursos entre 
Estados e Municípios, a dívida pública e o impacto 
da Internet na relação comercial entre os Estados. 
Conveniência de realização de audiências públi-
cas na Casa e nos Estados para recebimento de 
propostas para a reforma tributária. Importância 
do acompanhamento dos trabalhos no Senado 
Federal relacionados à criação de novos critérios 
para os coeficientes do Fundo de Participação dos 
Estados – FPE. Apoio à decisão do Presidente da 
Casa, Deputado Marco Maia, de elaboração de 
agenda de votações para o segundo semestre de 
2011. Necessidade de cumprimento de agenda 
positiva pela Casa. Posicionamento de Governa-
dores no tocante à regulamentação da Emenda 
Constitucional nº 29, de 2000, sobre a garantia de 
recursos mínimos para o financiamento das ações 
e serviços públicos de saúde, e à votação da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 300, de 2008, 
acerca da criação de piso salarial nacional para as 
categorias de policiais e bombeiros militares. Defe-
sa de inclusão das matérias na pauta. Apoio à pro-
posta de emenda à Constituição sobre confisco de 
terras escravagistas e das propostas de elevação 
dos limites de enquadramento no Super-SIMPLES 
e de reestruturação do Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica – CADE. .................................. 40880

PEDRO UCZAI (PT – SC – Pela ordem) – 
Convite aos Parlamentares para participação em 
seminário nacional sobre tecnologia ferroviária.  .. 40881

RENAN FILHO (PMDB – AL – Como Líder) 
– Saudação ao Deputado Francisco Escórcio, na 
Presidência dos trabalhos. Transcurso do Dia do 
Advogado. Demanda por mão de obra qualificada 
no País. Importância da proposta governamental 
de criação do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC. Alcance 
e metas do Programa. Expectativa de construção 
de mais escolas técnicas federais em Municípios 
alagoanos, com ampliação da rede estadual de 
ensino profissionalizante. ...................................... 40882

SARNEY FILHO (Bloco/PV – MA – Pela or-
dem) – Saudação ao Presidente em exercício dos 
trabalhos, Deputado Francisco Escórcio. Nota públi-
ca sob o título PV é contra a paralisia do Congresso, 
pela retomada das votações na Casa e em defesa 
da moralidade, da transparência e do combate à 
impunidade. Apoio do Partido Verde à Presidenta 
Dilma Rousseff no enfrentamento da crise econô-
mica mundial e no combate à corrução. ................ 40883

EDMAR ARRUDA (PSC – PR) – Necessidade 
de participação da Casa no processo de enfrenta-
mento da crise financeira mundial. Reunião com o 
Secretário da Receita Federal do Brasil, Carlos Ro-
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berto Freitas Barreto, sobre destinação de percentual 
de recursos do Imposto de Renda Pessoa Física 
ao Fundo da Infância e Adolescência – FIA. ......... 40884

LUIZ COUTO (PT – PB – Pela ordem) – Es-
calada da corrupção no País. Aplausos à Presidenta 
Dilma Rousseff pela determinação do afastamento 
da atividade pública dos servidores denunciados 
por prática de corrupção. Expectativa quanto ao al-
cance, pela Lei Ficha Limpa, de candidatos a cargo 
público envolvidos em corrupção e outros crimes. 
Parabenização à Controladoria-Geral da União e à 
Polícia Federal pelo combate às redes de corrupção 
no setor público. ..................................................... 40885

WILSON FILHO (PMDB – PB) – Congratu-
lações ao Presidente em exercício dos trabalhos, 
Deputado Francisco Escórcio. Transcurso do Dia do 
Advogado e do Estudante. Defesa de destinação, 
ao setor educacional, de 10% do Produto Interno 
Bruto – PIB brasileiro e de 50% dos recursos oriun-
dos de royalties de petróleo da camada pré-sal. ... 40885

JÚLIO CAMPOS (DEM – MT) – Relevância 
do trabalho dos policiais e bombeiros militares no 
País. Apelo ao Presidente Marco Maia de inclusão 
na pauta da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 300, de 2008, sobre fixação de piso salarial na-
cional para as categorias de policiais e bombeiros 
militares. ................................................................ 40886

AMAURI TEIXEIRA (PT – BA – Pela ordem) 
– Elogio aos Deputados Sarney Filho, Chico Alen-
car e Júlio Campos por posicionamento favorável 
a diálogo entre a Oposição e o Governo Federal 
para enfrentamento da crise econômica mundial e 
votação de proposições de relevante interesse do 
País. Repúdio à agressão verbal do Líder do DEM 
contra o Presidente Marco Maia. Transcurso do 
Dia do Advogado. Realização da Festa Tradicional 
de Agosto no Município de Umburanas, Estado da 
Bahia. ..................................................................... 40888

JOSÉ AUGUSTO MAIA (PTB – PE – Como 
Líder) – Lançamento da Frente Parlamentar Mista 
de Apoio à Criação de Novos Municípios. Eleição 
dos membros da Mesa Diretora do órgão. ............ 40888

SANDES JÚNIOR (PP – GO) – Transcurso 
do Dia do Advogado. ............................................. 40890

HUGO LEAL (PSC – RJ) – Conveniência de 
realização das reformas tributária, fiscal e previ-
denciária para garantia do sucesso do Plano Brasil 
Maior, destinado ao fortalecimento da empresa na-
cional. Defesa de participação da iniciativa privada 
nas obras de melhoria do setor de infraestrutura 
nacional. ................................................................ 40890

ROSINHA DA ADEFAL (Bloco/PTdoB – AL) 
– Transcurso do Dia do Magistrado. Saudações aos 
magistrados e advogados brasileiros. Participação 
da oradora em evento para debate do tema Educa�
ção Inclusiva – Inclusão ou Exclusão: Nada sobre 
nós sem nós, promovido pela Comissão de Defesa 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Ordem 

dos Advogados do Brasil – OAB, Seccional Rio de 
Janeiro. .................................................................. 40891

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PR – PE) – 
Anúncio da apresentação do Projeto de Lei nº 2.002, 
de 2011, sobre a regulamentação do transporte 
escolar rural. .......................................................... 40893

AUGUSTO CARVALHO (Bloco/PPS – DF) – 
Mobilização de rodoviários de cidades do Entorno 
do Distrito Federal relativa à campanha salarial de 
2011. Contrariedade à vinculação, por empresários 
do setor, de reajustes salariais da categoria ao au-
mento dos preços de passagens. .......................... V94

TERESA SURITA (PMDB – RR) – Realização 
de seminário sobre o crack e outras drogas ilícitas, 
no Estado de Roraima. .......................................... 40894

V – Grande Expediente
(Não houve oradores.)

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS:

PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR

Nº 85/2011 – Do Sr. Eduardo da Fonte – Al-
tera a Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 
1975, que dispõe sobre os convênios para a con-
cessão de isenções do imposto sobre operações 
relativas à circulação de mercadorias, para regular 
o disposto na alínea g, inciso XII, § 2º do art. 155 
da Constituição Federal. ........................................ 40895

Nº 86/2011 – Do Sr. Dr. Grilo – Altera a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
que institui o Regime Especial Unificado de Arre-
cadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – 
Simples Nacional.  ................................................. 40897

PROJETOS DE LEI

Nº 2.001/2011 – Do Sr. Pedro Eugênio – Dis-
põe sobre o uso de títulos da dívida pública mo-
biliária federal interna – DPMFi em operações de 
securitização com o objetivo de financiar projetos 
de infraestrutura econômica e social, cria os Certi-
ficados de Recebíveis de Investimento em Infraes-
trutura – CRII e o Fundo Garantidor dos Certificados 
de Recebíveis de Investimento em Infraestrutura – 
FGRII, e dá outras providência. ............................. 40897

Nº 2.002/2011 – Do Sr. Inocêncio Oliveira – 
Acrescenta parágrafo único ao art. 136 da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre o 
transporte escolar nas zonas rurais. ...................... 40901

Nº 2.003/2011 – Do Sr. Carlos Eduardo Ca-
doca – Acrescenta artigo à Lei nº 1.060, de 5 de 
fevereiro de 1950, que estabelece normas para a 
concessão de assistência judiciária aos necessi-
tados, determinando que o direito à gratuidade de 
justiça não preclui e pode ser pleiteado a qualquer 
tempo. .................................................................... 40901
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Nº 2.004/2011 – Do Sr. Paulo Wagner – Altera 
o art. 32 da Lei nº 9.605, de 1998, que “dispõe sobre 
as sanções penais e administrativas derivadas de 
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e 
dá outras providências”. ........................................ 40902 

Nº 2.005/2011 – Do Sr. Wellington Fagundes 
– Destina parcela dos recursos da COFINS para tra-
tamento e recuperação de usuários de drogas por 
meio do Fundo Nacional Antidrogas e do Sistema 
Único de Saúde. .................................................... 40903

Nº 2.007/2011 – Do Sr. Washington Reis – 
Acrescenta o art. 25-A à Lei nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995, dispondo sobre a reparação de 
danos causados por concessionárias de serviços 
públicos nas situações que menciona.  ................. 40904

Nº 409 2.008/2011 – Do Sr. Gabriel Guimarães 
– Denomina “Anel Rodoviário Helena Greco” o anel 
rodoviário de Belo Horizonte, trecho Entr. MG-437/
MGT-262 – Entr. BR-040/135/262/381 – Entr. BR-
040/BR-356 – na BR-262/381/040, no Município de 
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.  ............. 40905

Nº 2.009/2011 – Do Sr. Francisco Escórcio 
– Restabelece a cobrança do Adicional de Indeni-
zação do Trabalhador Portuário Avulso – AITP e o 
suprimento do Fundo de Indenização do Trabalha-
dor Portuário Avulso – FITP, aos quais se referem 
os arts. 61 a 67, da Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro 
de 1993, que “dispõe sobre o regime jurídico da ex-
ploração dos portos organizados e das instalações 
portuárias e dá outras providências”.  ................... 40906

INDICAÇÕES

Nº 1.231/2011 – Do Sr. Ruy Carneiro – Sugere 
ao Ministro do Turismo a inclusão do Município de 
Guarabira, Estado da Paraíba, no plano de expan-
são e reestruturação das Universidades Federais. 40907

Nº 1.232/2011 – Do Sr. Carlinhos Almeida – 
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro das Ci-
dades a liberação de recursos para o asfaltamento 
da Avenida Visconde Sabugosa, no Município de 
Monteiro Lobato, Estado de São Paulo. ................ 40908

Nº 1.233/2011 – Do Sr. José Humberto – Su-
gere ao Ministro da Fazenda a inclusão da “URV 
FISCAL” no debate da reforma tributária e/ou sim-
plificação Fiscal ..................................................... 40908

Nº 1.234/2011 – Do Sr. Amauri Teixeira – Su-
gere ao Senhor Ministro de Estado da Educação 
criação de um Campus da Universidade Federal 
do Vale do São Francisco em Irecê no Estado da 
Bahia. . ................................................................... 40909

Nº 1.235/2011 – Do Sr. Amauri Teixeira – Su-
gere ao Senhor Ministro de Estado da Educação 
criação de Campus da Universidade Federal do 
Vale do São Francisco em Jacobina no Estado da 
Bahia. . ................................................................... 40909

Nº 1.236/2011 – Do Sr. Guilherme Mussi – Su-
gere ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde 

a construção uma UPA – Unidade de Pronto Aten-
dimento no Município de Capão Bonito – SP. ........ 40910

Nº 1.237/2011 – Do Sr. Guilherme Mussi – 
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro das 
Cidades, o recapeamento do asfalto das vias do 
Município de Barretos – SP. ................................... 40910

Nº 1.238/2011 – Do Sr. Guilherme Mussi – Su-
gere ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, 
que realize melhorias na infra-estrutura da Saúde 
do Município de Avaré – SP. .................................. 40910

Nº 1.239/2011 – Do Sr. Guilherme Mussi – 
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro do Tu-
rismo, que construa um Centro de Convenções e/
ou Eventos no Município de Fartura – SP. ............. 40910

Nº 1.240/2011 – Do Sr. Guilherme Mussi – 
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro das 
Cidades, o recapeamento do asfalto no bairro Vila 
Nossa Senhora de Fátima, localizado no Município 
de Fartura – SP. ..................................................... 40910

Nº 1.241/2011 – Do Sr. Guilherme Mussi – Su-
gere ao Excelentíssimo Senhor Ministro do Turismo, 
que realize melhorias na infraestrutura turística do 
Município de Barretos – SP. ................................... 40911

Nº 1.242/2011 – Do Sr. Guilherme Mussi – 
Sugere a Excelentíssima Senhora Ministra do Meio 
Ambiente a implantação de programas ambientais 
em escolas e colégios, voltados para a introdução 
de educação ambiental no sistema público e privado 
em todo território nacional. .................................... 40911

Nº 1.243/2011 – Do Sr. Guilherme Mussi – 
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Edu-
cação a implantação de programas ambientais em 
escolas e colégios, voltados para a introdução de 
educação ambiental no sistema público e privado 
em todo território nacional. .................................... 40911

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

Nº 41/2011 – Do Sr. Roberto Santiago – Pro-
põe que a Comissão de Defesa do Consumidor fis-
calize a Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) a respeito de sua atuação regulatória e fisca-
lizatória sobre as operadoras de planos de saúde, 
em especial sobre o cumprimento de autorizações 
para a realização de cirurgias, exames e outros 
procedimentos e do prazo destes atendimentos 
aos usuários. ......................................................... 40912

REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO

Nº 909/2011 – Do Sr. Padre Ton – Solicita in-
formações ao Senhor Ministro de Estado da Justiça, 
no âmbito da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, 
sobre denúncias de invasão do Território Nacional 
por grupos paramilitares peruanos para exterminar 
grupos de índios isolados na fronteira. .................. 40912

Nº 910/2011 – Do Sr. Antonio Imbassahy – 
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ÀS 9 HORAS COMPARECEM À CASA 
OS SRS.:

Jorge Tadeu Mudalen
Carlos Eduardo Cadoca
 Partido Bloco

RORAIMA

Berinho Bantim PSDB 
Jhonatan de Jesus PRB 
Total de RORAIMA 2

PARÁ

André Dias PSDB 
Cláudio Puty PT 
Lúcio Vale PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de PARÁ 3

AMAZONAS

Francisco Praciano PT 
Total de AMAZONAS 1

RONDÔNIA

Padre Ton PT 
Total de RONDÔNIA 1

ACRE

Marcio Bittar PSDB 
Total de ACRE 1

TOCANTINS

Lázaro Botelho PP 
Total de TOCANTINS 1

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Domingos Dutra PT 
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Zé Vieira PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de MARANHÃO 4

CEARÁ

Mauro Benevides PMDB 
Total de CEARÁ 1

PIAUÍ

Jesus Rodrigues PT 
Júlio Cesar DEM 
Osmar Júnior PCdoB PsbPtbPcdob
Total de PIAUÍ 3

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Total de RIO GRANDE DO NORTE 1

PERNAMBUCO

Jorge Corte Real PTB PsbPtbPcdob
Total de PERNAMBUCO 1

ALAGOAS

João Lyra PTB PsbPtbPcdob
Total de ALAGOAS 1

SERGIPE

Laercio Oliveira PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de SERGIPE 1

BAHIA

Amauri Teixeira PT 
Claudio Cajado DEM 
José Carlos Araújo PDT 
José Nunes DEM 
José Rocha PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de BAHIA 5

MINAS GERAIS

Antônio Andrade PMDB 
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPrtb-
PrpPhsPtcPsl
Eduardo Barbosa PSDB 
Fábio Ramalho PV PvPps
Jairo Ataide DEM 
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Padre João PT 
Toninho Pinheiro PP 
Vitor Penido DEM 
Total de MINAS GERAIS 10

SEÇÃO I

Ata da 201ª Sessão, Extraordinária, Matutina,  
em 11 de agosto de 2011

Presidência dos Srs.: Inocêncio Oliveira, 3º Secretário;  
Benedita da Silva, Aline Corrêa, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno
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ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB PsbPtbPcdob
Lauriete PSC 
Total de ESPÍRITO SANTO 2

RIO DE JANEIRO

Benedita da Silva PT 
Brizola Neto PDT 
Deley PSC 
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Fernando Jordão PMDB 
Jair Bolsonaro PP 
Nelson Bornier PMDB 
Total de RIO DE JANEIRO 7

SÃO PAULO

Aline Corrêa PP 
Arnaldo Faria de Sá PTB PsbPtbPcdob
Carlinhos Almeida PT 
Carlos Zarattini PT 
Gabriel Chalita PMDB 
Luiz Fernando Machado PSDB 
Marcelo Aguiar PSC 
Newton Lima PT 
Otoniel Lima PRB 
Pastor Marco Feliciano PSC 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Ricardo Tripoli PSDB 
Walter Ihoshi DEM 
Total de SÃO PAULO 13

MATO GROSSO

Valtenir Pereira PSB PsbPtbPcdob
Total de MATO GROSSO 1

GOIÁS

João Campos PSDB 
Ronaldo Caiado DEM 
Rubens Otoni PT 
Total de GOIÁS 3

PARANÁ

Alex Canziani PTB PsbPtbPcdob
Eduardo Sciarra DEM 
Leopoldo Meyer PSB PsbPtbPcdob
Moacir Micheletto PMDB 
Nelson Meurer PP 
Rubens Bueno PPS PvPps
Total de PARANÁ 6

SANTA CATARINA

Celso Maldaner PMDB 
Esperidião Amin PP 
Jorge Boeira PT 

Pedro Uczai PT 
Valdir Colatto PMDB 
Total de SANTA CATARINA 5

RIO GRANDE DO SUL

Alexandre Roso PSB PsbPtbPcdob
Enio Bacci PDT 
Fernando Marroni PT 
Giovani Cherini PDT 
José Stédile PSB PsbPtbPcdob
Luiz Noé PSB PsbPtbPcdob
Renato Molling PP 
Ronaldo Zulke PT 
Total de RIO GRANDE DO SUL 8

 I – ABERTURA DA SESSÃO
A SRA. PRESIDENTA (Benedita da Silva) – A 

lista de presença registra na Casa o comparecimento 
de 83 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

PRESENÇA CASA: 96 SRAS. E SRS. 
DEPUTADOS

 Partido Bloco

RORAIMA

Berinho Bantim PSDB 
Jhonatan de Jesus PRB 
Total de RORAIMA 2

PARÁ

André Dias PSDB 
Cláudio Puty PT 
Lúcio Vale PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Zequinha Marinho PSC 
Total de PARÁ 4

AMAZONAS

Francisco Praciano PT 
Total de AMAZONAS 1

RONDÔNIA

Padre Ton PT 
Total de RONDÔNIA 1

ACRE

Marcio Bittar PSDB 
Total de ACRE 1

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
Lázaro Botelho PP 
Total de TOCANTINS 2

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Domingos Dutra PT 
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Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Zé Vieira PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de MARANHÃO 4

CEARÁ

Mauro Benevides PMDB 
Total de CEARÁ 1

PIAUÍ

Jesus Rodrigues PT 
Júlio Cesar DEM 
Osmar Júnior PCdoB PsbPtbPcdob
Total de PIAUÍ 3

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Total de RIO GRANDE DO NORTE 1

PERNAMBUCO

Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Fernando Ferro PT 
Jorge Corte Real PTB PsbPtbPcdob
Total de PERNAMBUCO 3

ALAGOAS

João Lyra PTB PsbPtbPcdob
Total de ALAGOAS 1

SERGIPE

Laercio Oliveira PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de SERGIPE 1

BAHIA

Amauri Teixeira PT 
Claudio Cajado DEM 
Daniel Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
José Carlos Araújo PDT 
José Nunes DEM 
José Rocha PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de BAHIA 6

MINAS GERAIS

Antônio Andrade PMDB 
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPrtb-
PrpPhsPtcPsl
Eduardo Barbosa PSDB 
Fábio Ramalho PV PvPps
Jairo Ataide DEM 
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Padre João PT 
Toninho Pinheiro PP 
Vitor Penido DEM 
Total de MINAS GERAIS 10

ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB PsbPtbPcdob
Lauriete PSC 
Total de ESPÍRITO SANTO 2

RIO DE JANEIRO

Alessandro Molon PT 
Benedita da Silva PT 
Brizola Neto PDT 
Deley PSC 
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Paulo César PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Eliane Rolim PT 
Fernando Jordão PMDB 
Jair Bolsonaro PP 
Marcelo Matos PDT 
Nelson Bornier PMDB 
Total de RIO DE JANEIRO 12

SÃO PAULO

Aline Corrêa PP 
Arnaldo Faria de Sá PTB PsbPtbPcdob
Carlinhos Almeida PT 
Carlos Zarattini PT 
Gabriel Chalita PMDB 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
Luiz Fernando Machado PSDB 
Luiza Erundina PSB PsbPtbPcdob
Marcelo Aguiar PSC 
Newton Lima PT 
Otoniel Lima PRB 
Pastor Marco Feliciano PSC 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Tripoli PSDB 
Walter Ihoshi DEM 
Total de SÃO PAULO 16

MATO GROSSO

Valtenir Pereira PSB PsbPtbPcdob
Total de MATO GROSSO 1

GOIÁS

Íris de Araújo PMDB 
João Campos PSDB 
Ronaldo Caiado DEM 
Rubens Otoni PT 
Total de GOIÁS 4

PARANÁ

Alex Canziani PTB PsbPtbPcdob
Alfredo Kaefer PSDB 
Eduardo Sciarra DEM 
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Leopoldo Meyer PSB PsbPtbPcdob
Moacir Micheletto PMDB 
Nelson Meurer PP 
Rubens Bueno PPS PvPps
Total de PARANÁ 7

SANTA CATARINA

Celso Maldaner PMDB 
Esperidião Amin PP 
Jorge Boeira PT 
Pedro Uczai PT 
Valdir Colatto PMDB 
Total de SANTA CATARINA 5

RIO GRANDE DO SUL

Alexandre Roso PSB PsbPtbPcdob
Enio Bacci PDT 
Fernando Marroni PT 
Giovani Cherini PDT 
José Stédile PSB PsbPtbPcdob
Luiz Noé PSB PsbPtbPcdob
Renato Molling PP 
Ronaldo Zulke PT 
Total de RIO GRANDE DO SUL 8

Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo 

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
A Sra. Secretária procederá à leitura da ata da 

sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA
A SRA. ALINE CORRÊA, servindo como 2ª Se-

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

A SRA. PRESIDENTA (Benedita da Silva) – Pas-
sa-se à leitura do expediente.

A SRA. ALINE CORRÊA, servindo como 1ª Se-
cretária, procede à leitura do seguinte

III – EXPEDIENTE
REF: OF nº 405/11 – Senador José Sarney – 

Presidente do CN (Comunica constituição de Comis-
são Mista incumbida de emitir parecer sobre a MPV nº 
539/11 e estabelece calendário para sua tramitação).

Publique-se.
Em 11-8-11. – Deputado Marco Maia, 

Presidente.

REF: OF nº 415/11 – Senador José Sarney – 
Presidente do CN (Comunica constituição de Comis-
são Mista incumbida de emitir parecer sobre a MPV nº 
540/11 e estabelece calendário para sua tramitação).

Publique-se.
Em 11-8-11. – Deputado Marco Maia, 

Presidente.

REF: OF nº 416/11 – Senador José Sarney – 
Presidente do CN (Comunica constituição de Comis-
são Mista incumbida de emitir parecer sobre a MPV nº 
541/11 e estabelece calendário para sua tramitação).

Publique-se.
Em 11-8-11. – Deputado Marco Maia, 

Presidente.

Of. nº 1237//2011/SGM/P 

Brasília, 10 de agosto de 2011 

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Couto
Gabinete 442 – Anexo IV
Nesta

Assunto: Devolução de Proposição 

Senhor Deputado,
Reporto-me ao REC nº 68, de 2011, de sua au-

toria, que “Recorre contra a apreciação conclusiva do 
PL nº 5.982, de 2009”.

2. Informo a Vossa Excelência que não será possí-
vel dar seguimento à proposição em apreço, haja vista 
o fato de o Recurso não conter o número mínimo de 
signatários exigido pelo Regimento Interno. 

3. Nesse sentido, comunico-lhe que determinei 
o encaminhamento da proposição ao arquivo nos ter-
mos do art. 58 § 3º c/c o art. 132 § 2º do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados. – Deputado Marco 
Maia, Presidente.

RECURSO Nº 68, DE 2011 
(Do Sr. Luiz Couto e outros)

Recorre contra a apreciação conclu-
siva do PL nº 5.982, de 2009.

 Senhor Presidente:
Os Deputados abaixo assinados, com base nos 

arts. 58, § 1º e 3º e 132, § 2º, do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados (RICD), recorrem ao Plenário 
contra a apreciação conclusiva do Projeto de 5.982/2009, 
do Sr. Jair Bolsonaro (PP/RJ), que “altera a redação do 
§ 1º do art. 6º da Lei n. 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 providên-
cias”, autorizando o porte de arma para os agentes e 
guardas prisionais integrantes de escoltas de presos e 
as guardas portuárias – o qual foi discutido e votado, 
nos termos do art. 58, § 2º, da Constituição, pelas Co-
missões de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado (CSPCCO) e de Constituição e Justiça e de 
Cidadania (CCJC), nos termos do art. 24, II, do RICD, 
conforme publicado no Diário da Câmara dos Depu-
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tados, de 6/5/2010, PÁG 18633 COL 01, Letra A e de 
16/7/2011, Letra B – pelas seguintes razões:

 a) o projeto merece ser reapreciado no 
colegiado Pleno da Casa porque ao longo de 
sua tramitação vários eventos indicam que seu 
conteúdo é polêmico. Com efeito, na CSPCCO, 
foi objeto de voto em separado. Na CCJC, após 
apresentação do parecer do relator, pela apro-
vação da proposição principal e seu apenso, foi 
concedida vista conjunta a quatro deputados, 
ao término da legislatura finda. Arquivado por 
término de legislatura e desarquivado, foram 
indeferidos vários requerimentos pela redis-
tribuição à Comissão de Direitos Humanos e 
Minorias (CDHM), bem como pela atribuição 
à CCJC de análise do mérito da matéria. Nova 
vista e retiradas de pauta foram concedidas. 
Por fim, foi aprovado o parecer da CCJC, con-
tra o voto de cinco deputados;

b) a proposta fragiliza o Estatuto do De-
sarmamento, considerado uma das melhores 
leis na matéria, em nível internacional, que já 
contribuiu para salvar mais de cinco mil vidas, 
com a redução de 11% dos índices de homicí-
dios do Brasil devido à proibição de se portar 
arma de fogo na rua;

c) ela amplia a concessão de autorização 
para porte de arma fora do expediente para 
grupos que se consideram vulneráveis ao cri-
me, reabrindo a discussão sobre a matéria, o 
que acaba incentivando outras categorias a 
também demandarem a concessão de porte;

 d) as estatísticas demonstram que o 
porte de arma não aumenta a segurança do 
cidadão de bem, uma vez que a maior par-
te dos ataques dos bandidos ocorre quando 
as vítimas estão distraídas ou em situação 
que a sua reação colocará em risco a vida de 
terceiros, portanto a concessão de porte de 
arma fora do expediente a agentes, guardas 
prisionais integrantes de escoltas de presos 
e a guardas portuários, pouco vai melhorar a 
segurança desses servidores públicos; e

 e) milhares de armas chegarão todos 
os dias aos presídios e portos e lá ficarão ar-
mazenadas durante o trabalho dos agentes. 
Esse é um risco muito grande, já que essas 
poderão chegar às mãos dos presos em caso 
de rebelião, com resultados previsivelmente 
desastrosos, além de tornarem-se objetos 
suscetíveis a roubos nos portos.

Por fim, deve ser destacado que o recurso é 
tempestivo, esperando-se que, após as providências 
cabíveis, seja o presente encaminhado ao Plenário, 
para a devida discussão e votação.

Sala das Sessões, de agosto de 2011. – Depu-
tado Luiz Couto.

Devolva-se ao Autor, por não conter o 
número mínimo de assinaturas indicado no §2º 
do art. 132, c/c o inciso I, do §1º do art. 137, do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 
Oficie-se e, após, publique-se.

Em 11-8-11. – Marco Maia, Presidente.

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA  
DE ASSINATURAS

Proposição: REC 0068/11
Autor da Proposição: LUIZ COUTO E OUTROS
Data de Apresentação: 10/08/2011
Ementa: Recorre contra a apreciação conclusiva do 
PL nº 5.982, de 2009.
Possui Assinaturas Suficientes: NÃO
Totais de Assinaturas:
Confirmadas : 043
Não Conferem: 008
Fora do Exercício: 000
Repetidas: 000
Ilegíveis: 000
Retiradas: 011
Total: 062

Assinaturas Confirmadas
1 ALICE PORTUGAL PCdoB 1 BA
2 AMAURI TEIXEIRA PT BA
3 ARTUR BRUNO PT CE
4 ASSIS DO COUTO PT PR
5 BETO FARO PT PA
6 CHICO D’ANGELO PT RJ
7 DALVA FIGUEIREDO PT AP
8 DÉCIO LIMA PT SC
9 ELIANE ROLIM PT RJ
10 EMILIANO JOSÉ PT BA
11 ERIKA KOKAY PT DF
12 EUDES XAVIER PT CE
13 FÁTIMA BEZERRA PT RN
14 FERNANDO FERRO PT PE
15 FRANCISCO PRACIANO PT AM
16 GERALDO SIMÕES PT BA
17 GLAUBER BRAGA PSB RJ
18 IVAN VALENTE PSOL SP
19 JANETE ROCHA PIETÁ PT SP
20 JEAN WYLLYS PSOL RJ
21 JOÃO ANANIAS PCdoB CE
22 JOÃO PAULO LIMA PT PE
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23 JORGE BOEIRA PT SC
24 JOSÉ DE FILIPPI PT SP
25 JOSEPH BANDEIRA PT BA
26 LEONARDO MONTEIRO PT MG
27 LUCI CHOINACKI PT SC
28 LUIZ COUTO PT PB
29 LUIZA ERUNDINA PSB SP
30 MÁRCIO MACÊDO PT SE
31 MIRIQUINHO BATISTA PT PA
32 NAZARENO FONTELES PT PI
33 PADRE TON PT RO
34 PEDRO UCZAI PT SC
35 PEPE VARGAS PT RS
36 PERPÉTUA ALMEIDA PCdoB AC
37 POLICARPO PT DF
38 REGINALDO LOPES PT MG
39 REGUFFE PDT DF
40 ROGÉRIO CARVALHO PT SE
41 ROSANE FERREIRA PV PR
42 ROSINHA DA ADEFAL PTdoB AL
43 VALMIR ASSUNÇÃO PT BA

OF/GAB/I/Nº 802

Brasília, 11 de agosto de 2011

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

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM/P no 1053/2011, en-

caminho a Vossa Excelência relação dos nomes dos 
Deputados do Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro – PMDB, que comporão a Comissão Espe-
cial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 
1.749, de 2011, que “autoriza o Poder Executivo criar 
a empresa pública denominada Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares S.A. – EBSERH, e dá outras 
providências”.

TITULARES SUPLENTES

DANILO FORTE DARCÍSIO PERONDI

LELO COIMBRA GERALDO RESENDE

OSMAR TERRA

RAIMUNDÃO

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protesto 
de estima e apreço. – Deputado Henrique Eduardo 
Alves, Líder do PMDB.

Publique-se.
Em 11-8-11. – Deputado Marco Maia, 

Presidente.

OF/GAB/I/Nº 803

Brasília, 11 de agosto de 2011

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência a relação dos no-

mes dos Deputados do Partido do Movimento Demo-
crático Brasileiro – PMDB, que comporão a Comissão 
Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de 
Lei no 7.123, de 2010, que “institui a Estrada-Parque 
Caminho do Colono, no Parque Nacional do Iguaçu”.

TITULAR SUPLENTE

HERMES PARCIANELLO VALDIR COLATTO

MOACIR MICHELLETO

OSMAR SERRAGLIO

REINHOLD STEPHANES

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protesto 
de estima e apreço. – Deputado Henrique Eduardo 
Alves, Líder do PMDB.

Publique-se.
Em 11-8-11. – Deputado Marco Maia, 

Presidente.

OF/GAB/I/Nº 806

Brasília, 11 de agosto de 2011

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

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício no 1163/2011, encaminho 

a Vossa Excelência relação dos nomes dos Deputa-
dos do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – 
PMDB que integrarão a Comissão Especial destinada 
a apreciar e proferir parecer à Proposta de Emenda 
à Constituição nº 51-A, de 2003, que “dá nova reda-
ção aos artigos 28, caput, 29, III, 57, caput e § 4º, e 
82 da Constituição Federal, alterando a data da posse 
do Presidente da República, Governadores, Prefeitos, 
Senadores e Deputados Federais”.

TITULARES SUPLENTES

ALCEU MOREIA EDUARDO CUNHA 

EDINHO ARAÚJO

MARCELO CASTRO

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

Publique-se.
Em 11-8-11. – Deputado Marco Maia, 

Presidente.

OF/GAB/I/Nº 807

Brasília, 11 de agosto de 2011

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

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício no 1025/2011, encaminho 

a Vossa Excelência a relação dos nomes dos Deputa-
dos do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – 
PMDB, que integrarão a Comissão Especial destinada 
a proferir parecer à Proposta de Emenda à Consti-
tuição no 445-A, de 2009, que “altera os arts. 21, 22 
e 48 da Constituição Federal, para transferir da União 
para o Distrito Federal as atribuições de organizar e 
manter a Defensoria Pública do Distrito Federal”.

TITULARES SUPLENTES

FABIO TRAD GERALDO RESENDE

LEANDRO VILELA LEONARDO QUINTÃO

LUIZ PITIMAN

PEDRO CHAVES

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

Publique-se.
Em 11-8-11. – Deputado Marco Maia, 

Presidente.

OF/GAB/I/Nº 809

Brasília, 11 de agosto de 2011

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Fabio Trad passa a integrar o Colégio de Vice-Líderes 
do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – 
PMDB, em vaga existente.

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

Defiro. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral.
Em 11-8-11. – Deputado Marco Maia, 

Presidente.

OF/GAB/I/Nº 810

Brasília, 11 de agosto de 2011

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Júnior Coimbra passa a integrar, na qualidade de 
Suplente, a Comissão Especial destinada a proferir 
parecer ao Projeto de Lei no 8.046, de 2010, que tra-
ta do “Código de Processo Civil”, em vaga existente.

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

Publique-se.
Em 11-8-11. – Deputado Marco Maia, 

Presidente.

OF/GAB/I/Nº 811

Brasília, 11 de agosto de 2011

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

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício nº 426/2011, encaminho 

a Vossa Excelência relação dos nomes dos Deputa-
dos do Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
– PMDB, que integrarão a Comissão Especial des-
tinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à 
Constituição nº 405-A, de 2009, que “altera a reda-
ção do § 8º do art. 195 da Constituição Federal, para 
assegurar ao Garimpeiro e ao pequeno minerador o 
direito à aposentadoria”.

TITULARES SUPLENTES

EDIO LOPES

ELCIONE BARBALHO

FLAVIANO MELO

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

Publique-se.
Em 11-8-11. – Deputado Marco Maia, 

Presidente.

OF/GAB/I/Nº 813

Brasília, 11 de agosto de 2011

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

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM/P no 1057/2011, enca-

minho a Vossa Excelência relação dos nomes dos Depu-
tados do Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
– PMDB, que comporão a Comissão Especial destinada 
a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 7.420, de 2006, 
que “dispõe sobre a qualidade da educação básica e a 
responsabilidade dos gestores públicos na sua promoção”.

TITULAR SUPLENTE

GASTÃO VIEIRA LELO COIMBRA

GABRIEL CHALITA RENAN FILHO

RAUL HENRY

TERESA SURITA

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protesto 
de estima e apreço. – Deputado Henrique Eduardo 
Alves, Líder do PMDB.

Publique-se.
Em 11-8-11. – Deputado Marco Maia, 

Presidente.

OF.B/106/11

Brasília, 11 de agosto de 2011

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

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a indicação dos De-

putados Domingos Neto (PSB-CE) e Pastor Eurico 
(PSB-PE), como titulares, e Luiz Noé (PSB-RS) da 
Comissão Especial destinada a proferir parecer à Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 162-A, de 2007, do 
Sr. Silvinho Piccioli, que “dá nova redação ao art. 143, 
da Constituição Federal” (torna o serviço militar facul-
tativo, podendo alistar-se os brasileiros até quarenta e 
cinco anos; concluído o período do serviço militar ini-

cial, poderão os militares, através de processo seletivo, 
incorporar-se permanentemente às Forças Armadas).

Respeitosamente, – Deputado Glauber Braga, 
Vice-Líder do Bloco PSB, PTB e PCdoB.

Publique-se.
Em 11-8-11. – Deputado Marco Maia, 

Presidente.

OF.B/107/11

Brasília, 11 de agosto de 2011

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

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a indicação da Depu-

tada Dra. Elaine Abissamra (PSB-SP), como titular, da 
Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto 
de Lei nº 1.476, de 2007, do Senado Federal, que “altera 
o § 9º do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 
para permitir que o custeio da educação superior dos 
empregados possa ser abatido da base de incidência da 
contribuição para o Regime Geral de Previdência Social”

Respeitosamente, – Deputado Glauber Braga, 
Vice-Líder do Bloco PSB, PTB e PCdoB.

Publique-se.
Em 11-8-11. – Deputado Marco Maia, 

Presidente.

Ofício nº 292– L-DEM/11

Brasília, 11 de agosto de 2011

Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do Demo-

cratas que integrarão a Comissão Especial destinada a 
proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição 
nº 443-A, de 2009, do Sr. Bonifácio de Andrada, esta-
belecendo que “o subsídio do grau ou nível máximo das 
carreiras da Advocacia-Geral da União, das Procurado-
rias dos Estados e do Distrito Federal corresponderá a 
noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do 
subsídio mensal, fixado para os Ministros do Supremo 
Tribunal Federal, e os subsídios dos demais integrantes 
das respectivas categorias da estrutura da advocacia pú-
blica serão fixados em lei e escalonados, não podendo a 
diferença entre um e outro ser superior a dez por cento 
ou inferior a cinco por cento, nem exceder a noventa in-
teiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio 
mensal fixado para os Ministros do Supremo Tribunal 
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Federal, obedecido, em qualquer caso, o disposto nos 
artigos 37, XI, e 39, § 4º, em vagas existente.

TITULARES SUPLENTES

DAVI ALCOLUMBRE JÚLIO CÉSAR

MENDONÇA PRADO

Respeitosamente, – Deputado Antônio Carlos 
Magalhães Neto, Líder do Democratas.

Publique-se.
Em 11-8-11. – Deputado Marco Maia, 

Presidente.

Gabinete da Liderança do PTB 
Ofício nº 327/2011

Brasília, 9 de agosto de 2011

Exmo. Sr.
Deputado Marco Maia
DD. Presidente da Câmara dos Deputados Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regimen-

tais, o Senhor Deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB-
-SP), na qualidade de Titular e o Senhor Deputado 
Nilton Capixaba (PTB-RO), na qualidade de Suplente, 
para integrar a Comissão Especial destinada a proferir 
parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 445-
A, de 2009, do Senado Federal, que “altera os arts. 
21, 22 e 48 da Constituição Federal, para transferir da 
União para o Distrito Federal as atribuições de organi-
zar e manter a Defensoria Pública do Distrito Federal”.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos 
de estima e consideração.

Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes, 
Líder do PTB.

Publique-se.
Em 11-8-11. – Deputado Marco Maia, 

Presidente.

Liderança do PCdoB
Ofício nº 243/11

Brasília, 10 de agosto de 2011

Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados Brasília – DF

Assunto: Indicação de membro para integrar Comis-
são Especial – PL nº 7.123, de 2010.

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a indicação do De-

putado Evandro Milhomen (PCdoB-AP), como titular, 

para integrar a Comissão Especial destinada a proferir 
parecer ao Projeto de Lei nº 7.123, de 2010, do Sr. 
Assis do Couto, que “institui a Estrada-Parque Caminho 
do Colono, no Parque Nacional do Iguaçu”.

Respeitosamente, – Deputado Osmar Júnior, 
Líder do PCdoB.

Publique-se.
Em 11-8-11. – Deputado Marco Maia, 

Presidente.

Liderança do PCdoB
Ofício nº 244/11

Brasília, 10 de agosto de 2011

Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados Brasília – DF

Assunto: Indicação de membro para integrar Comis-
são Especial – PEC nº 51-A, de 2003.

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a indicação dos 

Deputados Daniel Almeida (PCdoB-BA), como ti-
tular, e Delegado Protógenes (PCdoB-SP), como 
suplente, para integrar a Comissão Especial des-
tinada a apreciar e proferir parecer à Proposta de 
Emenda à Constituição nº 51-A, de 2003, do Sr. 
Bismark Maia, que “dá nova redação aos artigos 28, 
caput, 29, III, 57, caput e § 4º, e 82 da Constituição 
Federal, alterando a data da posse do Presidente 
da República, Governadores, Prefeitos, Senadores 
e Deputados Federais”.

Respeitosamente, – Deputado Osmar Júnior, 
Líder do PCdoB.

Publique-se.
Em 11-8-11. – Deputado Marco Maia, 

Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO  
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

OF. Nº 137 – PP/2011 – CCJC 

Brasília, 16 de junho de 2011

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

Assunto: encaminhamento de proposição.

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi-

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto 
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Legislativo nº 51/2011, apreciado por este Órgão Téc-
nico, nesta data.

Atenciosamente, – Deputado João Paulo Cunha, 
Presidente.

Publique-se.
Em 11-8-11. – Deputado Marco Maia, 

Presidente.

 COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO  
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

OF. nº 175 – PP/2011 – CCJC 

Brasília, 2 de agosto de 2011

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

Assunto: encaminhamento de proposição

Senhor Presidente,
 Encaminho a Vossa Excelência, para as providên-

cias regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nº 7.367/02 
apreciado por este Órgão Técnico, nesta data.

Atenciosamente, – Deputado João Paulo Cunha, 
Presidente.

Publique-se.
Em 11-8-11. – Deputado Marco Maia, 

Presidente.

 COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO  
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

OF. nº 182 – PP/2011 – CCJC 

Brasília, 2 de agosto de 2011

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

Assunto: encaminhamento 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 
4.574-B/2009.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação 
do referido projeto e parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, – Deputado João Paulo Cunha, 
Presidente.

Publique-se.
Em 11-8-11. – Deputado Marco Maia, 

Presidente.

 COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO  
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

OF. nº 184 – PP/2011 – CCJC 

Brasília, 2 de agosto de 2011 

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

Assunto: encaminhamento 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 
1.664-B/1999.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação 
do referido projeto e parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, – Deputado João Paulo Cunha, 
Presidente.

Publique-se.
Em 11-8-11. – Deputado Marco Maia, 

Presidente.

 COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO  
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

OF. nº 191– PP/2011 – CCJC 

Brasília, 2 de agosto de 2011.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Marcos Maia
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: encaminhamento de proposição

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi-

dências regimentais cabíveis, os Projetos de Decreto 
Legislativo apreciados por este Órgão Técnico, nes-
ta data, a seguir relacionados: 2.807/10, 2.892/10, 
2.941/10, 2.973/10, 3.046/10, 3.099/10, 3.110/10, 21/11, 
100/11 e 102/11.

Atenciosamente, – Deputado João Paulo Cunha, 
Presidente.

Publique-se.
Em 11-8-11. – Deputado Marco Maia, 

Presidente.
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 COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO  
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

OF. nº 194 – PP/2011 – CCJC 

Brasília, 3 de agosto de 2011.

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

Assunto: encaminhamento de proposição

Senhor Presidente,
 Encaminho a Vossa Excelência, para as providên-

cias regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nº 5.071/01 
apreciado por este Órgão Técnico, nesta data.

Atenciosamente, – Deputado João Paulo Cunha, 
Presidente.

Publique-se.
Em 11-8-11. – Deputado Marco Maia, 

Presidente.

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

Ofício nº 202/11 – Pres. 

Brasília, 10 de agosto de 2011

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis-

são, em reunião ordinária realizada em 3/8/11, proferiu 
parecer pela rejeição do Projeto de Lei nº 207/11, nos 
termos do parecer do Relator, Deputado Hugo Leal.

Respeitosamente, – Deputado Mendonça Pra-
do, Presidente.

Publique-se.
Em 11-8-11. – Deputado Marco Maia, 

Presidente.

OF. DEPAT Nº 143/2011

Brasília, 11 de agosto de 2011

Exmo. Sr.
Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados 
Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Tendo em vista minha indicação, pelo líder do 

Partido dos Trabalhadores, como membro titular do 

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, na vaga da 
ex-Deputada Prof. Marcivânia, comunico, por meio 
deste, minha renúncia como membro suplente do re-
ferido conselho.

Desde já lhe agradeço a atenção dispensada ao 
assunto. – Deputado Amauri Teixeira, (PT/BA).

PROJETO DE LEI Nº 2.010, DE 2011 
(Do Senado Federal) 

PLS nº 536/2009  
Ofício (SF) nº 1.432/2011 

Altera a Lei n° 8.078, de 11 de setem-
bro de 1990 (Código de Defesa do Consu-
midor), para obrigar a disponibilização de 
meios eficazes para viabilizar o reparo em 
garantia de produtos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 

(Código de Defesa do Consumidor), passa a vigorar 
acrescida do seguinte art. 18-A:

“Art. 18-A. O fabricante, o produtor, o 
construtor e o importador deverão disponibi-
lizar aos consumidores meios eficazes para 
viabilizar o reparo em garantia para toda linha 
de produtos ofertados no território nacional.

§ 1º Se não houver assistência técnica 
autorizada em Município de sua área de atu-
ação, o fornecedor imediato deverá receber o 
produto com vício e encaminhá-lo à assistência 
técnica ou ao centro de reparo do fabricante, 
se dentro do prazo de garantia legal ou do 
prazo de garantia complementar.

§ 2º Na hipótese do § 1°, o fornecedor 
imediato deverá:

I – remeter o produto à assistência técnica 
autorizada ou ao centro de reparo do fabrican-
te, sendo responsável solidariamente com o 
fabricante pelo cumprimento do prazo legal; e

II – entregar imediatamente ao consumi-
dor o respectivo protocolo contendo as instru-
ções de remessa do produto e as orientações 
para seu acompanhamento e recebimento, 
respeitado o prazo fixado no art. 18, § 1°.

§ 3º Não sanado o vício no prazo esta-
belecido no art. 18, § 1°, contado a partir do 
recebimento do produto defeituoso pelo for-
necedor imediato, o consumidor poderá exigir 
uma das opções nele previstas.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oi-
tenta) dias após a data de sua publicação.

Senado Federal, 11 de agosto de 2011. – Senador 
José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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PROJETO DE LEI Nº 2.011, DE 2011 
(Do Senado Federal) 

PLS nº 319/2010 
Ofício nº 1.439/2011 (SF)

Altera os arts. 13 e 14 da Lei nº 9.718, 
de 27 de novembro de 1998, para ampliar 
o limite de receita bruta total para ingres-
so de pessoas jurídicas no regime de lucro 
presumido para tributação pelo imposto 
de renda.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput do art. 13 da Lei nº 9.718, de 27 

de novembro de 1998, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 13. A pessoa jurídica cuja recei-
ta bruta total, no ano-calendário anterior, te-
nha sido igual ou inferior a R$ 78.000.000,00 
(setenta e oito milhões de reais), ou a R$ 
6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil 
reais) multiplicado pelo número de meses de 
atividade do ano-calendário anterior, quando 
inferior a 12 (doze) meses, poderá optar pelo 
regime de tributação com base no lucro pre-
sumido.

 .................................................... ” (NR)

Art. 2º O inciso I do art. 14 da Lei nº 9.718, de 
1998, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 14.  ................................................
I – cuja receita total, no ano-calendário 

anterior, tenha sido superior ao limite de R$ 
78.000.000,00 (setenta e oito milhões de re-
ais), ou proporcional ao número de meses do 
período, quando inferior a 12 (doze) meses;

 .................................................... ” (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro 
do ano seguinte ao de sua publicação.

Senado Federal, 11 de agosto de 2011. – Senador 
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

PROJETO DE LEI Nº 2.012, DE 2011 
(Do Senado Federal) 

PLS nº 369/2009 
Ofício nº 1.440/2011 (SF)

Concede ao empregado responsável 
por pessoa com deficiência ou acometida 
por doença que exija tratamento especial 
a possibilidade de se ausentar do serviço, 

sem prejuízo do salário, para os fins que 
especifica, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 58-B:

“Art. 58-B. Nas empresas com mais de 15 
(quinze) empregados, o empregado, durante a 
jornada semanal de trabalho, poderá ausentar-
-se do serviço, sem prejuízo do salário, por até 
10 (dez) horas, desde que seja responsável 
legal por pessoa com deficiência física, sen-
sorial ou mental, ou por pessoa acometida 
por doença que exija atenção permanente ou 
tratamento educacional, fisioterápico ou tera-
pêutico ambulatorial em instituição especiali-
zada ou na própria residência.

§ 1º A ausência ao serviço somente será 
permitida nos casos em que a atenção per-
manente do responsável legal seja indispen-
sável, a critério médico, e quando o horário 
do tratamento, de que trata o caput, coincida, 
comprovadamente, com o horário de trabalho.

§ 2º A permissão para se ausentar do 
serviço é condicionada, ainda, à apresentação 
de laudo médico, que deverá conter:

I – o tipo e o grau da deficiência ou o 
nome da doença, de acordo com a Classifi-
cação Estatística Internacional de Doenças e 
Problemas Relacionados à Saúde (CID-10), 
que requeiram tratamento continuado;

II – o tempo diário que o responsável 
precisará ficar afastado da empresa.

§ 3º As horas em que o empregado 
estiver ausente do serviço serão compensa-
das no mesmo dia ou em outros dias do mês 
em que ocorreram as ausências, em comum 
acordo entre o empregador e o empregado, 
não podendo a compensação exceder a 2 
(duas) horas diárias além da duração normal 
do trabalho.

§ 4º Não havendo o empregado compen-
sado integralmente as horas não trabalhadas 
no mês, na forma do § 3º deste artigo, será 
efetuado o desconto no seu salário dessas 
horas não compensadas.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Senado Federal, 11 de agosto de 2011. – Senador 
José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 338, DE 2011 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR nº 2.623, DE 2011 
Mensagem nº 736, de 2010

Aprova o ato que declara perempta a 
concessão outorgada à Rádio Educadora 
de Parnaíba S.A. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em ondas médias no 
Município de Parnaíba, Estado do Piauí

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto de 

28 de julho de 2010, publicado no DOU do dia subse-
quente, que declara perempta a concessão outorga-
da à Rádio Educadora de Parnaíba S.A. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias no 
Município de Parnaíba, Estado do Piauí.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 11 de agosto de 2011. – De-
putado Ruy Carneiro, Presidente em exercício.

TVR Nº 2.623, DE 2011 
(Mensagem nº 736, de 2010)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante do Decreto de 
28 de julho de 2010, publicado no DOU do 
dia subsequente, que declara perempta a 
concessão outorgada à Rádio Educadora 
de Parnaíba S.A. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em ondas médias no 
Município de Parnaíba, Estado do Piauí.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com-
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede-
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato 
constante do Decreto de 28 de julho de 2010, publi-
cado no Diário Oficial da União do dia subsequente, 
que declara perempta a concessão outorgada à Rádio 
Educadora de Parnaíba S.A. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em ondas médias no Município 
de Parnaíba, Estado do Piauí.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 

Nacional. A Rádio Educadora de Parnaíba S.A., por 
intermédio do Decreto nº 38.085, de 12 de outubro 
de 1955, recebeu a outorga para o mencionado ser-
viço. A referida emissora não apresentou o pedido de 
renovação da outorga, conforme prevê o art. 112 do 
Decreto 52.795, de 1963, mesmo que fora do prazo 
e após solicitação do Ministério das Comunicações. 
Esta situação fez com que o Ministério das Comuni-
cações não tivesse outra alternativa que não declarar 
a perempção da outorga.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea h, do 
art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A renovação de outorga do Poder Público para a 
execução de serviço de radiodifusão é regulada pela 
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, pelo Decreto-Lei 
nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e pelo Decreto nº 
52.795, de 31 de outubro de 1963, com as modifica-
ções do Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996. 

Entendemos correta a aplicação ao caso do art. 
67 da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que as-
sim dispõe: 

“Art. 67. A perempção da concessão ou 
autorização será declarada pelo Presidente da 
República, precedendo parecer do Conselho 
Nacional de Telecomunicações, se a conces-
sionária ou permissionária decair do direito à 
renovação. Parágrafo único. O direito a reno-
vação decorre do cumprimento pela empresa, 
de seu contrato de concessão ou permissão, 
das exigências legais e regulamentares, bem 
como das finalidades educacionais, culturais 
e morais a que se obrigou, e de persistirem a 
possibilidade técnica e o interesse público em 
sua existência.”

A Rádio Educadora de Parnaíba S.A. não mostrou 
qualquer interesse em renovar a concessão, motivo pelo 
qual concordamos com a declaração de perempção. 
Por estes motivos somos pela homologação do ato 
do Poder Executivo, na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 7 de julho de 2011. – Depu-
tado Francisco Floriano, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº , DE 2011

Aprova o ato que declara perempta a 
concessão outorgada à Rádio Educadora 
de Parnaíba S.A. para explorar serviço de 
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radiodifusão sonora em ondas médias no 
Município de Parnaíba, Estado do Piauí.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto de 

28 de julho de 2010, publicado no DOU do dia subse-
quente, que declara perempta a concessão outorga-
da à Rádio Educadora de Parnaíba S.A. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias no 
Município de Parnaíba, Estado do Piauí.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 7 de julho de 2011. – Depu-
tado Francisco Floriano, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-
cação e Informática, em reunião ordinária realizada 
hoje, opinou unanimemente pela aprovação do pare-
cer do Relator, Deputado Francisco Floriano, à TVR nº 
2.623/2011, nos termos do Projeto de Decreto Legis-
lativo que apresenta. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Bruno Araújo – Presidente, Antonio Imbassahy e Ruy 
Carneiro – Vice-Presidentes, Ariosto Holanda, Arolde 
de Oliveira, Aureo, Carlinhos Almeida, Cleber Verde, 
Dr. Adilson Soares, Emiliano José, Francisco Floriano, 
Gilmar Machado, Hermes Parcianello, Hugo Motta, 
José Rocha, Júlio Campos, Lindomar Garçon, Lucia-
na Santos, Luiza Erundina, Manoel Salviano, Márcio 
Marinho, Marcos Montes, Marllos Sampaio, Miro Tei-
xeira, Missionário José Olimpio, Pastor Eurico, Paulo 
Foletto, Paulo Wagner, Ratinho Junior, Ribamar Alves, 
Rogério Peninha Mendonça, Salvador Zimbaldi, Sandes 
Júnior, Sandro Alex, Sibá Machado, Dalva Figueiredo, 
Davi Alves Silva Júnior, Manoel Junior e Renzo Braz. 

Sala da Comissão, 3 de agosto de 2011. – Depu-
tado Ruy Carneiro, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 339, DE 2011 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR nº 2.602, de 2011 
Mensagem nº 719, de 2010

Aprova o ato que declara perempta 
a permissão outorgada à Rádio Piauí FM 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada no Municí-
pio de São João do Piauí, Estado do Piauí.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato da Portaria nº 487, de 31 

de maio de 2010, que declara perempta a permissão 

outorgada à Rádio Piauí FM Ltda., para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência modulada 
no Município de São João do Piauí, Estado do Piauí.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 11 de agosto de 2011. – De-
putado Ruy Carneiro, Presidente em exercício.

TVR Nº 2.602, DE 2011 
(Mensagem nº 719, de 2010)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 487, 
de 31 de maio de 2010, que declara peremp-
ta a permissão outorgada à Rádio Piauí FM 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada no Municí-
pio de São João do Piauí, Estado do Piauí.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com-
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede-
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria nº 487, de 31 de maio de 2010, 
que declara perempta a permissão outorgada à Rádio 
Piauí FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada no Município de São 
João do Piauí, Estado do Piauí.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somente 
produzirá efeitos após a deliberação do Congresso Na-
cional. A Rádio Piauí FM Ltda., por da Portaria nº 452, 
de 29 de setembro de 1988, recebeu a outorga para 
o mencionado serviço. A referida emissora não apre-
sentou o pedido de renovação da outorga, conforme 
prevê o art. 112 do Decreto 52.795, de 1963, mesmo 
que fora do prazo e após solicitação do Ministério das 
Comunicações. Esta situação fez com que o Ministério 
das Comunicações não tivesse outra alternativa que 
não declarar a perempção da outorga.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea h, do 
art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A renovação de outorga do Poder Público para a 
execução de serviço de radiodifusão é regulada pela 
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, pelo Decreto-Lei 
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nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e pelo Decreto nº 
52.795, de 31 de outubro de 1963, com as modifica-
ções do Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996. 

Entendemos correta a aplicação ao caso do art. 
67 da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que as-
sim dispõe: 

“Art. 67. A perempção da concessão ou 
autorização será declarada pelo Presidente da 
República, precedendo parecer do Conselho 
Nacional de Telecomunicações, se a conces-
sionária ou permissionária decair do direito à 
renovação. Parágrafo único. O direito a renova-
ção decorre do cumprimento pela empresa, de 
seu contrato de concessão ou permissão, das 
exigências legais e regulamentares, bem como 
das finalidades educacionais, culturais e morais a 
que se obrigou, e de persistirem a possibilidade 
técnica e o interesse público em sua existência.”

A Rádio Piauí FM Ltda. não mostrou qualquer 
interesse em renovar a permissão, motivo pelo qual 
concordamos com a declaração de perempção. Por es-
tes motivos somos pela homologação do ato do Poder 
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo 
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 8 de julho de 2011. – Depu-
tado Carlinhos Almeida, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2011

Aprova o ato que declara perempta 
a permissão outorgada à Rádio Piauí FM 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada no Municí-
pio de São João do Piauí, Estado do Piauí.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato da Portaria nº 487, de 31 

de maio de 2010, que declara perempta a permissão 
outorgada à Rádio Piauí FM Ltda., para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência modulada 
no Município de São João do Piauí, Estado do Piauí.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 8 de julho de 2011. – Depu-
tado Carlinhos Almeida, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-
cação e Informática, em reunião ordinária realizada 
hoje, opinou unanimemente pela aprovação do pare-
cer do Relator, Deputado Carlinhos Almeida, à TVR 
nº 2.602/2011, nos termos do Projeto de Decreto Le-
gislativo que apresenta. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Bruno Araújo – Presidente, Antonio Imbassahy e 
Ruy Carneiro – Vice-Presidentes, Ariosto Holanda, 
Arolde de Oliveira, Aureo, Carlinhos Almeida, Cleber 
Verde, Dr. Adilson Soares, Emiliano José, Francis-
co Floriano, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, 
Hugo Motta, José Rocha, Júlio Campos, Lindomar 
Garçon, Luciana Santos, Luiza Erundina, Manoel 
Salviano, Márcio Marinho, Marcos Montes, Marllos 
Sampaio, Miro Teixeira, Missionário José Olimpio, 
Pastor Eurico, Paulo Foletto, Paulo Wagner, Ratinho 
Junior, Ribamar Alves, Rogério Peninha Mendonça, 
Salvador Zimbaldi, Sandes Júnior, Sandro Alex, Sibá 
Machado, Dalva Figueiredo, Davi Alves Silva Júnior, 
Manoel Junior e Renzo Braz. 

Sala da Comissão, 3 de agosto de 2011. – Depu-
tado Ruy Carneiro, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 340, DE 2011 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR nº 2.621, de 2011 
Mensagem nº 736, de 2010

Aprova o ato que declara perempta a 
concessão outorgada à Rádio Alvorada do 
Sertão Ltda. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em ondas médias no Muni-
cípio de São João do Piauí, Estado do Piauí.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto de 

28 de julho de 2010, publicado no DOU do dia subse-
quente, que declara perempta a concessão outorgada 
à Rádio Alvorada do Sertão Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em ondas médias no Município 
de São João do Piauí, Estado do Piauí.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 11 de agosto de 2011. – De-
putado Ruy Carneiro, Presidente em exercício.

TVR Nº 2.621, DE 2011 
(Mensagem nº 736, de 2010)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante do Decreto de 
28 de julho de 2010, publicado no DOU do 
dia subsequente, que declara perempta a 
concessão outorgada à Rádio Alvorada do 
Sertão Ltda. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em ondas médias no Muni-
cípio de São João do Piauí, Estado do Piauí.
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com-
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede-
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato 
constante do Decreto de 28 de julho de 2010, publi-
cado no Diário Oficial da União do dia subsequente, 
que declara perempta a concessão outorgada à Rádio 
Alvorada do Sertão Ltda. para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em ondas médias no Município de 
São João do Piauí, Estado do Piauí.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congres-
so Nacional. A Rádio Alvorada do Sertão Ltda., por 
intermédio do Decreto nº 86.379, de 17 de setembro 
de 1981, recebeu a outorga para o mencionado ser-
viço. A referida emissora não apresentou o pedido de 
renovação da outorga, conforme prevê o art. 112 do 
Decreto 52.795, de 1963, mesmo que fora do prazo 
e após solicitação do Ministério das Comunicações. 
Esta situação fez com que o Ministério das Comuni-
cações não tivesse outra alternativa que não declarar 
a perempção da outorga.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A renovação de outorga do Poder Público para a 
execução de serviço de radiodifusão é regulada pela 
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, pelo Decreto-Lei 
nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e pelo Decreto nº 
52.795, de 31 de outubro de 1963, com as modifica-
ções do Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996. 

Entendemos correta a aplicação ao caso do art. 
67 da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que as-
sim dispõe: 

“Art. 67. A perempção da concessão ou 
autorização será declarada pelo Presidente da 
República, precedendo parecer do Conselho 
Nacional de Telecomunicações, se a conces-
sionária ou permissionária decair do direito à 
renovação. Parágrafo único. O direito a renova-
ção decorre do cumprimento pela empresa, de 
seu contrato de concessão ou permissão, das 
exigências legais e regulamentares, bem como 
das finalidades educacionais, culturais e morais a 

que se obrigou, e de persistirem a possibilidade 
técnica e o interesse público em sua existência.”

A Rádio Alvorada do Sertão Ltda. não mostrou 
qualquer interesse em renovar a concessão, motivo 
pelo qual concordamos com a declaração de peremp-
ção. Por estes motivos somos pela homologação do ato 
do Poder Executivo, na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 12 de julho de 2011. – Depu-
tado Marcos Montes, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº , DE 2011

Aprova o ato que declara peremta a 
concessão outorgada à Rádio Alvorada do 
Sertão Ltda. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em ondas médias no Muni-
cípio de São João do Piauí, Estado do Piauí.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto de 

28 de julho de 2010, publicado no DOU do dia subse-
quente, que declara perempta a concessão outorgada 
à Rádio Alvorada do Sertão Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em ondas médias no Município 
de São João do Piauí, Estado do Piauí.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 12 de julho de 2011. – Depu-
tado Marcos Montes, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela aprovação do parecer do Relator, 
Deputado Marcos Montes, à TVR nº 2.621/2011, nos 
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Bruno Araújo – Presidente, Antonio Imbassahy e Ruy 
Carneiro – Vice-Presidentes, Ariosto Holanda, Arolde 
de Oliveira, Aureo, Carlinhos Almeida, Cleber Verde, 
Dr. Adilson Soares, Emiliano José, Francisco Floriano, 
Gilmar Machado, Hermes Parcianello, Hugo Motta, 
José Rocha, Júlio Campos, Lindomar Garçon, Lucia-
na Santos, Luiza Erundina, Manoel Salviano, Márcio 
Marinho, Marcos Montes, Marllos Sampaio, Miro Tei-
xeira, Missionário José Olimpio, Pastor Eurico, Paulo 
Foletto, Paulo Wagner, Ratinho Junior, Ribamar Alves, 
Rogério Peninha Mendonça, Salvador Zimbaldi, Sandes 
Júnior, Sandro Alex, Sibá Machado, Dalva Figueiredo, 
Davi Alves Silva Júnior, Manoel Junior e Renzo Braz. 

Sala da Comissão, 3 de agosto de 2011. – Depu-
tado Ruy Carneiro, Presidente em exercício.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 341, DE 2011 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR nº 2.709/2011 
MSC nº 748/2010

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Sistema Cumbica de Radiodifu-
são Ltda. para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em onda média, no Município 
de Guarulhos, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto 

de 4 de agosto de 2010, que renova, a partir de 11 de 
outubro de 2008, a concessão outorgada à Sistema 
Cumbica de Radiodifusão Ltda. para explorar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em onda média, no Município 
de Guarulhos, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 11 de agosto de 2011. – De-
putado Bruno Araújo, Presidente.

TVR Nº 2.709, DE 2011 
(Mensagem nº 748, de 2010)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante do Decreto de 4 
de agosto de 2010, que renova a concessão 
da Sistema Cumbica de Radiodifusão Ltda. 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão sonora em onda média, no Município 
de Guarulhos, Estado de São Paulo.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato que 
renova a concessão outorgada à Sistema Cumbica de 
Radiodifusão Ltda. para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em onda média.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da Cons-
tituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para 
a devida apreciação, uma vez que o ato somente produ-
zirá efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea h, do 
art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A renovação de outorga do Poder Público para a 
execução de serviço de radiodifusão é regulada pela 
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, pelo Decreto-Lei 
nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e pelo Decreto nº 
52.795, de 31 de outubro de 1963, com as modifica-
ções do Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996. 
O Poder Executivo informa que a documentação para 
o processo de renovação apresentada pela Sistema 
Cumbica de Radiodifusão Ltda., executante de serviço 
de radiodifusão sonora em ondas médias, encontra-se 
de acordo com a prática legal e documental atinente 
ao processo renovatório, com base nos documentos 
juntados aos autos.

Não obstante, não foi anexada ao processo a do-
cumentação prevista no item f , inciso I, art. 2º do Ato 
Normativo nº 1, de 2007, desta Comissão no que se 
refere ao extrato de tramitação do processo no Ministé-
rio das Comunicações e na Presidência da República. 
Em atendimento ao disposto no item 5 da Recomen-
dação nº 1, de 2007, desta Comissão, informamos que 
a outorga expirou em 11 de outubro de 2008. Desde 
então, a emissora vem operando em caráter precário, 
aguardando processo de renovação. Informamos ainda 
que o processo foi remetido pelo Ministério das Comu-
nicações à Presidência da República em 17 de maio de 
2010, que, por sua vez, o encaminhou ao Congresso 
Nacional em 28 de dezembro de 2010.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Re-
comendação nº 1, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 2 de agosto de 2011. – De-
putado Manoel Salviano, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº , DE 2011

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Sistema Cumbica de Radiodi-Sistema Cumbica de Radiodi-
fusão Ltda. para explorar serviço de radiodi- para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em onda média, no Município 
de Guarulhos, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto 

de 4 de agosto de 2010, que renova, a partir de 11 de 
outubro de 2008, a concessão outorgada à Sistema 
Cumbica de Radiodifusão Ltda. para explorar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
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de radiodifusão sonora em onda média, no Município 
de Guarulhos, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 2 de agosto de 2011. – De-
putado Manoel Salviano, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Manoel Salviano, à TVR nº 2.709/2011, nos 
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Bruno Araújo – Presidente, Antonio Imbassahy e Si-
las Câmara – Vice-Presidentes, Antônia Lúcia, Ariosto 
Holanda, Carlinhos Almeida, Cleber Verde, Dr. Adilson 
Soares, Emiliano José, Francisco Floriano, Gilmar Ma-
chado, Hermes Parcianello, Hugo Motta, José Rocha, 
Júlio Campos, Lindomar Garçon, Luciana Santos, Lui-
za Erundina, Manoel Salviano, Marcelo Aguiar, Márcio 
Marinho, Marcos Montes, Marllos Sampaio, Miro Tei-
xeira, Newton Lima, Pastor Eurico, Paulo Foletto, Paulo 
Wagner, Ribamar Alves, Rogério Peninha Mendonça, 
Salvador Zimbaldi, Sandes Júnior, Sandro Alex, Sibá 
Machado, Fernando Marroni, Renzo Braz, Romero Ro-
drigues, Waldir Maranhão e Zequinha Marinho. 

Sala da Comissão, 10 de agosto de 2011. – De-
putado Bruno Araújo, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 342, DE 2011 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR nº 2.613/2011 
MSC nº 734/2010

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Fundação Padre Urbano Thie-
sen para executar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, com fins 
exclusivamente educativos, no Município 
de Novo Hamburgo, Estado do Rio Gran-
de do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

365, de 19 de abril de 2010, que renova, a partir de 19 
de janeiro de 2005, a permissão outorgada à Funda-, a permissão outorgada à Funda-Funda-
ção Padre Urbano Thiesen para executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada, com 
fins exclusivamente educativos, no Município de Novo 
Hamburgo, Estado de do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 11 de agosto de 2011. – De-
putado Ruy Carneiro, Presidente em exercício.

TVR Nº 2.613, DE 2011 
(Mensagem nº 734, de 2010)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 365, 
de 19 de abril de 2010, que renova a permis-, que renova a permis-
são outorgada à Fundação Padre Urbano 
Thiesen para executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, servi-
ço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, com fins exclusivamente edu-
cativos, no Município de Novo Hamburgo, 
Estado do Rio Grande do Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à consideração do Congresso Nacional, acom-
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato que renova a per-
missão outorgada à Fundação Padre Urbano Thiesen 
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequ-
ência modulada, com fins exclusivamente educativos.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea h, do 
art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A outorga e renovação de outorga do Poder Pú-
blico para a execução de serviço de radiodifusão com 
fins educativos é regulada pela Lei nº 4.117, de 27 
de agosto de 1962, pelo Decreto-Lei nº 236, de 28 
de fevereiro de 1967, e pelo Decreto nº 52.795, de 
31 de outubro de 1963, com a redação do Decreto nº 
2.108, de 24 de dezembro de 1996. O Poder Executi-
vo informa que a documentação para o processo de 
renovação apresentada pela Fundação Padre Urbano 
Thiesen, executante de serviço de radiodifusão sono-, executante de serviço de radiodifusão sono-
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ra em frequência modulada com fins exclusivamente 
educativos, encontra-se de acordo com a prática legal 
e documental atinente ao processo renovatório, com 
base nos documentos juntados aos autos.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 5 de julho de 2011. – Depu-
tado Renzo Braz, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2011

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Fundação Padre Urbano Thie-Fundação Padre Urbano Thie-
sen para executar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, com fins 
exclusivamente educativos, no Município 
de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande 
do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

365, de 19 de abril de 2010, que renova, a partir de 
de 19 de janeiro de 2005, a permissão outorgada à 
Fundação Padre Urbano Thiesen para executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência modulada, 
com fins exclusivamente educativos, no Município de 
Novo Hamburgo, Estado de do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 5 de julho de 2011. – Depu-
tado Renzo Braz, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Renzo Braz, à TVR nº 2.613/2011, nos ter-
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Bruno Araújo – Presidente, Antonio Imbassahy e Ruy 
Carneiro – Vice-Presidentes, Ariosto Holanda, Arolde 
de Oliveira, Aureo, Carlinhos Almeida, Cleber Verde, 
Dr. Adilson Soares, Emiliano José, Francisco Floriano, 
Gilmar Machado, Hermes Parcianello, Hugo Motta, 
José Rocha, Júlio Campos, Lindomar Garçon, Lucia-
na Santos, Luiza Erundina, Manoel Salviano, Márcio 

Marinho, Marcos Montes, Marllos Sampaio, Miro Tei-
xeira, Missionário José Olimpio, Pastor Eurico, Paulo 
Foletto, Paulo Wagner, Ratinho Junior, Ribamar Alves, 
Rogério Peninha Mendonça, Salvador Zimbaldi, Sandes 
Júnior, Sandro Alex, Sibá Machado, Dalva Figueiredo, 
Davi Alves Silva Júnior, Manoel Junior e Renzo Braz. 

Sala da Comissão, 3 de agosto de 2011. – Depu-
tado Ruy Carneiro, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 343, DE 2011 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR nº 2.644/2011 
MSC nº 746/2010

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Clube de Jacareí Ltda 
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em ondas médias, no Município de 
Jacareí, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto de 

17 de agosto de 2010, que renova, a partir de 1º de 
maio de 2004, a concessão outorgada à Rádio Clube 
de Jacareí Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em ondas médias, no Município de Jacareí, 
Estado de São Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 11 de agosto de 2011. – De-
putado Ruy Carneiro, Presidente em exercício.

TVR Nº 2.644, DE 2011 
(Mensagem nº 746, de 2010)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante do Decreto de 17 
de agosto de 2010, que renova a concessão 
da Rádio Clube de Jacareí Ltda para ex-Rádio Clube de Jacareí Ltda para ex- para ex-
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em ondas médias, no Município de 
Jacareí, Estado de São Paulo.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com-
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede-
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato 
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que renova a concessão outorgada à Rádio Clube de 
Jacareí Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em ondas médias.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea h, do 
art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A renovação de outorga do Poder Público para a 
execução de serviço de radiodifusão é regulada pela 
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, pelo Decreto-
-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e pelo Decreto 
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com as modifi-
cações do Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 
1996. O Poder Executivo informa que a documenta-
ção para o processo de renovação apresentada pela 
Rádio Clube de Jacareí Ltda, executante de serviço 
de radiodifusão sonora em ondas médias, encontra-se 
de acordo com a prática legal e documental atinente 
ao processo renovatório, com base nos documentos 
juntados aos autos.

Não obstante, não foi anexada ao processo a do-
cumentação prevista no item f , inciso I, art. 2º do Ato 
Normativo nº 1, de 2007, desta Comissão no que se 
refere ao extrato de tramitação do processo no Ministé-
rio das Comunicações e na Presidência da República. 
Em atendimento ao disposto no item 5 da Recomenda-
ção nº 1, de 2007, desta Comissão, informamos que a 
outorga expirou em 1º de maio de 2004. Desde então, 
a emissora vem operando em caráter precário, aguar-
dando processo de renovação. Informamos ainda que 
o processo foi remetido pelo Ministério das Comuni-
cações à Presidência da República em 1º de junho de 
2010, que, por sua vez, o encaminhou ao Congresso 
Nacional em 28 de dezembro de 2010.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Re-
comendação nº 1, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 7 de julho de 2011. – Depu-
tado Sandro Alex, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 Nº , DE 2011

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Clube de Jacareí Ltda 
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em ondas médias, no Município de 
Jacareí, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto de 

17 de agosto de 2010, que renova, a partir de 1º de 
maio de 2004, a concessão outorgada à Rádio Clube 
de Jacareí Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em ondas médias, no Município de Jacareí, 
Estado de São Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 7 de julho de 2011. – Depu-
tado Sandro Alex, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Sandro Alex, à TVR nº 2.644/2011, nos ter-
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Bruno Araújo – Presidente, Antonio Imbassahy e 
Ruy Carneiro – Vice-Presidentes, Ariosto Holanda, 
Arolde de Oliveira, Aureo, Carlinhos Almeida, Cleber 
Verde, Dr. Adilson Soares, Emiliano José, Francis-
co Floriano, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, 
Hugo Motta, José Rocha, Júlio Campos, Lindomar 
Garçon, Luciana Santos, Luiza Erundina, Manoel 
Salviano, Márcio Marinho, Marcos Montes, Marllos 
Sampaio, Miro Teixeira, Missionário José Olimpio, 
Pastor Eurico, Paulo Foletto, Paulo Wagner, Ratinho 
Junior, Ribamar Alves, Rogério Peninha Mendonça, 
Salvador Zimbaldi, Sandes Júnior, Sandro Alex, Sibá 
Machado, Dalva Figueiredo, Davi Alves Silva Júnior, 
Manoel Junior e Renzo Braz. 

Sala da Comissão, 3 de agosto de 2011. – Depu-
tado Ruy Carneiro, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 344, DE 2011 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR nº 2.665/2011 
MSC nº 748/2010

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Difusora Coroados Ltda. 
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para explorar serviço de radiodifusão sono-
ra em ondas médias, no Município de São 
Fidélis, Estado do Rio de Janeiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto 

de 26 de julho de 2010, que renova, a partir de 17 de 
março de 2008, a concessão outorgada à Rádio Difu-, a concessão outorgada à Rádio Difu-Rádio Difu-
sora Coroados Ltda. para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão sonora em ondas médias, no Município de São 
Fidélis, Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 11 de agosto de 2011. – De-
putado Ruy Carneiro, Presidente em exercício.

TVR Nº 2.665, DE 2011 
(Mensagem nº 748, de 2010)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante do Decreto de 26 
de julho de 2010, que renova a concessão 
da Rádio Difusora Coroados Ltda. para ex-Rádio Difusora Coroados Ltda. para ex- para ex-
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em ondas médias, no Município de 
São Fidélis, Estado do Rio de Janeiro.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com-
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede-
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato 
que renova a concessão outorgada à Rádio Difusora 
Coroados Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em ondas médias.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da Cons-
tituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para 
a devida apreciação, uma vez que o ato somente produ-
zirá efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea h, do 
art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A renovação de outorga do Poder Público para a 
execução de serviço de radiodifusão é regulada pela 
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, pelo Decreto-
-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e pelo Decreto 

nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com as modifica-
ções do Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996. 
O Poder Executivo informa que a documentação para o 
processo de renovação apresentada pela Rádio Difusora 
Coroados Ltda., executante de serviço de radiodifusão 
sonora em ondas médias, encontra-se de acordo com 
a prática legal e documental atinente ao processo reno-
vatório, com base nos documentos juntados aos autos.

Não obstante, não foi anexada ao processo a do-
cumentação prevista no item “f” , inciso I, art. 2º do Ato 
Normativo nº 1, de 2007, desta Comissão no que se re-
fere ao extrato de tramitação do processo no Ministério 
das Comunicações e na Presidência da República. Em 
atendimento ao disposto no item 5 da Recomendação 
nº 1, de 2007, desta Comissão, informamos que a ou-
torga expirou em 17 de março de 2008. Desde então, 
a emissora vem operando em caráter precário, aguar-
dando processo de renovação. Informamos ainda que 
o processo foi remetido pelo Ministério das Comuni-
cações à Presidência da República em 19 de abril de 
2010, que, por sua vez, o encaminhou ao Congresso 
Nacional em 28 de dezembro de 2010.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Re-
comendação nº 1, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 7 de julho de 2011. – Depu-
tado Áureo, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2011

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Difusora Coroados Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sono-
ra em ondas médias, no Município de São 
Fidélis, Estado do Rio de Janeiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto 

de 26 de julho de 2010, que renova, a partir de 17 de 
março de 2008, a concessão outorgada à Rádio Difu-, a concessão outorgada à Rádio Difu-Rádio Difu-
sora Coroados Ltda. para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão sonora em ondas médias, no Município de São 
Fidélis, Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 7 de julho de 2011. – Depu-
tado Áureo, Relator.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Aureo, à TVR nº 2.665/2011, nos termos do 
Projeto de Decreto Legislativo que apresenta. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Bruno Araújo – Presidente, Antonio Imbassahy e Ruy 
Carneiro – Vice-Presidentes, Ariosto Holanda, Arolde 
de Oliveira, Aureo, Carlinhos Almeida, Cleber Verde, 
Dr. Adilson Soares, Emiliano José, Francisco Floriano, 
Gilmar Machado, Hermes Parcianello, Hugo Motta, 
José Rocha, Júlio Campos, Lindomar Garçon, Lucia-
na Santos, Luiza Erundina, Manoel Salviano, Márcio 
Marinho, Marcos Montes, Marllos Sampaio, Miro Tei-
xeira, Missionário José Olimpio, Pastor Eurico, Paulo 
Foletto, Paulo Wagner, Ratinho Junior, Ribamar Alves, 
Rogério Peninha Mendonça, Salvador Zimbaldi, Sandes 
Júnior, Sandro Alex, Sibá Machado, Dalva Figueiredo, 
Davi Alves Silva Júnior, Manoel Junior e Renzo Braz. 

Sala da Comissão, 3 de agosto de 2011. – Depu-
tado Ruy Carneiro, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 345, DE 2011 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR nº 2.886/2011 
MSC nº 751/2010

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rauland Belém Som Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, no Município de 
Belém, Estado do Pará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 198, de 24 de março de 2010, que renova, a partir 
de 5 de dezembro de 2004, a permissão outorgada à 
Rauland Belém Som Ltda. para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada, no Mu-
nicípio de Belém, Estado do Pará.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 11de agosto de 2011. – De-
putado Ruy Carneiro, Presidente em exercicio.

TVR Nº 2.886, DE 2011 
(Mensagem nº 751, de 2010)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
198, de 24 de março de 2010, que renova 

a permissão outorgada à Rauland Belém 
Som Ltda. para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, servi-
ço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, no Município de Belém, Estado 
do Pará.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com-
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede-
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato 
que renova a permissão outorgada à Rauland Belém 
Som Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea h, do 
art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A renovação de outorga do Poder Público para a 
execução de serviço de radiodifusão é regulada pela 
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, pelo Decreto-Lei 
nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e pelo Decreto nº 
52.795, de 31 de outubro de 1963, com as modifica-
ções do Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996. 
O Poder Executivo informa que a documentação para 
o processo de renovação apresentada pela Rauland 
Belém Som Ltda., executante de serviço de radiodi-, executante de serviço de radiodi-
fusão sonora em frequência modulada, encontra-se 
de acordo com a prática legal e documental atinente 
ao processo renovatório, com base nos documentos 
juntados aos autos.

Não obstante, não foi anexada ao processo a do-
cumentação prevista no item f, inciso I, art. 2º do Ato 
Normativo nº 1, de 2007, desta Comissão no que se 
refere ao extrato de tramitação do processo no Ministé-
rio das Comunicações e na Presidência da República. 
Em atendimento ao disposto no item 5 da Recomen-
dação nº 1, de 2007, desta Comissão, informamos que 
a outorga expirou em 5 de dezembro de 2004. Desde 
então, a emissora vem operando em caráter precário, 
aguardando processo de renovação. Informamos ainda 
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que o processo foi remetido pelo Ministério das Comu-
nicações à Presidência da República em 16 de abril de 
2010, que, por sua vez, o encaminhou ao Congresso 
Nacional em 28 de dezembro de 2010.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Re-
comendação nº 1, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 7 de julho de 2011. – Depu-
tado Sandro Alex, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2011

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rauland Belém Som Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, no Município de 
Belém, Estado do Pará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 198, de 24 de março de 2010, que renova, a partir 
de 5 de dezembro de 2004, a permissão outorgada à 
Rauland Belém Som Ltda. para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada, no Mu-
nicípio de Belém, Estado do Pará.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 7 de julho de 2011. – Depu-
tado Sandro Alex, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Sandro Alex, à TVR nº 2.886/2011, nos ter-
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Bruno Araújo – Presidente, Antonio Imbassahy e 
Ruy Carneiro – Vice-Presidentes, Ariosto Holanda, 
Arolde de Oliveira, Aureo, Carlinhos Almeida, Cleber 
Verde, Dr. Adilson Soares, Emiliano José, Francis-
co Floriano, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, 
Hugo Motta, José Rocha, Júlio Campos, Lindomar 
Garçon, Luciana Santos, Luiza Erundina, Manoel 
Salviano, Márcio Marinho, Marcos Montes, Marllos 
Sampaio, Miro Teixeira, Missionário José Olimpio, 
Pastor Eurico, Paulo Foletto, Paulo Wagner, Ratinho 

Junior, Ribamar Alves, Rogério Peninha Mendonça, 
Salvador Zimbaldi, Sandes Júnior, Sandro Alex, Sibá 
Machado, Dalva Figueiredo, Davi Alves Silva Júnior, 
Manoel Junior e Renzo Braz. 

Sala da Comissão, 3 de agosto de 2011. – Depu-
tado Ruy Carneiro, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 346, DE 2011 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR nº 2.919/2011 
MSC nº 752/2010

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Vida FM Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de São 
José dos Campos, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

105, de 1º de março de 2010, que renova, a partir de 30 
de setembro de 2008, a permissão outorgada à Rádio 
Vida FM Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, no Município de São 
José dos Campos, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 11 de agosto de 2011. – De-
putado Ruy Carneiro, Presidente em exercício.

TVR Nº 2.919, DE 2011 
(Mensagem nº 752, de 2010)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
105, de 1º de março de 2010, que renova a 
permissão outorgada à Rádio Vida FM Ltda. 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada, 
no Município de São José dos Campos, 
Estado de São Paulo.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com-
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede-
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato 
que renova a permissão outorgada à Rádio Vida FM 
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Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di- para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea h, do 
art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A renovação de outorga do Poder Público para a 
execução de serviço de radiodifusão é regulada pela 
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, pelo Decreto-
-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e pelo Decreto 
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com as modifi-
cações do Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 
1996. O Poder Executivo informa que a documenta-
ção para o processo de renovação apresentada pela 
Rádio Vida FM Ltda., executante de serviço de radio-, executante de serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada, encontra-se 
de acordo com a prática legal e documental atinente 
ao processo renovatório, com base nos documentos 
juntados aos autos.

Não obstante, não foi anexada ao processo a do-
cumentação prevista no item “f”, inciso I, art. 2º do Ato 
Normativo nº 1, de 2007, desta Comissão no que se re-
fere ao extrato de tramitação do processo no Ministério 
das Comunicações e na Presidência da República. Em 
atendimento ao disposto no item 5 da Recomendação 
nº 1, de 2007, desta Comissão, informamos que a ou-
torga expirou em de 30 de setembro de 2008. Desde 
então, a emissora vem operando em caráter precário, 
aguardando processo de renovação. Informamos ainda 
que o processo foi remetido pelo Ministério das Comu-
nicações à Presidência da República em 2 de junho de 
2010, que, por sua vez, o encaminhou ao Congresso 
Nacional em 28 de dezembro de 2010.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Re-
comendação nº 1, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 6 de julho de 2011. – Depu-
tado Lindomar Garçon, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2011

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Vida FM Ltda. para ex-Rádio Vida FM Ltda. para ex- para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de São 
José dos Campos, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

105, de 1º de março de 2010, que renova, a partir de 
de 30 de setembro de 2008, a permissão outorgada à 
Rádio Vida FM Ltda. para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada, no Município 
de São José dos Campos, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 6 de julho de 2011. – Depu-
tado Lindomar Garçon, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Lindomar Garçon, à TVR nº 2.919/2011, nos 
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Bruno Araújo – Presidente, Antonio Imbassahy e 
Ruy Carneiro – Vice-Presidentes, Ariosto Holanda, 
Arolde de Oliveira, Aureo, Carlinhos Almeida, Cleber 
Verde, Dr. Adilson Soares, Emiliano José, Francis-
co Floriano, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, 
Hugo Motta, José Rocha, Júlio Campos, Lindomar 
Garçon, Luciana Santos, Luiza Erundina, Manoel 
Salviano, Márcio Marinho, Marcos Montes, Marllos 
Sampaio, Miro Teixeira, Missionário José Olimpio, 
Pastor Eurico, Paulo Foletto, Paulo Wagner, Ratinho 
Junior, Ribamar Alves, Rogério Peninha Mendonça, 
Salvador Zimbaldi, Sandes Júnior, Sandro Alex, Sibá 
Machado, Dalva Figueiredo, Davi Alves Silva Júnior, 
Manoel Junior e Renzo Braz. 

Sala da Comissão, 3 de agosto de 2011. – Depu-
tado Ruy Carneiro, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 347, DE 2011 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR nº 2.922/2011 
MSC nº 752/2010

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Marumby Ltda. para ex-
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plorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Cam-
po Largo, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

177, de 24 de março de 2010, que renova, a partir de 
3 de outubro de 2008, a permissão outorgada à Rádio 
Marumby Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, no Município de 
Campo Largo, Estado do Paraná.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 11 de agosto de 2011. – De-
putado Ruy Carneiro, Presidente em exercício.

TVR Nº 2.922, DE 2011 
(Mensagem nº 752, de 2010)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 177, 
de 24 de março de 2010, que renova a permis-, que renova a permis-
são outorgada à Rádio Marumby Ltda. para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, no Muni-
cípio de Campo Largo, Estado do Paraná.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com-
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede-
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato 
que renova a permissão outorgada à Rádio Marumby 
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di- para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da Cons-
tituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para 
a devida apreciação, uma vez que o ato somente produ-
zirá efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea h, do 
art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A renovação de outorga do Poder Público para a 
execução de serviço de radiodifusão é regulada pela 
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, pelo Decreto-
-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e pelo Decreto 

nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com as modifica-
ções do Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996. 
O Poder Executivo informa que a documentação para 
o processo de renovação apresentada pela Rádio Mar-Rádio Mar-
umby Ltda., executante de serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, encontra-se de acordo com a 
prática legal e documental atinente ao processo reno-
vatório, com base nos documentos juntados aos autos.

Não obstante, não foi anexada ao processo a do-
cumentação prevista no item f, inciso I, art. 2º do Ato 
Normativo nº 1, de 2007, desta Comissão no que se re-
fere ao extrato de tramitação do processo no Ministério 
das Comunicações e na Presidência da República. Em 
atendimento ao disposto no item 5 da Recomendação 
nº 1, de 2007, desta Comissão, informamos que a ou-
torga expirou em 3 de outubro de 2008. Desde então, 
a emissora vem operando em caráter precário, aguar-
dando processo de renovação. Informamos ainda que 
o processo foi remetido pelo Ministério das Comuni-
cações à Presidência da República em 2 de junho de 
2010, que, por sua vez, o encaminhou ao Congresso 
Nacional em 28 de dezembro de 2010.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Re-
comendação nº 1, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 5 de julho de 2011. – Depu-
tado Paulo Foletto, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2011

Aprova o ato que renova a permis-
são outorgada à Rádio Marumby Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, no Município de 
Campo Largo, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

177, de 24 de março de 2010, que renova, a partir de 
3 de outubro de 2008, a permissão outorgada à Rádio 
Marumby Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, no Município de 
Campo Largo, Estado do Paraná.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 5 de julho de 2011. – Depu-
tado Paulo Foletto, Relator.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Paulo Foletto, à TVR nº 2.922/2011, nos ter-
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Bruno Araújo – Presidente, Antonio Imbassahy e Ruy 
Carneiro – Vice-Presidentes, Ariosto Holanda, Arolde 
de Oliveira, Aureo, Carlinhos Almeida, Cleber Verde, 
Dr. Adilson Soares, Emiliano José, Francisco Floriano, 
Gilmar Machado, Hermes Parcianello, Hugo Motta, 
José Rocha, Júlio Campos, Lindomar Garçon, Lucia-
na Santos, Luiza Erundina, Manoel Salviano, Márcio 
Marinho, Marcos Montes, Marllos Sampaio, Miro Tei-
xeira, Missionário José Olimpio, Pastor Eurico, Paulo 
Foletto, Paulo Wagner, Ratinho Junior, Ribamar Alves, 
Rogério Peninha Mendonça, Salvador Zimbaldi, Sandes 
Júnior, Sandro Alex, Sibá Machado, Dalva Figueiredo, 
Davi Alves Silva Júnior, Manoel Junior e Renzo Braz. 

Sala da Comissão, 3 de agosto de 2011. – Depu-
tado Ruy Carneiro, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 348, DE 2011 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR nº 2.941/2011 
MSC nº 752/2010

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Igrejinha FM Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, no Município de 
Igrejinha, Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

532, de 16 de junho de 2010, que renova, a partir de 
5 de setembro de 2008, a permissão outorgada à Rá-, a permissão outorgada à Rá-Rá-
dio Igrejinha FM Ltda. para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão sonora em frequência modulada, no Município 
de Igrejinha, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 11 de agosto de 2011. – De-
putado Ruy Carneiro, Presidente em exercício.

TVR Nº 2.941, DE 2011 
(Mensagem nº 752, de 2010)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
532, de 16 de junho de 2010, que renova a 

permissão outorgada à Rádio Igrejinha FM 
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modu-
lada, no Município de Igrejinha, Estado do 
Rio Grande do Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com-
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede-
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato 
que renova a permissão outorgada à Rádio Igrejinha 
FM Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da Cons-
tituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para 
a devida apreciação, uma vez que o ato somente produ-
zirá efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea h, do 
art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A renovação de outorga do Poder Público para a 
execução de serviço de radiodifusão é regulada pela 
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, pelo Decreto-
-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e pelo Decreto 
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com as modifi-
cações do Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 
1996. O Poder Executivo informa que a documentação 
para o processo de renovação apresentada pela Rádio 
Igrejinha FM Ltda., executante de serviço de radiodi-, executante de serviço de radiodi-
fusão sonora em frequência modulada, encontra-se 
de acordo com a prática legal e documental atinente 
ao processo renovatório, com base nos documentos 
juntados aos autos.

Não obstante, não foi anexada ao processo a do-
cumentação prevista no item f, inciso I, art. 2º do Ato 
Normativo nº 1, de 2007, desta Comissão no que se 
refere ao extrato de tramitação do processo no Ministé-
rio das Comunicações e na Presidência da República. 
Em atendimento ao disposto no item 5 da Recomen-
dação nº 1, de 2007, desta Comissão, informamos que 
a outorga expirou em 5 de setembro de 2008. Desde 
então, a emissora vem operando em caráter precário, 
aguardando processo de renovação. Informamos ainda 
que o processo foi remetido pelo Ministério das Comu-
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nicações à Presidência da República em 2 de julho de 
2010, que, por sua vez, o encaminhou ao Congresso 
Nacional em 28 de dezembro de 2010.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Re-
comendação nº 1, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2011. – De-
putado Marcelo Aguiar, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2011

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Igrejinha FM Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, no Município de 
Igrejinha, Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

532, de 16 de junho de 2010, que renova, a partir de 
5 de setembro de 2008, a permissão outorgada à Rá-, a permissão outorgada à Rá-Rá-
dio Igrejinha FM Ltda. para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão sonora em frequência modulada, no Município 
de Igrejinha, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2011. – De-
putado Marcelo Aguiar, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Marcelo Aguiar, à TVR nº 2.941/2011, nos 
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Bruno Araújo – Presidente, Antonio Imbassahy e Ruy 
Carneiro – Vice-Presidentes, Ariosto Holanda, Arolde 
de Oliveira, Aureo, Carlinhos Almeida, Cleber Verde, 
Dr. Adilson Soares, Emiliano José, Francisco Floriano, 
Gilmar Machado, Hermes Parcianello, Hugo Motta, 
José Rocha, Júlio Campos, Lindomar Garçon, Lucia-
na Santos, Luiza Erundina, Manoel Salviano, Márcio 
Marinho, Marcos Montes, Marllos Sampaio, Miro Tei-
xeira, Missionário José Olimpio, Pastor Eurico, Paulo 
Foletto, Paulo Wagner, Ratinho Junior, Ribamar Alves, 
Rogério Peninha Mendonça, Salvador Zimbaldi, Sandes 

Júnior, Sandro Alex, Sibá Machado, Dalva Figueiredo, 
Davi Alves Silva Júnior, Manoel Junior e Renzo Braz.

Sala da Comissão, 3 de agosto de 2011. – Depu-
tado Ruy Carneiro, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 349, DE 2011 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR nº 2.944/2011 
MSC nº 752/2010

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à TV Pajuçara Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequ-
ência modulada, no Município de Maceió, 
Estado de Alagoas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 589, de 24 de junho de 2010, que renova, a partir 
de 6 de maio de 2002, a permissão outorgada à TV 
Pajuçara Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, no Município de Ma-de Ma-
ceió, Estado de Alagoas.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 11 de agosto de 2011. – De-
putado Ruy Carneiro, Presidente em exercício.

TVR Nº 2.944, DE 2011 
(Mensagem nº 752, de 2010)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
589, de 24 de junho de 2010, que renova a 
permissão outorgada à TV Pajuçara Ltda. 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão sonora em frequência modulada, no 
Município de Maceió, Estado de Alagoas.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com-
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede-
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato 
que renova a permissão outorgada à TV Pajuçara Ltda. 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada.
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Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A renovação de outorga do Poder Público para a 
execução de serviço de radiodifusão é regulada pela 
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, pelo Decreto-
-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e pelo Decreto 
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com as modifica-
ções do Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996. 
O Poder Executivo informa que a documentação para o 
processo de renovação apresentada pela TV Pajuçara 
Ltda., executante de serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, encontra-se de acordo com 
a prática legal e documental atinente ao processo reno-
vatório, com base nos documentos juntados aos autos.

Não obstante, não foi anexada ao processo a do-
cumentação prevista no item f, inciso I, art. 2º do Ato 
Normativo nº 1, de 2007, desta Comissão no que se 
refere ao extrato de tramitação do processo no Ministé-
rio das Comunicações e na Presidência da República. 
Em atendimento ao disposto no item 5 da Recomenda-
ção nº 1, de 2007, desta Comissão, informamos que a 
outorga expirou em 6 de maio de 2002. Desde então, 
a emissora vem operando em caráter precário, aguar-
dando processo de renovação. Informamos ainda que 
o processo foi remetido pelo Ministério das Comuni-
cações à Presidência da República em 13 de julho de 
2010, que, por sua vez, o encaminhou ao Congresso 
Nacional em 28 de dezembro de 2010.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Re-
comendação nº 1, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 5 de julho de 2011. – Depu-
tado Marcelo Aguiar, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº , DE 2011

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à TV Pajuçara Ltda. para explorar 

serviço de radiodifusão sonora em frequ-
ência modulada, no Município de Maceió, 
Estado de Alagoas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 589, de 24 de junho de 2010, que renova, a partir 
de 6 de maio de 2002, a permissão outorgada à TV 
Pajuçara Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, no Município de Ma-de Ma-
ceió, Estado de Alagoas.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 5 de julho de 2011. – Depu-
tado Marcelo Aguiar, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Marcelo Aguiar, à TVR nº 2.944/2011, nos 
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Bruno Araújo – Presidente, Antonio Imbassahy e 
Ruy Carneiro – Vice-Presidentes, Ariosto Holanda, 
Arolde de Oliveira, Aureo, Carlinhos Almeida, Cleber 
Verde, Dr. Adilson Soares, Emiliano José, Francis-
co Floriano, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, 
Hugo Motta, José Rocha, Júlio Campos, Lindomar 
Garçon, Luciana Santos, Luiza Erundina, Manoel 
Salviano, Márcio Marinho, Marcos Montes, Marllos 
Sampaio, Miro Teixeira, Missionário José Olimpio, 
Pastor Eurico, Paulo Foletto, Paulo Wagner, Ratinho 
Junior, Ribamar Alves, Rogério Peninha Mendonça, 
Salvador Zimbaldi, Sandes Júnior, Sandro Alex, Sibá 
Machado, Dalva Figueiredo, Davi Alves Silva Júnior, 
Manoel Junior e Renzo Braz.

Sala da Comissão, 3 de agosto de 2011. – Depu-
tado Ruy Carneiro, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 350, DE 2011 

(Da Comissão de Relações Exteriores  
e de Defesa Nacional) 

Mensagem nº 157/2011  
Aviso nº 216/2011 – C. Civil

Aprova o texto do Acordo entre o 
Governo da República Federativa do Bra-
sil e o Governo da República de Guiné-
-Bissau sobre o Exercício de Atividade 
Remunerada por Parte de Dependentes 
do Pessoal Diplomático, Consular, Mili-
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tar, Administrativo e Técnico, assinado 
em Brasília, em 25 de agosto de 2010. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É aprovado o texto do Acordo entre o Go-

verno da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República de Guiné-Bissau sobre o Exercício de 
Atividade Remunerada por Parte de Dependentes do 
Pessoal Diplomático, Consular, Militar, Administrativo e 
Técnico, assinado em Brasília, em 25 de agosto de 2010.

Parágrafo único. Nos termos do inciso I do art. 49 
da Constituição Federal, ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 11 de agosto de 2011. – De-
putado Carlos Alberto Leréia, Presidente.

MENSAGEM Nº 157, DE 2011 
(Do Poder Executivo) 

Aviso nº 216/2011 – C. Civil

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o texto do Acordo entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Go-
verno da República de Guiné-Bissau sobre 
o Exercício de Atividade Remunerada por 
Parte de Dependentes do Pessoal Diplo-
mático, Consular, Militar, Administrativo 
e Técnico, assinado em Brasília, em 25 de 
agosto de 2010.

Despacho: Às Comissões de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional; Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; e Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania (Mérito e art. 
54, RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, combi-

nado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, submeto 
à elevada consideração de Vossas Excelências, acom-
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Relações Exteriores, Interino, o texto 
do Acordo entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República de Guiné-Bissau 
sobre o Exercício de Atividade Remunerada por Par-
te de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, 
Militar, Administrativo e Técnico, assinado em Brasília, 
em 25 de agosto de 2010.

Brasília, 25 de maio de 2011.

EM No 00110 MRE 

Brasília, 5 de março de 2011.

Excelentíssima Senhora Presidenta da República, 
Submeto à elevada consideração de Vossa Ex-

celência, para posterior envio ao Congresso Nacional, 
o anexo projeto de Mensagem que encaminha o texto 
do Acordo entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República da Guiné-Bissau 
sobre o Exercício de Atividade Remunerada por Par-
te de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, 
Militar, Administrativo e Técnico, assinado em Brasília, 
em 25 de agosto de 2010, pelo então Ministro das Re-
lações Exteriores, Celso Amorim, e pelo Ministro dos 
Negócios Financeiros, da Cooperação Internacional 
e das Comunidades da República da Guiné-Bissau, 
Adelino Mano Queta.

2. O presente Acordo, semelhante aos assinados 
com mais de sessenta países ao longo das duas últi-
mas décadas, reflete a tendência atual de estender aos 
dependentes dos agentes das Missões diplomáticas a 
oportunidade de trabalhar no exterior, permitindo-lhes 
o enriquecimento de sua experiência profissional.

3. Com efeito, proporcionar um espaço profissio-
nal próprio para dependentes de membros do serviço 
exterior, cônjuges em especial, que lhes possibilite o 
exercício de atividades outras que a mera função de 
acompanhamento de funcionário transferido para outro 
país torna-se prática generalizada na vida internacional.

4 À luz do exposto e com vistas ao encaminha-
mento do assunto à apreciação do Congresso Nacional, 
em conformidade com o art. 49, inciso I, combinado 
com o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal, sub-
meto a Vossa Excelência o anexo projeto de Mensa-
gem, acompanhado de cópias autenticadas do Acordo.

Respeitosamente, – Ruy Nunes Pinto Nogueira.

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA  
REPÚBLICA DA GUINÉ-BISSAU SOBRE O 

 EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA POR 
PARTE DE DEPENDENTES DO PESSOAL  

DIPLOMÁTICO, CONSULAR, MILITAR,  
ADMINISTRATIVO E TÉCNICO

O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo da República da Guiné-Bissau
(doravante denominados “Partes”),
Tendo em vista o estágio particularmente avan-

çado de entendimento entre os dois países; e 
No intuito de estabelecer novos mecanismos 

para o fortalecimento das suas relações diplomáticas;
Acordaram o seguinte:
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Artigo 1º

1. Os dependentes do pessoal diplomático, consu-
lar, militar, administrativo e técnico de uma das Partes, 
designado para exercer missão oficial na outra como 
membro de missão diplomática, de repartição con-
sular ou de missão permanente perante organização 
internacional, sediada no Estado acreditado e por ele 
reconhecida, poderão ser autorizados a exercer ativi-
dade remunerada no território da Parte acreditada, em 
conformidade com o presente Acordo e com base no 
princípio da reciprocidade.

2. Para fins deste Acordo, pessoal diplomático, 
consular, militar, administrativo e técnico significa qual-
quer empregado de uma das Partes, com exceção 
do pessoal de apoio, designado para exercer missão 
oficial em missão diplomática, repartição consular ou 
missão junto a organismo internacional.

3. Para fins deste Acordo, são considerados de-
pendentes:

a) cônjuge ou companheiro permanente;
b) filhos solteiros menores de 21 anos;
c) filhos solteiros menores de 25 anos, 

que estejam estudando em universidade ou 
centro de ensino superior reconhecido por 
cada Estado; e

d) filhos solteiros com deficiências físi-
cas ou mentais.

Artigo 2º

Para qualquer dependente que deseje exercer 
atividade remunerada, a missão diplomática da Parte 
acreditante deverá solicitar, por escrito, via canais di-
plomáticos, autorização do Cerimonial do Ministério das 
Relações Exteriores da outra Parte. O pedido deverá 
incluir informação que comprove a condição de depen-
dente da pessoa em questão e uma breve explanação 
sobre a atividade remunerada pretendida. Após verificar 
se a pessoa em questão se enquadra nas categorias 
definidas no presente Acordo e após observar os dis-
positivos internos aplicáveis, o Cerimonial informará 
à Embaixada da outra Parte, por escrito e com a bre-
vidade possível, que o dependente está autorizado a 
exercer atividade remunerada. De modo semelhante, 
a Embaixada deverá informar o Cerimonial respectivo 
a respeito do término da atividade remunerada exerci-
da pelo dependente, bem como submeter novo pedido 
na hipótese de o dependente decidir aceitar qualquer 
nova atividade remunerada.

Artigo 3º

No caso em que o dependente autorizado a exer-
cer atividade remunerada gozar de imunidade de ju-
risdição no território do Estado acreditado conforme 
os Artigos 31 e 37 da Convenção de Viena sobre Re-
lações Diplomáticas, ou qualquer outro tratado inter-
nacional aplicável:

a) fica acordado que tal dependente não 
gozará de imunidade de jurisdição civil ou ad-
ministrativa no Estado acreditado, em ações 
contra ele iniciadas por atos diretamente re-
lacionados com o desempenho da referida 
atividade remunerada; e

b) fica acordado que o Estado acreditan-
te considerará seriamente qualquer pedido do 
Estado acreditado no sentido de renunciar à 
imunidade de jurisdição penal do dependen-
te acusado de haver cometido delito criminal 
no decurso do exercício da referida atividade 
remunerada. Caso não haja a renúncia da 
imunidade e, na percepção do Estado acredi-
tado, o caso seja considerado grave, o Estado 
acreditado poderá solicitar a retirada do país 
do dependente em questão.

Artigo 4º

A autorização para o exercício de atividade re-
munerada terminará tão logo cesse a condição de de-
pendente do beneficiário da autorização, na data em 
que as obrigações contratuais tiverem sido cumpridas, 
ou, em qualquer hipótese, ao término da missão do in-
divíduo de quem a pessoa em questão é dependente. 
Contudo, o término da autorização levará em conta o 
prazo razoável do decurso previsto na Convenção de 
Viena sobre Relações Diplomáticas, de 18 de abril de 
1961, sem exceder três meses.

Artigo 5º

A autorização para que um dependente exerça 
atividade remunerada, em conformidade com o pre-
sente Acordo, não concederá à pessoa em questão 
o direito de continuar no exercício da atividade remu-
nerada ou de residir no território da Parte acreditada, 
uma vez terminada a missão do indivíduo de quem a 
pessoa é dependente.

Artigo 6º

Nada neste Acordo conferirá ao dependente o 
direito a emprego que, de acordo com a legislação da 
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Parte acreditada, somente possa ser ocupado por na-
cional desse Estado, ou que afete a segurança nacional.

Artigo 7º

Este Acordo não implicará o reconhecimento 
automático de títulos ou diplomas obtidos no exterior. 
Tal reconhecimento somente poderá ocorrer em con-
formidade com as normas em vigor que regulamen-
tam essas questões no território da Parte acreditada. 
No caso de profissões que requeiram qualificações 
especiais, o dependente deverá atender às mesmas 
exigências a que deve atender um nacional da Parte 
acreditada, candidato ao mesmo emprego.

Artigo 8º

1. Os dependentes que exerçam atividade remu-
nerada estarão sujeitos ao pagamento no território da 
Parte acreditada de todos os impostos relativos à renda 
nele auferida em decorrência do desempenho dessa 
atividade, com fonte no país acreditado e de acordo 
com as leis tributárias desse país.

2. Os dependentes que exerçam atividade remu-
nerada nos termos deste Acordo estarão sujeitos à 
legislação de previdência social do Estado acreditado.

Artigo 9º

1. Qualquer controvérsia que surja da interpre-
tação ou execução deste Acordo será dirimida por 
negociação direta entre as Partes, por via diplomática.

2. Este Acordo poderá ser emendado de comum 
acordo entre as Partes, por troca de notas diplomáti-
cas. A entrada em vigor das emendas obedecerá ao 
mesmo processo disposto no Artigo 10.

Artigo 10

Este Acordo entrará em vigor 30 (trinta) dias após 
a data da segunda notificação, pelas Partes, do cum-
primento dos respectivos requisitos legais internos.

Artigo 11

1. Este Acordo permanecerá em vigor por um 
período de cinco (5) anos, renovável automaticamente 
por iguais períodos, salvo se uma das Partes informar a 
outra, com pelo menos seis (6) meses de antecedência, 
por via diplomática, de sua intenção de não o renovar.

2. Este Acordo poderá ser denunciado caso qual-
quer uma das Partes notifique à outra, por escrito, via 
canais diplomáticos, da decisão de denunciar este 
Acordo. Neste caso, este Acordo deixará de ter efeito 
90 (noventa) dias após a data de tal notificação.

Feito em Brasília, em 25 de agosto de 2010, em 
dois exemplares originais, no idioma português, todos 
os textos sendo igualmente autênticos.

PELO GOVERNO DA 
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Celso Amorim, Ministro das Relações Exteriores

PELO GOVERNO DA  
REPÚBLICA DA GUINÉ-BISSAU

Adelino Mano Queta, Ministro dos Negócios 
Financeiros, da Cooperação Internacional e das Co-
munidades da República da Guiné-Bissau

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES  
E DE DEFESA NACIONAL

I – Relatório

Na reunião ordinária deliberativa do dia 10/08/11 
desta Comissão, em decorrência da ausência do rela-
tor, Deputado Átila Lins, tive a honra de ser designado 
relator substituto da presente proposição e acatei, na 
íntegra, o parecer do Nobre Parlamentar.

Com fundamento nos artigos 49, inciso I, e 84, 
inciso VIII, da Constituição Federal, a Excelentíssima 
Senhora Presidente da República submete à consi-
deração do Congresso Nacional o texto do Acordo 
entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República de Guiné-Bissau sobre o 
Exercício de Atividade Remunerada por Parte de De-
pendentes do Pessoal Diplomático, Consular, Militar, 
Administrativo e Técnico, assinado em Brasília, em 25 
de agosto de 2010. 

Trata-se de brevíssimo instrumento, com apenas 
onze artigos, semelhante aos já assinados pelo Brasil 
com mais de sessenta países nas duas últimas déca-
das. Em seu artigo 1º, o Acordo estabelece a possi-
bilidade de autorização aos dependentes do pessoal 
diplomático, consular, militar, administrativo e técnico 
de uma das Partes a exercerem atividade remunerada 
no território da outra Parte, com base no princípio da 
reciprocidade. São considerados dependentes: côn-
juge ou companheiro; filhos solteiros menores de 21 
anos; filhos solteiros menores de 25 anos, que estejam 
estudando em universidade ou centro de ensino su-
perior reconhecido; e filhos solteiros com deficiências 
físicas e mentais.

Nos termos do artigo 2º, referida autorização de-
verá ser solicitada pela Missão Diplomática ao Ceri-
monial do Ministério das Relações Exteriores da outra 
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Parte. O pedido deverá conter comprovante da con-
dição de dependente e explanação sobre a atividade 
remunerada pretendida. 

O artigo 3º estabelece que o dependente não 
gozará de jurisdição civil ou administrativa no Estado 
acreditado em ações contra ele iniciadas por atos di-
retamente relacionados com o desempenho da referi-
da atividade remunerada e que o Estado acreditante 
levará em consideração qualquer pedido do Estado 
acreditado no sentido de renunciar à imunidade de 
jurisdição penal do dependente acusado de haver 
cometido delito criminal no decurso do exercício da 
referida atividade remunerada.

Os artigos 4º e 5º determinam, respectivamente, 
que a autorização terminará: com a cessação da con-
dição de dependente, na data em que as obrigações 
contratuais tiverem sido cumpridas ou ao término da 
missão do indivíduo de quem a pessoa em questão 
é dependente; e que a autorização não concederá o 
direito de continuar no exercício da atividade remu-
nerada ou de residir no território da Parte acreditada, 
uma vez terminada a missão do indivíduo de quem a 
pessoa é dependente. 

De acordo com o artigo 6º, é vedado ao depen-
dente ocupar cargo que só possa ser ocupado por 
nacional desse Estado, ou que afete a segurança na-
cional. Nos termos do artigo 7º, o acordo não implica 
reconhecimento automático de títulos ou diplomas 
obtidos no exterior. 

O artigo 8º determina que os dependentes que 
exerçam atividade remunerada estarão sujeitos ao pa-
gamento no território da Parte acreditada de todos os 
impostos relativos à renda nele auferida em decorrên-
cia do desempenho dessa atividade, com fonte no país 
acreditado e de acordo com as leis tributárias desse 
país. Igualmente, os dependentes estarão sujeitos à 
legislação de previdência social do Estado acreditado.

Os artigos 9º, 10º e 11º tratam, respectivamente, 
da solução de controvérsias, que será efetuada por 
via diplomática; da entrada em vigor, que ocorrerá por 
troca de notas e da validade, que será de cinco anos, 
renováveis automaticamente, salvo se uma das Partes 
demonstrar sua intenção de não o renovar.

É o relatório.

II – Voto do Relator

De acordo com a Exposição de Motivos do Mi-
nistério das Relações Exteriores, a qual acompanha e 
instrui a Mensagem Presidencial, o Acordo em apreço 

se assemelha àqueles assinados com mais de sessen-
ta países ao longo das duas últimas décadas e reflete 
a tendência atual de estender aos dependentes dos 
agentes das Missões diplomáticas a oportunidade de 
trabalhar no exterior, permitindo-lhes o enriquecimento 
de sua experiência profissional. 

Com efeito, o Acordo regulamenta detalhadamen-
te os temas relativos à autorização para exercício de 
atividade econômica por parte dos dependentes de 
Pessoal Diplomático, Consular, Militar, Administrativo 
e Técnico designados a ocupar postos nos Estados 
Parte. Assim, vem ao encontro dos interesses brasi-
leiros em estreitar suas relações com a Guiné-Bissau.

Assim, nosso voto é pela aprovação do texto do 
Acordo entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República de Guiné-Bissau so-
bre o Exercício de Atividade Remunerada por Parte de 
Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Militar, 
Administrativo e Técnico, assinado em Brasília, em 25 
de agosto de 2010, nos termos do projeto de decreto 
legislativo que apresentamos a seguir. 

Sala da Comissão, 4 de agosto de 2011. – De-
putado Átila Lins, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2011

Aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República de Guiné-Bissau 
sobre o Exercício de Atividade Remunerada 
por Parte de Dependentes do Pessoal Di-
plomático, Consular, Militar, Administrativo 
e Técnico, assinado em Brasília, em 25 de 
agosto de 2010. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É aprovado o texto do Acordo entre o Go-

verno da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República de Guiné-Bissau sobre o Exercício de 
Atividade Remunerada por Parte de Dependentes do 
Pessoal Diplomático, Consular, Militar, Administrati-
vo e Técnico, assinado em Brasília, em 25 de agosto 
de 2010.

Parágrafo único. Nos termos do inciso I do art. 49 
da Constituição Federal, ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
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Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 4 de agosto de 2011. – De-
putado Átila Lins, Relator”.

Sala da Comissão, 10 de agosto de 2011. – De-
putado Arnon Bezerra, Relator Substituto.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores e de De-
fesa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, 
opinou pela aprovação da Mensagem nº 157/2011, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
apresenta, acatando o parecer do Relator Depu-
tado Átila Lins, e do Relator Substituto, Deputado 
Arnon Bezerra. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Carlos Alberto Leréia, Presidente; Fábio Souto, Edu-
ardo Azeredo e Vitor Paulo, Vice-Presidentes; Alfredo 
Sirkis, Arlindo Chinaglia, Arnon Bezerra, Cida Borghet-
ti, Dalva Figueiredo, Damião Feliciano, Décio Lima, 
George Hilton, Geraldo Resende, Gonzaga Patriota, 
Hugo Napoleão, Íris de Araújo, Ivan Valente, Jair Bol-
sonaro, Jaqueline Roriz, Jefferson Campos, Roberto 
de Lucena, Sebastião Bala Rocha, Takayama, André 
Zacharow, Benedita da Silva, Geraldo Thadeu, Janete 
Rocha Pietá, Luiz Nishimori e Perpétua Almeida. 

Sala da Comissão, 10 de agosto de 2011. – De-
putado Carlos Alberto Leréia, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 908, DE 2011 

(Da Comissão de Turismo e Desporto)

Solicita informações ao Senhor Mi-
nistro de Estado do Turismo, Pedro Novais, 
sobre fatos noticiados pela imprensa, em 
especial a malversação de recursos públi-
cos por este Ministério.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 § 2º da Constituição 

Federal, e nos arts. 115 e 116 do Regimento Interno, 
solicito a Vossa Excelência seja encaminhado ao Exmo. 
Sr. Ministro de Estado do Turismo, Pedro Novais, o se-
guinte pedido de informações, sobre fatos noticiados 
pela imprensa, em especial a malversação de recursos 
públicos por este Ministério.

1. Quantos convênios foram firmados 
entre este Ministério e o Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento de Infraestrutura Sustentá-
vel (IBRASI)?

Enviar cópia dos referidos contratos.
2. Houve algum processo de seleção para 

que fossem firmados os convênios? Como o 
Instituto se habilitou para o recebimento dos 
recursos?

3. Qual o montante de recursos públicos 
destinados ao referido instituto?

4. Quais programas foram desenvolvi-
dos pelo IBRASI com os recursos recebidos? 
Quantos já foram concluídos e quais estão 
ainda em execução?

5. Já ocorreu a prestação de contas nos 
convênios firmados? O Ministério identificou 
alguma irregularidade ?

6. Quantos convênios existem no Minis-
tério do Turismo firmados com Organizações 
não Governamentais (ONGS) e qual o mon-
tante de recursos envolvidos?

Justificação

Neste 09 de Agosto o Brasil acompanha perplexo 
a notícia de que diversos funcionários, inclusive ocu-
pantes de cargos importantes na estrutura do Ministério 
foram presos por suspeita de envolvimento em fraudes 
relacionadas ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 
de Infraestrutura Sustentável (IBRASI).

É nosso papel como representantes do povo 
brasileiro fiscalizar o bom uso de recursos públicos, 
em especial esta comissão de turismo os recursos 
destinados a programas e atividades de fomento de 
turismo no Brasil.

Portanto, imperioso que tenhamos informações 
detalhadas para que possamos formar juízo de valor 
adequado à situação e sem fazer pré-julgamentos.

Por isto, as respostas às questões ora formuladas 
são fundamentais para bem esclarecer a população 
brasileira sobre os fatos estarrecedores que estão sen-
do veiculados pela imprensa na data de hoje e para 
que esta Câmara dos Deputados possa agir e se ne-
cessário punir eventuais envolvidos em situações de 
mau uso de dinheiro público.

Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-
putado Jonas Donizette, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 958, DE 2011 

(Da Comissão de Defesa do Consumidor)

Requer ao Diretor-Presidente da Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvi-
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sa) o encaminhamento de Requerimento 
de Informações relativas a medicamentos 
falsificados.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, em decorrência 

da aprovação, em 03/08/2011, do Requerimento nº 
59/2011, de autoria do Deputado Valadares Filho, e 
com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Fe-
deral, e nos termos dos arts. 115 e 116 do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, que encaminhe ao 
Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – Anvisa requerimento de informações rela-
tivas a medicamentos falsificados.

A entrada, distribuição e venda aos consumido-
res de medicamentos falsificados representam uma 
ameaça cada vez mais grave à saúde dos brasileiros 
e aos direitos intelectuais e industriais de nosso País.

Segundo nos informa o jornal O Globo, de 9 de 
julho de 2011, 20% dos medicamentos vendidos no 
mercado brasileiro são feitos em algo chamado “mer-
cado paralelo”.

São muitos os riscos desse tipo de prática: para 
os que os ingerem, podem levar à morte, conforme 
sustenta a subsecretária de Vigilância Sanitária do 
Rio de Janeiro, Sra. Hellen Miyamotto. Por não passa-
rem pelo controle da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), têm o princípio ativo substituído 
por outras substâncias. Isso implica que, além de não 
surtirem o benefício desejado, podem causar danos 
à saúde do paciente.

Por outro lado, a venda de medicamentos fal-
sificados viola o direito autoral e ameaça a indústria 
farmacêutica instalada no Brasil, uma vez que chega 
a movimentar entre R$ 5 bilhões e R$ 8 bilhões no 
mercado. 

Assim, objetivamente, requeiro que o Diretor-
-Presidente da Anvisa preste a este Órgão Técnico 
informações relativas os seguintes questionamentos: 

Qual o volume de medicamentos falsificados em 
circulação no Brasil, com informações a partir de 2008?

Quais as providências da Anvisa, isolada ou con-
juntamente com outros órgãos de fiscalização, vigilância 
e controle, no que diz respeito à entrada, distribuição 
e venda aos consumidores finais de medicamentos 
falsificados? E que resultados têm sido alcançados?

Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-
putado Roberto Santiago, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 959, DE 2011 

(Da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle)

Solicita informações ao Sr. Ministro 
da Justiça sobre a Operação Voucher da 
Polícia Federal, que resultou em 38 prisões. 

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência, com fundamento no 

art. 50 da Constituição Federal e na forma dos arts. 
115 e 116 do Regimento Interno desta Casa, ouvida a 
Mesa, seja encaminhado ao Senhor Ministro da Justi-
ça requerimento solicitando informações amplas sobre 
a Operação Voucher da Polícia Federal que prendeu 
38 pessoas suspeitas de desvios de recursos de con-
vênios no Ministério do Turismo, bem como sobre as 
autoridades envolvidas. 

Esclareço que as informações solicitadas decor-
rem de aprovação, com alteração, do Requerimento nº 
146/2011 (cópia anexa), de autoria do Deputado Fer-
nando Francischini, por ocasião da reunião ordinária 
do dia 10/08/2011 desta Comissão.

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2011. – 
Deputado Sergio Brito, Presidente.

REQUERIMENTO Nº , DE 2011 
(Do Sr. Deputado Padre João)

Requer a inclusão de mais parlamen-
tares na Frente Parlamentar Mista pela Edu-
cação do Campo, perante esta Câmara dos 
Deputados.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do Ato 

da Mesa nº 69, de 10 de novembro de 2005 desta Casa 
Legislativa, a inclusão de mais sete parlamentares da 
Frente Parlamentar Mista de Educação do Campo, que 
recentemente assinaram o Termo de Adesão junto a 
referida Frente Parlamentar.

Em anexo, encaminhamos as cópias dos refe-
ridos Termos de Adesão com as assinaturas dos re-
feridos Deputados que aderiram mais recentemente 
esta Frente.

Brasília, 10 de agosto de 2011. – Deputado Pa-
dre João, PT/MG, Presidente da Frente Parlamentar 
Mista pela Educação do Campo.
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A SRA. PRESIDENTA (Benedita da Silva) – Fin-
da a leitura do expediente, passa-se às

IV – BREVES COMUNICAÇÕES
Concedo a palavra ao Deputado Amauri Teixeira, 

do PT da Bahia.
 O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Sem revisão 

do orador.) – Primeiro, quero cumprimentar a nossa 
Presidenta e a nossa Secretária. A Mesa hoje está 
florida, precedendo a Marcha das Margaridas. No dia 
16 e 17, as mulheres do Brasil estarão aqui lutando, e, 
coincidentemente, V.Exas. estão na Mesa hoje simbo-
lizando a luta emancipadora das mulheres deste País. 
Portanto, minha homenagem às Deputadas Benedita 
da Silva e Aline Corrêa, que hoje representam as Mar-
garidas lutadoras do Brasil, que estarão em Brasília 
nos dias 16 e 17. 

Sra. Presidenta, solicito seja considerado lido um 
registro. Acontecerá em São Francisco do Conde, dia 
13 de agosto, sábado, como este é o Ano do Pan-Afri-
canismo, um evento em que estarão representantes 
de afrodescendentes de todo o mundo.

O fórum contará com a Coordenação de Entida-
des Negras – CONEN, Fórum Bahia, Sra. Presidenta 
Benedita da Silva. O nosso amigo Gilberto Leal e o 
nosso Deputado Estadual Bira Coroa estarão presen-
tes a esse fórum, que também contará com a presen-
ça da ativista negra Deputada Federal e minha amiga 
Benedita da Silva.

Por último, Sra. Presidenta, quero registrar com 
grande prazer que a Orquestra Juvenil da Bahia esteve 
no Festival Young Euro Classic, em Berlim, na Alema-
nha. Um grande sucesso.

O evento teve início na sexta-feira. O Festival con-
tou com Maria João Pires ao piano, Chopin, Wellington 
Gomes, Silvestre Revueltas e Villa-Lobos, evidente-
mente. Foi um amplo sucesso. Quero parabenizar a 
todos da orquestra.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA�
DOS PELO ORADOR

O Movimento Pan-Africanista
Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Parlamentares, ocupo 

a tribuna para informar que o ano de 2011 foi definido 
pela ONU como o Ano Afrodescendente. 

No dia 13 de agosto, sábado, haverá no Município 
de São Francisco do Conde, na Bahia, uma atividade 
ligada ao tema.

Trata-se da abertura de um grande evento inter-
nacional com a presença de negros e negras de países 
da África e da Europa, e o foco principal é a trajetória 
para consagração do ano de 2013 como ano mundial 
do renascimento pan-africano.

O pan-africanismo não nasceu na África e não 
foi idealizado nem dirigido nos primeiros anos por afri-
canos. O pan-africanismo foi idealizado por negros 
norte-americanos e negros antilhanos, em 1900, com 
o objetivo de expressar apoio a algumas comunidades 
africanas que estavam sendo vítimas de expropriação 
de suas terras.

Sra. Presidenta, reforço aqui o convite da Coorde-
nação de Entidades Negras – CONEN, Fórum Bahia, 
aos membros das entidades para essa importante 
solenidade, que contará com a presença da ativista e 
Deputada Federal e amiga Benedita da Silva.

Muito obrigado.
Orquestra Juvenis da Bahia na Alemanha
Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Parlamentares, ocu-

po esta tribuna para parabenizar a Orquestra Juvenil 
da Bahia pela brilhante apresentação na abertura do 
Festival Young Euro Classic, em Berlim, na Alema-
nha. O evento teve início na sexta-feira, 5 de agosto, 
e termina dia 21 de agosto, com orquestras juvenis 
de todo o mundo.

O Festival contou com Maria João Pires ao piano 
e Liszt, Chopin, Wellington Gomes, Silvestre Revueltas 
e Villa-Lobos no programa.

Sra. Presidenta, a proposta capitaneada pelo 
maestro Ricardo Castro de combinar os clássicos eu-
ropeus com a música brasileira deu muito certo, pois a 
mistura deu um toque muito especial na apresentação, 
juntando música clássica com samba e outros ritmos. 
Dançar e deixar o público a vontade fez a diferença, 
mostrando o talento do povo brasileiro. 

O trabalho é exemplo a ser seguido e é inspirado 
no Sistema Nacional de Orquestras Juvenis e Infantis 
da Venezuela, que oferece oportunidade a jovens ta-
lentos de origem humilde, que não teriam acesso ao 
estudo da música clássica.

O Festival acontece há 11 anos e traz para a 
Alemanha uma mistura de sons e ritmos internacio-
nais. Calcula a produção que mais de 26 mil pessoas 
prestigiem o evento.

Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Parlamentares, é 
preciso que o poder público abra os olhos para esse 
tipo de iniciativa. A arte é um importante mecanismo 
de inclusão social.

Muito obrigado.
 A SRA. PRESIDENTA (Benedita da Silva) - Com 

a palavra, por permuta, o Deputado Pedro Eugênio. 
S.Exa. tem 1 minuto.

O SR. PEDRO EUGÊNIO (PT-PE. Sem revisão 
do orador.) - Sra. Presidente, caros colegas Deputadas 
e Deputados, quero fazer aqui inicialmente uma sau-
dação à Presidente Dilma Rousseff por ter apoiado o 
PLP nº 591/10, que reformula o SIMPLES, aumenta 
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faixas, para que os micros e pequenos empreendedo-
res deste País possam ter uma tributação mais justa. 
A maior faixa foi de 2,4 milhões para 3,6 milhões. É 
uma grande vitória da microempresa.

Quero registrar também, Sra. Presidente, que 
acabo de dar entrada na Mesa a projeto de lei que dis-
põe sobre o uso de títulos da dívida pública mobiliária 
federal interna em operações de securitização, o que 
permitirá que parte da nossa dívida interna seja utiliza-
da para projetos de infraestrutura social e econômica.

É uma iniciativa que tomo. Estou dialogando com 
o Ministério da Fazenda e espero com isso dar uma 
contribuição para o desenvolvimento do nosso País.

Muito obrigado.
 O SR. PADRE JOÃO (PT-MG. Sem revisão do 

orador.) – Saúdo a Presidente Benedita da Silva e a 
Deputada Aline Corrêa. Socializo com os nobres pa-
res o nosso trabalho na Subcomissão do Agrotóxi-
co. Contamos sempre com a presença do Deputado 
Amauri Teixeira.

Hoje iremos visitar a Fazenda Malunga, uma 
experiência agroecológica. Não basta o nosso traba-
lho de combate ao uso do agrotóxico. Alguns profeti-
zam que em 50, 60 anos se haverá mais agrotóxico, 
que estará totalmente superado. Esperamos que isso 
aconteça antes, porque as pessoas têm direito a uma 
alimentação segura, sem nenhum resíduo de veneno.

A Subcomissão do Agrotóxico possui uma agenda 
positiva na direção de uma política de apoio à produ-
ção agroecológica. 

Esta Casa já aprovou vários incentivos, até de-
sonerou a importação de agrotóxicos. Então, quais 
devem ser nossas ações para incentivar a produção 
agroecológica, assegurando a todos uma alimentação 
saudável?

Não basta produzirmos em quantidade, temos 
que produzir também com qualidade. E um quesito 
importante para que haja qualidade é não haver ne-
nhum tipo de veneno.

No Brasil os dados da ANVISA mostram a existên-
cia de resíduos de venenos. Venenos cujo uso é proi-
bido no Brasil estão chegando à mesa dos brasileiros.

No dia 25 haverá o lançamento do vídeo O Ve�
neno Está na Mesa, de Silvio Tendler.

Obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Benedita da Silva) – Obri-

gada, Deputado.
 O SR. CARLINHOS ALMEIDA (PT-SP. Sem re-

visão do orador.) – Da mesma forma que fez o Depu-
tado Amauri Teixeira, quero saudar V.Exa., Deputada 
Benedita da Silva, e a Deputada Aline Corrêa, duas 
mulheres que hoje estão conduzindo os trabalhos no 
início desta sessão. Sem dúvida nenhuma, deve crescer 

cada vez mais a participação das mulheres na política, 
nas decisões do País.

Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero 
registrar indicação que fiz ao Governo da nossa Pre-
sidente Dilma pleiteando a ampliação do aeroporto da 
cidade de São José dos Campos, um aeroporto ainda 
pequeno. Temos lá duas companhias operando, mas 
nos 5 primeiros meses deste ano o aeroporto prati-
camente já esgotou a sua capacidade de operação.

Sra. Presidenta Benedita da Silva, só para que 
V.Exa. tenha ideia, em 5 meses mais de 80 mil passa-
geiros utilizarão esse terminal, número praticamente 
igual ao de todo o ano de 2010.

Sabemos das limitações de infraestrutura aero-
portuárias no Brasil. Sabemos do gargalo que existe, 
especialmente, em Cumbica, em Congonhas. Hoje o 
aeroporto de Campinas, Viracopos, já é bem utilizado. 
Fala-se sempre da necessidade de mais um grande 
aeroporto no Estado de São Paulo. E nós queremos 
aqui defender essa ideia. Aliás, durante a campanha, 
a própria Presidenta Dilma se referiu à necessidade 
de aproveitarmos melhor o aeroporto de São José 
dos Campos.

Dessa maneira, queremos registrar nossa indi-
cação e reforçar nosso apoio para que o aeroporto de 
São José dos Campos seja melhor aproveitado.

Obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Benedita da Silva) – Obri-

gada, Deputado.
 A SRA. PRESIDENTA (Benedita da Silva) – Com 

a palavra o Deputado Fernando Marroni.
O SR. FERNANDO MARRONI (PT-RS. Sem re-

visão do orador.) – Sra. Presidenta, quero fazer desta 
tribuna um registro sobre a aprovação do funcionamento 
do Laboratório de Análise do Leite da EMBRAPA Clima 
Temperado, em Pelotas. Desde 2007 esse laboratório 
estava dependendo de autorização do Ministério da 
Agricultura.

No início deste ano a EMBRAPA o equipou com 
a segunda linha de equipamentos, e pode assim ter 
registrado pelo Ministério da Agricultura o primeiro labo-
ratório de análise do leite público do Rio Grande do Sul. 

Até hoje os produtores de leite da minha região 
– são mais de 12 mil produtores – eram obrigados a 
enviar a sua amostra de leite para Passo Fundo, a mais 
de 600 quilômetros da nossa região, e as análises che-
gavam com atraso, o que não resolvia o problema dos 
produtores. Por conta desse atraso, eles não podiam 
fazer a correção na produção. Então, penso que é um 
importante avanço para a bacia leiteira da metade sul 
do Rio Grande.

Sr. Presidente, quero agradecer ao Ministro Wag-
ner Rossi, muito solícito quanto a nossa demanda. Hoje 
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o laboratório da Embrapa poderá gerar uma economia, 
para a cadeia produtiva da nossa região, de mais de 
100 mil reais por mês por conta do valor que pagavam 
pela análise do leite. Agora a Embrapa Clima Tempe-
rado, de Pelotas, fará essa análise e dará o pronto re-
sultado e a pronta resposta aos produtores para que 
eles possam corrigir a produção e não ter mais perdas.

Nossos agradecimentos, portanto, ao Governo, 
especialmente ao Ministro Wagner Rossi.

Muito obrigado, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Benedita da Silva) – Obri-

gada, Deputado.
 O SR. VALDIR COLATTO (PMDB-SC. Sem re-

visão do orador.) – Sra. Presidente Benedita da Silva, 
é uma satisfação vê-la na presidência desta Casa.

Quero dizer que nós estamos apresentando re-
querimento à Mesa para que seja enviado o Projeto 
nº 767, de 2011, de autoria do Deputado Lincoln Por-
tela, para a Comissão de Agricultura. O projeto exige 
a rotulagem de produtos que contenham carne suína.

É uma discriminação, é um alerta, como se a 
carne suína não fosse de alta qualidade, alimentação 
necessária na mesa dos brasileiros e para a exportação. 

Nós não entendemos. Só se há discriminação 
religiosa, como ocorre em alguns países que não con-
somem carne suína.

No Brasil, é discriminação. Está na hora de parar-
mos de proibir tudo o que vem da agricultura. Temos de 
controlar a qualidade, mas não proibir tudo o que se faz 
na agricultura, dificultando a vida dos produtores rurais.

É este o requerimento. 
 O SR. DOMINGOS DUTRA (PT-MA. Sem revisão 

do orador.) – Sra. Presidenta, o Amapá passou a ser 
conhecido como o Estado onde um Senador da Re-
pública e uma Deputada Federal foram cassados sob 
acusação de terem comprado 2 votos por 26 reais. O 
Amapá também passou a ser conhecido como o Esta-
do que José Saddam Mubarak usa para se esconder.

Eu não sabia que o Estado de Amapá era tam-
bém polo turístico. Na Operação Voucher, os 4 milhões 
desviados se destinavam a treinar 1.900 técnicos em 
turismo no Estado de Amapá. Esse número expressi-
vo de técnicos de turismo no Estado do Amapá, que 
não é polo turístico, gera motivos suficientes para in-
vestigação.

Portanto, palmas para a Polícia Federal, palmas 
para a Presidente Dilma. O combate à corrupção não 
tem fronteira, não tem partidos. Repito: temos que 
aplaudir a Presidente Dilma pela faxina. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidenta, dentro de pro-
gramação que objetiva realçar o transcurso de mais 
um aniversário de emancipação política do tradicio-

nal Município de Quixeramobim, haverá, à noite de 
amanhã, o lançamento do livro de autoria do poeta e 
escritor César Barreto, Diretor do Departamento de 
Estradas de Rodagem do Ceará, e intelectual que se 
tem projetado em nossos círculos culturais, em razão 
de seu talento fulgurante.

A terra do lendário Antonio Conselheiro terá, as-
sim, a oportunidade de identificar o incontestável valor 
de um conterrâneo ilustre, que pertence a um clã dos 
mais prestigiosos na Zona Norte do Estado, filho que é 
do saudoso ex-Deputado Federal Cesário Barreto, que 
exerceu mandato nesta Casa, fazendo-o de maneira 
proficiente, atento à defesa dos legítimos interesses 
de nossa unidade federada e do próprio País.

Na obra sobre a personalidade de Joaquim Bar-
reto Lima, ex-Prefeito sobralense e destacado mem-
bro de nossa Assembleia Legislativa, são postos em 
destaque aspectos da vida política daquele líder, que 
sempre demonstrou preocupação em promover o nosso 
desenvolvimento, atendendo, como Prefeito que foi, as 
postulações de camadas mais carentes da comunida-
de que o elegeu para dirigir os destinos daquela urbe.

O Prefeito Municipal, Edmilson Junior, o Vice e 
Vereadores, além dos Deputados Estaduais Cirilo Pi-
menta e Rômulo Coelho, incumbem-se de coparticipar 
da noite de autógrafos, após o que o laureado autor 
será galardoado com o título de Cidadão de Quixera-
mobim, aprovado, por unanimidade, pelo Poder Legis-
lativo de forma consensual, num reconhecimento aos 
seus méritos incontáveis.

Ao registrar, desta tribuna, mais um ano de eman-
cipação daquela histórica comuna, compartilho da ale-
gria de seus filhos e rendo o tributo de minha amizade 
a César Barreto, graduado pela Universidade de Bra-
sília e ora projetado na administração de Cid Ferreira 
Gomes, à frente de importante área da Secretária de 
Infraestrutura, sempre revelando a sua preocupação 
em manter-se numa linha assinalada por princípios 
éticos inafastáveis.

Sra. Presidenta, é este o realce que quero dar ao 
aniversário de Quixeramobim e ao lançamento dessa 
obra do escritor César Barreto Lima.

A Sra. Benedita da Silva, § 2º do art. 18 
do Regimento Interno, deixa a cadeira da presi�, deixa a cadeira da presi�
dência, que é ocupada pela Sra. Aline Corrêa, 
§ 2º do art. 18 do Regimento Interno.

 A SRA. PRESIDENTA (Aline Corrêa) – Conce-
do a palavra à nobre Deputada Benedita da Silva, por 
1 minuto.

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Sem re-
visão da oradora.) – Sra. Presidenta, Sras. e Srs. De-
putados, tive a honra de relatar a Mensagem 117, de 
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2011, do Poder Executivo, que submeteu a esta Casa 
o texto do acordo de cooperação técnica entre o Brasil 
e o Lesoto, celebrado no ano passado.

O Reino do Lesoto é um pequeno e montanhoso 
país da África onde mais de 80% da população vive 
da agricultura de subsistência e onde a expectativa de 
vida não ultrapassa a 51 anos de idade. Envoltos no 
seu tradicional “kobo”, o cobertor de lã que todos os 
habitantes das montanhas levam consigo, milhares de 
habitantes do Lesoto vivem dias de grande esperança 
com a aproximação dos países amigos. Esse acordo 
também prevê cooperação trilateral, incluindo parcerias 
com organizações internacionais e agências regionais.

O país registra 18 mil mortes por ano por causa 
do vírus HIV e já é o terceiro país mais afetado pelo 
HIV em números relativos em todo o mundo. Há cer-
ca de 100 mil órfãos da doença, cerca de 5% do total 
da população. 

Gostaria que fosse feito o registro total da mi-
nha fala. 

A SRA. PRESIDENTA (Aline Corrêa) – Obrigada, 
Deputada Benedita.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELA ORADORA

Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, tive a 
honra de relatar a Mensagem 117, de 2011, do Poder 
Executivo, que submeteu a esta Casa o texto do acor-
do de cooperação técnica entre o Brasil e o Lesoto, 
celebrado no ano passado.

O acordo tem como objetivo promover a coo-
peração técnica em diversas áreas e será o primeiro 
instrumento bilateral entre os países.

Embora o acordo possua características similares 
a outros instrumentos assinados com outros países, 
gostaria de destacar a importância dessa aproxima-
ção, seja por razões comerciais, seja por questões 
humanitárias.

O Reino do Lesoto é um pequeno e montanhoso 
país da África onde mais de 80% da população vive 
da agricultura de subsistência e onde a expectativa de 
vida não ultrapassa aos 51 anos de idade. Envoltos no 
seu tradicional “kobo”, o cobertor de lã que todos os 
habitantes das montanhas levam consigo, milhares de 
habitantes do Lesoto vivem dias de grande esperança 
com a aproximação dos países amigos. Esse acordo 
também prevê cooperação trilateral, incluindo parcerias 
com organizações internacionais e agencias regionais.

O País registra 18 mil mortes por ano por causa 
do vírus HIV e já é o terceiro país mais afetado pelo 
HIV em números relativos em todo o mundo. Há cer-
ca de 100 mil órfãos da doença, cerca de 5% do total 
da população.

O Brasil, que possui um dos mais elogiados pro-
gramas de prevenção da AIDS, poderá com certeza 
colaborar com ajuda técnica aos médicos e profissionais 
de saúde do País. Também poderemos colaborar em 
áreas de pesquisa agropecuária, produção de alimen-
tos e questões relacionadas a saúde pública e nutrição.

A experiência brasileira na redução da miséria 
extrema através dos programas de transferência de 
renda também poderá ser estudada e adaptada aos 
países africanos O Brasil pode e deve transferir expe-
riências exitosas aos países amigos.

A África enfrenta muitos desafios, e esse estrei-
tamento com o Brasil pode ajudar ambos os países 
com bons modelos de boas experiências comerciais 
e de gestão pública.

Muito obrigada.
 O SR. JAIR BOLSONARO (PP-RJ. Sem revisão 

do orador.) – Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, 
como se não bastasse o Governo e sua equipe econô-
mica anunciarem que, no corrente ano, os servidores 
civis e militares não terão qualquer recomposição sala-
rial, o Governo agora quer aprovar a toque de caixa o 
PL 1.992, de 2007, que trata do Regime de Previdência 
Complementar para os servidores civis. Ou seja, coloca 
para todos, como limite de aposentadoria e pensão, o 
valor máximo pago aos benefícios do Regime Geral 
de Previdência Social, ou seja, R$3.689,00. 

E agora o Relator cogita também colocar no pro-
jeto os colegas integrantes das Forças Armadas e das 
forças auxiliares. Ou seja, o limite de aposentadoria e 
pensão desses servidores também ficaria no teto de 
R$3.689,00. 

A única certeza que podemos ter neste Governo 
é que pior tudo poderá ficar.

Obrigado, Sra. Presidenta.

Durante o discurso do Sr. Jair Bolsonaro, 
a Sra. Aline Corrêa, § 2º do art. 18 do Regi�§ 2º do art. 18 do Regi�
mento Interno, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pela Sra. Benedita da Silva, § 
2º do art. 18 do Regimento Interno.

 A SRA. PRESIDENTA (Benedita da Silva) – 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Daniel Almeida.

O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB-BA.) – 
Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, quero cumpri-
mentar o Prefeito Isaac Carvalho, de Juazeiro, Estado 
da Bahia, que, no último dia 5, recebeu a Presidenta 
Dilma Rousseff e teve a oportunidade de entregar 1.500 
casas do Minha Casa, Minha Vida – e mais mil casas 
serão entregues nos próximos dias.

Além disso, o Prefeito assinou vários convênios, 
como o que visa ao melhoramento urbano – 48 milhões 
de reais vão beneficiar diversos bairros do Município 
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–, e reabriu a Ponte Presidente Dutra, que estava pas-
sando por um processo de duplicação e foi entregue 
no último dia 5.

Quero ainda cumprimentar o Município de Jua-
zeiro por receber agora – isso vai ser anunciado pela 
Presidenta Dilma – uma unidade do Instituto Federal 
de Educação Tecnológica. Juazeiro, juntamente com 
outros oito Municípios da Bahia, receberá uma unida-
de de educação tecnológica.

Também no dia 5, foi aberta a Conferência Muni-
cipal de Saúde, na qual se destacaram os avanços al-
cançados pelo Município e por toda a região na área de 
saúde. O Secretário de Estado da Saúde, Jorge Solla, 
destacou Juazeiro por praticar as melhores ações de 
saúde no Estado da Bahia.

Portanto, o Prefeito Isaac Carvalho e toda a comu-
nidade de Juazeiro estão de parabéns e comemoram 
esses êxitos obtidos a partir de uma boa parceria com 
o Governo Federal e também com o Governo Estadual.

Era o que tinha a dizer, Sra. Presidenta.
A SRA. PRESIDENTA (Benedita da Silva) – Com 

a palavra a Deputada Jô Soares. Que Jô Soares! Jô 
Moraes! Desde ontem, nós estamos mudando seu 
nome, Deputada Jô Moraes. Na Comissão, ontem, foi 
a mesma coisa!

A SRA. JÔ MORAES (Bloco/PCdoB-MG. Sem 
revisão da oradora.) – Sra. Presidenta, essa é a maior 
demonstração do poder da mídia. Entre Jô Soares e 
Jô Moraes, sem dúvida nenhuma, nossa memória se 
lembra sempre do grande entrevistador.

Eu queria, neste momento, Sra. Presidenta, re-
gistrar um dado que nos preocupa muito: neste País, 
a cada dia 23 motociclistas morrem em acidente.

Nos últimos 10 anos, o crescimento dos aciden-
tes e das mortes no trânsito envolvendo motoqueiros 
chegou ao percentual de 750%. 

Por isso, considero que esta Casa, além de se 
preocupar com o trânsito em geral, deve tomar medidas 
que possam proteger essas vítimas e seus familiares, 
que nem sequer têm alternativas para sobrevivência. 
As famílias desses motociclistas ficam desprotegidas 
quando ocorre um acidente, que em muitos casos é 
um acidente de trabalho e deve ser tratado como tal.

Quero deixar registrada nos Anais desta Casa 
essa preocupação, Sra. Presidenta.

A SRA. PRESIDENTA (Benedita da Silva) – Obri-
gada, Deputada.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELA ORADORA

Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, 23 pes-
soas morrem por dia em acidentes de motos no País. 
O número de vítimas de acidentes envolvendo este 

tipo de veículo no Brasil subiu 753,8% no período de 
1998 a 2008. Já 43,6% dos que sobrevivem aos aci-
dentes têm lesões. Acidentes com motos são a prin-
cipal causa de paraplegia e tetraplegia. De cada 100 
mil brasileiros que ficam com sequelas em acidentes 
de moto, 4 mil têm lesão medular. O montante já su-
pera os lesionados por armas de fogo. A Organização 
Mundial da Saúde calcula que a cada 90 segundos 
morre um motoclista no mundo.

Apenas 5% do total das vítimas dessa carnificina 
não sofrem danos físicos. Os motivos desse quadro 
são fáceis de serem percebidos: motociclistas ficam 
completamente vulneráveis no trânsito, já que expos-
tos diretamente ao choque com veículos ou objetos 
fixos, ou seja, muito mais sujeitos a traumas múltiplos 
e de maior gravidade. Soma-se a isso o verdadeiro 
caos que é o trânsito de nossas grandes cidades, a 
falta de educação, de civilidade no ir e vir, a deficiên-
cia do transporte público. A opção pela moto se dá em 
razão dos baixos preços dos veículos, das facilidades 
de financiamento, do baixo consumo de combustível, 
enfim, dos atrativos que tornam o transporte a opção 
de inúmeros trabalhadores brasileiros.

Mas não podemos ficar como meros especta-
dores, mesmo porque essa realidade tem um custo 
social e mesmo financeiro altíssimo. São milhares de 
brasileiros internados anualmente, faltando ao traba-
lho, deixando órfãos, famílias destruídas e desestru-
turadas. É preciso uma ação enérgica e decisiva do 
poder público no sentido de mudar essa realidade, de 
frear essa mortandade e essa morbidade. Precisamos 
nos integrar a uma rede de cobrança por um basta! 
Estamos falando de vidas, não de meras estatísticas.

Quero aqui também registrar e novamente cobrar 
da CEMIG uma solução para impedir a explosão de buei-
ros em minha Belo Horizonte. Ontem, mais uma caixa da 
companhia de eletricidade explodiu em plena área cen-
tral, fazendo mais um ferido, isso em menos de 1 mês.

Se falta uma política de manutenção, que ela seja 
empreendida. O que não se pode é colocar pessoas 
em risco de queimaduras, de fraturas, de cortes, de 
lesões graves e até de morte como se estivéssemos 
em guerra. Bueiros explodindo não pode fazer parte do 
cotidiano dos belo-horizontinos. Não mesmo!

Era o que tinha a dizer.
O SR. SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO (PT-BA. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, Sras. e Srs. 
Deputados, hoje, 11 de agosto, é o Dia do Advogado. 
A advocacia é tida como umas das profissões mais 
antigas e tradicionais na história da humanidade, e foi 
na Roma Antiga que ficou conhecida a representação 
judicial por meio dos advocati, que eram os represen-
tantes judiciais da época.
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No Brasil, a história do Direito existe desde a In-
dependência, pois já se realizavam debates na Assem-
bleia Constituinte, e depois na Assembleia Legislativa, 
em prol da criação dos cursos jurídicos. Mas somente 
em 1824 foi redigida no Brasil a primeira Constituição. 
Porém, não bastavam leis, sem alguém que as execu-
tasse. Assim, em 11 de agosto de 1827, o Imperador 
Dom Pedro II criou os dois primeiros cursos de Direito 
no País, um em Olinda, no Mosteiro de São Bento, e 
outro em São Paulo, no Largo do São Francisco. Daí 
por que o Dia do Advogado é comemorado em 11 de 
agosto.

Duarte Peres foi o primeiro advogado brasileiro, 
e a OAB, a Ordem dos Advogados no Brasil, foi cria-
da em 1930.

Era esse o registro, Sra. Presidenta.
Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, não 
seria exagero algum afirmar que 11 de agosto, dia 
da criação dos cursos jurídicos no País, representa 
a data escolhida para dignificarmos e ressaltarmos 
com maior destaque a classe advocatícia, composta 
por profissionais representantes da mais importante 
entidade da sociedade civil organizada. 

Podemos dizer que o exercício da advocacia 
reflete a verdadeira voz da cidadania. A advocacia 
é tida como umas das profissões mais antigas e tra-
dicionais na história da humanidade, e foi na Roma 
antiga que ficou conhecida a representação judicial 
por meio dos advocati, que eram os representantes 
judiciais da época. 

No Brasil, a história do Direito existe desde a 
Independência, pois já se realizavam debates na As-
sembleia Constituinte, e depois na Assembleia Legis-
lativa, em prol da criação dos cursos jurídicos. Mas foi 
somente em 1824 que foi redigida no Brasil a primeira 
Constituição. Porém, não bastavam leis sem alguém 
que as executasse. Assim, em 11 de agosto de 1827, 
o Imperador criou os dois primeiros cursos de Direito 
no País, um em Olinda, no Mosteiro de São Bento, e 
outro em São Paulo, no Largo São Francisco. Daí a 
instituição do Dia do Advogado para ser comemorado 
em 11 de agosto. 

Duarte Peres foi o primeiro advogada brasileiro. 
A criação da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) 
só veio em 1930, numa época em que advogados e 
juristas já participavam ativamente da movimentação 
em torno da renovação e das mudanças na política 
do País. 

Atualmente, a Constituição Federal de 1988 alçou 
a advocacia ao patamar de “preceito constitucional”, 
preservando sua atividade estritamente privada, como 
prestadora de serviços de interesse coletivo.

A arte de advogar exige antes de tudo paixão. O 
advogado deve em sua arte, nos tempos atuais, mais do 
que nunca, assumir a dimensão social de sua profissão. 
Os advogados representam, perante um dos poderes 
do Estado, os anseios e aspirações da sociedade. E 
nessa tarefa devem procurar a correta aplicação da 
lei e sobretudo a perseguição do justo, contribuindo, 
assim, para o aprimoramento da vida em sociedade. 

A arte de advogar exige muito mais do que a 
escolha por essa nobre profissão. A arte de advogar 
exige acima de tudo amor, dedicação, comprometimen-
to, e principalmente uma incansável busca pela justi-
ça. Advogar exige estudo, pesquisa, coragem e ainda 
muita estratégia. Sim, o bom advogado é na verdade 
um grande estudioso, um empenhado pesquisador e 
também arrojado estrategista. 

É sempre importante destacar que o advogado é 
peça essencial para a administração da justiça e instru-
mento básico para assegurar a defesa dos interesses 
das partes em juízo. 

Desta forma, não é exagero algum afirmar que, 
sem advogado, nosso mundo seria no mínimo injusto. 
Parabéns a você, Advogado, por fazer parte de uma 
classe que prima pela justiça.

Era o que tinha a dizer.
O SR. EROS BIONDINI (Bloco/PTB-MG. Sem 

revisão do orador.) – Sra. Presidente, ontem, apro-
vamos na Comissão de Seguridade Social e Família 
o Projeto de Lei nº 6.719/09 – V.Exa. estava lá, e na 
sua pessoa agradeço a todos os pares  –, a chamada 
Lei Joana Maranhão, que trata dos crimes ligados à 
pedofilia: acaba com a prescrição após a maioridade 
para a denúncia contra o agressor.

Sou Relator do projeto. Durante meses, conver-
sei com os colegas, batalhando pela sua aprovação.

A nova lei acabará ou pelo menos diminuirá a im-
punidade, considerada pela ONU a grande motivadora 
desses crimes hediondos praticados contra as pessoas 
mais indefesas, que são justamente as nossas crian-
ças, que, às vezes com 1 ano, 2 anos, 5 anos, já são 
vitimadas, violentadas sexualmente.

Quero concluir, Sra. Presidente, dizendo aos 
colegas que de 15 a 21 deste mês será realizada em 
Madri a Jornada Mundial da Juventude, que reunirá 
2,5 milhões de jovens de todos os países.

Estarei lá em missão oficial. Por quê? Porque 
estamos batalhando para que em 2013 a Jornada 
Mundial da Juventude seja no Brasil. E tudo indica que 
será aqui. Sendo assim, 5 milhões de jovens virão ao 
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Brasil, talvez um número de turistas maior do que o 
dos que virão para a Copa e para as próprias Olimpía-
das. Portanto, será uma viagem muito importante para 
o Congresso, para a Câmara dos Deputados, porque 
faremos todo um esforço, em comitiva oficial, com este 
Deputado representando a Câmara dos Deputados e 
o Presidente, para trazermos a Jornada Mundial de 
2013 para o Brasil.

Muito obrigado.
 O SR. FERNANDO TORRES (DEM-BA. Sem 

revisão do orador.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, senhoras e senhores, a Operação Voucher, 
da Polícia Federal, prendeu o Secretário Colbert Mar-
tins, que é de Feira de Santana, na Bahia. 

Porém, até o momento não vejo nada contra o 
ex-Deputado Colbert Martins. Espero que a Polícia Fe-
deral aja com muita honestidade e sem perseguição a 
ninguém e que, o mais rápido possível, diga o verda-
deiro motivo de o ex-Deputado estar preso.

Deputado Valmir, o Município de Feira de Santana, 
a imprensa de Feira de Santana, o cidadão de Feira 
de Santana, que é a cidade do ex-Deputado Colbert, 
estão perplexos. Até o momento, ninguém sabe qual 
é o verdadeiro motivo de Colbert estar preso.

Colbert está na Secretaria há 90 dias, e, pelo 
que consta na imprensa – a pouco os Deputados têm 
acesso, assim como o público brasileiro  –, sabemos 
pouco do que realmente aconteceu. O ex-Deputado 
Colbert, homem de bem, teve sua vida pública acabada 
sendo preso, algemado e fotografado nessa condição 
pela Polícia Federal. 

Espero que a Polícia Federal, o mais rapidamen-
te possível, mostre à população brasileira e principal-
mente ao cidadão de Feira de Santana – a terra natal 
de Colbert Martins, e minha terra natal também  –, o 
verdadeiro motivo por que Colbert Martins está pre-
so. Porque, até o momento, Sra. Presidente, não vejo 
motivo algum de o ex-Deputado Federal estar preso. 
Não vejo motivo algum de o ex-Deputado Federal ser 
algemado e fotografado diante de toda a imprensa na-
cional ao ser preso pela Polícia Federal.

Soube de uma ligação telefônica em que Depu-
tado pediu que se agilizasse o processo do Amapá. É 
uma obrigação do Deputado trabalhar para liberar... 
Se roubaram o dinheiro, se o dinheiro foi fruto de al-
gum tipo de roubo no Amapá, isso não é culpa do ex-
-Deputado Colbert Martins.

Espero que a Polícia Federal, o mais rapidamente 
possível, resolva esse problema, que está manchando 
a imagem do ex-Deputado Colbert, que é um homem 
de bem, um homem sério.

Toda a cidade de Feira de Santana está perplexa 
em saber que um filho da terra está preso por motivo 

até o momento não mencionado. Não foi mencionado 
ainda o motivo. Eu, como Deputado Federal, não sei 
qual foi o verdadeiro motivo. 

Espero que algum Deputado possa vir aqui di-
zer, se estiver sabendo, qual é o verdadeiro motivo 
pelo qual o ex-Deputado Federal está preso, porque 
eu não sei. Não tenho o que dizer à imprensa de 
Feira de Santana, não tenho o que dizer ao povo de 
Feira de Santana.

Muito obrigado, Sra. Presidente, pelo tempo ce-
dido.

 A SRA. ALINE CORRÊA (PP-SP. Sem revisão 
da oradora.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
ocupo esta tribuna para esclarecer a esta Casa algu-
mas inverdades publicadas em reportagem da revista 
ISTOÉ desta semana. 

Na matéria intitulada Um mensaleiro dá as cartas 
no PP, sou citada como uma espécie de braço par-
lamentar do meu pai, o ex-Deputado Federal Pedro 
Corrêa. O que não é verdade.

Ao longo desses meus dois mandatos de Depu-
tada Federal, eleita pelo Estado de São Paulo, tive – e 
continuo tendo – pela imprensa o respeito que a ativi-
dade jornalística merece. Comungo da mesma opinião 
da Presidente Dilma de que é papel dos veículos de 
comunicação informar, apurar e denunciar todo tipo de 
irregularidade, sempre de forma rápida e ágil. Porém, 
como Parlamentar que sou, nunca neguei esse direi-
to à imprensa. Sempre me coloquei à disposição para 
ser ouvida e falar sobre qualquer assunto. No caso da 
revista ISTOÉ, não houve oportunidade para que eu 
pudesse esclarecer o teor da reportagem.

Peço, portanto, Sra. Presidente, meus caros co-
legas, atenção para que eu mesma possa falar sobre 
alguns pontos abordados pela revista ISTOÉ, a come-
çar pela relação com o meu pai, que sempre foi uma 
relação familiar. Como pai e filha, admiramos um ao 
outro, o que é natural em uma família como a nossa, 
que cultiva os laços familiares. Foi dessa forma que 
cresci e fui educada, sabendo o valor da família e do 
respeito às pessoas. 

A mesma reportagem insinua que meu pai sem-
pre quando vem a Brasília costuma ficar hospedado 
em minha casa, o que tem interferido no meu trabalho 
parlamentar. Também não é verdade. Quando está em 
Brasília, ele desfruta de outras opções. 

Quanto à suposta interferência relatada pela IS�
TOÉ em meu trabalho, essa nunca existiu. Tenho focado 
meu mandato em projetos e ações para os Municípios 
do interior de São Paulo, com aprovação de emendas 
que obedecem ao rigor parlamentar exigido pelas Co-
missões desta Casa.
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A minha independência do meu pai teve início 
quando, aos 20 anos, deixei Pernambuco, Estado onde 
nasci e do qual tenho orgulho e lembranças maravilho-
sas. Passei a ter como endereço São Paulo. Lá, cons-
tituí com dignidade a minha carreira política e ganhei 
minha própria família.

Aproveito o instante para reafirmar a minha gra-
tidão e o meu compromisso com esse Estado que me 
acolheu e me elegeu para representá-lo nesta Casa, 
pelo segundo mandato consecutivo. E digo que, des-
de o meu primeiro mandato, tenho me pautado pelos 
problemas das mulheres e por assuntos relacionados 
à saúde, ao bem-estar social e ao desenvolvimento 
dos Municípios, sempre focando numa agenda posi-
tiva para o desenvolvimento e a qualidade de vida do 
povo brasileiro.

Embora isso não tenha sido ponto de importância 
para a reportagem da revista ISTOÉ, quero deixar bem 
claro que a equipe que trabalha comigo tem um perfil 
técnico, mais do que político, com formação acadêmica 
para me subsidiar nos projetos que são desenvolvidos. 
Nos últimos 2 anos, apresentei mais de 20 propostas, 
diversas relatorias à Casa para votação. Defendo os 
Municípios paulistas, auxiliando na conquista dos re-
cursos, trabalhando com muito empenho para levar 
projetos necessários para a qualidade de vida da mi-
nha região e de todo o Estado de São Paulo.

Encerro este pronunciamento reafirmando, mais 
uma vez, o meu respeito aos órgãos de imprensa. 
Estarei sempre à disposição de todos para quaisquer 
esclarecimentos que se façam necessários. 

Tenho compromisso com o meu partido e com 
a política de desenvolvimento social do Governo da 
Presidente Dilma.

Muito obrigada, Sra. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELA ORADORA

LEI MARIA DA PENHA

Sra. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, ve-
nho mais uma vez a esta tribuna para abordar um tema 
que, infelizmente, está muito longe de chegar ao seu 
esgotamento.

Estamos diante de nova estatística estarrecedora, 
revelada por recente estudo da Fundação Perseu Abra-
mo: a cada 2 minutos, cinco mulheres são vítimas de 
agressão no Brasil. Há 10 anos, essa situação era ainda 
pior, um caso de espancamento a cada 15 segundos. 

Atribuo, Sra. Presidente e nobres pares, a dimi-
nuição do número de mulheres agredidas entre 2001 
e 2010 à Lei Maria da Penha, que está completando 
5 anos e que é considerada pelo Fundo de Desenvol-

vimento das Nações Unidas para a Mulher, organismo 
da ONU, como uma das três melhores leis do mundo.

Mas antes de falar da importância da Lei Maria da 
Penha, quero me aprofundar mais no estudo da Fun-
dação Perseu Abramo, uma instituição conceituada e 
respeitada por ter sua identidade firmada na democra-
cia brasileira. A pesquisa por ela realizada ouviu 2.365 
mulheres e 1.181 homens, com mais de 15 anos, em 
25 Estados. Desse total, 85% disseram conhecer a lei e 
80% asseguraram aprovar a legislação que pune com 
a prisão o homem acusado da agressão.

O estudo traz ainda dados sobre o que os ho-
mens pensam sobre a violência contra as mulheres. 
Enquanto 8% admitem já ter adotado a covarde postura 
de agressor, 48% dizem que conhecem um amigo que 
agride a esposa e 25% têm parentes que batem nas 
companheiras. Mas o mais surpreendente da pesqui-
sa é que, entre os que assumem praticar a violência, 
14% acreditam ter agido bem e 15% declaram que 
voltariam a agredir. 

Apesar de todos esses dados, repito, estarrece-
dores, reconheço que o Brasil avançou muito desde 
o advento da Lei Maria da Penha. Afinal, Sras. Depu-
tadas e Srs. Deputados, estamos falando de um ins-
trumento de defesa das mulheres que triplicou a pena 
para agressões domésticas, permitiu que agressores 
fossem presos em flagrante, acabou com as penas 
pecuniárias (aquelas em que o réu é condenado a 
pagar cestas básicas ou multas) e trouxe uma série 
de medidas para proteger a mulher agredida, como a 
determinação da saída do agressor de casa.

Mesmo assim, apesar de todos os avanços, os 
dados da Fundação Perseu Abramo servem de alerta 
para a necessidade de nossa atuação, como Parla-
mentares, para que a Lei Maria da Penha seja efeti-
vamente aplicada em nosso País. A violência contra a 
mulher é um problema social e, como tal, exige políti-
cas públicas. É muito importante tornar mais severas 
as medidas contra os agressores. Mas é ainda mais 
importante garantir que essas leis sejam efetivamente 
cumpridas, oferecendo estrutura e mecanismos com-
patíveis e suficientes para sua aplicação. 

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
 O SR. CLEBER VERDE (Bloco/PRB-MA. Sem 

revisão do orador.) – Sra. Presidente, o Maranhão é um 
Estado de muitas riquezas, a começar pela sua gente, 
pelo seu povo. O potencial turístico, certamente, é um 
dos maiores do País, como nos Lençóis Maranhenses 
e na região das águas em Carolina. 

Recentemente, Sra. Presidente, o Maranhão des-
cobriu uma grande fonte de gás natural, e o Município 
de Santo Antônio dos Lopes, que faz parte da Bacia do 
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Parnaíba, onde se avalia que há uma segunda Bolívia 
no Brasil, exatamente no potencial de gás natural, vive 
hoje uma grande expectativa. 

Quero aproveitar a oportunidade para pedir ao 
Governo Federal e ao Governo do Estado que possa-
mos contribuir para a capacitação, a qualificação dos 
jovens, dos trabalhadores, da população não só de 
Santo Antônio dos Lopes, mas também da região cir-
cunvizinha, ou seja, dos Municípios vizinhos a Santo 
Antônio dos Lopes, que vai receber, Sra. Presidente, 
duas termelétricas.

Tenho certeza de que há uma grande expectativa 
naquela população, na juventude daquele Município, 
no tocante à oportunidade de trabalho, para que não 
possamos construir uma termelétrica e recepcionar 
empregados de fora. 

Que possamos, então, qualificar os jovens de lá, 
os trabalhadores, prepará-los para essa grande em-
preitada, para esse grande investimento, com o qual, 
certamente, junto com a Refinaria Premium e outros 
investimentos no Estado, vamos conseguir alavancar 
e fazer com que o Maranhão, de fato, saia do status 
quo em que se encontra, fazer com que o Maranhão, 
de fato, alcance sua grandeza e se transforme num 
Estado rico, como potencialmente é.

Portanto, quero pedir ao Governo Federal todo 
o esforço para qualificar e capacitar a juventude, os 
trabalhadores do Estado do Maranhão, especialmente 
da região de Santo Antônio dos Lopes.

Muito obrigado, Sra. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Cleber Verde, a 
Sra. Benedita da Silva, § 2º do art. 18 do Regi�§ 2º do art. 18 do Regi�
mento Interno, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 3º 
Secretário.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
uma breve intervenção, concedo a palavra ao ilustre 
Deputado Costa Ferreira.

O SR. COSTA FERREIRA (PSC-MA. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, quero dar como lido 
pronunciamento em que nós aplaudimos a criação da 
Frente Parlamentar Mista em Defesa da Saúde da Mu-
lher, por ser de direito e respeito à justiça. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, como in-
condicional defensor dos direitos da mulher, filiei-me 
esta semana à Frente Parlamentar Mista em Defesa 
da Saúde da Mulher. 

A Frente será um instrumento de busca de direitos 
e base de apoio aos reclamos das mulheres deste País 
no que tange aos direitos a assistência médica, odon-

tológica, psicológica e social. Pois o conceito da ONU 
sobre saúde transcende os quadrantes dos consultórios 
e hospitais. Envolve a abrangência da vida, incluindo a 
qualidade social. Portanto, uma visão holística da vida. 

Aproveitando o ensejo, lembro que a Lei 11.340/06, 
denominada Lei Maria da Penha, completou dia 7 deste 
mês de agosto 5 anos de vigência. A lei preceitua em 
seu art. 5º que configura violência doméstica e familiar 
contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada 
no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físi-
co, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

Um aniversário discreto, pois, apesar dos avanços 
causados por esse instrumento legal e dos esclareci-
mentos referentes aos seus efeitos, o ideal de convi-
vência ainda está longe de ser conquistado. 

Nesse período, os tipos descritos de violência 
contra a mulher foram largamente praticados. As de-
legacias de Defesa e Direitos da Mulher registraram 
434.794 denúncias de violência contra a mulher em 
todo o País. Algo em torno de 7.245 casos por mês e 
241 por dia, como descritos abaixo: 

Violência física, 141.838; violência psicológica, 
62.326; violência moral, 23.456; lesão corporal leve, 
18.320; violência sexual, 4.686; ameaças, 4.060, vio-
lência patrimonial, 3.780; cárcere privado, 1.021; tráfico 
de mulheres, 164. 

Números que precisam ser severamente podados.
A Lei Maria da Penha, que normatiza o § 8º do 

art. 226 da Constituição Federal, representa de fato 
uma ação afirmativa em favor da mulher ao criar me-
canismos para coibir a violência doméstica e familiar 
contra a mulher, nos termos da Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação con-
tra as Mulheres e da Convenção Interamericana para 
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. 

Cabe destacar que o combate à violência contra 
a mulher vem produzindo resultados impensáveis há 
alguns anos. Foram decretadas 1.577 prisões preven-
tivas e feitas quase 10 mil prisões em flagrante.

O reconhecimento da constitucionalidade da lei, 
pelo Supremo Tribunal Federal (STF), será de grande 
benefício na defesa da mulher. Redobrará o ânimo e a 
certeza de que o avanço legal no combate à violência 
contra a mulher não é uma fantasia jurídica, mas um 
diploma coerente e legal em todos os seus termos. 

Não temos a ingenuidade de combater esse 
problema tomando como arma de ação somente os 
rigores da lei. Computo como uma das medidas mais 
importante a promoção de ampla campanha de edu-
cação em que os valores da pessoa humana, indepen-
dentemente do sexo, sejam ressaltados. 

Em outra frente, precisamos demonstrar que as 
drogas, lícitas e ilícitas, estão na base das principais 
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ações de agressões domésticas, nas quais se inclui as 
mulheres. No entanto, as drogas lícitas, principalmente 
as alcoólicas, são apresentadas massivamente em to-
dos os órgãos de comunicação, criando na mente de 
crianças e adolescentes a impressão que as bebidas 
com teor etílico têm como consequência apenas a di-
versão e a harmonia familiar. Esse engano se reflete 
nas estatísticas que indicam o aumento de menores 
se iniciando cada vez mais cedo no álcool e, poste-
riormente, em outras drogas. 

Estudos demonstram que a mente, alterada pelo 
álcool, declina os cuidados em relação a drogas ilícitas. 
Considerando que o cérebro de uma menor ainda está 
em formação, o impacto sobre a percepção de causa 
e efeito diminui drasticamente. 

Se quisermos de fato pensar positivamente a 
questão da violência doméstica de forma geral, e es-
pecificamente contra as mulheres, é mister adotarmos 
uma visão ampla, que englobe todas as questões cons-
trutivas do problema. 

As mulheres deste País não podem continuar a 
sofrer abusos nos transportes coletivos, nas ruas, nos 
locais de trabalho e, o mais absurdo, em sua moradia. 
Essa conquista será um diploma de civilidade. 

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
 O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, na próxima terça-feira, dia 16, nossa Presidenta 
vai anunciar a expansão universitária para todo o País. 
Isso significa criar mais duas universidades federais 
no Estado da Bahia.

Tivemos uma reunião ontem com representantes 
do Ministério da Educação, quando tentamos sensibili-
zar o Governo no sentido de que a universidade federal 
que vai ser criada no sul e extremo sul do Estado tenha 
a Reitoria em Porto Seguro. Porto Seguro, a terra-mãe 
do Brasil, onde nasceu o Brasil, é uma cidade que tem 
todas as condições para sediar a Reitoria.

Vamos dialogar com o Governo e tentar expli-
car a necessidade de termos essa Reitoria em Porto 
Seguro. É lógico que é preciso também termos cam�
pi em Itamaraju, em Teixeira de Freitas, como vai ser 
anunciado, e também em Eunápolis, como expansão 
para o sul do Estado. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. VALADARES FILHO (Bloco/PSB-SE. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, quero dar como lido discurso em que registro 
homenagem aos nossos desportistas militares, que, 
no final do último mês, tiveram excelente performance 
nos jogos militares realizados aqui no Brasil, na cidade 
do Rio de Janeiro.

Pela previsão inicial, o Brasil deveria ficar em 
quinto lugar no quadro de medalhas, mas, finalizada a 
competição, ficou em primeiro lugar, graças à compe-
tência e à devoção dos nossos militares desportistas. 

Foram 114 medalhas no total, o que demonstrou 
que os nossos militares desportistas estavam totalmente 
comprometidos com esse belo evento, que vai deixar 
um grande legado para o País, para os militares, para 
os desportistas. 

E também um grande legado social, já que as 
habitações construídas para abrigar os desportistas 
vão ser doadas às comunidades dos bairros.

É a homenagem que faço neste momento, Sr. 
Presidente, ao Brasil e aos desportistas militares. 

Parabéns a todos.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho 
hoje a esta tribuna para parabenizar o magnífico de-
sempenho dos brasileiros na quinta edição dos Jogos 
Mundiais Militares, que ocorreu no final do mês passa-
do no Rio de Janeiro. Com a participação de cerca de 
8 mil pessoas, sendo 6 mil atletas e 2 mil delegados, 
vindos de mais de cem países. 

A previsão, de acordo com os organizadores da 
competição, era que o Brasil poderia alcançar o 5º lu-
gar no quadro de medalhas. Entretanto, para a nossa 
surpresa, os esportistas brasileiros ficaram em pri-
meiro lugar. O Brasil superou todas as expectativas e 
terminou as competições em primeiro lugar, com um 
total de 114 medalhas, sendo 45 de ouro, 33 de prata 
e 36 de bronze. A modalidade esportiva que mais se 
destacou foi o boxe, com quatro medalhas de ouro e 
duas de bronze.

Com esse resultado, acredito que a quinta edi-
ção dos Jogos Militares iniciou uma nova era para a 
competição, que começou a deixar os quartéis para 
também ganhar espaço nas instalações olímpicas.

É necessário ressaltar, Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, o importante legado que esse evento 
esportivo deixou para o Brasil. Além dos benefícios 
de ordem material, como a geração de empregos, o 
grande exemplo que esses atletas – não profissionais 
– fornecem aos milhares de jovens amadores que so-
nham com as medalhas das olimpíadas. E esse bom 
desempenho de atletas militares também nos serve 
de lição: por disporem de ginásios, por terem assis-
tência médica, por serem assistidos por profissionais 
de educação física qualificados, os militares brasilei-
ros conseguem ter desempenhos de qualidade, num 
contexto internacional. 
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Para as próximas Olimpíadas, e para as seguin-
tes, que serão realizadas no Brasil, ainda temos algum 
tempo: que reforcemos o quanto antes a prática des-
portiva dos atletas olímpicos, nos clubes, nas escolas, 
nos bairros de periferia, nas cidades do sertão e onde 
quer que haja candidatos a campeões.

Aos atletas militares, nosso reconhecimento e 
nossa gratidão pelo prestígio que trouxeram ao País.

O SR. DR. PAULO CÉSAR (Bloco/PR-RJ. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, faço uma comunicação para a população dos 
Municípios da Região dos Lagos: Cabo Frio, Búzios, 
Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia, Araruama, Sa-
quarema, Silva Jardim: continua circulando nosso abai-
xo-assinado contra a construção da Casa de Custódia 
no Município de Cabo Frio, um ato do Governador do 
Rio de Janeiro, Sérgio Cabral.

Então, repito, comunico que continua circulando 
em todos os Municípios da Região dos Lagos o nos-
so abaixo-assinado contra a construção da Casa de 
Custódia.

Eu também gostaria de fazer um convite a todos. 
Segunda-feira, dia 15 de agosto, será comemorada 
o Dia da Padroeira de Cabo Frio, Nossa Senhora da 
Assunção. Este final de semana, então, Cabo Frio es-
tará em festa, e segunda-feira estaremos com a nossa 
procissão pelas ruas de Cabo Frio.

Muito obrigado. 
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Dando 

continuidade às Breves Comunicações, concedo a pa-
lavra ao ilustre Deputado Alessandro Molon, do PT do 
Rio de Janeiro, em permuta com a Deputada Benedita 
da Silva. S.Exa. disporá de até 3 minutos. 

O SR. ALESSANDRO MOLON (PT-RJ. Sem 
revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.

Agradeço à Deputada Benedita da Silva a genti-
leza de trocar a ordem de inscrição.

Sr. Presidente, informo a V.Exa. e aos demais 
Parlamentares desta Casa que ontem foi instalada, 
no seio da Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, a Subcomissão Especial de Crimes e Pe-
nas, para reequilibrar o sistema de punições, previsto 
na parte especial do Código Penal, que, ao longo dos 
70 anos de vigência, foi se perdendo.

O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados 
e o Senado Federal, muitas vezes reagindo emocional-
mente à prática de delitos que ganham grande reper-
cussão na imprensa, foi mudando aqui e ali, portanto, 
pontual e topicamente, a pena dos mais diversos cri-
mes. Com isso, perdendo o equilíbrio inicial, que fazia 
com que os crimes mais graves tivessem a punição 
mais dura e que os crimes menos graves tivessem 
punição mais leve. Com essa perda de equilíbrio, Sr. 

Presidente, acaba-se fazendo injustiça ao se aplicar 
as penas na justiça criminal. São muitos os operadores 
do Direito que reclamam disso: de juízes a promotores, 
de defensores públicos a advogados. 

Exatamente para corrigir essas distorções é que 
foi instalada ontem a Subcomissão Especial de Crimes e 
Penas, proposta requerida por mim à CCJ, e aprovada. 

Ontem foi eleito Presidente da Subcomissão Es-
pecial de Crimes e Penas o Deputado Mendonça Filho; 
a Vice-Presidente, o Deputado Vicente Arruda; e eu fui 
designado Relator. 

As mais diversas entidades enviaram represen-
tantes para participar dos trabalhos, tais como a Asso-
ciação dos Magistrados do Brasil, o Supremo Tribunal 
Federal, a Associação Nacional dos Defensores Pú-
blicos, a Associação Nacional do Ministério Público, a 
Associação Nacional dos Procuradores da República, 
a Ordem dos Advogados do Brasil Nacional, entre ou-
tras entidades. 

Por tudo isso, Sr. Presidente, nossa expectativa 
é a melhor possível. Aprovamos ontem um calendário 
de trabalho para os próximos 4 meses. De início, será 
realizado um seminário no Estado do Rio de Janeiro 
sobre os crimes e penas no Direito Penal Brasileiro, 
seus desafios e impasses; depois, serão realizados 
seminários estaduais em seis Unidades da Federa-
ção, para tratar dos mais diversos capítulos e temas 
do Direito Penal, procurando reequilibrar. 

Com isso, enfrentaremos um desafio já anuncia-
do há cerca de 247 anos por Cesare Beccaria, italia-
no que escreveu um livro chamado Dos Delitos e das 
Penas, em que falava da importância de se punir mais 
gravemente os crimes mais graves e mais levemente 
os crimes menos graves. 

A prova dessa distorção se apresenta, por exem-
plo, na diferença de penas do crime de roubo e corrup-
ção. A pena mínima do roubo comum é de 4 anos, e a 
pena mínima da corrupção é de 2 anos. Essa é uma 
das provas desse desequilíbrio. Há outras tantas pro-
vas. E para corrigir esses desequilíbrios é que a nossa 
Subcomissão começou a trabalhar no dia de ontem. 

Ao final deste semestre, nosso objetivo é apre-
sentar ao Congresso Nacional uma nova proposta 
sistematizando todas as penas dos crimes previstos 
no Código Penal, na parte especial, e na Legislação 
Penal Especial. 

Conto, desde já, com a contribuição de todos 
os Parlamentares desta Casa. E espero, ao final, que 
consigamos reequilibrar as punições no Código Penal 
Brasileiro e na Legislação Penal Especial. 

A todos os advogados, parabéns pelo Dia do Ad-
vogado, comemorado no dia de hoje.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo minuto extra.
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 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
uma breve intervenção, concedo a palavra ao ilustre 
Deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Sem revisão 
do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.

Com base nas palavras do Deputado Molon, 
lembro que a punição aos crimes de corrupção de-
vem também existir na devolução do dinheiro rouba-
do, porque simplesmente fazer a denúncia ou mesmo 
a investigação e a prisão, tantas vezes necessária, é 
insuficiente. Dinheiro público deve voltar para o cofre 
público. O abuso muito maior do que a algema é o 
abuso continuado da corrupção. 

Outro assunto, Sr. Presidente. Nós realizamos 
uma Comissão Geral nesta Casa sobre a crise eco-
nômico-financeira global. Entendo que ela foi muito 
insuficiente. Por isso, quero agregar a essa reflexão 
algumas preocupações sobre a debilidade da nossa 
estrutura produtiva, a insuficiência no mercado interno, 
a dependência tecnológica, o crescimento do capital 
estrangeiro na nossa economia, a vulnerabilidade ex-
terna que existe, as nossas reservas, que não são tão 
sólidas assim, e o endividamento crescente. 

Ficam o registro e o pronunciamento.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e todos e 
todas que assistem a esta sessão pela TV Câmara ou 
nela trabalham, durante os últimos 20 anos, o mundo 
viveu sob a hegemonia do pensamento e das práticas 
neoliberais: mudanças tecnológicas profundas no pro-
cesso produtivo de ponta, desregulamentação e pre-
carização das relações de trabalho, preponderância 
do capital financeiro, alteração do papel dos Estados 
Nacionais e, no plano da cultura, a consolidação do 
individualismo e do consumismo. 

A crise global de 2007/2008, marcada pela que-
bra de grandes bancos internacionais, foi falsamente 
resolvida por meio de trilionários aportes dos gover-
nos, que assim salvaram o setor financeiro à custa da 
explosão do endividamento público. Ou seja, o povo 
pagou a conta da crise. Agora, não por acaso, a crise 
do setor financeiro privado deságua em uma gigantes-
ca crise global da dívida pública. 

A crise tem mostrado que esse modelo é incom-
patível com a democracia real e a justiça social, levan-
do à desagregação social, à degradação ambiental e 
à falência da democracia representativa. A crise que 
estamos vivendo, em escala global, se expressa de 
forma mais contundente na implosão de uma sociabili-
dade regulada pelo capital financeiro. Estamos em uma 
verdadeira encruzilhada civilizatória: crise ambiental e 

climática, crise alimentar, aguda e trágica, sobretudo 
na África, crise econômica, crise política do sistema 
representativo e a crise da dívida pública.

O Brasil, que vinha surfando na maré favorável 
da economia internacional, em 2009 apresentou que-
da do PIB e aumento no desemprego. Contrariamente 
ao que afirma o Governo Dilma, o povo brasileiro tem 
sim pago a conta da crise global. O Governo tem se 
endividado – com recursos públicos – aos juros mais 
altos do mundo para comprar centenas de bilhões de 
dólares das reservas internacionais e aplicá-las princi-
palmente em títulos do Tesouro dos Estados Unidos da 
América que não rendem quase nada e ainda financiam 
as políticas estadunidenses, tais como os salvamentos 
de bancos falidos e a manutenção de uma máquina de 
guerra em várias partes do planeta. O resultado é que 
cerca da metade do Orçamento Federal é destinado 
ao pagamento desta questionável dívida, “honrada” por 
meio de gigantescos cortes de gastos sociais.

Com a possibilidade de uma “agudização” da crise 
no curtíssimo prazo no exterior, ou uma lenta recupe-
ração, o Brasil poderá ser sugado pela crise que para-
lisa a Europa e os Estados Unidos. Crise que poderá 
ser, segundo analistas de diversas tendências, “longa, 
penosa e desagregadora”. O Ministro da Fazenda, Gui-
do Mantega, reconhece que o perigo se avizinha, que 
o processo vai durar pelo menos 2 anos e promete a 
cada mês “surpresas no campo fiscal”. 

Estaria a economia brasileira sólida a ponto de 
enfrentar uma crise de tal envergadura? O Estado bra-
sileiro dispõe de mecanismos para esse enfrentamen-
to, ou ficaremos reféns de “surpresas”? Quem paga-
rá os custos da dívida? Aqueles que lucraram com a 
especulação, a degradação ambiental e a exploração 
humana? Ou mais uma vez serão os trabalhadores e 
contribuintes a pagarem a conta?

Para se preparar para o futuro, que se mostra ne-
buloso, é fundamental refletir sobre as bases de nossa 
economia, como fez o economista Reinaldo Gonçalves 
em recente e diligente estudo, no qual caracteriza o 
projeto econômico implementado na era Lula como 
“nacional desenvolvimentismo às avessas”:

1 – debilidades na estrutura produtiva: a participa-
ção da indústria de transformação no Produto Interno 
Bruto reduz-se de 18% em 2002 para 16% em 2010. 
A economia brasileira está se desindustrializando, e 
levando a uma dessubstituição de importações: o co-
eficiente de penetração das importações aumentou de 
11,9% em 2002 para 18,2% em 2008. 

2 – Insuficiências no mercado interno: o Governo 
Federal costuma propagandear que alçou 30 milhões 
de brasileiros à classe média. No entanto, o que se 
verificou não foi o surgimento de uma “nova classe 
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média”, mas sim o aumento de poder de compra de 
parcelas mais pobres (que Jessé Souza chamou de “os 
batalhadores brasileiros”), sem que os mecanismos de 
reprodução da desigualdade social se acabem: mais 
da metade das casas brasileiras não tem saneamento 
básico, a educação pública não se universalizou, tam-
pouco ganhou em qualidade – apenas 14% dos jovens, 
aproximadamente, estão na universidade (em grande 
parte privada e de baixa qualidade); o Brasil tem um 
“déficit habitacional” de 8 milhões de moradias, além 
de 11,2 milhões de domicílios inadequados; a tributa-
ção regressiva e a dívida pública continuam drenando 
recursos dos mais pobres para os mais ricos. Os 1% 
mais ricos brasileiros possuem uma renda média 120 
vezes maior que os 10% mais pobres! Uma maré re-
cessiva reverterá, rapidamente, os ganhos limitados 
de poder de consumo, alcançados numa conjuntura 
internacional favorável.

Nossas terras continuam concentradas na mão 
de pouquíssimos e sendo utilizadas para as monocul-
turas de exportação. Conforme mostram as estatísti-
cas cadastrais do Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária, de 2003 para 2010 houve um au-
mento da já absurda concentração de terras no País. 
Em 2010, nada menos que 64% das propriedades 
rurais eram “minifúndios”, ou seja, propriedades com 
menos de um módulo fiscal, incapazes de sustentar 
uma família! Enquanto esses 64% de pequenos pro-
prietários ocupam apenas 8,2% da área total, uma 
minoria de grandes proprietários – que representam 
somente 2,53% dos imóveis – detém nada menos 
que 56% das terras! 

3 – Dependência tecnológica: segundo Reinaldo 
Gonçalves, ao longo do Governo Lula, cresceu também 
um processo de maior dependência tecnológica. O in-
dicador usado é a relação entre as despesas com im-
portações de bens e serviços intensivos em tecnologia 
e os gastos em ciência e tecnologia, que aumenta de 
208% em 2002 para 416% em 2010, o que representa 
uma duplicação do grau de dependência tecnológica.

4 – Crescimento das multinacionais: no nacional 
desenvolvimentismo, há preferência revelada pelo ca-
pital nacional, público ou privado, com o objetivo de 
reduzir a vulnerabilidade externa. Mas Reinaldo Gon-
çalves ressalta que houve um ligeiro aumento, e não o 
contrário, da participação das empresas estrangeiras no 
valor das 497 maiores empresas no País (excetuando-
-se PETROBRAS, BR Distribuidora e Vale): 47,8% em 
2002 e 48,5% em 2008. 

5 – Vulnerabilidade externa: no Governo Lula, há 
aumento significativo do passivo externo total do País, 
que passa de US$343 bilhões no final de 2002 para 
US$1,294 trilhão no final de 2010. O passivo externo 

aumenta de US$260 bilhões em 2002 para US$916 
bilhões em 2010. O passivo externo é três vezes o va-
lor das reservas no final de 2010. 

6 – Reservas não tão sólidas: a economista Maria 
da Conceição Tavares alerta para o fato de que “as re�
servas brasileiras hoje são basicamente formadas pela 
conta de capitais, não tanto pelo superávit comercial. 
Significa que hoje são a contrapartida de algo fluido, 
capitais que não sabemos exatamente se representam 
investimento produtivo, de mais longo curso, ou espe�
culação capaz de escapar abruptamente. Uma parte 
considerável desse ingresso pode ser de dívida privada. 
Com a anomalia dos juros, os maiores do mundo – a 
nossa herança maldita – e a oferta barata e abundante 
de dinheiro lá fora, nossas empresas se endividaram 
a rodo. Se houver uma reversão do ciclo, se o dólar se 
valorizar, o descasamento entre um passivo em dólar 
e receitas em reais, no caso de quem não exporta, ou 
exporta pouco, será traumático”. 

7 – Endividamento crescente: o Governo Federal 
compromete metade de seu orçamento com pagamento 
da dívida, até hoje não auditada. A prevalência dos in-
teresses do capital financeiro no Governo faz com que 
a taxa média de rentabilidade dos 50 maiores bancos 
seja sempre superior à das 500 maiores empresas. De 
2003 a 2010, a taxa média de rentabilidade das maiores 
empresas foi de 11,5% e a taxa dos bancos, de 17,5%.

Na tentativa de combater a crise na indústria, o 
Governo editou na semana passada algumas medi-
das. Mas elas não atacam a causa do problema: as 
altíssimas taxas de juros estabelecidas pelo Banco 
Central – BC, que estimula rentistas de todo o mundo 
a tomarem empréstimos no exterior (a juros baixos) e 
trazerem esses dólares ao Brasil, para aplicar na “dí-
vida interna” brasileira. Essa forte entrada de dólares 
causa a sobrevalorização do real, que prejudica forte-
mente a indústria nacional.

O Governo, porém, preferiu conceder diversos be-
nefícios tributários a indústrias exportadoras, incluindo 
a substituição da contribuição previdenciária sobre a 
folha por uma contribuição sobre o faturamento, para 
alguns setores. Ao invés de reduzir as altíssimas taxas 
de juros, o Governo prefere promover mais benefícios 
tributários que prejudicam o INSS, a Seguridade Social 
e os Estados e Municípios. Outra medida é o financia-
mento a empresas exportadoras por meio do Fundo 
de Financiamento à Exportação – FFEX, que poderá 
ser abastecido por títulos da dívida pública. Ou seja: 
mais uma vez, o Governo poderá tomar empréstimos 
junto ao setor financeiro privado – pagando as maio-
res taxas de juros do mundo – para financiar, a juros 
baixos, o setor exportador. 
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Em suma: o Governo recusa-se a combater as 
causas da crise, ou seja, não quer enfrentar o po-
derio do mercado financeiro, que exige altas taxas 
de juros. 

Esse quadro demonstra que o Brasil se encontra 
numa situação de vulnerabilidade frente ao alastra-
mento da crise. Na última segunda-feira, quando as 
Bolsas do Mundo inteiro despencaram, a Bolsa de 
Valores do Estado de São Paulo – BOVESPA, com 
desvalorização de 8,08%, teve queda muito superior 
à das principais economias, só perdendo para a Bol-
sa de Buenos Aires (queda de 10,73%). Enquanto a 
Presidente afirma que repudia “soluções recessivas”, 
o Ministro da Fazenda avisa que “não aceitará au�
mento de gastos e que não é hora de trabalhadores 
pedirem reajustes salariais”. Enquanto isso, os gastos 
estratosféricos, e cada vez mais suspeitos, das obras 
para a Copa e as Olimpíadas seguem crescentes e 
inquestionáveis.

Estamos diante da possibilidade de um ataque 
contra as condições de vida da população, buscando 
fazer com que o povo pague os custos da crise. Aos 
movimentos sociais, aos partidos com compromisso 
popular, à intelectualidade crítica e à juventude insur-
gente cabe ampliar a resistência social a esses ata-
ques, visando construir um projeto alternativo de so-
ciabilidade – pautada na solidariedade, na democracia 
participativa, na emancipação humana, na diversidade 
cultural e na defesa do meio ambiente.

Agradeço a atenção.
 O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB-PE. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Inocêncio 
Oliveira, ontem nós realizamos mais uma reunião da 
bancada do Nordeste com o Presidente do Banco do 
Nordeste. A reunião contou com quase 100 Sras. e 
Srs. Deputados da Região Nordeste e 25 deles fize-
ram intervenções. A importância dessa reunião para 
a Região Nordeste são as melhorias. O Banco do 
Nordeste, segundo o Presidente, não faz apenas o 
empréstimo e o recebimento do dinheiro, ele participa 
das ações sociais.

Inclusive agora, Presidente Inocêncio, no Pro-
grama Água para Todos, o Banco do Nordeste está 
investindo parte dos recursos, a fim de dar atenção 
especial àquela região.

O Banco do Nordeste tem agências espalhadas 
por toda a região, e os seus gerentes fazem um traba-
lho itinerante, direto com os produtores – os pequenos, 
principalmente.

Eu, na condição de Coordenador da Bancada do 
Nordeste, deixo aqui os agradecimentos ao Banco do 
Nordeste e a seu Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na con-
dição de Coordenador da Bancada do Nordeste, rea-
lizamos na manhã de ontem uma reunião do grupo de 
Parlamentares da região, que recebeu o Presidente do 
Banco do Nordeste do Brasil – BNB, Jurandir Santiago.

Para o grupo de Parlamentares do Nordeste, e 
nessa reunião éramos mais de vinte, a vinda do novo 
presidente da instituição é uma constatação da neces-
sidade da região em ter obras de infraestrutura espa-
lhadas em todos os recantos. A opinião foi unânime, 
a aplicação do Programa Água para Todos, um terço 
do valor do Luz para Todos, precisa chegar a todas as 
comunidades da região.

O encontro serviu principalmente para fortalecer 
o intercâmbio entre a Câmara e o Banco do Nordeste 
e aproximar ainda mais os Parlamentares nordestinos 
do novo presidente daquela instituição financeira. Na 
reunião, a bancada propôs investimentos do BNB em 
programas sociais e iniciativas parlamentares voltadas 
para erradicação da pobreza na região.

Queremos estabelecer um diálogo maior com 
o novo Presidente do Banco do Nordeste e propor a 
aplicação dos recursos do Fundo Constitucional do 
Nordeste e de outras fontes para melhorar os indica-
dores sociais dos Estados da região, que ainda tem 
essa mancha da extrema pobreza.

Trata-se de uma preocupação de toda a banca-
da, e a aplicação desses e outros recursos são funda-
mentais para o desenvolvimento social e econômico 
da Região Nordeste.

Ainda este mês, a Bancada do Nordeste na Câma-
ra deverá realizar a sua segunda reunião do semestre, 
agendada para o dia 24, com o Ministro do Turismo, Pe-
dro Novais, ocasião em que os Deputados nordestinos 
vão reivindicar investimentos em capacitação em dife-
rentes áreas, em todos os nove Estados, voltados para 
a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016.

No inicio de setembro, a bancada tem uma reunião 
agendada com a Ministra de Desenvolvimento Social 
e Combate a Fome – MDS, Tereza Campello, quando 
pretende discutir as ações estratégicas do Plano Brasil 
sem Miséria nas Regiões Norte e Nordeste.

O novo Presidente do Banco do Nordeste do Brasil 
– BNB, Jurandir Santiago, apresentou alguns números 
da instituição para os Deputados da região. Segundo 
Jurandir, o BNB é o principal instrumento de fomento 
do Nordeste e continuará sendo. Jurandir Santiago 
apresentou ainda os dados por área investida, quan-
do demonstrou uma planilha que aponta o contínuo 
crescimento do BNB em todas as áreas.
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Essa, Sr. Presidente, é nossa singela contribuição, 
como Coordenador da Bancada do Nordeste, para o 
aperfeiçoamento das relações entre os Parlamentares 
do Nordeste e todos os órgãos de desenvolvimento 
que atuam na região.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra pela ordem ao ilustre Sr. Deputado 
Valdir Colatto.

O SR. VALDIR COLATTO (PMDB-SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente 
Inocêncio Oliveira.

Sr. Presidente, mais uma vez ocupamos esta tri-
buna para falar sobre o assunto meio ambiente. Nós 
nos reunimos, na última terça-feira, em uma audiên-
cia pública com o Presidente do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
– IBAMA, Curt Trennepohl; o Presidente do Instituto 
Chico Mendes, Dr. Rômulo Mello; e o representante 
do meio ambiente, Dr. Bráulio. Na ocasião, discutimos 
longamente a regulamentação da criação de pássaros 
silvestres nativos em ambiente doméstico no Brasil.

A Instrução Normativa nº 15, de 2010, realmente 
causou grande confusão no meio passarinheiro, va-
mos dizer assim, do Brasil, e nós precisamos ajustar 
essa legislação. 

Tivemos um diálogo muito bom. Entendemos que 
é preciso aproximar os órgãos ambientais e esta Casa 
para esclarecermos assuntos em que, às vezes, não 
são observados todos os trâmites legais. Eles ficam 
reféns de alguns fiscais do IBAMA e do Instituto Chico 
Mendes, que não recebem bem essa legislação e se 
colocam acima do bem e do mal, como senhores que 
sabem tudo e podem tudo.

Sr. Presidente, precisamos realmente fazer esse 
diálogo. A porta foi aberta pelos dirigentes dos órgãos 
ambientais brasileiros, que, com certeza, devem re-
meter soluções para os Estados também, mediante a 
descentralização.

Por isso, apresentei nesta Casa o Projeto de Lei 
nº 5.367, de 2009, que propõe a instalação do Pacto 
Federativo Ambiental Descentralizado. Não há como 
criar esse cartório ambiental no Brasil sem que haja 
estrutura. O IBAMA não tem como fazer esse trabalho 
em todos os Estados brasileiros, em que os biomas 
são diferentes, as situações diferentes. Clima, solo, 
topografia e atividades econômicas são diferentes em 
cada parte do Brasil.

É preciso que os Estados possam fazer legisla-
ção concorrente. Diz a Constituição de 1988, em seu 
art. 24, que caberá aos Estados fazer sua legislação 
específica e à União, as normas gerais. É disso que 
estamos precisando. E é isso o que queremos.

É preciso que o substitutivo do Deputado Aldo 
Rebelo, aprovado nesta Casa, seja votado no Sena-
do. O Senador Luiz Henrique, de Santa Catarina, é o 
Relator do projeto na Comissão de Agricultura e o Se-
nador Jorge Viana é o Relator na Comissão de Meio 
Ambiente. Seja rápida essa relatoria, para que pos-
samos ter o projeto aprovado no Senado. Se houver 
alguma modificação, ele voltará para a Câmara, para 
que possamos ajustar aquilo que foi modificado no 
Senado e encaminhar essa legislação à Presidência 
da República para ser sancionada.

O Código Florestal brasileiro precisa, urgente-
mente, ser aprovado e sancionado pela Presidente, 
para que passe a vigorar. 

Nós estamos sob a égide do Decreto Presidencial 
nº 7.497, de 2011, que prorroga para dezembro a exi-
gência da averbação da reserva legal. Assim mesmo, 
há toda uma pressão para que os produtores façam a 
averbação da reserva legal. O projeto aqui aprovado não 
faz essa exigência para propriedades até oito módulos, 
soma de Área de Proteção Permanente e reserva legal. 
Estamos dando prazo de 20 anos para a reposição da 
reserva legal, e isso não está sendo observado agora.

É preciso que o Senado vote esse projeto de lei 
urgentemente, para que possamos concluí-lo nesta 
Casa e ter uma nova legislação, o Código Florestal 
brasileiro, para trazer tranquilidade a todo produtor 
brasileiro e também à área urbana. O Código Florestal 
não é só para a área rural.

O apelo que fazemos ao Senado Federal é no 
sentido de que vote logo esse projeto.

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

cedo a palavra, para uma breve intervenção, por 1 mi-
nuto, ao ilustre Deputado Alfredo Kaefer.

O SR. ALFREDO KAEFER (PSDB-PR. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero dar como lido o meu registro do aniversário de 
60 anos da ACIFI – Associação Comercial e Industrial 
de Foz do Iguaçu, uma das associações comerciais 
mais antigas do Estado do Paraná.

Os empresários daquela cidade têm sido heroi-
cos em muitos momentos. Eles enfrentam um câmbio 
desproporcional, muitas vezes, em relação a seus vi-
zinhos do Paraguai e da Argentina. 

Foz do Iguaçu ainda não teve totalmente reco-
nhecida a sua compensação pela instalação da Usina 
de Itaipu, que gera hoje um quarto de toda a eletrici-
dade do Brasil.

Quero parabenizar e cumprimentar todos os em-
presários da cidade de Foz do Iguaçu, a nossa capital 
do turismo no Estado do Paraná.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é com 
muito orgulho que venho a esta tribuna para render 
minhas homenagens à Associação Comercial e indus-
trial de Foz do Iguaçu – ACIFI, que comemorou o seu 
60º aniversário de fundação em 19 de julho.

Nas palavras da própria presidente da entidade, 
Elisangela de Paula Kuhn, “essa é uma data muito 
importante, é um marco não somente para a classe 
empresarial, mas também para destacar a força do 
sistema associativo do Estado do Paraná”.

Elisangela é a primeira mulher a presidir a asso-
ciação desde a sua fundação e, com o seu dinamismo, 
traz à entidade um novo enfoque, em total abrangência 
quanto às necessidades locais que devem ser com-
partilhadas entre todos os líderes que conduzem os 
destinos de Foz do Iguaçu.

A Associação, atuante, tem sinergia com todos 
os setores de sua comunidade e, sendo Foz do Iguaçu 
um local de turismo reconhecido mundialmente e que 
recebe visitantes do mundo inteiro pelas belezas na-
turais que tem, necessita do envolvimento de todas as 
suas forças para manter acesa a oferta de serviços e, 
consequentemente, atrair o maior número de visitantes.

Transformar-se no maior polo turístico do Brasil 
requer a energia, experiência e união de fatores re-
gionais. Requer amplo relacionamento com diversas 
esferas do poder público, líderes empresariais e polí-
ticos com o foco voltado para a oferta de serviços de 
qualidade, segurança e cidadania, sem olvidar a quali-
dade de vida e cidadania da população local e regional.

Percebo na ACIFI as condições ideais para avan-
çar cada vez mais em direção ao futuro sempre de-
sejado pelos seus diretores, tanto os pioneiros como 
os atuais.

O lançamento do livro 60 anos – A Melhor Idade, 
conta um pouco da história da entidade, e a homena-
gem aos ex-Presidentes demonstra o reconhecimen-
to aos pioneiros que cederam seu conhecimento ao 
fortalecimento da ACIFI.

Recebam todos minhas sinceras homenagens. 
Parabéns, Presidente Elisangela, diretores, conselhei-
ros e ex-presidentes.

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

tinuando o período de Breves Comunicações, conce-
do a palavra, por 3 minutos, ao ilustre Deputado Jair 
Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro.

O SR. JAIR BOLSONARO (PP-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Prezado Deputado Inocêncio 
Oliveira, demais companheiros, quero fazer um apelo 
a todos para que tenham muita, mas muita seriedade 

com um projeto que o Governo está impulsionando 
para uma rápida aprovação nesta Casa. Trata-se da 
Comissão da Verdade.

Eu tenho assistido, ao longo desses 20 anos em 
que estou aqui, em especial por ocasião de datas co-
memorativas militares, a Parlamentares de todos os 
partidos, da Esquerda e da Direita, elogiarem o trabalho 
das Forças Armadas. Justos elogios! Agora, o Governo 
quer criar o que ele chama de Comissão da Verdade.

O militar não teme a verdade. A verdade está para 
os militares como a fé está para os cristãos. Mas essa 
Comissão não quer apurar a verdade. Em seu primeiro 
artigo, já diz que os sete integrantes da Comissão da 
Verdade serão indicados pela Presidente da República.

Imagine, Deputado Pinto Itamaraty, um tribunal 
do júri onde o promotor indica seus sete integrantes; 
o réu vai ser condenado. Imagine o caso Palocci, sem 
entrar no mérito: abre-se uma CPI nesta Casa e os 
seus 20 integrantes serão 20 petistas. Está na cara 
que Palocci será absolvido!

Neste caso da Comissão da Verdade, a própria 
Presidente Dilma é pessoa interessada no caso, por-
que ela participou da luta armada. Ao indicar os sete 
integrantes da Comissão da Verdade, tudo o que a 
Esquerda fez no passado será esquecido. Ou, o que 
é pior, será reescrito como sendo verdade. E servirá 
apenas para uma coisa: para retaliar os militares.

Nós, Parlamentares, não podemos admitir isso. 
Servirá para humilhar os militares das Forças Arma-
das, servirá para constranger os militares das Forças 
Armadas. Mais ainda: servirá para abalar a credibili-
dade das Forças Armadas. Em troca de quê, Deputa-
do Cleber Verde? Aonde vai chegar essa Comissão?

Nós vivemos numa harmonia. Está aí a Presiden-
te. Dilma assumiu sem problema. Lula assumiu sem 
problema. Brizola assumiu sem problema, em 1983, 
em pleno período militar!

O que querem com isso? Criar um clima de ani-
mosidade? Não bastam os problemas que o Governo 
tem? Querem mais um problema, de graça?

Nós, Parlamentares, seremos os responsáveis – 
ou irresponsáveis – ao aprovar esse projeto.

Nós não podemos, Sr. Presidente, admitir e apro-
var o projeto como está.

Que poder tem essa Comissão da Verdade para 
apurar coisas ocorridas há 40, 50 anos? É uma Co-
missão, inclusive, com poder de busca e apreensão 
sem qualquer mandado judicial.

Diz também o projeto que o servidor civil e o mili-
tar têm o dever de colaborar. Então, quem tem o dever 
de colaborar e não colabora vai ser punido, com toda 
a certeza, com prisão. Vão querer tirar de militares in-
formações que eles não sabem. Vão constranger um 
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velho sargento, um velho capitão, um velho coronel e um 
velho general com essa Comissão, composta por sete 
integrantes indicados pela Presidente da República!

Faço um apelo aos meus colegas: não criem mais 
um problema dentro do País, com tantos problemas 
que nós temos. Analisemos: ou mudamos radicalmente 
a composição dessa Comissão ou não a aprovamos. 
Não vamos constranger, humilhar e abalar, de graça, 
a credibilidade das nossas Forças Armadas.

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

uma breve intervenção, concedo a palavra ao ilustre 
Deputado Fernando Ferro, pelo PT de Pernambuco.

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente Inocêncio, é com satisfa-
ção que nós registramos a ampliação, pelo Ministério 
da Educação, das escolas técnicas em nosso Estado. 
Pernambuco recebe mais nove escolas técnicas. Inclu-
sive, o vosso Município de origem, Serra Talhada, será 
agraciado. São as cidades de Palmares, Serra Talhada, 
Santa Maria da Boa Vista, Abreu e Lima, Cabo, Olinda, 
Paulista, Jaboatão e Igarassu. Esses são os Municípios 
que irão compor esta nova etapa do PRONATEC no nos-
so Estado, que será lançada no próximo fim de semana.

Sem sombra de dúvida, é um grande apoio aos 
nossos estudantes. É uma oportunidade para os nossos 
jovens se incorporarem à necessidade de ampliação 
de qualificação técnica e profissional para enfrentar os 
desafios do crescimento que estamos experimentando. 
Isso é muito importante.

Deixo aqui os nossos parabéns à Presidenta Dil-
ma por essa importante iniciativa para o Brasil. 

 O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, nesta breve intervenção, o 
que pretendo é fazer coro à justa e oportuna indignação 
manifestada da tribuna do Senado Federal pelo brilhan-
te Senador Marcelo Crivella, em razão da lamentável e 
repudiável reportagem publicada há pouco mais de uma 
semana pelo jornal Folha de S.Paulo, em que tenta, 
de forma lamentável, denegrir a irretocável imagem da 
pessoa, do cargo e do respeitável passado de serviços 
prestados a este País pelo digníssimo Comandante do 
Exército Brasileiro, General Enzo Martins Peri.

Longe deste Parlamentar que vos fala qualquer in-
tuito de censura ou cerceamento à plenitude da sagrada 
liberdade de imprensa. No entanto, Sr. Presidente, é-
-nos facultado o mesmo direito de lamentar e contestar.

Sr. Presidente, peço que seja incluído nos Anais 
da Casa o pronunciamento do nobre Senador Marcelo 
Crivella feito no Senado.

Gostaria que V.Exa. autorizasse a devida divul-
gação deste pronunciamento. 

Obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a minha 
breve intervenção, neste momento, tem por objetivo 
fazer coro à justa e oportuna indignação manifestada 
da tribuna do Senado Federal pelo brilhante Senador 
fluminense Marcelo Crivella, em razão da lamentável e 
repudiável reportagem publica há pouco mais de uma 
semana pelo jornal Folha de S.Paulo, em que tenta, 
de forma lamentável, denegrir a irretocável imagem da 
pessoa, do cargo e do respeitável passado de serviços 
prestados a este País pelo digníssimo Comandante do 
Exército Brasileiro, General Enzo Martins Peri.

Longe deste Parlamentar que vos fala qualquer 
intuito de censura ou cerceamento à plenitude da sa-
grada liberdade de imprensa. No entanto, Sr. Presidente 
e nobres Deputados, é-nos facultado o mesmo direito 
de lamentar e contestar qualquer tipo de injustiça ao 
cidadão, sobretudo a quem, de forma incontestável, 
na condição de membro das Forças Armadas, vem 
dedicando grande parte de sua vida à defesa do País 
e dos direitos inalienáveis do povo brasileiro.

Não se deve, em hipótese alguma, denegrir a ima-
gem de uma autoridade e expô-la à execração pública, 
simplesmente pelo fato da existência de um procedi-
mento, apenas em andamento, ainda sem uma conclu-
são definitiva sobre a sua culpabilidade ou não, o que 
também não seria o caso do ilustre General Enzo Peri.

Isto posto, Sr. Presidente, reitero desta tribuna o 
meu respeito, o meu apoio e a minha total solidarie-
dade ao General de Exército Enzo Peri, solicitando a 
V.Exa. que faça constar nos Anais desta Casa a ínte-
gra do discurso do ilustre Senador Crivella, para que 
sua manifestação pública sirva também de reflexão a 
quem busca, com serenidade e bom senso, o caminho 
do respeito, da solidariedade e da justiça.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DISCURSO A QUE SE REFERE O ORA�
DOR

O SR. SENADOR MARCELO CRIVELLA (PRB 
– RJ) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se-
nadores, senhoras e senhores telespectadores da TV 
Senado e ouvintes da Rádio Senado, servidoras, ser-
vidores todos os demais que nos honram com suas 
presenças no plenário desta Casa do Povo. 

Ainda perduram os ecos da triste notícia de capa 
da edição do último domingo da Folha de São Paulo, 
envolvendo nas suas teias insidiosas oficiais do mais 
alto escalão do Exército. Dizia: Comando do Exército é 
alvo de investigação. Generais são suspeitos de desvios 
nos Transportes; Força diz desconhecer inquérito. O 
Comandante do Exército, general Enzo Martins Peri e 
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mais sete generais viraram alvo de uma investigação 
da Procuradoria-Geral da Justiça Militar. 

É justo indagar, que substanciais e indubitáveis 
provas foram obtidas para se estampar nas folhas de 
um jornal, que há pouco, para orgulho nosso, come-
morou seus 70 anos no plenário desta casa e de al-
cance nacional, tão desalentadora e afrontosa notícia 
cujas consequências devastadoras são incalculáveis, 
no moral da Pátria, no espírito dos nossos cidadãos, 
na crença dos jovens oficiais, dos cadetes, dos praças, 
espalhados na vastidão do nosso território nessa insti-
tuição que se estrutura na hierarquia e na disciplina e 
se forja no exemplo de abnegação e sacrifício de seus 
líderes e finalmente na imagem que o Brasil procura 
construir diante do mundo?

E o leitor constata após o impacto tectônico do 
título, que se segue uma matéria cujo conteúdo não 
corresponde, não justifica, não é proporcional, não 
lastreia, nem sequer explica o tom gravíssimo que a 
chamada relampeja. 

É que, além de algumas linhas dando conta do 
andamento do processo e o nome das autoras, duas 
senhoras procuradoras, o restante são meros indícios 
de uma suposta trama mirabolante envolvendo empre-
sas, milhões de reais, e tantos generais que coman-
daram o Departamento de Engenharia e Construção 
do Exército e outros que foram diretores do prestigioso 
Instituto Militar de Engenharia, e, diga-se de passa-
gem, pelo cargo que exerciam são obrigatoriamente 
possuidores de exemplar vida pública, nos longos anos 
de serviço prestados à Pátria, na árdua rotina de co-
légio, de academia, de escola de aperfeiçoamento e 
de estado maior, avaliados em cada prova, em cada 
exercício de campo, no rigor do esforço físico, na pon-
tualidade, no trato com superiores e subordinados, nos 
atributos morais e intelectuais por diversos chefes em 
diversas ocasiões, e tudo isso superado com extraor-
dinário sucesso. Pois bem, nessa investigada ilicitude 
esses generais estariam em conluio com um coronel e 
um major, que os induzem a todos a participar de uma 
quadrilha para assaltar o Brasil. E assim, num átimo, 
são lançados nas páginas apocalípticas do noticiário. 

Que provas são essas tão graves e relevantes 
para se atirar uma instituição que devíamos proteger 
como patrimônio moral do povo brasileiro, cujo patrio-
tismo jamais desmentido escreveu as páginas mais 
gloriosas de nossa história, num melancólico e opro-
brioso descrédito? 

Sim, porque se fosse um oficial, ou dois, podia se 
tratar de um caso isolado, mas uma geração de oficiais 
generais confere uma dimensão crônica ao problema 
e põe em dúvida os critérios, a seriedade, os princí-
pios de formação e avaliação da Força como um todo.

Pois bem, as provas para incriminar os generais, 
sobretudo o comandante do Exército, e que justificaria 
a sua imagem colocada no topo do fantasioso infográ-
fico que insinua o caminho da corrupção, são supostos 
desmandos de oficiais subalternos tão distantes da 
esfera de interferência e decisão do chefe do órgão, 
não apenas por organograma, mas pela natureza dos 
princípios da hierarquia. 

É estranho supor, é até temerário admitir que à 
época o então Major Enzo Martins Peri quando encar-
regado de licitações nunca tenha sido questionado em 
suas decisões numa carreira absolutamente imaculada, 
se disporia agora a se envolver como General diretor 
do Departamento. Isso não faz sentido. No fanatismo 
de acusar, por vezes as pessoas se tornam energú-
menos blindados aos apelos da razão. 

Mas o fato concreto é que essa denúncia che-
gou antes ao Exército que, à época, não se eximiu de 
cortar na carne e mandar instaurar o IPM (inquérito 
policial militar) que encaminhou à justiça, que ouviu o 
Ministério Público e esse é o âmago da reportagem 
que perde muito da sua credibilidade, ao omitir que 
aquele a quem ela mais acusa foi o que, à época, a 
tempo e a hora, tomou as providências cabíveis para 
a punição dos supostos crimes. 

Eu não defendo o arquivamento da investigação, 
pelo contrário, com a proporção conferida ao caso, a 
meu juízo precipitada e exagerada, mais do que nun-
ca se deve investigar no fio da navalha e com o maior 
rigor da lei tudo que deva ser perscrutado, inquirido, 
desvendado, sondado, elucidado porque tenho a mais 
absoluta confiança de que em primeiro lugar, esses 
generais jamais se uniriam para assaltar o Estado, não 
possuem o perfil de quadrilheiros, suas vidas dizem 
o contrário, o mérito obtido na carreira militar, que só 
é possível pelo exercício constante da renúncia e do 
idealismo e que os credencia em dignidade e honradez 
grita aos céus e aos homens de boa-vontade o oposto, 
e segundo porque desgraçadamente é suportando as 
chagas dolorosas do mais irreverente e patético escár-
nio que se desmascaram as acusações afoitas para 
se obter finalmente a solene e derradeira revogação 
das injúrias, infâmias e calúnias.

É triste constatar que no Brasil de hoje um sacer-
dote, um leigo, um general, um civil, um parlamentar, 
um eleitor, um juiz, um promotor, um cidadão qualquer, 
ninguém é digno de contar com o beneplácito da pre-
sunção de inocência diante da fúria avassaladora das 
rotativas em busca do lucro a qualquer preço. Entre-
tanto, por mais que deva nessa hora sombria defen-
der, desta tribuna, a cidadania, não quero me deter 
no drama pessoal desses homens. São soldados. São 
bravos. Saberão superar suas adversidades, mesmo 
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que ainda no vértice da insanidade, por um tempo, só 
lhes reste o aplauso da própria consciência. 

Quero falar sobre o meu País e sobre a nossa 
gente. Quero falar sobre os valores maiores da Pátria 
que em última análise repousa sobre o ânimo de seus 
cidadãos e a esperança que os acalenta no sucesso 
do seu próprio destino. Como é duro ver o desalento 
que noticiários irresponsáveis trazem à dona de casa 
desprevenida, ao cidadão comum das ruas, ao estu-
dante e ao trabalhador, que surpreendidos diante de 
uma notícia que levianamente levanta suspeitas e de-
nuncia o que seria talvez a pior das nossas desgra-
ças, que é o desmoronamento moral de uma institui-
ção sem a qual nem sequer existiria o Brasil e assim 
nossa gente se sente traída, desconfia da índole da 
brasilidade, perde sua autoestima e passa a ver com 
malícia as iniciativas de seus governantes. Quem será 
capaz de dimensionar com precisão o estrago no es-
pírito da Nação?

Aquelas sociedades que não cultivam o respei-
to aos seus líderes, aos seus quadros históricos e às 
suas autoridades legalmente constituídas, para ao 
menos garantir a eles o mais elementar dos Direitos 
do Homem, que é a sua honra, aqueles que sentam à 
roda dos escarnecedores para vilipendiar a dignidade 
alheia, que são rápidos para concluir, para generalizar 
e propagar de maneira direta ou indireta o desprezo 
às instituições e aos homens que deram o tempo de 
sua existência para construí-las, poderão constituir um 
ajuntamento de pessoas, um amontoado, mas jamais 
serão uma nação rica, poderosa, culta, justa e humana 
que se engrandece na prática das virtudes a serviço 
da humanidade. 

Quase todos os dias lemos denúncias nos jornais. 
Prezamos uma imprensa livre como patrimônio da de-
mocracia e baluarte da liberdade. Mas o que parece é 
que essas notícias que são eminentemente tristes e 
que devem ser tratadas sempre com pesar, posto que 
nos envergonham a todos, são na verdade publicadas 
com um certo sadismo, como no afã incontrolável e 
insaciável de um vício, numa orgia histérica de júbilo 
neurótico onde se busca, passada uma, logo outra 
que lhe supere o horror, como uma dose mais forte 
para consagrar como troféu a ambição de supostos 
justiceiros. No ímpeto desse estranho rancor, desse 
ódio invencível, dessa incansável atividade de cultivar 
no coração do povo o desprezo pelos seus líderes, é 
que se acabam cometendo excessos de graves con-
sequências e retrocessos de custosas recuperações.

Ontem à noite, quando escrevia essas linhas, 
me chegou às mãos uma nota de esclarecimento da 
Procuradoria-Geral de Justiça Militar que passo a ler 
no seu primeiro parágrafo: 

“Em razão de matéria publicada na edição de 
domingo, dia 31 de julho de 2011, do jornal Folha de 
São Paulo, a Procuradoria Geral de Justiça Militar es-
clarece que o comandante do Exército, general Enzo 
Martins Peri, não é alvo de investigação do Ministério 
Público Militar…” 

Será que essa nota terá a mesma repercussão de 
uma manchete de primeira página no jornal mais lido 
do País na sua edição de domingo? Será que chegará 
aos quartéis, aos lares, aos sindicatos, às escolas e 
às igrejas como um bálsamo a recobrar a exatidão dos 
fatos e redimir a injustiça cruel dos excessos? 

Meus senhores e minhas senhoras, cabe alertar 
que foi na overdose de uma suposta liberdade de im-
prensa que o empresário naturalizado americano Ru-
pert Murdoch, há poucos dias, viu sucumbir seu antes 
prestigioso jornal num obscuro e melancólico crepús-
culo e se encontrou na contingência vexatória de não 
só pedir desculpas ao povo britânico, mas como eram 
tão irrecuperáveis e viciadas as editorias tresloucadas 
de suas redações, num ato expiatório dramático, adotar 
o único caminho que lhe restou que foi liquidar para 
sempre aquele infame jornal.

Queira Deus que a imprensa brasileira se engran-
deça na pujança da nossa cultura e na inegociável de-
fesa dos princípios sagrados da nossa cidadania, mas 
sem jamais esquecer que a eles o antecedem e sobre-
põem o respeito à honra de cada cidadão brasileiro. 

Muito obrigado a todos pela atenção.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

tinuando o período de Breves Comunicações, por 3 
minutos, concedo a palavra à ilustre Deputada Bene-
dita da Silva.

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, registro hoje que estamos vivendo 
uma crise internacional.

A situação no Chifre da África, região leste do 
continente, tem passado por momentos difíceis. É a 
pior seca que eles estão enfrentando nos últimos 60 
anos, o que, junto com a guerra civil, teria aprofundado 
a crise alimentar na Somália. Depois dos resultados da 
pesquisa, a Organização das Nações Unidas – ONU 
elevou de 2 para 5 as regiões de fome no país, incluin-
do a capital, Mogadíscio.

Dados mostram que a seca e a fome na região 
colocou mais de 11 milhões de pessoas em uma situ-
ação humanitária crítica, especialmente na Somália, 
onde cinco regiões foram declaradas oficialmente em 
estado de crise de fome.

Segundo a UNICEF, 1,3 milhão somalis chegam 
por dia aos acampamentos de al-Dadaab, maior cam-
po de refugiados do mundo, dos quais 80% são mu-
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lheres e crianças. O campo, criado há 20 anos para 
abrigar 90 mil pessoas, acomoda hoje mais de 350 mil 
pessoas vindas da guerra e da seca na Somália. Mas 
não é só a fome que mata nessas regiões. E preciso 
adotar medidas agora, já que doenças como sarampo 
e poliomielite, cujas chance de propagação aumentam 
em quadros de subnutrição, podem se propagar rapi-
damente em condições de superpopulação.

Os refugiados que permanecem no país buscam 
comida e dinheiro. Dirigem-se aos campos de refu-
giados da capital, Mogadíscio, que já reúnem 380 mil 
pessoas – quatro vezes mais do que comportariam. A 
precariedade é completa. Os recém-chegados ficam 
nos arredores e podem ter que esperar até 40 dias para 
receber os primeiros alimentos. A água é escassa: 3 
a 5 litros diários por pessoa, contra um consumo de 
150, na Europa. A assistência básica não é garantida 
pelas organizações não governamentais; há graves 
casos de má nutrição; diarreias e infecções respira-
tórias são constantes; as mortes ocorrem, em geral, 
por hipotermia e hipoglicemia. Numa noite chegou a 
haver 40 óbitos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Brasil 
não se cala diante disso. Tem sido solidário e coope-
rador. A nossa Presidenta Dilma Rousseff assim tem-
-se manifestado. 

Mas nós precisamos levantar mais esse astral. 
Sabemos que temos de aumentar o nosso compromis-
so, porque a ganância desmedida existe e com ela a 
fome. Poderíamos dizer que o desafio da Presidenta 
Dilma, no Brasil, é o de acabar com a fome por meio 
do programa Brasil Sem Miséria, que já está em curso 
e atenderá a 16,2 milhões de pessoas em todo o País.

Que haja também um mundo sem miséria para 
todos nós.

Obrigada, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELA ORADORA

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sem co-
mida, sem nada. Fome é morte. Fome traz guerra e a 
guerra traz fome. Fome é ódio. A fome supera a huma-
nidade, e um estômago vazio vence um coração cheio. 
A guerra, a seca e o esquecimento juntos; nenhum 
mata mais do que a fome. A fome deve ser vencida ou 
a fome nos vencerá a nós todos. 

Poesia me veio à mente assim que acabei de 
ler matérias publicadas nos principais veículos de co-
municação do País sobre a tragédia ocorrida em Nai-
róbi. Ao terminar de ler as informações e minha alma 
ser invadida por uma impotência cruel e devastadora, 
coloquei-me no lugar desse povo que trava uma luta 
diária pelo direito à vida.

A manchete tratava de uma briga por comida entre 
soldados e civis, durante a distribuição de alimentos na 
região, o que resultou em sete mortos. A distribuição 
de alimentos começou sem incidentes às 6 horas, mas 
em poucos instantes o caos se instaurou, e a polícia 
passou a receber ligações de pessoas a relatar a real 
dimensão da confusão. Alguns traduziam com palavras 
tomadas pelo medo a cena de ver várias pessoas es-
magadas por uma multidão, sem a menor chance de 
sair daquela posição de subserviência e desproteção.

Tudo isso aconteceu no mesmo dia em que a 
UNICEF – Fundo das Nações Unidas para a Infância 
divulgou um relatório alarmante. Ele mostra que meta-
de das crianças somalis que chegam ao Quênia está 
subnutrida e sofre com as lembranças das selvagerias 
vistas numa fase da vida em que deveriam brincar com 
bonecas, bolas, pipas e jogar amarelinha.

Segundo relatos de civis presentes no local na 
hora da barbárie, os soldados tentaram roubar partes 
das 290 toneladas de comida enviadas pela ONU, a 
fim de ajudar a população civil, que reagiu para garantir 
os grãos de arroz e feijão, em sua maioria espalha-
dos pelo chão. O resultado foi o revide dos soldados 
com disparos.

O Chifre da África, região ao leste do continente, 
enfrenta a pior seca dos últimos 60 anos, o que, junto 
com a guerra civil, teria aprofundado a crise alimentar 
na Somália. Depois dos resultados da pesquisa, a ONU 
elevou de dois para cinco o número de regiões de fome 
no país, incluindo a capital, Mogadíscio.

Dados apontam que a seca e a fome na região 
colocou mais de 11 milhões de pessoas em uma situ-
ação humanitária crítica, especialmente na Somália, 
onde cinco regiões foram declaradas oficialmente em 
estado de crise de fome.

Segundo a UNICEF, 1,3 milhão de somalis che-
gam por dia aos acampamentos de al-Dadaab, maior 
campo de refugiados do mundo, dos quais 80% são 
mulheres e crianças. O campo, criado há 20 anos para 
abrigar 90 mil pessoas, acomoda hoje mais de 350 mil 
delas, vindas da guerra e da seca na Somália.

Mas não é só a fome que mata nessas regiões. 
E preciso adotar medidas agora, já que doenças como 
sarampo e poliomielite, cujas chance de propagação 
aumentam em quadros de subnutrição, podem se pro-
pagar rapidamente em condições de superpopulação.

Os refugiados que permanecem no país buscam 
comida e dinheiro. Dirigem-se aos campos de refu-
giados da capital, Mogadíscio, que já reúnem 380 mil 
pessoas —quatro vezes mais do que comportariam. A 
precariedade é completa. Os recém-chegados ficam 
nos arredores e podem ter que esperar até 40 dias para 
receber os primeiros alimentos. A água é escassa: 3 a 
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5 litros diários por pessoa, contra um consumo de 150, 
na Europa. A assistência básica não é garantida pelas 
organizações não governamentais. Há graves casos 
de má nutrição. Diarreias e infecções respiratórias são 
constantes. As mortes ocorrem em geral por hipotermia 
e hipoglicemia. Numa noite só chegaram a 40 o nú-
mero de óbitos. Isso ocorre em um monte de lugares, 
não só na África. Temos, em várias capitais do Brasil, 
moradores de favelas que passam muitas necessida-
des. Durante minhas visitas às comunidades carentes, 
ouvi inúmeras histórias, em forma de um desabafo e 
relatos do que realmente aconteceu. Enquanto a ga-
nância desmedida existir, vai existir fome. Poderíamos 
dizer que o desafio da Presidenta Dilma no Brasil é de 
acabar com a fome por meio do Programa Brasil Sem 
Miséria, que já está em curso e atenderá 16,2 milhões 
de pessoas em todo o País.

Sempre levantando o astral.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Conce-

do a palavra para uma breve intervenção, por 1 minuto, 
ao ilustre Deputado Sandro Alex, do PPS do Paraná.

O SR. SANDRO ALEX (Bloco/PPS-PR. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero registrar que apresentei um projeto que obriga as 
unidades de saúde a informarem a quantidade de leitos 
ocupados e livres. Essa medida vale para as unidades 
credenciadas pelo SUS, com o objetivo de contribuir 
para a melhora do atendimento médico em todo o País.

Pela proposta, as unidades deverão divulgar dia-
riamente o número de leitos em uso e desocupados e 
as informações terão de estar em local visível e aces-
sível para a população. Hospitais, clínicas, pronto-
-atendimentos, emergências, em qualquer registro do 
SUS, terão de seguir essa determinação.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados.

 O SR. LUIZ NISHIMORI (PSDB-PR. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
nesta semana recebi em Curitiba esta fita amarela que 
eu estou usando no lado esquerdo, o lado do coração, 
uma iniciativa feliz do Departamento da Educação do 
Paraná, fita esta que é símbolo da homenagem da 
Semana da Paz. 

Nesta semana completam-se 66 anos dos bom-
bardeios atômicos em Hiroshima e Nagasaki, que 
ocorreram nos dias 6 e 9 de agosto, quando o mundo 
inteiro se calou e sentiu a tristeza e o sofrimento das 
consequências que aquelas bombas desencadearam.

Hoje, mesmo sem haver explosão atômica como 
aquela, dia a dia sofremos com a violência de que sem-
pre tomamos conhecimento através dos noticiários de 
roubos, sequestros e assassinatos. 

Só dos últimos dias posso citar: o vandalismo e 
a violência em Londres, que desencadeou problemas 
com policiais, incêndios e depredações; a repressão 
na Síria, com a morte de centenas de civis, onde os 
protestos vêm acontecendo há 5 meses e a cada dia 
mais sangue é derramado; a tensão entre Coreia do 
Norte e Coreia do Sul, que se arrasta há anos; os inci-
dentes no Chile, no manifesto pelas reformas na edu-
cação pública, uma luta por direitos, mas que acabou 
em violência; as pessoas desaparecidas em diversas 
circunstâncias; os acidentes de trânsito pela falta de 
consciência de muitos motoristas; os bebês e idosos 
maltratados por quem deveria cuidar dessas pessoas. 
Enfim, isso é só uma pequena amostra do que o mun-
do inteiro enfrenta todos os dias. 

Deixo registrado nesta Casa meu pedido para 
que todos os brasileiros juntem-se a esta Semana da 
Paz. Falar em paz total seria demagogia, mas pode-
mos diminuir a violência; melhorar nossa relação com 
os amigos e familiares; plantar o bom comportamento; 
passar o sentimento de fraternidade e carinho adiante.

Vamos fazer valer a lição que as bombas de Hi-
roshima e Nagasaki deixaram. Violência só traz sofri-
mento e remorso. Vamos instituir a paz!

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

tinuando o período das Breves Comunicações de 3 
minutos, concedo a palavra, pela ordem, ao ilustre 
Deputado Cleber Verde.

O SR. CLEBER VERDE (Bloco/PRB-MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, após a aprovação, por esta Casa, 
da Lei das Colônias, da Lei da Pesca e principalmente 
da lei que criou o Ministério da Pesca, observando o 
comportamento dos Governadores dos Estados bra-
sileiros, que estão criando as secretarias estaduais da 
pesca, desmembrando as secretarias de agricultura – 
ou seja, a agricultura tem uma pasta e a pesca, outra 
– eu me convenço, mais do que nunca, da importância 
de esta Casa também ter uma Comissão Permanente 
de pesca e aquicultura.

Estive presente em algumas solenidades que en-
volviam exatamente o setor pesqueiro, que, a meu ver, 
é um grande setor e pode ser propulsor da economia 
do nosso País. Não tenho dúvida de que a pesca é um 
setor econômico importante no mundo e de que poderá 
ser ainda mais no Brasil, pelo potencial que nós temos.

Portanto, na condição de Coordenador da Frente 
Parlamentar da Pesca desta Casa, Sr. Presidente, quero 
pedir aos meus pares da Comissão de Constituição e 
Justiça que, na semana que vem, aprovem a criação 
da Comissão Permanente de pesca e aquicultura.
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Hoje o Brasil importa – e isso, de fato, nos causa 
estranheza – pescado, importa camarão, mas o po-
tencial que temos nos permite exportar. Portanto nós 
estamos na contramão. 

Eu vejo que faltam ainda mais incentivos por parte 
do Governo Federal e dos Governos dos Estados, para 
que nós possamos consolidar uma política de pesca e 
aquicultura forte em nosso País e nos tornarmos au-
tossuficientes, o que hoje não somos.

Eu tive oportunidade, Sr. Presidente, de participar 
de um encontro no Panamá, representando esta Casa. 
Lá eu pude perceber o quanto avançaram os estudos 
por parte da OIE no tocante às doenças de que o pei-
xe e o camarão podem estar acometidos. Nós temos 
que criar uma barreira sanitária para não permitir que 
esse peixe e esse camarão sejam comercializados no 
nosso País e possam prejudicar a saúde da popula-
ção brasileira.

Nesse sentido, devemos fazer também o dever de 
casa, ou seja, criar mecanismos de proteção, criar as 
condições ambientais necessárias para produzirmos 
esse pescado bem e com suficiência, para atender-
mos ao mercado interno e fazermos sua exportação.

Sr. Presidente, o Presidente Lula iniciou o PAC, 
e a Presidente Dilma está incentivando o PAC da ha-
bitação e o PAC da infraestrutura. Quero aproveitar 
para que possamos também, no mesmo sentido... Eu 
tenho certeza de que chegou a hora de nós criarmos 
o PAC da pesca, fazendo com que o Governo Fede-
ral possa incentivar o projeto de tanque-rede nos rios 
e mares; nós possamos incentivar a piscicultura; nós 
possamos incentivar a vinda, para o nosso País, de 
indústrias pesqueiras. Com isso vamos poder conso-
lidar, primeiramente, o mercado interno e, depois, um 
trabalho que eu entendo ser fundamental, o de ex-
portação, transformando o setor pesqueiro num setor 
importante da economia deste País.

Eu não tenho dúvida, Sr. Presidente, de que 
chegou a hora de nós avançarmos. Vamos avançar 
principalmente com uma Comissão específica desta 
Casa, para discutir as centenas de projetos que estão 
tramitando e dizem respeito ao apoio, ao fortalecimento, 
ao incentivo à produção pesqueira e, principalmente, 
à proteção dos pescadores do nosso País.

Portanto, eu tenho certeza de que chegou a hora 
de nós avançarmos. Quero pedir à Presidente Dilma 
que pense na ideia de criar o PAC da pesca.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
uma breve intervenção, concedo a palavra ao ilustre 
Deputado Padre Ton.

O SR. PADRE TON (PT-RO. Pronuncia o seguin-
te discurso.) – Sr. Presidente, ontem foi aprovado, na 
Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de De-

senvolvimento Regional desta Casa, um requerimento 
de minha autoria para a realização de um seminário 
com a finalidade de debater uma proposta de desen-
volvimento produtivo da Amazônia, baseada no conhe-
cimento e na inovação desenvolvidos por instituições 
de ensino e pesquisa da própria região.

Refiro-me ao Projeto de Ciência, Tecnologia e 
Inovação Florestal: Caminhos para a Sustentabilidade 
na Amazônia, elaborado por um grupo de pesquisado-
res da Universidade Federal de Rondônia, na pessoa 
do Dr. José das Dores de Sá Rocha, da Universida-
de Federal Rural do Rio de Janeiro, na pessoa do Dr. 
José de Arimatéa Silva, com a colaboração da Profa. 
Bertha Koiffmann Becker, do Prof. Eraldo Matricardi e 
do Prof. Carlos Ovídio Rocha. 

Como se sabe, Sras. e Srs. Parlamentares, a 
ocupação do território e a apropriação dos recursos 
naturais na Amazônia Legal apresentam uma estrutura 
profundamente excludente e rígida. O Estado, como 
não podia deixar de ser, continua tendo papel funda-
mental na dinâmica do processo, que, direta ou indire-
tamente, configura a atual e complexa realidade social, 
econômica e ambiental do amplo território amazônico.

Ainda que pareça, alterar o quadro de profundo 
apartamento das estratégias produtivas em relação 
às condições edafoclimáticas da Amazônia não é algo 
que se possa fazer no improviso e no voluntarismo, 
como historicamente tem ocorrido. Não podemos in-
sistir no erro. Qualquer iniciativa que vise introduzir 
novos modelos precisa estar fortemente alicerçada no 
conhecimento tradicional dos amazônidas, que vivem 
há séculos na região, e na ciência desenvolvida por 
nossos centros de pesquisa enfronhados na cultura e 
na realidade locais.

O seminário, que deverá ser realizado no próximo 
mês, será uma grande oportunidade para aprofundar-
mos o debate sobre a inclusão da vertente florestal na 
matriz produtiva da Amazônia, a partir da experiência 
prática e da modelagem científica.

Aproveito a oportunidade para convidar as Sras. 
e os Srs. Deputados a se juntarem a nós da Amazônia 
nesse debate. Penso que a crise de renda que asso-
la a agricultura familiar, causada principalmente pelo 
avanço da pecuarização da nossa agricultura, não se 
restringe aos limites da Amazônia. Por isso, esta é uma 
luta que deve ser abraçada por todos.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente. 
Trata-se de assunto muito grave. Recebi informações de 
pessoas que atuam na região que abrange os Estados 
do Acre e de Rondônia, na fronteira com o Peru, dando 
conta de que supostos grupos paramilitares peruanos 
teriam invadido o território brasileiro, armados com fuzis 



Agosto de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 12 40813 

e metralhadoras, na fronteira com o Estado do Acre, e 
realizado matança organizada de índios isolados.

A informação, senhoras e senhores, teria partido 
do Chefe da Coordenação-Geral de Índios Isolados e 
de Recente Contato, Carlos Travassos, que atua na 
Frente de Proteção Etnoambiental, no igarapé Xinane.

Segundo esse chefe, dois mateiros que realiza-
vam diligências na região, conhecidos como Chicão e 
Marreta, teriam encontrado uma mala com cascas de 
cartuchos roubados da base da FUNAI e pedaços de 
flecha dos índios isolados.

As informações, Sr. Presidente, são muito graves. 
Sabemos que essa é uma prática corriqueira por par-
te de grupos contrários à demarcação de terras para 
os índios. Eles chegam antes da FUNAI na região de 
ocorrência de índios isolados e fazem o que chamam 
de limpeza da área.

Chamo a atenção do Ministério da Justiça, da 
FUNAI, da Polícia Federal e das Forças Armadas, para 
que adote medidas urgentes no sentido de apurar as 
denúncias aqui apresentadas.

Muito obrigado. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e 

Srs. Parlamentares.
 O SR. ANDRÉ MOURA (PSC-SE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, somente 
quero me somar a muitos que ontem, neste plenário 
da Câmara, fizeram uso da palavra para, mais uma 
vez, pedir e apelar ao Presidente Marco Maia que te-
nha sensibilidade e coloque em votação, no plenário 
desta Casa, a Proposta de Emenda à Constituição nº 
300, de 2008, que é um sonho de todos os que fazem 
a família militar no nosso País – Corpo de Bombeiros 
e Polícia Militar – e da Polícia Civil.

Devemos evitar manifestações como as que as 
associações que fazem parte da Polícia Civil, do Corpo 
de Bombeiros e da Polícia Militar estão programando 
em todo o País, pela inércia, pela demora para que a 
PEC 300 venha à votação no plenário da Câmara dos 
Deputados. 

Então, Sr. Presidente, venho fazer um apelo ao 
Presidente da Casa, Deputado Marco Maia, no sen-
tido de que atenda a esse clamor popular, de toda a 
sociedade brasileira. Temos de ter, como Parlamen-
tares, sensibilidade e responsabilidade com a segu-
rança pública do nosso País, para colocarmos a PEC 
300 em votação já. 

 O SR. GERALDO SIMÕES (PT-BA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, nesta semana eu fiquei 
preocupado com a ação da Polícia Federal, acatando 
determinação judicial, e com a prisão de membros do 
Ministério do Turismo.

Na relação estava o Deputado Federal Colbert 
Martins – Deputado Estadual na Bahia e Deputado Fe-
deral por vários mandatos –, pessoa respeitadíssima no 
nosso Estado e em Feira de Santana, de uma família 
tradicional, de pessoas com uma dignidade tamanha.

Estou convencido de que a inocência do Depu-
tado Colbert Martins será comprovada nos próximos 
dias, mas sinto que, mesmo comprovada, teremos difi-
culdades de fazer as correções da imagem do Colbert 
Martins. Desejo que aqueles que tomam essas atitudes 
assim, apressadas, ajudem inclusive na renovação 
da imagem desse homem probo do Estado da Bahia.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje pela 
manhã fui surpreendido com notícias, nos mais di-
versos meios de comunicação do País, informando 
sobre uma operação que estava sendo desenvolvida 
pela Policia Federal e que culminou com a prisão de 
38 pessoas, dentre elas pessoas do alto escalão do 
Ministério do Turismo.

Mas fiquei preocupado quando, entre essas pes-
soas, vi que está incluída um amigo de longa data, 
ex-colega nesta Câmara de Deputados e atual 1º su-
plente de Deputado Federal, com uma história que toda 
a Bahia respeita, justamente por se tratar de pessoa 
séria como Colbert Martins Filho.

Como é que Colbert, que assumiu o cargo de 
Secretário Nacional de Políticas de Desenvolvimento 
do Turismo no dia 10 de abril, ou seja, há menos de 
4 meses, pode ter seu nome enlameado por conta 
de um processo autorizado em 2009, quando ele era 
Deputado nesta Casa e em cujo processo – não es-
tou defendendo os antecessores – existem pareceres 
técnicos corroborando a sua execução.

Nós entendemos que se há alguém responsável 
por qualquer irregularidade é quem estava lá antes dele 
e quem deu o amparo jurídico. Logo, restará provada 
a inocência de Colbert. Mas e o nome do Parlamentar, 
político, médico e pai de família? É a Policia Federal que 
vai sair divulgando a inocência e limpando um nome 
respeitado na história política de Feira de Santana e 
da Bahia? Essa é a minha reflexão, quando o desejo 
de aparecer de quem deveria ser cauteloso em seu 
trabalho fala mais alto e macula o nome de pessoas 
honestas em nosso País.

Era o que tinha a dizer.
 O SR. LUIZ CARLOS (PSDB-AP. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
é com grata satisfação que venho destacar o dia 11 
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de agosto, Dia do Advogado. Aproveito a oportunidade 
para saudar todos os colegas que integram esta Casa 
e todos os advogados do Brasil, de maneira especial, 
Sr. Presidente, os advogados do meu Estado, o Amapá.

Os advogados são os últimos defensores da de-
mocracia, a última trincheira do cidadão, lutadores da 
democracia e bastiões da Constituição.

Era isso, Sr. Presidente. Saúdo todos os advoga-
dos do Brasil! Parabéns pelo Onze de Agosto!

 O SR. ELEUSES PAIVA (DEM-SP. Sem revisão 
do orador.) – Sras. e Srs. Deputados, nobre Deputado 
Inocêncio Oliveira, que hoje preside a sessão, mais 
uma vez venho ocupar esta tribuna para reclamar e, 
muito mais do que isso, exigir responsabilidade e mais 
respeito com a saúde no nosso País.

Onde quer que eu vá, Sr. Presidente, encontro 
alguém que encontra sérias dificuldades para ter aten-
dimento digno à saúde. E vejo prestadores de serviços 
ao Sistema Único de Saúde terem as suas unidades 
totalmente inviabilizadas.

Desta vez fui procurado pela Sociedade Paulista 
de Radiologia na busca de apoio e de uma audiência 
com o Ministro da Saúde, na tentativa de sensibilizá-lo. 
Afirmam e, mais do que isso, provam que a radiologia 
ultrapassou o fundo do poço. Querem saber como é 
possível resistir à crise que se abate sobre o diagnós-
tico por imagem. E o que responder a eles? Na reali-
dade, o que podemos nós responder a todos aqueles 
que prestam serviços ao Sistema Único de Saúde?

Nas minhas andanças pelos Municípios paulistas, 
vejo que o problema é frequente. As Santas Casas de 
menor porte já nem mais oferecem esse tipo de ser-
viço. E não é para menos. Como pode o Ministério da 
Saúde pagar R$6,88 por uma radiografia de tórax sim-
ples, com filme digital?! Um serviço com essa qualidade 
custa, no mínimo, três vezes esse valor. Isso sem falar 
do custo operacional com profissionais, manutenção 
de equipamentos, água, luz, energia, entre outros.

E são inúmeros os exemplos. Só para citar mais 
um, o SUS paga por um exame de Raios X de cólon 
R$47,76. Esse exame não sai por menos de R$97,81, 
uma defasagem de mais de R$50.

Está se instalando, Sr. Presidente, o caos. E a 
tabela de procedimentos do SUS não sofre reajuste 
algum. Estamos caminhando para a total inviabilização 
da rede hospitalar e ambulatorial do Sistema Único de 
Saúde. E só o Ministério da Saúde não vê isso – um 
verdadeiro absurdo.

Precisamos fazer alguma coisa para impedir que 
os serviços de radiologia e todos aqueles que prestam 
serviços ao SUS tenham suas unidades totalmente in-
viabilizadas e fechem suas portas. Ou será que mais 
uma vez vamos ver sacrificados aqueles que mais pre-

cisam? Até quando teremos que conviver com essa 
indiferença? Quantas vidas mais terão que ser perdidas 
para se conseguir sensibilizar o Ministério da Saúde a 
atualizar a tabela e viabilizar um atendimento digno aos 
mais humildes deste País? Quantas vidas mais terão 
de ser perdidas para sensibilizar esta Casa a votar a 
regulamentação da Emenda Constitucional nº 29, que 
garantirá mais recursos e, portanto, a tentativa de se dar 
um atendimento mais digno à população deste País?

Sr. Presidente, tenho certeza de que cada um 
neste Parlamento e no Executivo deste País tem res-
ponsabilidade para com o social, assim como temos 
responsabilidade com os mais simples e mais humildes 
e, principalmente, com uma visão humanizada de todos.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados.

 A SRA. JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB-AP. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, aproveito 
para fazer dois registros sobre o Governo do Ama-
pá, que iniciou, na sexta-feira, dia 5, a construção do 
Conjunto Habitacional do Aturiá, com 512 moradias 
para acomodar famílias que vivem em área de risco 
e em invasão. Trata-se de investimento no valor de 37 
milhões, sendo que 23,5 milhões são do PAC e 13,5 
milhões são do Governo do Estado. 

As obras poderiam ter começado em 2007, mas 
o Tribunal de Contas da União constatou irregularida-
des graves já na licitação e por pouco não se perdeu 
o investimento. 

Registro, ainda, que voltaram a ser realizados, 
na sexta-feira, dia 5, os Jogos Indígenas do Amapá, 
organizados pela Secretaria Extraordinária dos Povos 
Indígenas e pela Secretaria de Desporto e Lazer do 
Governo do Estado, com apoio de vários parceiros. 

Por último, quero fazer um apelo desta tribuna ao 
Ministro Luiz Fux, para que S.Exa., em decisão mo-
nocrática, julgue procedente o recurso extraordinário 
apresentado pelo Senador Capiberibe perante o Su-
premo Tribunal Federal, para que Capiberibe possa 
ser diplomado e assuma sua cadeira no Senado da 
República, a exemplo do que aconteceu comigo. Eu 
assumi no dia 13 de julho. O Ministro Joaquim Barbosa 
acolheu o pedido feito em meu recurso extraordinário 
por meio de uma decisão monocrática. E o meu pro-
cesso é idêntico ao do Senador Capiberibe. O dele é 
idêntico ao meu. 

Então, aguardamos ansiosamente essa decisão. 
Os eleitores de Capiberibe aguardam o momento em 
que ele possa assumir a sua cadeira no Senado. 

Sr. Presidente, solicito a divulgação deste meu 
pronunciamento nos órgãos de comunicação desta 
Casa. 
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PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA�
DOS PELA ORADORA

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Governo 
do Amapá iniciou na sexta-feira, dia 5, a construção 
do conjunto habitacional do Aturiá, com 512 moradias 
para acomodar famílias que vivem em área de risco 
e invasão.

Do investimento de R$37 milhões, R$23,5 mi-
lhões são do Programa de Aceleração do Crescimento 
e R$13,5 milhões são do Estado. As obras poderiam 
ter começado em 2007, mas o Tribunal de Contas da 
União constatou irregularidades graves já na licitação 
e por pouco não se perde o investimento.

Sob a coordenação do Governador Camilo, o 
empenho de sua equipe e dos servidores do Estado 
do Amapá mudará a triste imagem de ter sido o pior 
executor dos programas do PAC, e voltará a figurar 
entre aqueles com os melhores indicadores de desen-
volvimento humano.

Peço a divulgação de documento sobre o assunto 
nos órgãos de comunicação desta Casa. 

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente. 
Voltaram a ser realizados, sexta, 5, os Jogos Indígenas 
do Amapá, organizados pela Secretaria Extraordinária 
dos Povos Indígenas e pela Secretaria de Desporto e 
Lazer do Governo do Estado, com o apoio de vários 
parceiros.

Os jogos foram abertos na Aldeia Kumenê, e ocor-
rerão nas várias aldeias do Oiapoque e no Município 
de Pedra Branca do Amapari, nas Aldeias dos Waia-
pis e Tyriós. Encerram-se em novembro, na Aldeia do 
Manga, no Oiapoque, com indígenas de todo o Amapá.

Muito obrigada.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE A 
ORADORA

Fonte: Governo do Estado do Amapá.
http://www4.ap.gov.br/site/paginas/noticias/news.
jsp?ref=14207

GOVERNO INICIA OBRAS DO  
CONJUNTO HABITACIONAL DO ATURIÁ.

Serão construídas 512 moradias para onde de-
vem ser transferidas as famílias que residem em área 
de risco e de invasão.

As obras do Conjunto Habitacional do Aturiá 
iniciaram, nesta sexta-feira, 5, com o serviço de ter-
raplenagem. Serão construídas 512 moradias para 
onde devem ser transferidas as famílias que residem 
no Bairro Aturiá, em área de risco e de invasão. Os 
recursos para a obra são provenientes do Programa 
de Aceleração do Crescimento – (PAC), que está in-

vestindo R$23,5 milhões, e contrapartida do Estado 
no valor de R$13,5 milhões.

O governador Camilo Capiberibe garantiu que 
os prazos de execução serão cumpridos e em 2013 
todas as famílias a serem beneficiadas estarão mo-
rando no conjunto.

A obra será erguida em uma área de 3,4 hectares, 
na Vila das Oliveiras, atrás da Escola Estadual Raimun-
da Virgulino, na entrada do bairro das Pedrinhas. De 
acordo com o projeto, os apartamentos serão divididos 
em prédios de quatro andares com sala, dois quartos, 
cozinha, banheiro e área de serviço.

O conjunto será ainda contemplado com sane-
amento integrado e muro de arrimo de 1 quilômetro, 
que liga o Complexo do Araxá à avenida Setentrional.

OBRA ATRASADA

O projeto para construção desse conjunto foi 
aprovado em 2007 para ser executado no ano seguin-
te, o que não foi feito porque o Tribunal de Contas da 
União (TCU) realizou uma fiscalização e detectou ir-
regularidades graves, o que fez com que o Ministério 
das Cidades ameaçasse bloquear os recursos desti-
nados ao Estado.

Outro problema que atrasou a construção foi o 
laudo emitido pelo Instituto de Pesquisas Científicas e 
Tecnológicas do Amapá (lEPA), que considerou impró-
pria para habitação a área antes escolhida, no bairro 
das Pedrinhas. Além disso, o caso está na Justiça por-
que o terreno foi pago ao vendedor, porém, o verda-
deiro proprietário briga pelos seus direitos.

Para que os recursos não fossem perdidos, este 
ano o Governo do Estado investiu cerca de R$2,5 mi-
lhões para a aquisição da área onde as obras inicia-
ram hoje. 

“São desafios que vencemos a cada dia. Hoje, 
era para as famílias estarem de mudanças para essas 
moradias e isso não dá para esquecer. Tivemos que 
comprar essa nova área com dinheiro que poderia 
ser usado para outros fins em beneficio do povo, mas 
temos compromisso e lutamos para que os recursos 
não voltassem para o governo federal”, disse o gover-
nador Camilo.

ATURIÁ

O Bairro Aturiá está localizado próximo ao rio 
Amazonas e os moradores sofrem constantemente 
com a força das águas que invade as casas. Muitas 
pessoas perderam casas e comércios por esse moti-
vo, o que fez com que o Governo Federal aprovasse 
o projeto através do PAC.

Para evitar que outras pessoas se aproveitem das 
novas habitações, a Secretaria da Inclusão e Mobiliza-
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ção Social (SIMS) está fazendo um trabalho de campo. 
A Secretária Ely Almeida explica que o cadastro ante-
rior será reavaliado por assistentes sociais para que 
as famílias que de fato precisem e morem no Aturiá 
ocupem as moradias.

De acordo com informações do Secretário de In-
fraestrutura, Joel Banha, ainda este mês será realizada 
a licitação que vai definir a empresa para construir o 
conjunto e, em setembro, a obra será iniciada. O pra-
zo para as primeiras residências serem entregues é 
novembro do próximo ano, e até o início do segundo 
semestre de 2013 todas estarão ocupadas por seus 
proprietários.

O Governador Camilo Capiberibe aproveitou para 
anunciar a abertura de licitação para o PAC Congós, 
ainda neste mês de agosto. “O PAC Aturiá será cons�
truído na raça, através de execução direta porque não 
podemos perder tempo, mas o PAC Congós será lici�
tado”, disse o Governador.

Ele confirmou ainda que o governo federal liberou 
para o Amapá 2.300 residência pelo Programa Minha 
Casa, Minha Vida, para quem ganha de 1 a 3 salários 
mínimos. “Sei que esse número não é suficiente, mas, 
junto com a Bancada Federal, vamos conseguir mais 
casas para os amapaenses. É possível, já conseguimos 
resgatar o crédito junto ao Governo Federal e saímos 
da posição de Estado que menos executa e trabalha�
mos para chegarmos ao título do que mais investe os 
recursos”, finalizou o Governador.

Fonte: Governo do Estado 

JOGOS INDÍGENAS COMEÇAM  
COM FESTA NA ALDEIA KUMENE

Logo na primeira disputa, a equipe kumene ven-
ceu dos Amomim por 2 a 0.

Depois de 10 anos em seu reconhecimento, estão 
de volta os Jogos Indígenas do Amapá. O evento está 
sendo organizado pelo governo do Estado, através da 
Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas (Sepi) 
e Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), 
com apoio de vários parceiros. A competição iniciou 
na manhã desta sexta-feira, 5, na aldeia kumene e 
vai prosseguir nas aldeias oiapoquenses até o mês 
de setembro. De lá, a equipe do Núcleo de Esporte, 
Participação e Aventura (Nepa) se desloca para Pedra 
Branca do Amapari, onde começam a ser disputadas as 
etapas da região com Waiapis e Tyriós. Em novembro, 
ocorre a final da competição na aldeia Manga, e conta-
rá com a presença do governador Camilo Capiberibe.

Na abertura, ocorrida no Centro Cultural Kumene, 
estiveram presentes o cacique Azarias laparrá, o vere-
ador de Oiapoque, Gilberto laparrá, o chefe do Núcleo 

de Esporte, Participação e Aventura, Ronaldo Miranda 
e o secretário de Desporto e Lazer, Luiz Pingarilho.

O secretário extraordinário dos Povos Indígenas, 
Coaracy Maciel, destacou o novo momento do esporte 
e lembrou que o compromisso assumido está sendo 
cumprido pelo governador. “Vocês se lembram que 
ano passado ele esteve em nossa nona assembleia 
geral e nos prometeu que os jogos seriam realizados, 
e ele já é uma realidade”, citou. Para o cacique Azarias 
laparrá, receber os jogos é uma honra e uma grande 
alegria, principalmente porque se fará parte da final 
das competições em novembro. “Tenho certeza de que 
nossas etnias estão vivendo um novo momento, pois 
índio também gosta de esporte”, lembrou.

Ronaldo Miranda ressaltou que a equipe Nepa 
vai continuar trabalhando na realização das demais 
etapas classificatórias, e que a novidade é o respeito 
e a consideração do governo estadual com a comu-
nidade indígena.

O vereador Gilberto laparrá destacou que a co-
munidade indígena de Oiapoque se sente realizada, 
porque em outros anos era só uma aldeia que recebia 
os jogos e agora aumentou, consideravelmente.

Antes da abertura, o secretário de Estado do 
Desporto e Lazer, Luiz Pingarilho, disse que está en-
tusiasmado em ver o retorno da família indígena em 
praticar o esporte. “Vimos em abril o interesse deles 
em participar do esporte e agora a alegria que tem 
em estar numa competição que não será de três dias, 
mas de quatro meses com quatro pontos importantes. 
Isso é a demonstração de que o governador Camilo 
Capiberibe trabalha em prol de todos e não somente 
de um segmento. O esporte une os povos e fortalece 
as raças”, disse Pingarilho.

Peço a publicação do meu pronunciamento nos 
órgãos de comunicação desta Casa.

A SRA. ROSINHA DA ADEFAL (Bloco/PTdoB-
-AL. Sem revisão da oradora.) – Bom dia a todos. Bom 
dia, Sr. Presidente.

Quero aproveitar a oportunidade para homena-
gear a Associação dos Deficientes Físicos de Alagoas 
– ADEFAL, entidade cujo nome é o meu sobrenome 
político e que comemora hoje 30 anos de existência. 

A ADEFAL, fundada em 1981, é entidade de de-
fesa de direitos da pessoa com deficiência e também 
é prestadora de serviços na área de reabilitação, in-
clusão no mercado de trabalho e concessão de órte-
ses e próteses. 

Credenciada pelo Sistema Único de Saúde, a 
entidade é referência em Alagoas no atendimento de 
média e alta complexidade e presta serviços diaria-
mente a mais de mil pessoas. 
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A ADEFAL também já trouxe a esta Casa, como 
Deputado, o meu mestre e amigo, o saudoso Gerôni-
mo Siqueira, que lamentavelmente faleceu 1 mês após 
sua posse. Merecidamente, ele também será homena-
geado no dia de hoje. 

Atualmente, a ADEFAL é presidida pelo meu com-
panheiro de luta, o Sr. Luiz Carlos Santana, que a trans-
formou em uma das maiores entidades do Nordeste no 
segmento. Sua história de êxito é bastante promissora, 
pois almeja ser o maior centro de reabilitação, meta pela 
qual eu me empenho desde que assumi a Presidência 
da ADEFAL e que me empenharei até alcançá-la.

A todos os que fazem a ADEFAL a minha ho-
menagem neste dia tão importante em nossas vidas.

Também aproveito esta oportunidade para home-
nagear e comemorar o Dia da Magistratura, o Dia do 
Advogado, o dia da criação de todos os cursos jurídicos. 

Em uma nação plural como o Brasil, a tarefa do 
advogado, do magistrado, dos operadores do Direito, 
enfim, se agiganta e é mais desafiante.

O Judiciário brasileiro faz valer e avançar as leis 
assegurando direitos e promovendo avanços no nosso 
senso comum e ético. 

Aos operadores do Direito cabe, dia após dia, 
buscar o cumprimento da lei brasileira, que estabelece 
uma nação diversa, livre, justa e solidária para todos.

Meus sinceros parabéns especialmente à Sra. 
Ministra Ellen Gracie, primeira mulher a chegar ao 
Supremo Tribunal Federal; à Dra. Vanda Lustosa, que 
hoje preside o Tribunal Regional do Trabalho de Alago-
as, do qual também sou funcionária, e à Dra. Rachel 
Cabús, advogada e Vice-Presidenta da Ordem dos 
Advogados de Alagoas.

Sr. Presidente, eu gostaria também de fazer um 
apelo a V.Exa., na condição de pessoa com deficiên-
cia, que tem dificuldade de locomoção e que hoje não 
fala daquela tribuna porque o elevador que permitiria 
tal acesso está quebrado, segundo os funcionários da 
Casa, há mais de 1 semana.

Eu estou me sentindo cerceada no meu direito 
de ir e vir, limitada no meu direito de falar da tribuna e 
de exercer as minhas atividades parlamentares.

Sr. Presidente, Deputado Inocêncio Oliveira, eu faço 
um apelo a V.Exa., na condição de membro da Mesa Di-
retora, que faz parte da Administração desta Casa, para 
que tome as providências necessárias a fim de que esse 
equipamento, que serve para auxiliar a nossa acessibilida-
de nesta Casa, seja consertado com a máxima urgência.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con-

cedo a palavra ao nobre Deputado Vitor Paulo, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PRB. S.Exa. 
dispõe de 3 minutos na tribuna. 

O SR. VITOR PAULO (Bloco/PRB-RJ. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) - Muito obrigado, Sr. Pre-
sidente, Deputado Inocêncio. 

Quero cumprimentar o Deputado e Líder Lincoln 
Portela, meu amigo do Partido da República, um par-
tido pelo qual tenho grande respeito. Também tenho 
respeito pela Liderança de S.Exa. Tive o privilégio de 
ser liderado por S.Exa. no primeiro semestre do ano, o 
que para nós foi de muita valia, de muito aprendizado. 
E tive a liberdade, dada por S.Exa. e pelo partido, para 
liberar o nosso partido, a fim de que pudéssemos am-
pliar o nosso espaço, ampliar as nossas tendas. Mas 
certamente não será esquecido pelo PRB o quanto foi 
valioso ter sido liderado por S.Exa. Quero aqui agra-
decer a S.Exa., ao Partido da República, aos asses-
sores, ao Garigham, a toda a assessoria do PR, que 
nos deu assim uma aula. E para nós do PRB foi motivo 
de muito orgulho. Muito obrigado a S.Exa. por todo o 
carinho que tem pelo Partido Republicano Brasileiro. 

Sr. Presidente, quero aqui aproveitar a oportunida-
de e dizer que na última segunda-feira, Deputado Lincoln 
Portela, tive a oportunidade de visitar uma organização 
militar na minha cidade, Niterói, o Forte do Imbuhy, hoje 
sede do 21º Grupo de Artilharia de Campanha, onde fui 
recebido pelo comandante, o Coronel Artilheiro Amadeu 
Martins Marto, terminando a visita na Fortaleza de Santa 
Cruz da Barra. Ali tive o privilégio de ser recebido pelo 
General de Brigada Amauri Pereira Leite, Comandan-
te da Artilharia Divisionária da 1ª Divisão de Exército.

A Fortaleza de Santa Cruz da Barra é um sítio 
histórico único no Brasil e teve sua pedra fundamental 
lançada no ano de 1555, quando Nicolau Durand de 
Villegaignon lá instalou dois canhões. 

Após a expulsão dos franceses, suas muralhas 
foram construídas pela engenharia luso-brasileira, com 
pedras cortadas à mão, possuindo um valioso acervo 
histórico dos séculos XVIII e XIX. 

A Fortaleza de Santa Cruz da Barra está localiza-
da ao lado do canal de entrada da Baía de Guanabara, 
por onde passam todas as embarcações que chegam 
ao porto do Rio de Janeiro, com uma visão privilegiada 
da Capital e de Niterói. 

Sr. Presidente, o Forte Barão do Rio Branco teve 
importante e eficaz participação contra as incursões 
dos piratas franceses no século XVIII. Essa é uma his-
tória que tem que ser contada e sempre lembrada por 
todos os brasileiros.

Sr. Presidente, o tempo é um mistério. Quero 
aproveitar este momento que me resta e pedir a V.Exa. 
mais 1 minuto. O tempo tem coisas que não se conse-
gue explicar. Às vezes lento demais, às vezes rápido 
demais. Lento, quando olhamos para frente; rápido, 
quando olhamos para trás.



40818 Sexta-feira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2011

Há alguns anos, Sr. Presidente, eu dei entrada 
nas fileiras das Forças Armadas, no Exército Brasileiro. 
No Forte do Imbuí, este Parlamentar, à época solda-
do Araújo, teve o privilégio de servir. Uma indescritível 
ansiedade afugentava todo o nosso receio, exaltado 
o autocontrole que frenava toda e qualquer hesitação. 
Sua obstinação em vencer aqueles desafios era cega. 
Assimilara tão bem as lições que lhe foram transmiti-
das, que, pela dedicação e afinco, fora também esco-
lhido como destaque do ano de 1983 como o Praça 
mais distinto da corporação, quando o 1º Grupo de 
Artilharia de Costa Motorizado era comandado pelo 
General Roberto Pinheiro Klein, que era comandante 
da ESACOSAAE, e a nossa unidade, pelo Major Ru-
bens Ribeiro Pimenta.

Sr. Presidente, faço questão de destacar, para 
ficar registrado nos Anais desta Casa, uma coisa in-
teressante. Depois, na próxima semana, no Grande 
Expediente, farei menção muito maior a essa visita 
à Fortaleza de Santa Cruz e ao Forte Imbuhy. Queria 
destacar aqui algo impressionante que fiz questão de 
registrar quando visitei a Fortaleza de Santa Cruz. 
Quero registrar, Sr. Presidente, o dever de relatar e 
enaltecer o papel do Subtenente Henri da Silva Torres, 
que avocou para si a importante missão de ser o elo 
entre a história e o futuro, divulgando aos jovens que 
visitam aquelas instalações os principais pontos da 
construção e existência daquela organização militar. 
Nós necessitamos dessa noção de continuidade para 
a existência entrecortada de inícios e fins.

Era isso, Sr. Presidente, o que eu queria regis-
trar nesta Casa.

Agradeço a V.Exa.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nesta úl-esta úl-
tima segunda-feira, tive a oportunidade de fazer mais 
uma visita a uma organização militar. Fui ao Forte 
Barão do Rio Branco, localizado em Jurujuba, Niterói, 
Rio de Janeiro, hoje sede do 21º Grupo de Artilharia 
de Campanha, onde fui recebido pelo comandante, o 
Coronel Artilheiro Amadeu Martins Marto, terminando 
a visita na Fortaleza de Santa Cruz da Barra. Ali tive 
o privilégio de ser recebido pelo General de Brigada 
Amauri Pereira Leite, comandante da Artilharia Divi-
sionária da 1ª Divisão de Exército. 

A Fortaleza de Santa Cruz da Barra é um sítio 
histórico único no Brasil e teve sua pedra fundamental 
lançada no ano de 1555, quando Nicolau Durand de 
Villegaignon lá instalou dois canhões. 

Após a expulsão dos franceses, suas muralhas 
foram construídas pela engenharia luso-brasileira com 

pedras cortadas à mão e possui um fabuloso acervo 
histórico dos séculos XVIII e XIX.

A Fortaleza de Santa Cruz da Barra está localiza-
da ao lado do canal de entrada da Baía de Guanabara, 
por onde passam todas as embarcações que chegam 
ao porto do Rio de Janeiro, com uma visão privilegiada 
da Capital e de Niterói. 

O Forte Barão do Rio Branco teve importante 
e eficaz participação contra as incursões dos piratas 
franceses no século XVIII, por serem inatingíveis pelos 
canhões das embarcações da época. Hoje apresenta 
uma das mais belas vistas do País, com uma visão 
inigualável da entrada da Boca da Barra e praias da 
orla interna da Baía de Guanabara. 

Sr. Presidente, o tempo é um mistério que nin-
guém consegue explicar. Às vezes, lento demais; às 
vezes, rápido demais. Lento, quando olhamos para 
frente; rápido, quando olhamos para trás.

Há alguns anos, neste forte, palco de tantas difi-
culdades e provações, eu pressentia que outras moti-
vações silenciosas se combinavam na personalidade 
do soldado Araújo, para conduzi-lo à superação de si 
mesmo e dos limites impostos pela vida. 

Uma indescritível ansiedade afugentava todo o 
seu receio, e um exaltado autocontrole frenava toda e 
qualquer hesitação. Sua obstinação cega em vencer 
aqueles desafios apresentados o mantinha firme na 
caminhada rumo à aquisição dos ensinamentos pro-
porcionados na caserna, no serviço militar.

Assimilara tão bem as lições que lhe foram trans-
mitidas, que pela sua dedicação e afinco fora também 
escolhido como destaque do ano de 1983, o Praça mais 
distinto do 1º Grupo de Artilharia de Costa Motorizado, 
pelo Comandante da 1º Bateria do GACOSM, o então 
Major Rubens Ribeiro Pimenta, pelo excelente desem-
penho disciplinar, esportivo e funcional.

Vejam sob o foco dessas palavras o quanto eu 
amadureci, cresci e transmiti. Quanto brilho eu pude 
difundir daquela augusta Casa. Grande foi a abnegação 
dos homens que lá encontrei, como o General Rober-
to Pinheiro Klein. Grandes suas virtudes, maiores ain-
da os elevados exemplos de altruísmo, de apostólica 
renúncia, de intensos esforços pelo império do bem 
para o Exército.

A memória supera o fim de cada ciclo, transpor-
tando de um para o outro as informações essenciais 
de que cada um de nós necessita para prosseguir na 
evolução, permitindo que as novas aquisições se agre-
guem às antigas, que nunca se perdem, no tráfego 
entre os dois mundos, passado e presente, nos quais 
se consolida a vida.

Nesse aspecto cumpre-me o dever de relatar e 
enaltecer o papel do Subtenente Henri da Silva Tor-
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res, que avocou para si a importante missão de ser o 
elo entre a história e o futuro, divulgando aos jovens 
que visitam aquelas instalações os principais pontos 
da construção e existência daquela Organização. Nós 
necessitamos dessa noção de continuidade para a 
existência entrecortada de inícios e fins.

Naquela visita à velha Casa, no Forte Imbuhy da 
minha juventude, pude reviver aqueles momentos e 
comprovar que a eterna lei desses mundos se perpe-
tua, na incansável esteira do destino, até que o amor 
fraterno os transforme em amizades profundas, cujos 
laços pulsantes transportamos em nossos corações, 
de forma que o trânsito pelas diferentes dimensões do 
existir não possa jamais apagar.

Caros amigos, olhando-os de frente nessa visita, 
com a transparência de um cristal de elevada pureza, 
os vi dominados pelas mesmas emoções que me abra-
çaram àquela época, como soldado, arrancadas dos 
recessos da alma, não podendo conter a forte alegria 
que aflora abundante em nossos sentimentos.

Em tempos de natureza indeterminada, onde nada 
em particular pode ser declarado existente em lugar 
permanente e onde tudo flutua num mar de possibi-
lidades, ao finalizar estas palavras, dirijo-me a todos 
os integrantes da Artilharia Divisionária da 1ª Divisão 
de Exército, cunhando meus mais profundos agrade-
cimentos por tudo o que os senhores fizeram por mim, 
orientando-me nos primeiros degraus de minha esca-
lada profissional pela nossa organização militar, pelo 
Exército Brasileiro e pelo Brasil.

Artilharia Mallet!
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

uma breve intervenção, concedo a palavra ao ilustre 
Deputado Efraim Filho, do DEM da Paraíba.

O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente Inocêncio Oliveira, Sras. 
e Srs. Deputados, o motivo que me traz a esta tribuna 
é anunciar que amanhã, sexta-feira, estaremos reuni-
dos na cidade de Santa Luzia, no sertão da Paraíba, 
discutindo com autoridades da Universidade Federal 
de Campina Grande seu possível desmembramento 
e criação da Universidade do Sertão. Ela tem um ob-
jetivo muito claro: a interiorização do ensino superior. 
Não podemos nós, num Estado como a Paraíba, ficar 
polarizados, no que diz respeito ao ensino universitá-
rio, entre Campina Grande e João Pessoa. 

A Universidade do Sertão vem atender uma de-
manda crescente nas cidades do interior do Nordeste. 
Essa ideia pretende se ampliar a partir de Santa Lu-
zia não só pelo interior da Paraíba, mas alcançando 
Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e outros 
Estados circunvizinhos.

Então, amanhã, quem sabe, pode ser o primeiro 
passo de uma grande conquista para o sertão da Pa-
raíba e para os alunos e jovens paraibanos.

Sr. Presidente, peço que este pronunciamento 
seja divulgado pelos meios de comunicação oficiais 
da Casa.

A SRA. LUCI CHOINACKI (PT-SC. Sem revisão 
da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
registro um fato que me preocupa muito, causa-me 
muita preocupação. Em Santa Catarina, temos 14 Mu-
nicípios em situação de emergência, 52 Municípios em 
que houve vendaval e excesso de chuva, 3.208 famílias 
desalojadas e 180 mil pessoas atingidas pelas fortes 
chuvas que lá ocorreram. Esses são dados de relatório 
da Defesa Civil divulgado hoje às 9h.

Presto minha solidariedade e digo que já esta-
mos conversando com o Ministério para tentar buscar 
apoio e solução para as situações que não são es-
peradas, são coisas que não se podem evitar, como 
chuva e vendaval. Muitas coisas podem ser evitadas, 
mas essas não.

Ao Estado Santa Catarina a minha solidarieda-
de e o compromisso de ajudar os Prefeitos na busca 
de soluções para amenizar a gravidade da situação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
uma Comunicação de Liderança, pelo Bloco PR/PTdoB/
PRTB/PRP/PHS/PTC/PSL, concedo a palavra ao ilustre 
Líder Lincoln Portela. S.Exa. dispõe de até 6 minutos 
na tribuna.

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
havia combinado isso, mas surgiu uma urgência aqui, 
que já foi contornada. Então, eu gostaria que V.Exa. 
desse a palavra ao Deputado Fernando Ferro. Depois 
dele, eu falarei. Era uma urgência que já foi contornada.

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

cedo a palavra, portanto, ao ilustre Deputado Fernando 
Ferro. S.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna.

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
nesta semana esta Casa promoveu um debate sobre 
a crise econômica mundial. Foram trazidas opiniões, 
diagnósticos da gravidade da crise e os aspectos eco-
nômicos que envolvem esse processo da economia 
mundial.

O que nos salta os olhos crescentemente é a 
impotência dos líderes mundiais para tratar dessa 
questão. O Presidente dos Estados Unidos está ma-
nietado, não manda na economia do País. A Alema-
nha e a França também. Todos são manipulados pelas 
agências de risco.
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O que acontece é que a política perdeu a im-
portância no mundo. Nós estamos vendo um domínio 
completo do mercado financeiro, dizendo quais paí-
ses irão sobreviver e criando uma dinâmica política e 
social cujas consequências estamos vendo. Vemos a 
Inglaterra envolvida numa sequência de rebeliões fei-
tas por jovens desordeiros, que estão destruindo as 
propriedades com uma rebeldia sem causa. Vemos 
também revolta nos países árabes, na Espanha e em 
vários outros países, mostrando claramente que o 
mundo está sem rumo político.

Enquanto a sociedade humana – e todos nós 
aqui, no Brasil, devemos ter atenção a isso – não tiver 
governos preocupados com questões sociais, enquanto 
não for cada vez menos dependente dessa lógica do 
mercado financeiro, não terá sossego. 

Por isso, as ações do Governo Federal para que 
o Estado intervenha, promova desenvolvimento, re-
gule, são necessárias e fundamentais. Esse debate é 
o que temos de enfrentar em escala mundial, porque 
tudo indica que essa é uma crise prolongada, não é 
uma crise simples, e as consequências reais de seus 
desdobramentos não se conhece.

Portanto, estamos aí a exigir um crescimento da 
democracia, dos mecanismos democráticos de contro-
le. O controle da agiotagem internacional tem que ser 
feito, porque ela manda, desmanda e promove a dis-
solução da sociedade. É isso que nós estamos vendo. 
Estamos assistindo a um processo de desagregação, 
onde países e seus povos são destruídos, rebaixados 
porque uma agência de risco dá o indicador de que 
aquele país agora se está desmilinguindo, se descom-
pondo. Essa passa a ser a lógica que dita a política.

Ora, não pode ser assim, a democracia não pode 
ser ditada pela agiotagem internacional. Este é o de-
safio do debate que tem de se fazer: a importância do 
papel do Estado. 

Muitos aqui questionam a presença do Estado, 
mas agora se está vendo claramente que se não hou-
ver uma intervenção política do Estado, essa situação 
não tem solução; e vai-se agravar, ocorrerá o cresci-
mento do fascismo, de ações como aquela que vimos 
na Noruega, das rebeliões nas ruas, do incêndio to-
mando conta da sociedade, da desagregação que não 
é revolução, mas uma rebelião sem consequências 
políticas ideológicas, e uma destruição, uma busca de 
benefícios materiais sem organização política e social. 

A humanidade está diante de uma crise que tem 
de ter uma solução política. Não há líderes da esta-
tura de um Roosevelt, de um Churchill nesses países 
para enfrentar a situação. O Presidente dos Estados 
Unidos e o da França são pequenos para essa crise. 
E esse é um dado grave. Por isso temos de nos pre-

caver e debater incessantemente para compreender 
a dimensão dessa crise e intervir, para que ela não 
traga consequências nefastas para nossa sociedade. 

 O SR. REGUFFE (PDT-DF. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na pró-
xima quarta-feira, realizar-se-á em Brasília, na Capital 
da República, o 7º Prêmio Engenho de Comunicação. 
É um prêmio que visa valorizar a liberdade de impren-
sa, a democracia, a transparência e a valorização dos 
jornalistas da Capital da República. É conduzido pela 
jornalista Kátia Cubel e tem como jurados: o Ministro 
do Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio de Mello; 
o Ministro do Tribunal de Contas da União José Múcio 
Monteiro; a Presidente da Associação Comercial do 
Distrito Federal, Danielle Moreira, entre outros. 

Esse prêmio é destinado aos maiores veículos 
de comunicação e aos jornalistas que melhor se des-
tacaram, no ano anterior, no Distrito Federal. É, por-
tanto, uma iniciativa que visa abrilhantar e destacar as 
melhores ações no jornalismo, que cumpre importante 
função social.

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

cedo a palavra ao nobre Deputado Lincoln Portela, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo Bloco PR/PTdoB/
PRTB/PRP/PHS/PTC/PSL. V.Exa. dispõe de 6 minutos.

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Depu-
tado Inocêncio Oliveira, Sras. e Srs. Deputados, estou 
vendo ali um grupo de Parlamentares do PR e, junto a 
eles, o Deputado Paulo Feijó, que está apenas espe-
rando – já foi diplomado no Estado do Rio de Janeiro 
– que o Presidente Marco Maia lhe dê posse nesta 
Casa. Esperamos que isso aconteça ainda hoje, porque 
o Deputado já está aqui desde ontem. Estamos espe-
rando esta autorização para que ele seja empossado.

Também estou aqui, Sr. Presidente, em apoio à 
Defensoria Pública da União – DPU, elemento fun-
damental à consolidação de uma sociedade efetiva-
mente justa e democrática.

Os defensores atuam perante os Tribunais Supe-
riores e a mais de 3 mil órgãos jurisdicionais em todo 
o País, entre eles a Justiça Federal, a Justiça do Tra-
balho, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar. 

A Defensoria Pública da União também possui 
competência para atuar junto à administração pública 
federal em programas e medidas de apoio e proteção 
à população carente. 

Cerca de 130 milhões de pessoas no País não têm 
condições de arcar com um advogado particular para 
defender os seus direitos. Essa população depende, 
portanto, da Defensoria Pública da União para ter ga-
rantido o seu direito constitucional de acesso à Justiça. 
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O País conta, no entanto, com apenas 489 defensores 
públicos federais, número que se revela mais do que 
insuficiente – dados do Ministério da Justiça mostram 
que para atender à demanda seriam necessários, pelo 
menos, 15 mil profissionais!

Se compararmos o número de defensores públi-
cos federais com o de outros profissionais do Poder 
Judiciário, podemos verificar a desproporção existente. 
Enquanto a DPU possui os mencionados 489 membros, 
a Advocacia Pública Federal – advogados da União, 
procuradores da Fazenda Nacional e procuradores 
federais – tem quase 8 mil integrantes. O Ministério 
Público da União conta com mais de 1.700, incluindo 
os membros do Ministério Público Federal, Militar e do 
Trabalho. A relação entre defensores públicos federais 
e juízes é de um para dez.

Em 2010, a Defensoria Pública da União, que con-
tava com 350 profissionais, atendeu a uma demanda de 
mais de um milhão de pessoas carentes – indivíduos 
com renda familiar inferior ao atual limite de isenção 
do Imposto de Renda – em matérias relacionadas a 
instituições públicas federais, como União, Caixa Eco-
nômica Federal, INSS e Correios, entre outras. 

Contudo, o surpreendente é que ainda cerca de 
129 milhões de pessoas ficaram sem atendimento no 
País. Isso se deve, em parte, ao fato de que grande 
parcela da população não conhece seus direitos e 
não se utiliza dos serviços de um defensor público. 
Mas isso ocorre também porque a Defensoria Pública 
chega a apenas 42% das comarcas nos Estados em 
que o serviço se faz presente. E, mesmo nos locais 
em que existe o atendimento, este se dá de modo de-
ficitário, pois não há pessoal suficiente para gerar o 
atendimento adequado.

O acesso à assistência jurídica integral e a ga-
rantia da celeridade processual são direitos expressos 
nos arts. 5º e 134 da Constituição Federal. Mas ainda 
uma enorme parcela da população brasileira continua 
sendo alijada desses direitos simplesmente porque 
não há membros suficientes no órgão responsável 
por sua execução.

É, portanto, indispensável que sejam ampliados 
os quadros de defensores públicos federais. Ressalto 
ainda que, no momento, existem 180 aprovados em 
concurso homologado em 30 de junho de 2010 para 
ingresso na carreira de defensor público federal impos-
sibilitados de tomar posse pela inexistência de cargos. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero 
registrar importante artigo publicado no jornal Estado 
de Minas, do dia 27 de junho último, a respeito da es-
truturação da Defensoria Pública no Estado de Minas 
Gerais e no Brasil. De autoria do Defensor Público Fe-
deral Vinícius Diniz Monteiro de Barros, o texto aborda 
a agonia da Defensoria Pública e, salientando seu pa-
pel como instituição essencial à função jurisdicional do 

Estado, cobra, de forma brilhante, “a inclusão jurídica 
dos que pouco ou nada têm”.

Assim, diante da importância dos benefícios a 
serem gerados a toda a sociedade pela prestação do 
serviço essencial de assistência jurídica gratuita ao bra-
sileiro necessitado, reitero meu total apoio – e o PR, da 
mesma forma, o faz – à Defensoria Pública da União.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA�
DOR

O ESTADO, A DEFESA E A UNIÃO:  
DEBATE E INDIFERENÇA

Vinícius Diniz Monteiro de Barros*

Sem chamar a atenção da imprensa de massa, 
um serviço público agoniza. Trata-se da prestação de 
assistência jurídica gratuita aos necessitados. A Cons-
tituição de 1988 foi a primeira, na história brasileira, 
a normatizar a instituição da Defensoria Pública (arts. 
5º, LXXIV, e 134). E salientou: é instituição essencial à 
função jurisdicional do Estado, o mesmo que dizer que 
sem Defensoria Pública não existe jurisdição.

Sabe-se que, no Brasil, acessar o Judiciário, para 
ver reconhecido um direito, não é tarefa simples, nem 
barata. Logo, para evitar que o Judiciário se converta 
em um local de discussão restrita entre os patrimoniali-
zados (Leal, Rosemiro Pereira. Processo Civil e Socie�
dade Civil, 2005), minoria no Brasil, é imprescindível, 
segundo a Constituição, investir na Defensoria Pública.

Assim como o Judiciário, a Defensoria Pública é 
una e está presente nas esferas federal e estadual. E 
como vai a defensoria na área federal, a Defensoria 
Pública da União – DPU? Em Minas Gerais, há varas 
do Judiciário Federal em Belo Horizonte e em mais 18 
cidades. Além da Capital, há núcleos da DPU instalados 
em apenas duas delas: Juiz de Fora e Uberlândia. Existe 
previsão de instalação da DPU em Governador Vala-
dares, suspensa, porém, diante do contingenciamento 
de gastos na administração federal. Plantões? Apenas 
em Belo Horizonte e Juiz de Fora, para casos urgen-
tes envolvendo risco à vida, à saúde ou à liberdade.

Vale exemplificar a situação. Um mineiro de Divi-
nópolis, Governador Valadares, Ipatinga ou Lavras que 
integra família com ganhos brutos inferiores ao limite 
de isenção do Imposto de Renda (R$1.566,61) não 
tem um defensor público federal a seu serviço. Se for 
excluído do PROUNI, do FIES ou do Bolsa Família por 
erro ou equívoco do sistema, não terá a quem recorrer 
para que sua indignação ganhe contornos jurídicos e 
repercuta nos órgãos e entidades federais executores 
desses programas ou atinja o Judiciário.

Se, nas mesmas condições, um mineiro de Mon-
tes Claros, Paracatu ou Passos precisar recorrer ao 
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Judiciário para rever um pedido ao Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) de aposentadoria por invalidez, 
por idade ou tempo de contribuição, ou, ainda, para 
fazer jus a um benefício auxílio-doença ou assisten-
cial, por ser idoso ou inválido, não encontra, em sua 
cidade, núcleo da DPU.

Se uma mineira economicamente hipossuficiente 
de Patos de Minas, Pouso Alegre, São João del Rei ou 
São Sebastião do Paraíso padece de câncer e carece 
de uma liminar judicial para ter acesso ao medicamento 
que lhe garanta a vida, a sobrevida, ou simplesmente 
lhe amenize o sofrimento físico, não tem com quem 
contar no sistema jurisdicional federal para que seu 
pleito chegue a um juiz.

E um mineiro de Sete Lagoas, Teófilo Ottoni, 
Uberaba, Unaí ou Varginha, remunerado com um sa-
lário mínimo mensal, não deve se aventurar a criar 
passarinhos por tradição local, nem a derrubar uma 
árvore velha e mal cuidada em iminente queda sobre 
sua residência. Isso porque, se se tratar de espécies 
protegidas ambientalmente pelas instâncias federais, 
pode receber multa mínima de 500 reais e não terá um 
defensor público federal para impugnar essa sanção, 
se e quando for inadequada.

Não se entende, pois, o silêncio quanto à omissão 
do Governo Federal na prestação do serviço essencial 
de assistência jurídica gratuita ao brasileiro necessitado. 
As situações acima não são, de forma alguma, menos 
importantes do que as que invadiram o noticiário na 
última semana, como, por exemplo, o deslocamento 
de uma viatura da Polícia Militar por 100 quilômetros 
para formalizar uma situação de flagrante delito.

É certo que a não implantação da Defensoria 
Pública da União tolhe um direito fundamental dos 
desde sempre excluídos: o de ver reconhecidos seus 
demais direitos, no âmbito judicial ou extrajudicial fe-
deral. Enquanto a exclusão social por todas as vias, 
entre as quais a inexistência de instalação adequada 
da DPU, estiver à margem das manchetes ou imersa 
na indiferença dos que fomentam os debates públicos, 
restará prejudicado o projeto constitucional de 1988, 
inclusive quanto à segurança pública, cuja falta tem 
por causa primeira a ausência de fruição de direitos 
fundamentais pelos cidadãos. Diante do quadro des-
crito, é de se indagar se a administração federal, que 
abraçou em fevereiro último o slogan “país rico é país 
sem pobreza”, tem-se importado, de fato, com a inclu-
são jurídica dos que pouco ou nada têm.

*Vinícius Diniz Monteiro de Barros é Defensor público federal, mes�
tre em direito processual, professor da Pontifícia Universidade Ca�
tólica de Minas Gerais (PUC Minas), especialista em direito público 
pela UCAM. 
Jornal Estado de Minas – 27�6�2011

 O SR. JOÃO LYRA (Bloco/PTB-AL. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a crise internacional de 2008 atingiu em 
cheio a economia brasileira, provocando o fenômeno 
conhecido como “desindustrialização”.

Como consequência, deteriorou-se gradativa-
mente a posição de dinamismo da indústria brasilei-
ra, alcançada nas décadas 50 e 60, quando o setor 
alcançou papel de destaque na formação do nosso 
Produto Interno Bruto (PIB), soma de todas as rique-
zas produzidas no País.

As causas desse problema estão centradas na 
queda nas exportações e na valorização do real, en-
tre outros fatores.

Diante disso, é inquestionável que o setor indus-
trial brasileiro acusou o golpe, afetando mais direta-
mente os ramos de calçados e têxteis.

A perda de competitividade logo foi sentida, frente 
à invasão de importados, sobretudo da China, cujos 
efeitos se deram de forma mais contundente na redu-
ção do ritmo de investimentos e nos níveis de emprego.

Estudiosos da nossa conjuntura econômica afir-
mam que “ao contrário do que muita gente pensa, a 
culpa não é só do câmbio”, aduzindo que “se o Gover�
no interferir no câmbio, a moeda americana deverá se 
desvalorizar ainda mais”.

Ademais, deixam claro que, apesar dos problemas 
advindos da forma atabalhoada com que foi negocia-
da a elevação do teto da dívida americana – fonte da 
crise que se está abatendo nas bolsas de valores do 
mundo inteiro, inclusive no Brasil  –, nosso PIB deverá 
crescer em torno de 4% em 2011.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cons-
ciente dessa situação, a Presidenta Dilma Rousseff 
acaba de lançar o Plano Brasil Maior, que esboça uma 
nova política industrial para o País através de medidas 
cuja elaboração, na sua forma definitiva, contou com 
o trabalho de vários Ministérios, reunidos num esforço 
concentrado.

Portanto, o programa surge no momento em que 
se impõe de fato ao setor produtivo o apoio de que 
necessita em face das dificuldades que o afetam e já 
antes comentadas.

O Brasil Maior, Sr. Presidente, inclui medidas 
anunciadas tempos atrás e jamais colocadas em prática. 

Porém, com o propósito demonstrado no lança-
mento do programa, temos certeza de que esse titubeio 
não se repetirá: prorrogação de linhas de financiamen-
to, ressuscitando-se, também, outras modalidades de 
crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES).
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Aí se inclui ainda um reforço da fiscalização de 
fraudes nas importações, além de se redirecionar re-
cursos dos bancos públicos para empresas nacionais.

Essas são as ferramentas do Governo para travar 
a situação declinante do setor calçadista e de têxteis, 
reconhecidamente empregadores intensivos de mão 
de obra, mas que, dado o “tsunami de importações”, 
sobretudo as vindas da China, ajudarão a derrubar o 
saldo de nossa balança comercial em 2011.

Com efeito, Sras. e Srs. Deputados, a corrente 
de comércio projetada para 2011, de 463 bilhões de 
dólares, é superior a de 2010. Todavia, é importante 
notar que as exportações de 226 bilhões de dólares 
embutem uma infeliz notícia: a “primarização” dos anos 
40, soando isso como um passo atrás ante o mercado 
mundial – o “quantum” de matérias primas não elabo-
radas lidera a composição da pauta e uma clara infe-
rioridade dos produtos manufaturados.

É evidente que o Plano Brasil Maior adotará me-
didas complementares para corrigir a tendência iden-
tificada, acentuando-se que as empresas enfrentam 
problemas como os de logística, falta de estrutura, 
necessidade de uma reforma trabalhista, além da su-
pervalorização do real.

Sobre essas dificuldades, a Presidenta Dilma 
Rousseff assim reportou-se à confiança do seu Go-
verno no êxito do programa: 

“Se a concorrência com os importados 
baratos e nem sempre de boa qualidade já 
tem sido uma luta injusta, saibam que, com 
a crise nos países desenvolvidos e a conse�
quente retração dos seus mercados internos, 
a concorrência pode�se tornar mais difícil para 
a indústria brasileira. Por isso mesmo o pacote 
de medidas foi elaborado dada a gravidade por 
que atravessa o cenário internacional, sendo 
mais prudente agir logo e não esperar pelo pior.”

E acrescentou a Presidenta:

“É justamente numa situação de ten�
sões no mundo que devemos mostrar além 
de indispensável bom senso, uma boa dose 
de ousadia.”

Desse modo, Sras. e Srs. Deputados, é justo que 
louvemos a iniciativa do Governo, objetivando reduzir 
o fenômeno da desindustrialização que nos assusta, 
ajudando os ramos que mais sofreram com o “tsuna-
mi das importações” e interrompendo a tendência de 
“reprimarização” da economia brasileira.

Outros instrumentos de política industrial refor-
çarão o Brasil Maior:

Apoio à inovação tecnológica.

Significativas mudanças na Lei Geral das Micro 
e Pequenas Empresas, com foco no Super-SIMPLES 
Nacional.

Preferência para aquisição de bens produzidos 
no País, mediante o pagamento ao fabricante nacio-
nal de mais 25% sobre o valor de venda no mercado 
interno, afinal, não se pode mais aceitar que efetivos 
de nossas Forças Armadas continuem a usar farda-
mentos importados da China ou seja lá de onde for.

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado.
 O SR. PASTOR MARCO FELICIANO (PSC-SP. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, uso desta tribuna para registrar o 
aniversário da Lei Maria da Penha. Essa lei instituiu 
um marco nas relações conjugais, principalmente en-
tre as pessoas mais humildes, que não dispõem de 
assistência jurídica específica. 

Nós, na condição de pastores de Igreja, muitas 
vezes nos víamos sem opção, além da orientação es-
piritual, pois o cônjuge violento na maioria das vezes 
não compactua da mesma fé. Essa lei veio ser uma 
ferramenta útil para servir como exemplo e de inti-
midação para pessoas que, por índole, demonstram 
comportamento agressivo.

Convém salientar que temos conhecimento de 
casais que se reconciliaram após uma primeira apli-
cação das normas dessa lei, pois se sabe que às ve-
zes o tratamento de choque, com a possibilidade de 
prisão do agressor, vem desestimular a continuidade 
desse comportamento.

Leis que servem para aprimorar as relações hu-
manas são instrumentos que nos faz refletir sobre a 
presença de Deus nas nossas vidas.

Muito obrigado.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 3º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa�
da pela Sra. Benedita da Silva, § 2º do art. 18 
do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTA (Benedita da Silva) – Tem 
a palavra o Deputado Inocêncio Oliveira.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PR-PE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, costumo dizer que Pernambuco é 
um Estado macrocéfalo, no qual a maioria das ativida-
des econômicas está concentrada na Capital e Região 
Metropolitana. Essa é uma disfunção que ocorre na 
maioria dos Estados, mas o momento socioeconômico 
recomenda implementar ações em favor da interiori-
zação do desenvolvimento. 
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A implantação de uma montadora da fábrica de 
automóveis FIAT em Goiana, Zona da Mata Norte de 
Pernambuco, a 64 quilômetros do Recife, soma-se à 
criação naquele Município de uma unidade da Empresa 
Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (HEMO-
BRÁS), esta como embrião de um polo farmocoquímico 
e de biotecnologia. 

O Parque Industrial Portuário de Suape já é uma 
realidade em expansão. 

A nova planta industrial na Mata Norte irá de-
mandar a construção de um aeroporto e reforço nas 
rotas de escoamento. 

Atualmente, o interior de Pernambuco, no agres-
te e sertão, já dispõe de polos dinâmicos em ativida-
des econômicas, sobretudo o polo de confecções do 
Agreste Setentrional, o polo lácteo e de turismo de 
Garanhuns e região do Agreste Meridional, o polo de 
caprino e ovinocultura do Sertão do Pajeú e Moxotó, 
o polo gesseiro do Araripe, o polo da fruticultura e in-
dustrial de Petrolina, entre outros. 

A interiorização do ensino universitário é fator 
imprescindível para o desenvolvimento, a exemplo 
do que vem ocorrendo em minha terra natal, Serra 
Talhada, onde funcionam 25 cursos de nível superior 
nos três turnos. 

Vocação econômica e cultural da região em Serra 
Talhada, a caprino-ovinocultura dispõe de uma unida-
de implantada pelos Governos Federal e Estadual, o 
Centro de Desenvolvimento Tecnológico de Caprino e 
Ovinocultura, para aproveitamento racional da cadeia 
produtiva e melhoramento genético. 

Essas são iniciativas arrojadas, mas o impulso 
de desenvolvimento do sertão demanda empreendi-
mentos estruturadores industriais ou agroindustriais. 

Infraestrutura, por definição, é condição essen-
cial para a interiorização do desenvolvimento. Água, 
transportes, comunicação, energia e saneamento bá-
sico são primordiais para a atração de investimento 
e implantação de empreendimentos estruturadores. 

O Nordeste, sobretudo as populações do Interior, 
mantém expectativa positiva no sentido de que o Go-
verno Federal execute em ritmo promissor os projetos 
emblemáticos da Ferrovia Transnordestina e da Trans-
posição da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 
e, também, a Adutora do Agreste, que vai abastecer 
do precioso líquido todas as cidades da região, a mais 
carente do Estado. A partir daí, outros empreendimen-
tos deverão ser agregados. 

Esses dois projetos são considerados como passa-
porte para alavancar o desenvolvimento do Nordeste e 
redimir em grande parte as exclusões sociais na Região. 

Escolas profissionalizantes, formação e quali-
ficação de mão de obra representam, naturalmente, 
iniciativas de elevado alcance social e melhoria do 
mercado de trabalho. 

Especialistas comprovam a melhor relação cus-
to-benefício dos investimentos em infraestrutura no 
interior ou áreas menos povoadas em comparação 
com as regiões metropolitanas com maior densidade 
populacional.

As grandes carências do sertão e agreste e o 
potencial de crescimento recomendam, em nome do 
equilíbrio geopolítico e econômico, a interiorização 
do desenvolvimento no Nordeste. Ao mesmo tempo, 
megaprojetos, tipo a Adutora de Pirapama, contem-
plam a Região Metropolitana do Recife em termos de 
abastecimento d’água. 

Aterros sanitários e esgotamento sanitário estão 
na pauta de prioridade dos nossos gestores adminis-
trativos. Exemplo é o projeto da chamada Bacia do 
Rio Capibaribe, implantado pela Prefeitura do Recife, 
através da Secretaria de Saneamento, com recursos 
do Governo Federal. Saneamento básico é sinônimo 
de qualidade de vida e reverte em melhoria de saúde 
da população. 

A mobilidade urbana hoje se apresenta como 
a grande demanda nos grandes centros urbanos do 
Nordeste e de todo o País. 

A interiorização deve fazer parte do nosso mapa 
do desenvolvimento. 

Obrigado.
A SRA. NILDA GONDIM (PMDB-PB. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, venho hoje a esta tribuna para homenagear os 
advogados do Brasil, que comemoram, no dia de hoje, 
11 de agosto, o Dia do Advogado. Esses profissionais 
sempre buscam a defesa de seus jurisdicionados, ze-
lando sempre pela boa aplicação do direito.

O advogado é, historicamente, o mais diligente 
representante dos interesses do cidadão, exercendo um 
verdadeiro sacerdócio. É o guardião das liberdades, da 
vida e do patrimônio da pessoa. No mundo moderno, 
deixou de ser apenas o mandatário do cliente, que o 
representa nas causas judiciais, para se transformar 
no profissional que o assiste e o acompanha em toda 
parte, em todos os momentos e circunstâncias da vida.

Não é de graça que a advocacia conquistou o 
seu espaço na Constituição Federal, que estabelece, 
em seu art. 133, ser o advogado indispensável à ad-
ministração da Justiça. 

Tanto o advogado público quanto o privado exer-
cem função das mais importantes na sociedade atual. 
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A missão do advogado reveste-se de caráter institu-
cional e o mandato que recebe é de natureza pública, 
devendo atuar com total independência e longe de 
qualquer coação ou ameaça.

O exercício da advocacia revela-se uma luta in-
terminável. É a luta pela liberdade, pelo direito, contra 
toda arbitrariedade e injustiça. É a batalha travada to-
dos os dias nos corredores de delegacias, dos fóruns, 
perante as tribunas, nas audiências, no diálogo com o 
cliente. A cada dia o advogado vence mais um desafio 
na sua árdua tarefa de servir à Justiça.

Como disse o jusfilósofo Ihering, “a luta é o traba�
lho eterno do Direito. Sem luta não há Direito, como sem 
trabalho não há propriedade. A profissão do advogado 
é uma constante e incansável luta, que em hipótese 
alguma deve esmorecer aos obstáculos colocados no 
caminho da Justiça”.

Por tudo isso é que este Parlamento, Poder re-
presentativo de todo o povo brasileiro, enaltece a luta 
e o trabalho dos doutores advogados e advogadas em 
prol de cada cidadão de nosso Estado. 

Certamente podemos agradecer a cada um de-
les pela contribuição no aprimoramento da Justiça, 
na garantia dos direitos individuais e coletivos e no 
desenvolvimento do Estado Democrático de Direito.

O povo brasileiro se orgulha dos advogados e 
nutre por eles um sentimento de extrema confiança 
no trabalho que realizam, sabendo que somos repre-
sentados e orientados por profissionais da mais alta 
competência, seriedade e ética. 

Integrando a Câmara Federal pelo Estado da 
Paraíba em meu primeiro mandato como Deputado 
Federal, cabe-me, nesta oportunidade, o dever legal 
e também a satisfação pessoal de dar minha singela 
contribuição vindo a esta tribuna felicitar e parabenizar 
todos os advogados brasileiros, especialmente os do 
Estado da Paraíba.

Muito obrigada.
Era o que tinha a dizer.

A Sra. Benedita da Silva, § 2º do art. 
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Inocêncio 
Oliveira, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
a palavra o Deputado Augusto Carvalho. 

O SR. AUGUSTO CARVALHO (Bloco/PPS-DF. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, dentre os vários espaços ecológicos 
protegidos da Capital Federal, o Parque Olhos D’água 
destaca-se pela sua beleza e por sua função ecológi-

ca: proteção de nascentes, minas d’água e córregos 
existentes no local. 

Criado em 1994, o parque é um verdadeiro oásis 
para os moradores da Asa Norte e redondezas, que o 
utilizam diariamente em suas atividades físicas e de 
recreação. Com um total de 21 hectares, disponibiliza 
para seus frequentadores uma pista de cooper de 2 
quilômetros, um parque infantil, um circuito de exer-
cícios físicos e uma trilha interna, que reproduz uma 
floresta tropical. No reflorestamento foram utilizadas 
espécies típicas do Cerrado, devidamente identifica-
das com pequenas placas. 

O parque possui um pequeno lago, também co-
nhecido como Lagoa dos Sapos, que se tornou fun-
damental para amenizar os efeitos da baixa umidade 
que Brasília enfrenta em função do longo período de 
seca. Esse lago é abastecido pelo Riacho Talvegue, 
cuja nascente, infelizmente, localiza-se fora dos limites 
da área protegida. Quando foram estabelecidos os li-
mites do parque, a nascente do riacho não foi incluída 
na unidade de conservação – absurdos do mercado 
imobiliário da Capital.

O problema é que, em 2010, a TERRACAP (Com-
panhia Imobiliária de Brasília) licitou a área onde se 
localiza a nascente do Riacho Talvegue, e a empresa 
vencedora, Torre Empreendimentos, solicitou, junto ao 
IBRAM (Instituto Brasília Ambiental), licença ambien-
tal para construção de um shopping center no local. 
Se autorizada a construção, a área será desmatada 
e aterrada, com prejuízos ambientais tanto para a 
Lagoa dos Sapos como para a bacia hidrográfica do 
Lago Paranoá.

É bom lembrar que o IBRAM é contra a con-
cessão de licenciamento da obra, reconhecendo os 
graves problemas ambientais que podem advir desse 
empreendimento, e recomendou a imediata desapro-
priação do terreno.

Isso posto, gostaria de apelar para o bom senso 
do Ilmo. Sr. Governador do Distrito Federal, meu amigo 
Agnelo Queiroz, um ambientalista declarado, para que 
edite um decreto ampliando a área do Parque Olhos 
D’água, possibilitando que a referida nascente seja 
incluída na área protegida.

Caso a ampliação do parque não seja possível, 
solicito ao Ministério Público que lance mão de todos 
os instrumentos jurídicos possíveis para fazer valer o 
Código Florestal Brasileiro, que estabelece que nas-
centes são área de preservação permanente e, ainda 
que intermitentes, devem ser protegidas por um raio 
mínimo de 50 metros de largura.

Grato pela atenção.
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V – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE�
PUTADOS:

 Partido Bloco

RORAIMA

Berinho Bantim PSDB 
Francisco Araújo PSL PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Jhonatan de Jesus PRB 
Luciano Castro PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de RORAIMA 4

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Davi Alcolumbre DEM 
Janete Capiberibe PSB PsbPtbPcdob
Luiz Carlos PSDB 
Total de AMAPÁ 4

PARÁ

André Dias PSDB 
Beto Faro PT 
Cláudio Puty PT 
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Miriquinho Batista PT 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Wladimir Costa PMDB 
Total de PARÁ 8

AMAZONAS

Átila Lins PMDB 
Carlos Souza PP 
Francisco Praciano PT 
Henrique Oliveira PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de AMAZONAS 4

RONDÔNIA

Lindomar Garçon PV PvPps
Marinha Raupp PMDB 
Mauro Nazif PSB PsbPtbPcdob
Moreira Mendes PPS PvPps
Natan Donadon PMDB 
Padre Ton PT 
Total de RONDÔNIA 6

ACRE

Flaviano Melo PMDB 
Marcio Bittar PSDB 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Total de ACRE 3

TOCANTINS
Ângelo Agnolin PDT 
Eduardo Gomes PSDB 
Júnior Coimbra PMDB 
Laurez Moreira PSB PsbPtbPcdob
Lázaro Botelho PP 
Total de TOCANTINS 5

MARANHÃO
Alberto Filho PMDB 
Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB 
Costa Ferreira PSC 
Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Domingos Dutra PT 
Hélio Santos PSDB 
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Pinto Itamaraty PSDB 
Ribamar Alves PSB PsbPtbPcdob
Zé Vieira PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de MARANHÃO 11

CEARÁ
André Figueiredo PDT 
Aníbal Gomes PMDB 
Danilo Forte PMDB 
Mauro Benevides PMDB 
Vicente Arruda PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de CEARÁ 5

PIAUÍ
Assis Carvalho PT 
Jesus Rodrigues PT 
Júlio Cesar DEM 
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPtbPcdob
Total de PIAUÍ 5

RIO GRANDE DO NORTE
Fátima Bezerra PT 
João Maia PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Paulo Wagner PV PvPps
Total de RIO GRANDE DO NORTE 3

PARAÍBA
Damião Feliciano PDT 
Efraim Filho DEM 
Luiz Couto PT 
Nilda Gondim PMDB 
Romero Rodrigues PSDB 
Total de PARAÍBA 5

PERNAMBUCO
Anderson Ferreira PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
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Fernando Coelho Filho PSB PsbPtbPcdob
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPtbPcdob
Inocêncio Oliveira PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Jorge Corte Real PTB PsbPtbPcdob
Luciana Santos PCdoB PsbPtbPcdob
Mendonça Filho DEM 
Pedro Eugênio PT 
Silvio Costa PTB PsbPtbPcdob
Vilalba PRB 
Wolney Queiroz PDT 
Total de PERNAMBUCO 13

ALAGOAS

Celia Rocha PTB PsbPtbPcdob
João Lyra PTB PsbPtbPcdob
Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Rui Palmeira PSDB 
Total de ALAGOAS 5

SERGIPE

Andre Moura PSC 
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Mendonça Prado DEM 
Valadares Filho PSB PsbPtbPcdob
Total de SERGIPE 4

BAHIA

Acelino Popó PRB 
Alice Portugal PCdoB PsbPtbPcdob
Amauri Teixeira PT 
Antonio Brito PTB PsbPtbPcdob
Claudio Cajado DEM 
Daniel Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Edson Pimenta PCdoB PsbPtbPcdob
Fábio Souto DEM 
Felix Mendonça Júnior PDT 
Fernando Torres DEM 
Geraldo Simões PT 
Jânio Natal PRP PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
João Carlos Bacelar PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
José Carlos Araújo PDT 
José Nunes DEM 
José Rocha PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Josias Gomes PT 
Jutahy Junior PSDB 
Lucio Vieira Lima PMDB 
Luiz Alberto PT 
Márcio Marinho PRB 
Marcos Medrado PDT 
Paulo Magalhães DEM 
Roberto Britto PP 
Rui Costa PT 

Sérgio Barradas Carneiro PT 
Valmir Assunção PT 
Waldenor Pereira PT 
Total de BAHIA 28

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Aelton Freitas PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Antônio Andrade PMDB 
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPrtb-
PrpPhsPtcPsl
Bonifácio de Andrada PSDB 
Domingos Sávio PSDB 
Eduardo Azeredo PSDB 
Eduardo Barbosa PSDB 
Eros Biondini PTB PsbPtbPcdob
Fábio Ramalho PV PvPps
Gabriel Guimarães PT 
Geraldo Thadeu PPS PvPps
Gilmar Machado PT 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPtbPcdob
João Magalhães PMDB 
José Humberto PHS PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Júlio Delgado PSB PsbPtbPcdob
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Lincoln Portela PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Marcos Montes DEM 
Marcus Pestana PSDB 
Padre João PT 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB 
Toninho Pinheiro PP 
Vitor Penido DEM 
Walter Tosta PMN 
Weliton Prado PT 
Total de MINAS GERAIS 30

ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB PsbPtbPcdob
Camilo Cola PMDB 
Lauriete PSC 
Lelo Coimbra PMDB 
Manato PDT 
Sueli Vidigal PDT 
Total de ESPÍRITO SANTO 6

RIO DE JANEIRO

Alessandro Molon PT 
Alexandre Santos PMDB 
Alfredo Sirkis PV PvPps
Andreia Zito PSDB 
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
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Benedita da Silva PT 
Brizola Neto PDT 
Chico Alencar PSOL 
Chico D`Angelo PT 
Deley PSC 
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Carlos Alberto PMN 
Dr. Paulo César PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Eduardo Cunha PMDB 
Felipe Bornier PHS PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Fernando Jordão PMDB 
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Jean Wyllys PSOL 
Neilton Mulim PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Nelson Bornier PMDB 
Simão Sessim PP 
Solange Almeida PMDB 
Vitor Paulo PRB 
Washington Reis PMDB 
Total de RIO DE JANEIRO 26

SÃO PAULO

Alexandre Leite DEM 
Aline Corrêa PP 
Antonio Bulhões PRB 
Arnaldo Faria de Sá PTB PsbPtbPcdob
Bruna Furlan PSDB 
Carlinhos Almeida PT 
Carlos Zarattini PT 
Delegado Protógenes PCdoB PsbPtbPcdob
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Ubiali PSB PsbPtbPcdob
Dra.Elaine Abissamra PSB PsbPtbPcdob
Eleuses Paiva DEM 
Eli Correa Filho DEM 
Gabriel Chalita PMDB 
Guilherme Campos DEM 
Guilherme Mussi PV PvPps
Ivan Valente PSOL 
Jefferson Campos PSB PsbPtbPcdob
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
José Mentor PT 
Luiz Fernando Machado PSDB 
Luiza Erundina PSB PsbPtbPcdob
Marcelo Aguiar PSC 
Newton Lima PT 
Otoniel Lima PRB 
Pastor Marco Feliciano PSC 
Paulo Pereira da Silva PDT 

Penna PV PvPps
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto de Lucena PV PvPps
Roberto Freire PPS PvPps
Roberto Santiago PV PvPps
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Vicentinho PT 
Walter Ihoshi DEM 
William Dib PSDB 
Total de SÃO PAULO 38

MATO GROSSO

Nilson Leitão PSDB 
Valtenir Pereira PSB PsbPtbPcdob
Total de MATO GROSSO 2

DISTRITO FEDERAL

Izalci PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Jaqueline Roriz PMN 
Luiz Pitiman PMDB 
Policarpo PT 
Reguffe PDT 
Total de DISTRITO FEDERAL 5

GOIÁS

Armando Vergílio PMN 
Flávia Morais PDT 
Heuler Cruvinel DEM 
Íris de Araújo PMDB 
João Campos PSDB 
Leandro Vilela PMDB 
Marina Santanna PT 
Pedro Chaves PMDB 
Ronaldo Caiado DEM 
Rubens Otoni PT 
Valdivino de Oliveira PSDB 
Total de GOIÁS 11

MATO GROSSO DO SUL

Giroto PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Reinaldo Azambuja PSDB 
Vander Loubet PT 
Total de MATO GROSSO DO SUL 3

PARANÁ

Alex Canziani PTB PsbPtbPcdob
Alfredo Kaefer PSDB 
André Vargas PT 
André Zacharow PMDB 
Eduardo Sciarra DEM 
Fernando Francischini PSDB 
João Arruda PMDB 
Leopoldo Meyer PSB PsbPtbPcdob
Luiz Carlos Setim DEM 
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Luiz Nishimori PSDB 
Moacir Micheletto PMDB 
Nelson Meurer PP 
Osmar Serraglio PMDB 
Reinhold Stephanes PMDB 
Rubens Bueno PPS PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Zeca Dirceu PT 
Total de PARANÁ 17

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS PvPps
Celso Maldaner PMDB 
Esperidião Amin PP 
João Pizzolatti PP 
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 
Total de SANTA CATARINA 13

RIO GRANDE DO SUL

Alexandre Roso PSB PsbPtbPcdob
Assis Melo PCdoB PsbPtbPcdob
Enio Bacci PDT 
Fernando Marroni PT 
Giovani Cherini PDT 
José Stédile PSB PsbPtbPcdob
Luiz Noé PSB PsbPtbPcdob
Mendes Ribeiro Filho PMDB 
Paulo Pimenta PT 
Renato Molling PP 
Ronaldo Nogueira PTB PsbPtbPcdob
Ronaldo Zulke PT 
Total de RIO GRANDE DO SUL 12

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A lista 
de presença registra no painel eletrônico o comparecimen-
to de 276 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pas-
sa-se à apreciação da matéria sobre a Mesa e da 
constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Item 1.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.351-A, DE 2008 

(Da Comissão de Relações Exteriores  
e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.351-A, de 2008, 

que aprova o texto do Tratado de Extradi-
ção entre a República Federativa do Brasil 
e a República Popular da China, celebrado 
em Brasília, em 12 de novembro de 2004; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade, técnica legislativa e, 
no mérito, pela aprovação, com substitutivo, 
nos termos da Mensagem 112/10, apensada. 
(Relator: Deputado Marcelo Itagiba.)

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Não 
havendo oradores inscritos, declaro encerrada a dis-
cussão.

Passa-se à votação da matéria.
 O SR. ANTHONY GAROTINHO – Quero orien-

tar, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 

votação o substitutivo adotado pela Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania ao Projeto de Decreto 
Legislativo nº 1.351, de 2008, nos termos da Mensa-
gem nº 112, de 2010, apensada.

“O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica aprovado o texto do Tratado 
de Extradição entre a República Federativa do 
Brasil e a República Popular da China, celebra-
do em Brasília, em 12 de novembro de 2004.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprova-
ção do Congresso Nacional quaisquer atos que 
possam resultar em revisão do referido Tratado, 
bem como quaisquer ajustes complementares 
que, nos termos do art. 49, inciso I, da Cons-
tituição Federal, acarretem encargos ou com-
promissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação.”

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – En-
caminhamento dos Líderes.

Bloco/PR?
 O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
nada contra a votação deste importante decreto legis-
lativo relativo ao tratado entre Brasil e China, mas eu 
quero dizer a V.Exa. que, por dois motivos, nós vamos 
pedir a verificação de quorum. 

Primeiro motivo: enquanto a Proposta de Emenda 
à Constituição nº 300, de 2008, não for votada, todas 
as quintas-feiras pela manhã eu estarei aqui, pedin-
do verificação de quorum. Farei isso enquanto a PEC 
300 não for votada. E, segundo, pelo tratamento que 
me foi dado ontem na sala do Presidente Marco Maia.

O Presidente Marco Maia é Deputado igual a to-
dos os Deputados que estão aqui. Ele não é mais nem 
menos Deputado que ninguém. Ele não pode, pelo fato 
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de ser Presidente da Câmara dos Deputados, se achar 
mais Deputado do que V.Exa., do que o Deputado Wa-
shington Reis, do que o Deputado Jutahy ou do que 
qualquer um de nós aqui. Todos nós fomos eleitos. E 
se quiser ir pelo critério da proporcionalidade, eu tive 
700 mil votos, muito mais do que ele. Mas depois que 
os Deputados são eleitos, todos são Deputados e me-
recem respeito.

O Deputado Marco Maia, ontem, faltou com res-
peito não a mim, mas a esta Casa, quando da reunião 
dos Deputados com os líderes dos bombeiros e dos 
policiais militares. Se ele não queria votar, não pro-
vocasse uma discussão artificial. Se ele não queria 
votar, não ficasse de provocações durante a reunião. 
Até porque provocação... 

(O microfone é desligado.)

O SR. ANTHONY GAROTINHO – Sr. Presidente, 
estou encaminhando.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 
partido vota como?

O SR. ANTHONY GAROTINHO – O partido pede 
verificação de quorum, assim que for votado. 

O SR. JILMAR TATTO – Sr. Presidente!
O SR. ANTHONY GAROTINHO – O partido vota 

“sim” e, assim que for votado, pede verificação de qu�
orum.

O SR. JILMAR TATTO – Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Então, 

entrou como reclamação.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 

votação.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Aque-

les que forem pela aprovação permaneçam como se 
acham. 

APROVADO.
Está prejudicada a proposição inicial. (Mensa-

gem nº 112/2010)
 O SR. ANTHONY GAROTINHO – Verificação 

de voto! Verificação de voto!
O SR. JILMAR TATTO – Sr. Presidente, eu pedi 

a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Veri-

ficação de votação em nome...
O SR. JILMAR TATTO – Sr. Presidente, Presi-

dente!
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – É 

intempestiva ainda. V.Exa. encaminha “não”, depois 
pede a verificação.

O SR. JILMAR TATTO – Sr. Presidente, ainda 
estamos no processo de orientação.

O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu queria só 
alterar o meu voto para “não”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Bloco/
PR, “não”. Depois, encaminha o pedido de verificação.

DEM, nobre Líder Efraim Filho.
O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o DEM não 
apresenta nenhuma obstrução, neste momento, ao 
mérito da matéria.

A nossa posição é “sim”, desde o início da sema-
na, calcada numa posição clara, definida e estratégica 
do Democratas, buscando a apuração dos casos de cor-
rupção que campeiam nos Ministérios deste Governo. 

O Democratas decidiu que, enquanto não avan-
çasse essa apuração, através da instalação de uma 
CPI, e, por outro lado, enquanto não fosse respeitada 
uma agenda do Congresso Nacional, uma agenda de 
interesse da sociedade civil brasileira que contemplas-
se a Emenda Constitucional nº 29, de 2000, com mais 
recursos para a saúde, que contemplasse a Proposta 
de Emenda à Constituição nº 300, de 2008, com mais 
recursos e atenção à segurança pública, o DEM per-
maneceria em obstrução.

Quanto ao mérito da matéria, o nosso encami-
nhamento é “sim”, Sr. Presidente.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PT, 
nobre Líder Jilmar Tatto.

O SR. JILMAR TATTO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Eu queria, Sr. Presidente, fazer 
algumas ponderações a V.Exa., primeiro, e ao nobre 
Líder do PR, Anthony Garotinho, Governador do Es-
tado do Rio de Janeiro, no seguinte sentido: está cla-
ro que não há acordo hoje para votar essas matérias.

Então, a primeira ponderação é que pudésse-
mos tirar de pauta essas matérias no dia de hoje, para 
conversarmos, com mais calma, com o Presidente 
Marco Maia. 

Ouvi atentamente as ponderações do ex-Gover-
nador do Rio de Janeiro em relação à Presidência da 
Casa. O PR pertence à base do Governo, assim como 
o PT. A Oposição tem uma postura de obstrução e de 
oposição. Então, a ponderação que faço a V.Exa e ao...

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Propus 
isso ao nobre Líder, em exercício, do Bloco, o ilustre 
Deputado Garotinho, e ele não aceitou. Ele disse que 
quer derrubar a sessão. Então, eu proporia também e 
faria esse apelo renovado.

E gostaria de pedir desculpas, pela Mesa Diretora, 
em nome do Presidente Marco Maia, por alguma pala-
vra que tenha sido excessiva. Não é do procedimento 
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do Presidente Marco Maia ofender qualquer pessoa. 
Ele tem um carinho muito grande e um respeito muito 
grande pelos Parlamentares. Portanto, deve ter sido um 
momento de aperreio, de dificuldade que fez com que 
ele, talvez, pudesse proceder dessa maneira. Mas ele, 
normalmente, tem uma posição lhana, um trato fino e é 
uma pessoa muito correta, uma pessoa muito decente.

O SR. JILMAR TATTO – Mas a sugestão, Sr. 
Presidente, é que V.Exa. retire de pauta.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Eu 
pediria desculpas e queria renovar o apelo de V.Exa. 
ao Deputado Garotinho, para que pudesse retirar. Vo-
tar, não; mas que pudesse retirar. Se não for retirar, 
eu vou aceitar. Mas eu já propus isso a ele, e ele não 
aceita retirar.

O SR. JILMAR TATTO – Sr. Presidente, a pon-
deração que faço a V.Exa. é que retire de pauta, em 
função de a matéria ser muito importante tanto para o 
Brasil quanto para a China.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – En-
tão, vamos ver os outros Líderes e depois tomamos 
uma decisão.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
vota o PMDB, Arthur Oliveira Maia?

O SR. ARTHUR OLIVEIRA MAIA (PMDB-BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obriga-
do, Sr. Presidente. A posição do PMDB também é a 
mesma do Deputado Jilmar Tatto, representante do PT. 
Nós propomos que a matéria seja retirada de pauta, 
haja vista o clima que está posto no plenário.

Ao longo de toda esta semana, ficaram evidentes 
as dificuldades para votarmos qualquer matéria nes-
ta Casa, de sorte que o encaminhamento do PMDB 
também é no sentido de que a matéria seja retirada 
de pauta. 

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pelo 
PPS, a ilustre Deputada Carmen Zanotto.

A SRA. CARMEN ZANOTTO (Bloco/PPS-SC. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, eu queria pedir licença a todos os colegas Parla-
mentares para registrar a presença de 41 visitantes 
do meu Município que, com muita alegria, recebemos 
aqui nas galerias. São senhores e senhoras da melhor 
idade. Sejam todos bem-vindos a Brasília. (Palmas.)

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pelo 
PSDB, o ilustre Líder Antonio Imbassahy.

O SR. ANTONIO IMBASSAHY (PSDB-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós 
somos favoráveis à votação do acordo entre o Brasil 
e a China. É um acordo de grande importância e não 
pode mais ser retirado de pauta, até porque já foi ini-
ciado o processo de votação. 

Mas compreendemos a posição do Líder do PR, 
Deputado Garotinho, e até concordamos com relação 
à PEC 300, à necessidade de a PEC vir a plenário, 
até porque é um compromisso assumido com a cate-
goria, com os profissionais de segurança que cuidam 
das vidas e protegem o patrimônio dos brasileiros. E, 
no ano passado, houve um entendimento claro para 
que ela viesse à votação. Não entendemos por que 
a base aliada da Presidente Dilma procura postergar 
a vinda dessa matéria para ser submetida à decisão 
soberana deste Plenário.

A situação da segurança pública no Brasil é mui-
to grave. Peço, inclusive, Sr. Presidente, permissão a 
V.Exa. para revelar um dado do nosso Estado, a Bahia. 
Na Região Metropolitana de Salvador, no primeiro se-
mestre, foram registradas 1.235 mortes decorrentes 
de homicídio. A Região Metropolitana de Salvador 
está sobressaltada com o nível de violência alarmante. 

Portanto, entendo que a posição do Líder Garo-
tinho é de grande relevo. Queremos que a PEC 300 
venha a este plenário, porque entendemos que uma 
boa remuneração, uma remuneração digna para os po-
licias pode, verdadeiramente, reverter essa tendência 
que se agrava de uma maneira impressionante e alar-
mante em Salvador e Região Metropolitana na Bahia.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Depu-

tada Carmen Zanotto, em nome do PPS, para orientar.
A SRA. CARMEN ZANOTTO (Bloco/PPS-SC. 

Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
o PPS orienta “sim”, pelo mérito da matéria, e entende 
que ela deve ser votada. Mas também pede que efeti-
vamente venha para o plenário tanto a PEC 300 quanto 
a regulamentação da Emenda Constitucional nº 29.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PSDB?
O SR. ANTONIO IMBASSAHY (PSDB-BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Apenas para regis-
trar que o PSDB encaminha o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PSDB, 
“sim”.

PDT, Deputado Protógenes Queiroz? (Pausa.)
Qualquer outro partido.
O SR. JORGINHO MELLO (PSDB-SC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Deputado Inocêncio, 
eu queria encaminhar pela Minoria.

Nós também votamos “sim”. É pelo Deputado 
Paulo Abi-Ackel. 

O SR. DELEGADO PROTÓGENES (Bloco/
PCdoB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, o PCdoB encaminha “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
outro partido? 

PSC, André Moura. 
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O SR. ANDRÉ MOURA (PSC-SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PSC, Sr. Presidente, 
também encaminha “sim”. Mas, ao mesmo tempo, se 
somando a todos os que nos antecederam, destaca-
mos a importância de que esta Casa bote na pauta, 
para votação, o mais rápido possível, a Proposta de 
Emenda à Constituição nº 300, de 2008, em nome 
da segurança pública em nosso País, em nome da 
melhoria da sua qualidade, para que nós possamos 
atender um clamor popular e de toda a família militar 
brasileira, policiais militares, bombeiros militares e po-
liciais civis. Que a PEC 300 seja colocada em votação 
o mais rápido possível. 

E que também seja colocada em pauta a Emenda 
Constitucional nº 29, de 2000, que é de fundamental 
importância para a melhoria da qualidade da saúde 
do País, para que o Governo Federal passe também 
a ter responsabilidade nos repasses financeiros para 
arcar com as despesas da saúde no Brasil.

Queremos também solicitar a inclusão na pauta 
de votação da Proposta de Emenda à Constituição nº 
270, de 2008, para que todos os inválidos possam ter 
aposentadoria completa e melhor dignidade de vida, 
a fim de fazer justiça a todos eles. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Antonio Carlos Ma-
galhães Neto, para uma Comunicação de Liderança, 
pelo DEM.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, encerramos ago-
ra uma reunião dos partidos de Oposição nesta Casa, 
representados tanto na Câmara como no Senado. Lá 
estavam presentes os Líderes do PSDB, do Democra-
tas, do PPS e do PSOL. 

Foi uma reunião onde procuramos compreender 
o momento político que estamos vivendo e, sobretu-
do, reafirmar o compromisso desses partidos com a 
apuração de toda e qualquer denúncia de corrupção 
que esteja acontecendo no Brasil. 

Nessa reunião também decidimos conjuntamente 
apresentar um requerimento para instituir uma Comis-
são Parlamentar Mista de Inquérito que investigará to-
das as denúncias de corrupção. Será a CPMI da Cor-
rupção. Vamos iniciar um esforço junto a Deputados e 
Senadores, com o propósito de recolher as assinaturas 
necessárias de apoiamento a esta Comissão Parla-
mentar de Inquérito.

E que fique claro que o nosso desejo é que essa 
seja uma iniciativa do Congresso Nacional. O dever de 
instalar uma Comissão de Inquérito não é das oposi-
ções, é da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Nós vamos dar oportunidade para que aqueles 
que de fato querem investigar, querem apurar e estão 
comprometidos com a moral e a ética pública colo-
quem ali a sua prova incontestável de apoiamento a 
esse processo de investigação. Quem não assinar a 
CPI é porque não quer investigar. Quem não assinar 
a CPI é porque concorda com todos esses absurdos 
que estão acontecendo no Brasil, em um processo 
endêmico de corrupção.

Vamos também criar um site na Internet. Para 
quê? Para neste site colocar o nome de cada um dos 
Deputados e Senadores que apoiam a CPI. Dessa 
forma, o cidadão, a sociedade em geral vai poder 
acompanhar quais são os Parlamentares que estão 
comprometidos com a CPI e, portanto, querem com-
bater a corrupção. Todos os que assinarem vão ter, de 
forma atualizada, o seu nome colocado no site, de tal 
forma que, amanhã ou depois, quando os Deputados 
e Senadores se defrontarem com a cobrança popular, 
o cidadão já estará informado sobre qual é o divisor 
de águas, quem quer combater a corrupção e é con-
tra a impunidade e quem concorda com todos esses 
absurdos que estão acontecendo no Brasil. 

Nós temos absoluta certeza de que muitos De-
putados e Senadores da base do Governo, inconfor-
mados com os erros, muitos Deputados e Senadores 
que não vão querer pagar o preço de ações que não 
cometeram, pessoas que têm, de fato, uma postura 
inquestionável, vão dar o seu apoiamento a essa Co-
missão Parlamentar Mista de Inquérito. 

Tenho a absoluta convicção de que ninguém vai 
querer pagar aqui o preço dos erros cometidos por 
terceiros. Os partidos que estão sendo questionados 
hoje porque ocupam Ministérios ou diretorias de ór-
gãos públicos sob alvo de investigação têm o dever e 
a obrigação de apoiar a CPI. 

Existe um ditado popular que se aplica a esse 
caso, que diz o seguinte: “Quem não deve, não teme”. 
Ora, quem assina a CPI mostra que não tem medo, 
que pode ser investigado, examinado, apurado e que 
depois vai ter o seu atestado de idoneidade. Por outro 
lado, quem não assinar o requerimento da CPI é por-
que está com medo do que vai surgir. E aí não tenham 
dúvida de que vai haver um prejulgamento por parte 
da sociedade brasileira. 

Essa é a contribuição que queremos dar. Vamos 
manter o processo de obstrução. E a nossa obstrução 
é em defesa de uma pauta do Legislativo. Nós não va-
mos abrir mão da obstrução, enquanto não for definida 
a data de votação – peço 1 minuto para concluir, Sr. 
Presidente – da PEC 300, que garante o piso salarial 
nacional para os policiais – e valorizar os policiais é 
contribuir com o combate à violência e à criminalida-
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de  –, e da Emenda 29, que garante o incremento de 
recursos importantes para a saúde pública brasileira. 
Enquanto isso não acontecer, nós vamos manter a 
nossa obstrução.

E vamos ainda fazer esse trabalho de buscar 
os Deputados e Senadores que defendem a moral, a 
ética, que combatem a corrupção, porque o nome de 
S.Exas. estará aqui emprestado a um documento que 
certamente será o divisor de águas do Congresso Na-
cional, pois vai mostrar aqueles que estão do lado da 
corrupção e aqueles que a querem combater. 

O SR. JAIR BOLSONARO (PP-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP enca-
minha “sim”.

O SR. MIRO TEIXEIRA – O PDT quer orientar, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Líder Duarte Nogueira, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PSDB. S.Exa. 
dispõe de 6 minutos.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, nós assistimos ontem, aqui no Ple-
nário da Câmara dos Deputados, a um fato a que eu, 
como Deputado de segundo mandato, até então não 
havia assistido.

Realizamos agora uma reunião – o Líder do De-
mocratas comentou a sua realização – com Líderes 
do Senado e Líderes da Câmara dos Deputados. Um 
deles, mais experiente, disse que em 30 anos de man-
dato nunca havia visto uma paralisação quase total da 
própria base do Governo na apreciação das matérias 
da Ordem do Dia.

Portanto, isso nos leva a afirmar com toda a 
certeza que nós estamos vivendo uma profunda crise 
política, a qual resultou em afastamento de Ministro, 
em afastamento de vice-Ministro e até na prisão de 
vice-Ministro. É uma degradação, uma deterioração de 
natureza ética. Depois do escândalo do mensalão, foi 
uma nova eclosão que levou a esse total desarranjo nas 
escolhas de pessoas que tomam decisões – Ministros, 
diretores de estatais – em nome do povo brasileiro.

São os Congressistas que escolhem os Ministros 
e os diretores de estatais? Não. Quem assina a nome-
ação de Ministros e de diretores de empresas estatais 
é a Presidência da República, como fez o Presidente 
Lula, que iniciou o processo que agora eclode e que 
teve continuidade com a ratificação, a renomeação, em 
janeiro deste ano, de Ministros do Governo passado, 
assim como de diretores de estatais, reconfirmados 
nos seus cargos. 

Agora nós percebemos que a faxina que a Pre-
sidenta se propôs a fazer tem dois pesos e duas me-

didas: faxina tem que ser mais ampla, mais forte, mais 
profunda num determinado partido; no outro, ainda que 
sejam nele identificados os mesmos problemas de cor-
rupção, a faxina não deve ser tão profunda. 

E é isso que está acontecendo agora, aqui no 
Plenário da Câmara dos Deputados. Nós vamos ob-
servar que a orientação de voto de partidos da base 
do Governo tenderá, depois do anúncio do resultado 
pelo Presidente, aprovada ou não a matéria, a ser pela 
obstrução. Vão acompanhar a Oposição.

Mas nós estamos obstruindo não porque estamos 
reclamando do tratamento que o Governo nos deu; 
quem reclama do tratamento do Governo é a base do 
Governo. A Oposição está aqui protestando, e vai obs-
truir porque quer votar a Emenda Constitucional nº 29, 
de 2000, e, no calendário que propusemos na semana 
passada, o Presidente e a base governista jogaram 
essa votação para outubro. No entanto, o Ministro da 
Fazenda, que pede austeridade e contenção de gas-
tos, tem, na pauta do Governo, até o final de agosto, a 
proposta de criação de mais uma empresa, a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares, a “Hospitalabras”. 
Não chegam quarenta Ministérios? Não chegam 23.500 
cargos nomeados sem concurso? Ainda querem mais?

Se o Brasil está em paralisia por uma questão de 
conflito político, ético da sua base, nós, da Oposição, 
não queremos o Brasil paralisado. Nós queremos votar 
a regulamentação dos recursos da saúde. Nós quere-
mos votar a ampliação das faixas do Super-SIMPLES. 
Nós queremos votar o projeto que destaca nas notas 
fiscais quanto a população paga de impostos, pelos 
serviços e pelos bens. 

Portanto, nós queremos estabelecer uma pauta 
positiva para o País. E o Congresso não pode ficar pa-
ralisado enquanto o Governo tenta resolver os seus 
problemas, tenta rearticular a sua base, tenta jogar a 
sujeira para debaixo do tapete, o que começou com 
o Presidente Lula, depois do escândalo do mensalão.

Assim, nós já apresentamos as nossas propostas. 
Vamos apresentar, inclusive, oficialmente, um processo 
de reestruturação administrativa, para a recomposição 
das questões ministeriais e de estruturas de Governo. 
Vamos oferecer as ideias. Vamos oferecer a base técni-
ca com a qualidade que certamente nós, da Oposição, 
temos para contribuir para o País.

Enquanto o Brasil está paralisado, as Forças 
Armadas estão em penúria; as nossas fronteiras, as 
nossas defesas estratégicas, o nosso mar, a nossa 
plataforma continental estão vulneráveis. As drogas 
estão entrando, as armas estão entrando, a saúde está 
deteriorada, e o Governo está brincando de esperar 
para ver o que vai fazer para acontecer.
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Portanto, nós estamos aqui mais uma vez repe-
tindo um alerta, e não é um alerta como fazia o PT, 
na Oposição, do quanto pior, melhor. Nós estamos 
apresentando propostas e estamos defendendo legi-
timamente os pontos de vista, sem dúvida alguma, da 
grande maioria do povo brasileiro, que está cansado de 
assistir a tanta corrupção e não dar em nada, de ver 
a impunidade continuar, de o afastamento ser apenas 
uma obra de ficção e de publicidade para dizer que 
se está limpando a corrupção, quando não se apura, 
quando não se investiga e quando não se ressarcem 
aos cofres públicos os milhões e milhões de reais des-
viados da população brasileira. 

O SR. MIRO TEIXEIRA – O PDT quer orientar, 
Presidente.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a orientação 
do PSOL nesta matéria é “sim”. Vamos ver se pelo 
menos o combate aos contrabandos e à corrupção 
no plano internacional avança. Internamente precisa 
avançar muito.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pela 
Liderança do PT, concedo a palavra ao ilustre Líder 
Jilmar Tatto, designado, através de ofício, como Líder 
do partido. S.Exa. dispõe de até 10 minutos na tribuna.

O SR. JILMAR TATTO (PT-SP. Como Líder. Sem 
revisão do orador.) – Vou falar da tribuna, Sr. Presi-
dente. (Pausa.)

Sr. Presidente, nobres Srs. Deputados, Sras. De-
putadas, o Brasil real não é o Brasil de que a Oposição 
está falando.

Esta semana, a Presidente Dilma lançou a segunda 
versão do Super-SIMPLES, que triplica os valores rela-
cionados ao faturamento das empresas beneficiadas. 
E quem mais emprega neste Brasil são justamente as 
pequenas empresas, as microempresas. Considerando 
isso e também a necessidade de o Brasil se preparar 
mais uma vez para a crise, há uma desoneração total, 
há um incentivo para a pequena e a microempresa neste 
País, a fim que elas possam continuar produzindo, con-
tinuar gerando empregos e renda neste País.

Na semana passada, a Presidente Dilma lançou 
um plano de desoneração de produtos, para fazer com 
que as empresas, principalmente as exportadoras, te-
nham competitividade internacional.

Existe um plano de desoneração da folha de pa-
gamento do setor de confecção, do setor de móveis, 
do setor calçadista e do setor de softwares. Existe um 
plano de inovação tecnológica para que o Brasil possa 
efetivamente competir na área internacional e inter-
namente também, para que ele possa realmente ter 
alta tecnologia. O Brasil vai poder ter competitividade 
internacional nessa área.

Não sem razão o plano tem um programa de 75 
mil bolsas de estudos para graduação e pós-graduação, 
para que estudantes brasileiros possam estudar lá fora 
e trazer tecnologia, conhecimento. Esses cérebros que 
estão aqui no Brasil vão lá para fora buscar conheci-
mento para o Brasil, para que, efetivamente, tenhamos 
condições de ser a quinta economia do mundo.

Este é o Brasil real. Este é o Brasil do combate à 
pobreza, de um esforço muito grande do Governo Dilma 
para acabar com a miséria no País, para fazer com que 
16 milhões de pessoas que ainda estão na extrema 
pobreza possam ser incluídos e que o Estado possa 
atender a elas. Não é o País da Oposição. Ninguém 
aqui é conivente com o que está acontecendo. O Go-
verno não é conivente com a corrupção. Ninguém tem 
compromisso com o erro. Se há corrupção, o Governo 
age. Existem a CGU e a Polícia Federal. E a Presiden-
te Dilma tem tido uma firmeza e uma coragem muito 
grandes em relação a isso, doa a quem doer. Mas a 
Oposição quer colocar uma pauta que não é a pauta 
do povo brasileiro, não é a pauta do Brasil real.

O Ministro da Fazenda, Guido Mantega, e o Mi-
nistro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aloizio Mer-
cadante, estiveram nesta semana neste plenário, deba-
tendo a crise internacional e os efeitos que isso pode 
vir a ter no Brasil. Essa é uma preocupação política 
grande do Governo Federal. E os Ministros disseram 
que o Brasil está muito mais preparado para enfrentar 
essa crise hoje do que em 2008, quando houve a crise 
nos Estados Unidos.

Hoje o mundo está em crise, principalmente os 
Estados Unidos e a Europa. Mas Brasil não está em 
crise; o Brasil está em pleno crescimento econômico, 
está controlando a inflação, está gerando empregos. 
E o povo brasileiro está melhorando de vida. Isso não 
significa que o Brasil é uma ilha. Nós estamos atentos.

O Governo está atento ao que está acontecendo 
no mundo e sabe que isso pode afetar o País. Mas, 
antes de vir essa crise, o Governo está se preparan-
do, está desonerando, está incentivando a exportação, 
está fazendo com que as empresas brasileiras possam 
se preparar para enfrentá-la. Com certeza, se ela vier, 
não sentiremos com a mesma intensidade de antes, 
porque o Brasil está preparado para isso.

Essa é a pauta política que nós temos que de-
bater no Congresso. A Câmara deve elevar o nível do 
debate. Nós precisamos debater a reforma política, de-
bater a reforma tributária, fazer o debate profundo para 
resolver estruturalmente a saúde, e não simplesmen-
te fazer um discurso demagógico, como muitas vezes 
faz a Oposição. Temos de fazer o debate político para 
valer sobre o problema da segurança pública no País, 
e não simplesmente um discurso demagógico. Acham 
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que, se for colocado na Constituição o piso nacional 
dos policiais estará resolvido o problema da segurança 
do povo brasileiro, mas não estará.

Precisamos de um plano para fazer com que as 
nossas fronteiras possam efetivamente ser controladas, 
para evitar o tráfico de armas e de drogas no País. Por 
isso existe um plano de defesa para equipar as For-
ças Armadas. O Brasil é uma grande potência e vai se 
tornar maior ainda. Por isso precisamos ter um plano 
de defesa que envolva a Aeronáutica, o Exército e a 
Marinha, principalmente para cuidar do nosso pré-sal, 
essa riqueza fantástica que a PETROBRAS descobriu.

A agenda política, econômica e social do País é 
outra, não é essa que a Oposição quer trazer. Ela quer 
trazer a corrupção para o debate político. Ladrão tem 
que ir para a cadeia. Por isso a Polícia Federal está 
agindo. Por isso os órgãos de controle do Governo 
estão agindo.

Portanto, ninguém é conivente com a corrupção, 
como diz a Oposição. Ao contrário, este Governo foi o 
que equipou a Polícia Federal. Este Governo deu au-
toridade aos órgãos de controle, para que pudessem 
agir efetivamente. Se hoje existe notícia de corrupção 
é porque há iniciativa do Governo para isso.

De quem é o comando da Polícia Federal? A Pre-
sidente Dilma tem o comando. Não se trata, portanto, 
de não fazer o debate sobre a corrupção. Trata-se, na 
verdade, do que queremos para o País. Qual é o papel 
da Câmara Federal em relação ao grande debate que 
vai resolver a vida do povo brasileiro? 

A Presidente Dilma foi eleita nas urnas para dar 
continuidade a um governo que estava dando certo, 
que deu certo, que foi o Governo Lula. E ela está dan-
do continuidade a isso. Ela tem a grande preocupação 
de controlar a inflação; de adotar medidas macropru-
denciais – se for preciso elevar os juros, elevam-se os 
juros —; de estar antenada ao que está acontecendo 
no mundo no tocante à crise internacional; de fazer 
com que nossas empresas tenham competitividade; 
de fazer com que os trabalhadores e trabalhadoras 
brasileiras estejam preparadas e qualificadas para fa-fa-
zer produtos de qualidade no Brasil – e temos avança-
do muito nessa área. Por isso se elevou o orçamento 
da agricultura familiar, o orçamento do Bolsa Família. 
Agora temos esse plano de combate à pobreza: País 
Rico é País sem Miséria. Então este é o debate efetivo 
que temos de fazer na Câmara Federal. 

CPI é um instrumento político da Oposição; não 
é para apurar, é para desgastar o Governo, para atra-
palhar o Brasil. Este Brasil que está dando certo não 
interessa à Oposição, porque o grande risco da Opo-
sição é ser varrida do mapa pelo eleitor brasileiro em 
2012. É nisso que eles estão pautados. Eles estão 

pautados já em 2014; nós, não. A nossa pauta políti-
ca, econômica e social é este Brasil do crescimento, 
é este Brasil da distribuição de renda, em que o povo 
hoje pode dizer: “Eu sou brasileiro com muito orgulho. 
Eu tenho orgulho deste País, porque hoje nós somos 
respeitados lá fora; eu tenho orgulho de ser brasileiro, 
porque hoje a minha família começou a ter emprego. 
O meu filho começou a ter uma escola de qualidade, 
porque temos o PROUNI, porque temos universidades 
públicas federais”. 

Há 150 mil estudantes no PROUNI só em São 
Paulo. Coisa inédita. As universidades públicas federais 
hoje foram expandidas. Há um projeto aqui do PRO-
NATEC para ser votado, a fim de que os estudantes 
também possam estudar na área técnica. Mas a Opo-
sição está obstruindo a votação, porque não interessa 
a ela o Brasil dar certo. Não interessa à Oposição o 
Brasil continuar crescendo, distribuindo renda e ge-
rando emprego.

Vamos pensar no Brasil. Vamos fazer com que 
a Oposição pare de obstruir de forma irresponsável. 
Tendo corrupção, o envolvido tem que ir para a cadeia. 
Ninguém é conivente com isso. Mas o que a Oposição 
quer, na verdade, é fazer debate político para atrapalhar 
o País. Isso é inaceitável. É inaceitável essa obstrução 
que a Oposição está fazendo. 

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Miro Teixeira, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PDT. S.Exa. dis-
porá de até 3 minutos na tribuna.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Exmo. Sr. Presidente, Ex-
mas. Sras. e Exmos. Srs. Deputados, eu tenho todas 
as preocupações que chegam às cabeças de V.Exas. 
Nós aqui somos 513 Deputados, não há melhores ou 
piores. Mas eu percebo que há um desvio nessa dis-
cussão, que não é intencional. 

Eu não acuso a Oposição de qualquer coisa, 
porque quando a Oposição recebe do eleitorado essa 
delegação de ser oposição, ela tem aqui é que fazer 
oposição mesmo, especialmente quanto ao mérito 
das matérias. Não concordo pessoalmente com essa 
interpretação da Mesa sobre o que é o processo de 
votação e sobre o que é o ato da votação. Isso nos 
leva a sucessivas sessões, com tudo começando de 
novo: horário de liderança... Todos os mecanismos de 
obstrução acabam se repetindo.

Então, na minha visão, se existe crise ela não está 
nas ações do Ministério da Justiça nem da Presidente 
Dilma Rousseff, porque quem comete crime tem que 
ser investigado, deve ter o direito de defesa e, quando 
necessário, para a produção de provas, tem que ser 
preso. E o que se faz hoje no Brasil é ter um Governo 
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que não interfere na Polícia Federal, como em passa-
do recente interferia, para proteger ou para prejudicar 
quem quer que seja.

A minha discussão não é o Poder Executivo; a 
discussão que quero propor a V.Exas. é o Poder Legis-
lativo. A Câmara dos Deputados deixou de ser protago-
nista do processo político, passou a ser coadjuvante. 
Pauta quem faz aqui é a Câmara dos Deputados, não 
é o Presidente da República. 

A Emenda 29 é do ano de 2000. Lendo a Emenda 
29, V.Exas. vão verificar que ela ainda determina que 
de 5 em 5 anos se faça uma reavaliação. A Emenda 29 
já teve a sua regulamentação votada aqui. A matéria 
principal, o projeto de lei complementar já foi votado, 
falta destaque. Mas por que a Oposição não ajuda a 
limpar a pauta para nós votarmos a Emenda 29 e a 
PEC 300? 

Eu, se fosse a Oposição, faria isso. Quando eu 
era Oposição, fazia isto: eu ajudava a limpar a pauta. 
Para quê? Para votar as matérias que interessavam ao 
PDT. Nós estamos interessados em votar a PEC 300, 
a PEC 308, a regulamentação da Emenda 29. Quere-
mos manter os Correios como empresa pública, e, de 
repente, há um mecanismo de obstrução, lançando-se 
a culpa sobre um Governo que está agindo em nome 
da lei. É o fim da picada!

Para encerrar, Sr. Presidente, denuncia-se a Pre-
sidente da República de estar cumprindo a Constituição 
e a lei. Isso é inversão absoluta de todos os valores. 

Eu penso que a Câmara dos Deputados tem que 
pensar, tem que refletir sobre si mesma; a Câmara dos 
Deputados tem que recuperar a posição de protago-
nista do processo político; a Câmara dos Deputados 
tem que devolver o mandato aos Deputados. Nós não 
somos fantoches! Nós estamos aqui neste plenário para 
deliberar, conforme as articulações do próprio Poder.

Deputados, vamos exigir de volta os nossos man-
datos. 

Obrigado. 
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Há 

algum Líder... (Pausa.)
Deputado Jair Bolsonaro, pelo PP. Qual é orien-

tação do PP, Deputado Jair Bolsonaro?
O SR. ANTHONY GAROTINHO – O PP já orien-

tou, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Ah, 

já deu o “sim”. 
Muito obrigado. 
 O SR. PRESIDENTE ( Inocêncio Oliveira) – Eu 

queria renovar o apelo ao Líder do Bloco PR/PTdoB/
PRTB/PRP/PHS/PTC/PSL em exercício para que pu-
desse reconsiderar sua decisão. Trata-se de acordos 
internacionais que precisam ser votados. 

O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, 
V.Exa. sabe do profundo respeito que tenho por...

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Já 
pedi desculpas a V.Exa., em nome da Mesa.

O SR. ANTHONY GAROTINHO – Sr. Presiden-
te, V.Exa. sabe do profundo respeito que tenho pela 
sua figura, pela sua pessoa política, mas não conhe-
ço pedido de desculpa por delegação e procuração. 
Não foi V.Exa. que me desrespeitou. V.Exa. não tem 
delegação do Deputado Marco Maia além daquela 
de presidir a sessão e ter suas atividades parlamen-
tares. V.Exa. não recebeu do Presidente Marco Maia 
delegação para pedir desculpa. E não é só o fato de 
o Deputado Marco Maia se achar melhor do que os 
outros Deputados, mais Deputado do que os outros 
Deputados. É também o fato de que, enquanto não for 
votada a PEC 300, toda quinta-feira pela manhã nós 
vamos pedir verificação quorum. 

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
votação o substitutivo adotado pela Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania ao Projeto de Decreto 
Legislativo nº 1.351, de 2008, nos termos da Mensa-
gem nº 112/2010, apensada. 

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Aque-
les que forem pela aprovação permaneçam como se 
acham.

APROVADO. 
 O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ.) 

– Verificação de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Veri-

ficação de votação...
 O SR. JILMAR TATTO (PT-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador) – Sr. Presidente, o PT muda seu 
voto de “sim” para obstrução. 

O PT entra, a partir deste momento, em obstru-
ção, Sr. Presidente.

O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador) – O PR muda o 
voto para obstrução.

O SR. GLAUBER BRAGA (Bloco/PSB-RJ. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Bloco muda seu 
voto para obstrução. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A Pre-
sidência solicita a todas as Sras. e os Srs. Deputados 
que tomem seus lugares, a fim de ter início a votação 
pelo sistema eletrônico. 

Está iniciada a votação.
 O SR. JAIR BOLSONARO (PP-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP está 
em obstrução.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Presidente, peço a pa-
lavra pelo PDT, por favor. Eu usei o tempo de Lideran-
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ça, agora eu queria usar o tempo para orientação. Eu 
não pedi o acréscimo no tempo para orientação. Mas 
não faz mal, V.Exa. pode continuar a votação, porque 
tem um sentido mais político este minuto que eu quero 
usar, se V.Exa. permitir.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa. 
tem 1 minuto, nobre Deputado Miro Teixeira.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço, por favor, 
que comece, de novo, a contar o tempo.

Veja só, Presidente, eu não pedi esse minuto 
exatamente para poder voltar. Poderia tê-lo usado em 
acréscimo à fala da Liderança.

Eu ouvi o Líder Duarte Nogueira – um bom De-
putado, um bom Líder, uma pessoa a quem eu prezo 
– falar ali e antecipar que a base, na hora da verifica-
ção, ia entrar em obstrução. O Líder Duarte Nogueira 
sabe muito bem que, a essa altura, lamentavelmente... 
Pela maneira como a Câmara dos Deputados funciona, 
o painel marcado para o período da manhã estimula 
Deputados a organizarem os seus compromissos em 
outras instituições, porque o mandato é primordialmen-
te exercido aqui, neste prédio, mas não exclusivamen-
te neste prédio. Então, alguns Deputados se retiram 
mesmo, porque tiveram essa autorização implícita da 
Câmara dos Deputados.

Então, o PDT vai entrar em obstrução pedindo 
aos Deputados que venham ao plenário e, antes do 
encerramento do painel, eu manifestarei a V.Exa., 
então, a transformação do voto “sim” em “obstrução”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PDT 
em obstrução...

O SR. MIRO TEIXEIRA – Neste momento é “sim”.
Mas a razão claramente é esta, repito: é a manei-

ra como a Câmara dos Deputados organiza os seus 
horários e os seus trabalhos. Nós temos que voltar a 
ter sessão aqui nas tardes de quinta-feira. Nós temos 
que funcionar. Deveremos abrir para grandes debates, 
mesmo, às segundas e sextas-feiras, como já tivemos. 
V.Exa. é desse tempo, e eu tenho notícia desse tempo. 
O Presidente Inocêncio é desse tempo em que nós...

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – DEM...
O SR. MIRO TEIXEIRA – Então, nós teremos aqui 

bons debates. E espero que V.Exa, na Mesa, influencie 
para que isso aconteça.

Neste momento, o voto é “sim”, e, no caso de en-
cerramento da votação, mudaremos para “obstrução”.

Obrigado.
O SR. ARTHUR OLIVEIRA MAIA – Sr. Presi-

dente...
O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, os Democra-
tas solicitam também a mudança da sua orientação de 

“sim” para “obstrução”. Até porque não adianta querer 
tapar o sol com a peneira. A obstrução aconteceu na 
terça; na quarta, a base aliada, mais uma vez, não se 
interessou em fazer nenhuma votação. Então agora 
não é porque estão Parlamentares cumprindo agenda 
dentro ou fora...

Os Democratas caminham para a obstrução ex-
clusivamente porque querem uma agenda da socie-
dade. Queremos a votação da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 300, queremos a votação da Emenda 
Constitucional nº 29. Enquanto a Presidência da Câ-
mara não atender a essa solicitação, nós manteremos, 
mais uma vez, essa postura. Queremos uma agenda 
não do Governo, queremos uma agenda da sociedade 
para a Câmara dos Deputados.

Em obstrução, Sr. Presidente.
O SR. DUARTE NOGUEIRA – Sr. Presidente, 

da parte do PSDB...
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Questão de 

ordem. Sem revisão do orador.) – Questão de ordem 
sobre a Ordem do Dia, Presidente. (Pausa.) Questão 
de ordem sobre a Ordem do Dia.

V.Exa. ontem presidia a sessão quando o Líder 
ACM Neto pediu a palavra. V.Exa. iria encerrar a Or-
dem do Dia. Eu tenho uma convicção de que eu ouvi 
de V.Exa. a explicação daquele encerramento, que foi 
o pedido do Relator, que não é da base do Governo, 
de prazo de 24 horas para apresentar o seu parecer. 
Nós estávamos aqui para votar. Eu peço a V.Exa. que 
confirme ou desminta o que eu estou dizendo. 

 O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, da parte 
do PSDB, quero apenas ressaltar que, instantes atrás, 
comentava da tribuna o que agora está por ocorrer.

Os partidos da base do Governo, por incrível que 
pareça, foram os primeiros a iniciar o processo de subs-
tituição da orientação de “sim” para “obstrução”. A base 
do Governo, que foi montada não para avançar, não 
para votar, não para trabalhar as questões de votação 
do projeto, mas, neste momento, para se defender de 
uma enorme insatisfação com o tratamento que vem 
recebendo do Executivo, aqui, agora, demonstra sua 
total desarmonia, levando os trabalhos do Congresso 
para obstrução.

Nós vamos obstruir, mas não por insatisfação em 
relação ao tratamento do Governo. Somos Oposição. 
Estamos obstruindo porque queremos votar a regula-
mentação da Emenda 29, queremos ampliar as faixas 
do Super-SIMPLES, queremos destacar nas notas fis-
cais quanto a população paga em impostos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 
PMDB?
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O SR. ARTHUR OLIVEIRA MAIA (PMDB-BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
em que pese a colocação do Deputado Duarte No-
gueira, que antecipou essa postura, não é nenhuma 
novidade a dificuldade que este Plenário está vivendo, 
que esta Casa está vivendo ao longo da semana. Isso 
não é nenhum fato novo que nasceu na manhã desta 
quinta-feira. Na verdade, a imprensa noticiou larga-
mente, nós conhecemos. E as reuniões de Líderes que 
foram realizadas ao longo da semana não deixaram 
nenhuma dúvida quanto às dificuldades e ao momento 
por que esta Casa está passando.

De sorte que há alteração de um voto, que é “sim”, 
e em um projeto a que, obviamente, o PMDB não tem 
nenhuma oposição a fazer.

Pela compreensão do momento político, nós 
também decidimos mudar a orientação de votação do 
nosso partido para “obstrução”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Obs-
trução.

Bloco PV/PPS.
O SR. SARNEY FILHO (Bloco/PV-MA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, daqui 
a pouco, o PV vai soltar uma nota se posicionando a 
respeito dos últimos acontecimentos num Ministério da 
Esplanada e também sobre a crise econômica. Nessa 
oportunidade, o partido, que está sendo consultado 
agora via Internet, e a bancada vão assinar essa nota.

Evidentemente, Sr. Presidente, nós vamos, por 
questões meramente administrativas, declarar obstru-
ção. Vamos transformar o “sim” em “obstrução”. Mas 
é importante que esta Casa fique sabendo que o Par-
tido Verde e também, como já foi dito pela sua gran-
de Liderança, o PPS, que faz parte do Bloco, estão a 
favor do Brasil. Qualquer medida que venha a ajudar 
o Brasil a não entrar no vendaval da crise econômica 
internacional terá prioridade absoluta.

Não é hora de demonstrarmos a nossa insatisfa-
ção. Não é hora de todos os partidos da Casa demons-
trarem insatisfação, mesmo da base – e o PV não é da 
base  –, fazendo sinalização para o setor econômico 
nacional e para internacional de que o Brasil possa, 
assim como ocorreu com os Estados Unidos, entrar 
nessa crise por causa do Legislativo.

Então, a Presidenta Dilma pode contar com o Par-
tido Verde naquilo que for a favor do Brasil, nas medi-
das drásticas, se é que ela deva tomar essas medidas, 
para que possamos votar e o Brasil não correr risco de 
entrar no vendaval da recessão mundial.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PP?
O SR. JAIR BOLSONARO (PP-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o resgate da 

credibilidade do Legislativo passa pelo sonho quase im-
possível da nossa independência para com o Executivo.

Seguindo o raciocínio do Deputado Miro Teixeira, 
o PP entra em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PP 
em obstrução.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT quer mudar 
a orientação, e muda neste momento. Eu mudo a orien-
tação do PDT, pelas razões expostas, para “obstrução”.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PDT 

em obstrução.
PSC, do nobre Líder André Moura.
O SR. ANDRÉ MOURA (PSC-SE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em nome 
também de uma agenda social e de um Brasil cada 
vez melhor, defendendo acima de tudo e em primeiro 
lugar o ser humano, o PSC solicita também a modifi-
cação do “sim” para “obstrução”, para que, em respei-
to ao povo brasileiro, seja colocada em votação nesta 
Casa, o mais rapidamente possível, a PEC 300. Não 
só a PEC 300, mas também a Emenda 29, a PEC 270, 
dos inválidos, e também o Super-SIMPLES.

Então, por tudo isso, pela PEC 300, pela PEC 
270, pela Emenda 29, da saúde, e pelo Super-SIM-
PLES, o PSC também solicita a modificação do “sim” 
para “obstrução”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
todos os partidos estão em obstrução...

O SR. MÁRCIO MARINHO (Bloco/PRB-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PRB, junto com 
os partidos da base, entra também em obstrução, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PRB 
em obstrução.

PSOL, continua o “sim”?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL com-
bina idealismo e realismo, mas, nesse caso, nossa 
bancada está presente, quer discutir, votar e manifesta 
a continuidade da sua posição.

Nosso voto é “sim”. Não estamos em obstrução 
nessa matéria e não queremos que se obstrua tam-
bém uma prerrogativa do Parlamento, que é investigar. 
Vamos todos assinar a CPI da Corrupção, que é do 
Parlamento, suprapartidária, para mostrar que a gente 
também tem este papel: fiscalizar desmandos do Exe-
cutivo, quaisquer que sejam. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
todos os partidos se declararam em obstrução e, até 
agora, votaram apenas 18...
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O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Menos o PSOL, Sr. Presiden-
te. Todos os partidos, menos o PSOL. Só para registrar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa. 
falou PSOL em obstrução? (Pausa.) Não. Continua 
“sim”.

Com exceção do PSOL.
A Presidência vai declarar encerrada a votação.
O SR. ANTHONY GAROTINHO – Sr. Presidente, 

questão de ordem.
A SRA. LUCI CHOINACKI – Sr. Presidente, ques-

tão de ordem.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – De-

claro encerrada a votação.

Não vou nem abrir o painel.

RESULTADO:
SIM: 15 
NÃO: 3
TOTAL: 18

LISTAGEM DA VOTAÇÃO:

Proposição: PDC Nº 1351/2008 – PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 11/08/2011 11:35
Encerramento da votação: 11/08/2011 11:47
Presidiu a Votação:
Inocêncio Oliveira 
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VI – ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
não há quorum e nada mais havendo a tratar, vou en-
cerrar a sessão.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – COM�
PARECEM MAIS OS SRS.:

 Partido Bloco

RORAIMA

Edio Lopes PMDB 
Teresa Surita PMDB 
Total de RORAIMA 2

PARÁ

Elcione Barbalho PMDB 
José Priante PMDB 
Luiz Otávio PMDB 
Zé Geraldo PT 
Zequinha Marinho PSC 
Total de PARÁ 5

AMAZONAS

Silas Câmara PSC 
Total de AMAZONAS 1

ACRE

Antônia Lúcia PSC 
Total de ACRE 1

TOCANTINS

César Halum PPS PvPps
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM 
Total de TOCANTINS 2

MARANHÃO

Edivaldo Holanda Junior PTC PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Francisco Escórcio PMDB 
Professor Setimo PMDB 
Sarney Filho PV PvPps
Total de MARANHÃO 4

CEARÁ

Arnon Bezerra PTB PsbPtbPcdob
Manoel Salviano PSDB 
Total de CEARÁ 2

PIAUÍ

Marcelo Castro PMDB 
Total de PIAUÍ 1

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PMN 
Total de RIO GRANDE DO NORTE 1

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Hugo Motta PMDB 
Ruy Carneiro PSDB 
Wellington Roberto PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de PARAÍBA 4

PERNAMBUCO

Augusto Coutinho DEM 
Eduardo da Fonte PP 
José Augusto Maia PTB PsbPtbPcdob
Paulo Rubem Santiago PDT 
Raul Henry PMDB 
Total de PERNAMBUCO 5

ALAGOAS

Arthur Lira PP 
Renan Filho PMDB 
Total de ALAGOAS 2

SERGIPE

Márcio Macêdo PT 
Total de SERGIPE 1

BAHIA

Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Antonio Imbassahy PSDB 
Arthur Oliveira Maia PMDB 
Joseph Bandeira PT 
Sérgio Brito PSC 
Total de BAHIA 5

MINAS GERAIS

Aracely de Paula PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Carlaile Pedrosa PSDB 
Dimas Fabiano PP 
George Hilton PRB 
Luis Tibé PTdoB PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Miguel Corrêa PT 
Odair Cunha PT 
Paulo Piau PMDB 
Total de MINAS GERAIS 8

RIO DE JANEIRO

Adrian PMDB 
Aureo PRTB PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
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Eliane Rolim PT 
Francisco Floriano PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Glauber Braga PSB PsbPtbPcdob
Jandira Feghali PCdoB PsbPtbPcdob
Liliam Sá PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Marcelo Matos PDT 
Miro Teixeira PDT 
Stepan Nercessian PPS PvPps
Zoinho PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de RIO DE JANEIRO 11

SÃO PAULO

Arlindo Chinaglia PT 
Carlos Roberto PSDB 
Duarte Nogueira PSDB 
Janete Rocha Pietá PT 
Mara Gabrilli PSDB 
Milton Monti PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Paulo Teixeira PT 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Izar PV PvPps
Salvador Zimbaldi PDT 
Tiririca PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de SÃO PAULO 11

MATO GROSSO

Wellington Fagundes PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de MATO GROSSO 1

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS PvPps
Erika Kokay PT 
Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de DISTRITO FEDERAL 3

GOIÁS

Sandes Júnior PP 
Total de GOIÁS 1

PARANÁ

Assis do Couto PT 
Takayama PSC 
Total de PARANÁ 2

SANTA CATARINA

Décio Lima PT 
Total de SANTA CATARINA 1

RIO GRANDE DO SUL

Luis Carlos Heinze PP 
Marco Maia PT 
Total de RIO GRANDE DO SUL 2

 DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:

 Partido Bloco

RORAIMA

Paulo Cesar Quartiero DEM 
Raul Lima PP 
Total de RORAIMA 2

AMAPÁ

Evandro Milhomen PCdoB PsbPtbPcdob
Fátima Pelaes PMDB 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Vinicius Gurgel PRTB PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de AMAPÁ 4

PARÁ

Arnaldo Jordy PPS PvPps
Dudimar Paxiúba PSDB 
Giovanni Queiroz PDT 
Josué Bengtson PTB PsbPtbPcdob
Total de PARÁ 4

AMAZONAS

Pauderney Avelino DEM 
Rebecca Garcia PP 
Sabino Castelo Branco PTB PsbPtbPcdob
Total de AMAZONAS 3

RONDÔNIA

Carlos Magno PP 
Nilton Capixaba PTB PsbPtbPcdob
Total de RONDÔNIA 2

ACRE

Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PV PvPps
Sibá Machado PT 
Taumaturgo Lima PT 
Total de ACRE 4

TOCANTINS

Irajá Abreu DEM 
Total de TOCANTINS 1

MARANHÃO

Gastão Vieira PMDB 
Nice Lobão DEM 
Waldir Maranhão PP 
Total de MARANHÃO 3
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CEARÁ

Antonio Balhmann PSB PsbPtbPcdob
Ariosto Holanda PSB PsbPtbPcdob
Artur Bruno PT 
Chico Lopes PCdoB PsbPtbPcdob
Domingos Neto PSB PsbPtbPcdob
Edson Silva PSB PsbPtbPcdob
Eudes Xavier PT 
Genecias Noronha PMDB 
Gorete Pereira PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
João Ananias PCdoB PsbPtbPcdob
José Airton PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Raimundão PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Total de CEARÁ 15

PIAUÍ

Hugo Napoleão DEM 
Iracema Portella PP 
Marllos Sampaio PMDB 
Paes Landim PTB PsbPtbPcdob
Total de PIAUÍ 4

RIO GRANDE DO NORTE

Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
Rogério Marinho PSDB 
Sandra Rosado PSB PsbPtbPcdob
Total de RIO GRANDE DO NORTE 4

PARAÍBA

Aguinaldo Ribeiro PP 
Manoel Junior PMDB 
Wilson Filho PMDB 
Total de PARAÍBA 3

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPtbPcdob
Bruno Araújo PSDB 
João Paulo Lima PT 
José Chaves PTB PsbPtbPcdob
Pastor Eurico PSB PsbPtbPcdob
Roberto Teixeira PP 
Sergio Guerra PSDB 
Total de PERNAMBUCO 7

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB PsbPtbPcdob

Joaquim Beltrão PMDB 
Total de ALAGOAS 2

SERGIPE

Almeida Lima PMDB 
Heleno Silva PRB 
Rogério Carvalho PT 
Total de SERGIPE 3

BAHIA

Emiliano José PT 
Erivelton Santana PSC 
Luiz Argôlo PP 
Maurício Trindade PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Nelson Pellegrino PT 
Oziel Oliveira PDT 
Total de BAHIA 6

MINAS GERAIS

Antônio Roberto PV PvPps
Diego Andrade PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Jaime Martins PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
João Bittar DEM 
Leonardo Quintão PMDB 
Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Mário de Oliveira PSC 
Mauro Lopes PMDB 
Newton Cardoso PMDB 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Renzo Braz PP 
Zé Silva PDT 
Total de MINAS GERAIS 15

ESPÍRITO SANTO

Cesar Colnago PSDB 
Dr. Jorge Silva PDT 
Paulo Foletto PSB PsbPtbPcdob
Rose de Freitas PMDB 
Total de ESPÍRITO SANTO 4

RIO DE JANEIRO

Arolde de Oliveira DEM 
Cristiano PTdoB PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Edson Ezequiel PMDB 
Edson Santos PT 
Filipe Pereira PSC 
Otavio Leite PSDB 



40844 Sexta-feira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2011

Rodrigo Maia DEM 
Romário PSB PsbPtbPcdob
Walney Rocha PTB PsbPtbPcdob
Total de RIO DE JANEIRO 9

SÃO PAULO

Alberto Mourão PSDB 
Aldo Rebelo PCdoB PsbPtbPcdob
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arnaldo Jardim PPS PvPps
Beto Mansur PP 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Dimas Ramalho PPS PvPps
Edinho Araújo PMDB 
João Paulo Cunha PT 
Jonas Donizette PSB PsbPtbPcdob
José De Filippi PT 
Junji Abe DEM 
Keiko Ota PSB PsbPtbPcdob
Missionário José Olimpio PP 
Nelson Marquezelli PTB PsbPtbPcdob
Paulo Freire PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Paulo Maluf PP 
Vanderlei Macris PSDB 
Vaz de Lima PSDB 
Vicente Candido PT 
Total de SÃO PAULO 21

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB 
Homero Pereira PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Júlio Campos DEM 
Neri Geller PP 
Roberto Dorner PP 
Total de MATO GROSSO 5

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Jovair Arantes PTB PsbPtbPcdob
Magda Mofatto PTB PsbPtbPcdob
Roberto Balestra PP 
Sandro Mabel PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de GOIÁS 5

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Fabio Trad PMDB 
Geraldo Resende PMDB 
Mandetta DEM 

Marçal Filho PMDB 
Total de MATO GROSSO DO SUL 5

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Angelo Vanhoni PT 
Cida Borghetti PP 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Edmar Arruda PSC 
Giacobo PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Hermes Parcianello PMDB 
Nelson Padovani PSC 
Ratinho Junior PSC 
Rosane Ferreira PV PvPps
Total de PARANÁ 11

SANTA CATARINA

Edinho Bez PMDB 
Gean Loureiro PMDB 
Total de SANTA CATARINA 2

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Alceu Moreira PMDB 
Bohn Gass PT 
Danrlei De Deus Hinterholz PTB PsbPtbPcdob
Darcísio Perondi PMDB 
Henrique Fontana PT 
Jeronimo Goergen PP 
José Otávio Germano PP 
Manuela D`ávila PCdoB PsbPtbPcdob
Marcon PT 
Nelson Marchezan Junior PSDB 
Onyx Lorenzoni DEM 
Osmar Terra PMDB 
Pepe Vargas PT 
Sérgio Moraes PTB PsbPtbPcdob
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de RIO GRANDE DO SUL 17

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – En-
cerro a sessão, antes convocando para hoje, quinta-
-feira, dia 11 de agosto, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

(Debates e trabalho de Comissões.)

(Encerra�se a sessão às 11 horas e 47 
minutos.)
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Ata da 202ª Sessão, em 11 de agosto de 2011
Presidência dos Srs.: Inocêncio Oliveira, 3º Secretário;  

Francisco Escórcio, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 14 HORAS COMPARECEM À CASA 
OS SRS.:

Marco Maia
Eduardo da Fonte
Eduardo Gomes
Jorge Tadeu Mudalen
Inocêncio Oliveira
Júlio Delgado
Manato
Carlos Eduardo Cadoca

 Partido Bloco

RORAIMA

Berinho Bantim PSDB 
Edio Lopes PMDB 
Francisco Araújo PSL PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Jhonatan de Jesus PRB 
Luciano Castro PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Teresa Surita PMDB 
Total de RORAIMA 6

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Davi Alcolumbre DEM 
Janete Capiberibe PSB PsbPtbPcdob
Luiz Carlos PSDB 
Total de AMAPÁ 4

PARÁ

André Dias PSDB 
Beto Faro PT 
Cláudio Puty PT 
Elcione Barbalho PMDB 
José Priante PMDB 
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luiz Otávio PMDB 
Miriquinho Batista PT 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Wladimir Costa PMDB 
Zé Geraldo PT 
Zequinha Marinho PSC 
Total de PARÁ 13

AMAZONAS

Átila Lins PMDB 
Carlos Souza PP 
Francisco Praciano PT 
Henrique Oliveira PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Silas Câmara PSC 
Total de AMAZONAS 5

RONDÔNIA

Lindomar Garçon PV PvPps
Marinha Raupp PMDB 
Mauro Nazif PSB PsbPtbPcdob
Moreira Mendes PPS PvPps
Natan Donadon PMDB 
Padre Ton PT 
Total de RONDÔNIA 6

ACRE

Antônia Lúcia PSC 
Flaviano Melo PMDB 
Marcio Bittar PSDB 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Total de ACRE 4

TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
César Halum PPS PvPps
Irajá Abreu DEM 
Júnior Coimbra PMDB 
Laurez Moreira PSB PsbPtbPcdob
Lázaro Botelho PP 
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM 
Total de TOCANTINS 7

MARANHÃO

Alberto Filho PMDB 
Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB 
Costa Ferreira PSC 
Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Domingos Dutra PT 
Edivaldo Holanda Junior PTC PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Francisco Escórcio PMDB 
Hélio Santos PSDB 
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
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Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB 
Ribamar Alves PSB PsbPtbPcdob
Sarney Filho PV PvPps
Zé Vieira PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de MARANHÃO 15

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Aníbal Gomes PMDB 
Arnon Bezerra PTB PsbPtbPcdob
Danilo Forte PMDB 
Manoel Salviano PSDB 
Mauro Benevides PMDB 
Vicente Arruda PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de CEARÁ 7

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Jesus Rodrigues PT 
Júlio Cesar DEM 
Marcelo Castro PMDB 
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPtbPcdob
Total de PIAUÍ 6

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PMN 
Fátima Bezerra PT 
João Maia PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Paulo Wagner PV PvPps
Total de RIO GRANDE DO NORTE 4

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Damião Feliciano PDT 
Efraim Filho DEM 
Hugo Motta PMDB 
Luiz Couto PT 
Nilda Gondim PMDB 
Romero Rodrigues PSDB 
Ruy Carneiro PSDB 
Wellington Roberto PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de PARAÍBA 9

PERNAMBUCO

Anderson Ferreira PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Augusto Coutinho DEM 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPtbPcdob
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPtbPcdob
Jorge Corte Real PTB PsbPtbPcdob
José Augusto Maia PTB PsbPtbPcdob
Luciana Santos PCdoB PsbPtbPcdob

Mendonça Filho DEM 
Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB 
Silvio Costa PTB PsbPtbPcdob
Vilalba PRB 
Wolney Queiroz PDT 
Total de PERNAMBUCO 15

ALAGOAS

Arthur Lira PP 
Celia Rocha PTB PsbPtbPcdob
João Lyra PTB PsbPtbPcdob
Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Renan Filho PMDB 
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Rui Palmeira PSDB 
Total de ALAGOAS 7

SERGIPE

Andre Moura PSC 
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Márcio Macêdo PT 
Mendonça Prado DEM 
Valadares Filho PSB PsbPtbPcdob
Total de SERGIPE 5

BAHIA

Acelino Popó PRB 
Alice Portugal PCdoB PsbPtbPcdob
Amauri Teixeira PT 
Antonio Brito PTB PsbPtbPcdob
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Antonio Imbassahy PSDB 
Arthur Oliveira Maia PMDB 
Claudio Cajado DEM 
Daniel Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Edson Pimenta PCdoB PsbPtbPcdob
Fábio Souto DEM 
Felix Mendonça Júnior PDT 
Fernando Torres DEM 
Geraldo Simões PT 
Jânio Natal PRP PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
João Carlos Bacelar PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
José Carlos Araújo PDT 
José Nunes DEM 
José Rocha PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Joseph Bandeira PT 
Josias Gomes PT 
Jutahy Junior PSDB 
Lucio Vieira Lima PMDB 
Luiz Alberto PT 
Márcio Marinho PRB 
Marcos Medrado PDT 
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Paulo Magalhães DEM 
Roberto Britto PP 
Rui Costa PT 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Sérgio Brito PSC 
Valmir Assunção PT 
Waldenor Pereira PT 
Total de BAHIA 33

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Aelton Freitas PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Antônio Andrade PMDB 
Aracely de Paula PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPrtb-
PrpPhsPtcPsl
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlaile Pedrosa PSDB 
Dimas Fabiano PP 
Domingos Sávio PSDB 
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Eduardo Azeredo PSDB 
Eduardo Barbosa PSDB 
Eros Biondini PTB PsbPtbPcdob
Fábio Ramalho PV PvPps
Gabriel Guimarães PT 
George Hilton PRB 
Geraldo Thadeu PPS PvPps
Gilmar Machado PT 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPtbPcdob
João Magalhães PMDB 
José Humberto PHS PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Lincoln Portela PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luis Tibé PTdoB PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Marcos Montes DEM 
Marcus Pestana PSDB 
Miguel Corrêa PT 
Odair Cunha PT 
Padre João PT 
Paulo Piau PMDB 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB 
Toninho Pinheiro PP 
Vitor Penido DEM 
Walter Tosta PMN 
Weliton Prado PT 
Total de MINAS GERAIS 38

ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB PsbPtbPcdob
Camilo Cola PMDB 
Lauriete PSC 
Lelo Coimbra PMDB 
Sueli Vidigal PDT 
Total de ESPÍRITO SANTO 5

RIO DE JANEIRO

Adrian PMDB 
Alessandro Molon PT 
Alexandre Santos PMDB 
Alfredo Sirkis PV PvPps
Andreia Zito PSDB 
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Aureo PRTB PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Benedita da Silva PT 
Brizola Neto PDT 
Chico Alencar PSOL 
Chico D`Angelo PT 
Deley PSC 
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Carlos Alberto PMN 
Dr. Paulo César PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Eduardo Cunha PMDB 
Eliane Rolim PT 
Felipe Bornier PHS PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Fernando Jordão PMDB 
Francisco Floriano PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Glauber Braga PSB PsbPtbPcdob
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB PsbPtbPcdob
Jean Wyllys PSOL 
Liliam Sá PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Marcelo Matos PDT 
Miro Teixeira PDT 
Neilton Mulim PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Nelson Bornier PMDB 
Simão Sessim PP 
Solange Almeida PMDB 
Stepan Nercessian PPS PvPps
Vitor Paulo PRB 
Washington Reis PMDB 
Zoinho PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de RIO DE JANEIRO 37

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPtbPcdob
Alexandre Leite DEM 
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Aline Corrêa PP 
Antonio Bulhões PRB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB PsbPtbPcdob
Bruna Furlan PSDB 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlinhos Almeida PT 
Carlos Roberto PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Delegado Protógenes PCdoB PsbPtbPcdob
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Ubiali PSB PsbPtbPcdob
Dra.Elaine Abissamra PSB PsbPtbPcdob
Duarte Nogueira PSDB 
Eleuses Paiva DEM 
Eli Correa Filho DEM 
Gabriel Chalita PMDB 
Guilherme Campos DEM 
Guilherme Mussi PV PvPps
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jefferson Campos PSB PsbPtbPcdob
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
José Mentor PT 
Luiz Fernando Machado PSDB 
Luiza Erundina PSB PsbPtbPcdob
Mara Gabrilli PSDB 
Marcelo Aguiar PSC 
Milton Monti PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Nelson Marquezelli PTB PsbPtbPcdob
Newton Lima PT 
Otoniel Lima PRB 
Pastor Marco Feliciano PSC 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Teixeira PT 
Penna PV PvPps
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Izar PV PvPps
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto de Lucena PV PvPps
Roberto Freire PPS PvPps
Roberto Santiago PV PvPps
Salvador Zimbaldi PDT 
Tiririca PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Vicentinho PT 
Walter Ihoshi DEM 
William Dib PSDB 
Total de SÃO PAULO 51

MATO GROSSO

Nilson Leitão PSDB 
Valtenir Pereira PSB PsbPtbPcdob
Wellington Fagundes PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de MATO GROSSO 3

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS PvPps
Erika Kokay PT 
Izalci PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Jaqueline Roriz PMN 
Luiz Pitiman PMDB 
Policarpo PT 
Reguffe PDT 
Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de DISTRITO FEDERAL 8

GOIÁS

Armando Vergílio PMN 
Flávia Morais PDT 
Heuler Cruvinel DEM 
Íris de Araújo PMDB 
João Campos PSDB 
Leandro Vilela PMDB 
Marina Santanna PT 
Pedro Chaves PMDB 
Ronaldo Caiado DEM 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Valdivino de Oliveira PSDB 
Total de GOIÁS 12

MATO GROSSO DO SUL

Giroto PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Reinaldo Azambuja PSDB 
Vander Loubet PT 
Total de MATO GROSSO DO SUL 3

PARANÁ

Alex Canziani PTB PsbPtbPcdob
Alfredo Kaefer PSDB 
André Vargas PT 
André Zacharow PMDB 
Assis do Couto PT 
Eduardo Sciarra DEM 
Fernando Francischini PSDB 
João Arruda PMDB 
Leopoldo Meyer PSB PsbPtbPcdob
Luiz Carlos Setim DEM 
Luiz Nishimori PSDB 
Moacir Micheletto PMDB 
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Nelson Meurer PP 
Osmar Serraglio PMDB 
Reinhold Stephanes PMDB 
Rubens Bueno PPS PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Takayama PSC 
Zeca Dirceu PT 
Total de PARANÁ 19

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS PvPps
Celso Maldaner PMDB 
Décio Lima PT 
Esperidião Amin PP 
João Pizzolatti PP 
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 
Total de SANTA CATARINA 14

RIO GRANDE DO SUL

Alexandre Roso PSB PsbPtbPcdob
Assis Melo PCdoB PsbPtbPcdob
Darcísio Perondi PMDB 
Enio Bacci PDT 
Fernando Marroni PT 
Giovani Cherini PDT 
José Stédile PSB PsbPtbPcdob
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Noé PSB PsbPtbPcdob
Mendes Ribeiro Filho PMDB 
Paulo Pimenta PT 
Renato Molling PP 
Ronaldo Nogueira PTB PsbPtbPcdob
Ronaldo Zulke PT 
Total de RIO GRANDE DO SUL 14

I – ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 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. WELITON PRADO, servindo como 2º Se-
cretário, procede à leitura da ata da sessão anteceden-
te, a qual é, sem observações, aprovada.

III – EXPEDIENTE

(Não há expediente a ser lido)

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pas-
sa-se ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE

Conforme resolução da Mesa, a primeira meia 
hora da sessão é destinada aos pronunciamentos da-
dos como lidos, pelo tempo de 1 minuto. Lembro que, 
por haver apenas um orador inscrito no Grande Expe-
diente, a Presidência vai levar este período do Peque-
no Expediente até às 16 horas, permitindo a todos os 
Parlamentares utilizarem da palavra.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Weliton Prado.
 O SR. WELITON PRADO (PT-MG. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de agradecer 
a todos e a todas.

Deputado Inocêncio Oliveira, gostaria que V.Exa. 
encaminhasse à Mesa Diretora pedido de reajuste sa-
larial, caso haja possibilidade, para os servidores da 
Casa, que prestam excelentes serviços. Eles estão sem 
reajuste há algum tempo. Isso faz justiça ao conjunto 
dos servidores desta Casa. Portanto, solicito a V.Exa. 
que leve essa demanda à Mesa Diretora.

Quero deixar a nossa solidariedade aos profes-
sores do Estado de Minas Gerais, que estão há mais 
de 2 meses em greve. O salário-base do professor em 
Minas Gerais é de 369 reais, menos que um salário 
mínimo. É um salário de fome.

O Governo do Estado de Minas Gerais não cum-
pre o que determinou o Supremo Tribunal Federal, ou 
seja, o piso salarial nacional. Minas Gerais não paga 
o piso, tem um orçamento de mais de 50 bilhões por 
ano, mas, infelizmente, se nega a discutir, a respeitar 
e a valorizar os servidores, como foi prometido durante 
o pleito eleitoral.

Então, é fundamental garantirmos a valorização 
dos servidores e que o Governo, em respeito à deci-
são judicial, pague o piso salarial nacional aos pro-
fessores. Estamos acompanhando a publicação do 
acórdão do STJ.

Gostaria também, por outro lado, de manifes-
tar nossa alegria por ter a Presidente Dilma Rousseff 
determinado o início das obras – vai haver processo 
licitatório – da BR-381, a chamada Rodovia da Morte. 
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Essas obras são fundamentais. Trata-se de uma gran-
de reivindicação e do clamor do povo mineiro. Serão 
concluídas também as obras do Anel Rodoviário do 
contorno da Região Metropolitana de Belo Horizonte 
e da duplicação da BR-040. Há todo uma burocracia, 
mas já foi autorizada a conclusão de todos os projetos.

Esperamos que o mais rápido possível sejam 
concluídas as tão sonhadas obras do Anel Rodoviário 
e da duplicação da BR-381 e da BR-040.

Obrigado.
 A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Sem re-

visão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, gostaria de destacar o importante evento 
que haverá nos próximos dias nas cidades de São 
Francisco do Conde e de Salvador, na Bahia, entre os 
dias 13 e 17 de agosto, onde teremos o maior evento 
pan-africanista.

Quero congratular-me com a anfitriã, a Prefeita 
Rilza Valentim, e com a Coordenação Nacional de En-
tidades Negras – CONEN.

O evento tem o protagonismo da Associação 
França-Bahia, em parceria com o África900 – Centro 
de Referência Política, entidades do movimento social 
organizado, com foco nas questões raciais e no novo 
processo de desenvolvimento integrado e sustentável. 
Salvador e São Francisco do Conde foram escolhidas 
como cidades-sedes não só pelo seu perfil étnico e 
cultural afrodescendente, mas também pelo significa-
do histórico e político marcante nas lutas pela Inde-
pendência do Brasil, sendo que São Francisco ainda 
contabiliza particularidades econômicas impactantes, 
tanto no Brasil Colônia, na era do ciclo do açúcar, como 
no Brasil República, em que se sobressai na produção 
do petróleo.

Gostaria ainda de registrar os resultados da pes-
quisa do instituto Vox Populi, que apontam a amplia-
ção da liderança do Partido dos Trabalhadores e da 
Presidenta Dilma Rousseff na preferência dos brasi-
leiros, o que nos coloca grandes desafios, grandes 
responsabilidades.

É preciso, contudo, considerar que os dados 
revelados pela pesquisa são fruto do trabalho de um 
partido e de um Governo que vem se desenvolvendo, 
desde o Governo Luiz Inácio Lula da Silva, principal-
mente na área social.

Fico muito satisfeita com os resultados da pes-
quisa.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELA ORADORA

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria 
de destacar o importante evento que haverá nos pró-

ximos dias nas cidades de São Francisco do Conde 
e Salvador, na Bahia. De 13 a 17 de agosto teremos 
o maior evento pan-africanista da era moderna, que 
teve lançamento em Paris, no final de abril. Na capital 
da Bahia, o I Encontro Internacional Pan-africano será 
realizado no Centro Cultural da Câmera de Salvador, 
com a participação de autoridades e intelectuais de re-
nome internacional, conforme programação em anexo. 
Terei a honra de compor a mesa do evento na cidade 
de São Francisco do Conde. O evento faz parte do 
projeto Ano Mundial do Renascimento Pan-africano, 
cujo ápice se dará em 2013 em um país da Europa. 
Há 2 anos esse projeto vem sendo conduzido por um 
comitê de iniciativas, composto por intelectuais pan-
-africanos de várias nacionalidades.

Congratulo-me com a nossa anfitriã, a dinâmica 
Prefeita Rilza Valentim, e com a CONEN – Coordena-
ção Nacional de Entidades Negras.

O acontecimento tem o protagonismo da Asso-
ciação França–Bahia, em parceria com o África900 – 
Centro de Referência Política, entidades do movimen-
to social organizado, com foco nas questões raciais 
e no novo processo de desenvolvimento integrado e 
sustentável. Salvador e São Francisco do Conde fo-
ram escolhidas como cidades-sedes não só pelo seu 
perfil étnico e cultural afrodescendente, mas também 
pelo significado histórico e político marcante nas lutas 
pela Independência do Brasil, sendo que São Fran-
cisco ainda contabiliza particularidades econômicas 
impactantes, tanto no Brasil Colônia, na era do ciclo 
do açúcar, como no Brasil República, em que se so-
bressai na produção do petróleo.

Seguindo o espírito desse encontro que celebra 
nossa africanidade, aproveito a oportunidade para 
comentar estudo apresentado pela Associação Na-
cional dos Dirigentes das Instituições Federais de 
Ensino Superior – ANDIFES sobre o perfil dos es-
tudantes de graduação nas universidades federais, 
que mostra que 8,72% deles são negros; os brancos 
são 53,9%; os pardos, 32%; e os indígenas, menos 
de 1%.

Mesmo com esse tímido percentual, houve cres-
cimento em relação à pesquisa anterior produzida pela 
entidade em 2003, quando menos de 6% dos alunos 
eram negros. Isso significa um aumento de 47,7% na 
participação dessa população em universidades fede-
rais. Ainda que a presença de afrodescendentes seja 
pequena, essa mudança simboliza que as ações afir-
mativas estão funcionando, e que já produzem resul-
tados positivos. Por isso, devemos continuar a criar e 
a pensar em políticas afirmativas mais agressivas para 
garantir a inclusão.
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O estudo, feito com cerca de 20 mil estudantes 
de graduação, demonstrou que a adoção de cotas ra-
ciais provocaram um impacto significativo nas univer-
sidades federais.

A pesquisa mostra que os alunos egressos de 
escolas públicas são 44,8% dos estudantes das uni-
versidades federais. Mais de 40% cursaram todo o en-
sino médio em escola privada. Desse total, 40% são 
para estudantes negros. O maior percentual de alunos 
negros ocorreu no Norte (de 6,8% para 13,4%) e Nor-
deste (de 8,6% para 12,5%). A pesquisada ANDIFES 
revela, ainda, que a proporção de alunos das classes 
C, D e E também cresceu, foi de 42,8%, em 2003, para 
43,7% em 2010.

O Governo Federal, através do Ministério da 
Educação, criou o Programa de Extensão Universitária 
e a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualda-
de Racial – SEPPIR, traçou as metas de inclusão da 
dimensão de raça com novas linhas temáticas. Com 
isso, foram acatadas 1.626 propostas oriundas de 163 
instituições de ensino superior, números considerados 
inéditos para o PROEXT. Juntas, as iniciativas totalizam 
140 milhões de reais em solicitação de apoio.

O PROEXT é um instrumento que abrange pro-
gramas e projetos de extensão universitária, com des-
taque para a inclusão social nas suas mais diversas 
dimensões, pelo aprofundamento de ações políticas 
que venham a fortalecer a institucionalização da ex-
tensão no âmbito das instituições federais e estaduais 
de ensino superior.

A inserção da dimensão de raça e do conteúdo 
abrangido no Edital do PROEXT é fruto do trabalho da 
SEPPIR visando à inclusão do tema nas atividades de 
extensão acadêmica das universidades brasileiras. Os 
temas da linha temática promoção da igualdade racial 
são: educação; saúde; desenvolvimento econômico-so-
cial e igualdade no mundo do trabalho, com inclusão 
de direitos humanos e segurança pública, infraestru-
tura e povos indígenas.

As IES estaduais e federais concorrem a finan-
ciamentos de até 50 mil reais por projeto e de até 
150 mil reais por programa. Os Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia – IFETs com cursos 
de nível superior também apresentam propostas nas 
linhas temáticas de educação; tecnologias para o de-
senvolvimento social; e geração de trabalho e renda 
por meio da incubação de empreendimentos econô-
micos solidários.

Além da SEPPIR, são parceiros do MEC no PRO-
EXT os Ministérios da Ciência e Tecnologia, Cultura, 
Pesca e Aquicultura, Saúde, Cidades; Desenvolvi-
mento Agrário, Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome, Trabalho e Emprego, o Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, as Secretarias 
de Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres.

Estou otimista em relação ao cenário que se for-
ma e creio que a sociedade está cada vez mais cons-
ciente de que as cotas raciais são fundamentais para 
a inclusão da população negra. Daí a importância na 
criação de projetos com ênfase na inclusão social e o 
fim das desigualdades.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os resul-, Sras. e Srs. Deputados, os resul-
tados da última pesquisa da Vox Populi mostraram que 
o Partido. dos Trabalhadores ampliou sua liderança na 
preferência do povo brasileiro e agora conta com 32% 
da simpatia da população, um acréscimo de 4% em 
comparação com levantamento realizado em 2009. A 
pesquisa foi encomendada pela Direção Nacional do 
Partido dos Trabalhadores, e seus resultados foram 
apresentados durante a reunião da Comissão Executiva 
Nacional do PT na última quinta-feira, dia 5 de agosto, 
no Rio de Janeiro, à qual estive presente.

Na primeira quinzena de junho foram entrevista-
das 2.200 pessoas em todo o País. De acordo com a 
Vox Populi, 66% dos entrevistados acham que o PT 
atua de maneira positiva na política brasileira. E 15% 
afirmam que o PT é o partido que tem os políticos 
mais honestos, o maior índice entre todos os demais.

A pesquisa apurou também que 72% dos entre-
vistados consideram o PT um partido moderno e com 
novas ideias, enquanto que um total de 81% o clas-
sificam como um partido forte. Além disso, 48% dos 
entrevistados afirmam que o PT é a maior agremiação 
política do Brasil.

Os resultados apontam que a população confia 
no trabalho e na competência do PT. Eles acreditam 
num partido forte e numa proposta qualificada para 
governar ou representar a sociedade no Parlamento.

A pesquisa também avaliou o desempenho da 
Presidenta Dilma Rousseff, que obteve nos primeiros 
6 meses de governo 71% de aprovação popular. O 
resultado total da soma de quem considera o desem-
penho da Presidenta foi 71% de aprovação popular. 
O índice de aprovação da Presidenta corresponde à 
soma das avaliações de ótimo, bom e regular positivo.

Considero que os dados revelados pelas pesqui-
sas são fruto do trabalho que vem sendo desenvolvido 
pelo Governo Federal, principalmente na área social. 
Fico muito satisfeita em saber do pensamento positivos 
da população em relação ao trabalho desenvolvido pela 
Presidenta Dilma Rousseff. Ela constrói, aos poucos, 
uma plataforma de governo baseada em distribuição 
de renda, emprego, trabalho, educação de qualidade 
e inclusão social.

Está em curso no Brasil um modelo de desenvol-
vimento econômico e social que agrega o crescimento 
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da economia com maior distribuição de renda, com o 
intuito de reduzir a pobreza e incluir os brasileiros de-
sempregados no mercado formal de trabalho.

A economia nacional reúne indicadores sociais 
positivos, que apontam para a aceleração do cres-
cimento econômico, mantendo a inflação em níveis 
baixos. Para tanto, o Governo Federal criou o Progra-
ma de Aceleração do Crescimento, que tem como um 
dos pilares a desoneração de tributos para incentivar 
mais investimentos no Brasil. O PAC prevê a redução 
de tributos para os setores de semicondutores, de 
equipamentos aplicados à TV digital, de microcompu-
tadores, de insumos e serviços usados em obras de 
infraestrutura e de perfis de aço.

Os projetos do Governo Dilma Rousseff no âm-
bito do desenvolvimento econômico estabilizaram a 
economia, gerando um ambiente favorável para in-
vestimentos. Agora é possível caminhar em direção 
a um crescimento mais acelerado e sustentável, uma 
vez que a economia brasileira tem grande potencial de 
expansão. O desafio da política econômica do Governo 
Federal é aproveitar o momento histórico favorável do 
País e estimular o crescimento do PIB e do emprego, 
intensificando ainda mais a inclusão social e a melhora 
da distribuição de renda.

Obrigada.
 O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em 
primeiro lugar quero me associar ao discurso do com-
panheiro Weliton Prado no sentido de que a Mesa Di-
retora possa verificar a possibilidade de reajuste sa-
larial dos servidores desta Casa, principalmente dos 
que estão nos gabinetes, que desde 2007 não têm 
qualquer tipo de reajuste.

Quero parabenizar a Polícia Federal, que está 
fazendo um trabalho de combate à corrupção, à vio-
lência, à impunidade.

Só neste mês de agosto, no Rio de Janeiro, a 
Polícia Federal apreendeu 45 máquinas caça-níqueis, 
que estavam funcionando abertamente, e prendeu 11 
suspeitos de causar prejuízo de 200 mil reais ao INSS. 
Entre eles há servidores que devem ser afastados – eles 
levantavam o saldo do FGTS e falsificavam carteiras 
de trabalho para retirar dinheiro do FGTS.

Há uma operação em curso para impedir que a 
corrupção continue no serviço público.

Parabéns à Polícia Federal, uma polícia republi-
cana. É assim que se age: combatendo a corrupção, 
a violência, o crime organizado, o narcotráfico e a im-
punidade.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT-SP.) – Sr. 

Presidente, brasileiros e brasileiras, em primeiro lugar, 

quero saudar todos os estudantes, porque 11 de agos-
to é o Dia do Estudante, além de ser o Dia do Advo-
gado, o Dia de Santa Clara e o dia do aniversário do 
Deputado Stédile, que está aqui conosco. Parabéns, 
Deputado Stédile.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Governo 
Federal está tomando as medidas necessárias a fim 
de evitar que os efeitos da crise econômica mundial 
prejudiquem nosso País. O Brasil está crescendo para 
enfrentar a crise. Certamente, teremos ônus que com o 
tempo ficará mais claro, e se tornará menor. A pujança 
do nosso mercado interno e o crescimento significativo 
da classe média fazem com que hoje estejamos sen-
do vistos pelo mundo como uma economia dinâmica 
que contrasta com a fraqueza das nações altamente 
industrializadas. Os saques na Inglaterra refletem o 
descontentamento da classe média, principalmente 
dos jovens que estão sendo afetados pela crise.

Nesses segundos que me restam, quero dizer 
que o Plano Brasil Maior, com o slogan Inovar para 
competir, competir para crescer, promoverá a redução 
tributária. Na Câmara, estamos buscando, em conjunto 
com o Governo, aprofundar os mecanismos para que 
nossa população continue usufruindo desse período 
que continuará prosperando. O Brasil se afirma no 
cenário internacional, em contraponto com a deca-
dência do poderio econômico americano e europeu. 
Essa situação certamente nos remete a uma profunda 
reflexão. No mercado capitalista, a indústria tradicio-
nal está morrendo, e quem emergirá desse processo?

Daí a aprovação do PRONATEC, que nos reme-
te a uma nova educação, com base na qualificação 
profissional contemporânea. Certamente é um gran-
de passo, que qualificará a nossa juventude para um 
estudo técnico contemporâneo.

Para enfrentar a crise é preciso tomar várias 
medidas, como educar. E o povo brasileiro contribuirá 
para a continuação do crescimento do nosso merca-
do interno e da qualificação da juventude. E a reforma 
tributária certamente colaborará para enfrentarmos a 
crise, que, no mundo, está gravíssima.

Sr. Presidente, solicito que este pronunciamento 
seja divulgado nos meios de comunicação da Casa e 
no programa A Voz do Brasil.

 O SR. JORGINHO MELLO (PSDB-SC. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, quero fazer, com muita honra, um registro alusivo 
ao Município de São Francisco do Sul. Hoje o Governo 
de Santa Catarina se instala em São Francisco, uma 
das cidades mais velhas do Estado, com mais de 500 
anos, que se destaca pelo seu porto.

Quero cumprimentar o Prefeito Luiz Roberto de 
Oliveira. O Município tem 32 mil habitantes, é a tercei-



Agosto de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 12 40853 

ra cidade mais antiga do Brasil, representa o oitavo 
PIB de Santa Catarina, possui o maior porto natural 
do Sul do Brasil.

O Governo de Santa Catarina está se instalando 
hoje em São Francisco, numa homenagem ao Municí-
pio mais antigo de Santa Catarina.

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

cedo a palavra ao ilustre Deputado André Moura, do 
PSC de Sergipe, por 1 minuto, e também pela Lide-
rança, por 3 minutos.

O SR. ANDRÉ MOURA (PSC-SE e como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ocupo a tri-
buna em data tão especial, 11 de agosto, quando se 
comemora o Dia do Estudante. Participamos ontem da 
posse da nova Diretoria da União Nacional dos Estu-
dantes – UNE, ocorrida aqui na Câmara dos Deputados.

Na oportunidade, registramos nossa satisfação 
em poder comemorar também, além da posse da nova 
diretoria, os 74 anos da UNE.

A União Nacional dos Estudantes foi muito im-
portante para o processo de redemocratização do País 
e lutou pelo fim da ditadura militar. E a UNE luta, jun-
tamente conosco que fazemos parte da Comissão do 
Plano Nacional de Educação, por uma educação de 
melhor qualidade para todos os brasileiros.

No dia 31 de agosto a UNE fará a Marcha Ver-
de, em Brasília, e uma das principais bandeiras que 
será defendida por essa Marcha será o investimento 
de 10% do PIB em educação no País.

Portanto, quero congratular-me com toda a Dire-
toria da UNE. Quero abraçar o Daniel, que tomou pos-
se ontem como seu Presidente nacional, estendendo 
meus cumprimentos aos demais membros da Diretoria.

Sras. e Srs. Deputados, ontem, na posse da Di-
retoria da UNE, entreguei a eles cópia do Projeto de 
Lei nº 1.967, de 2011, de nossa autoria, que proíbe 
a cobrança de taxas em estacionamentos de institui-
ções de ensino.

Entendemos que não é justo o aluno, que já paga 
altas mensalidades nos estabelecimentos de ensino, 
pagar também taxas nos estacionamentos das faculda-
des. Contamos com o apoio da UNE para essa nossa 
iniciativa. Pedimos o apoio de todos os Parlamentares 
para tornar lei federal a proibição da cobrança de ta-
xas nos estacionamentos das instituições de ensino 
em todo o País.

Sr. Presidente, como fizemos pela manhã, quero 
mais uma vez cobrar do Plenário desta Casa sensibi-
lidade ao anseio popular, sensibilidade ao clamor da 
população.

Que este Parlamento, a Mesa Diretora, o Presi-
dente Marco Maia coloquem em votação, o mais rapida-

mente possível, a Proposta de Emenda à Constituição 
nº 300, tão importante para toda a família militar, para 
as Polícias Civil e Militar, para o Corpo de Bombeiros 
Militar e, principalmente, para a sociedade brasileira. 
Temos certeza de que isso irá melhorar, e muito, a se-
gurança pública no País.

Pedimos também pela Proposta de Emenda à 
Constituição nº 270, que garante a aposentadoria por 
invalidez a todos os que, durante o período de traba-
lho – não por vontade própria, mas por acidente ou 
por doença grave –, tenham que se aposentar. Que 
eles recebam todos os seus salários de forma integral, 
e não proporcional. Ninguém, em pleno exercício de 
suas atividades, aposenta-se porque quer. Aposenta-
-se apenas se é acometido por doença grave ou outro 
problema de saúde.

Ficamos felizes quando recebemos o calendário 
de votação previsto para este Plenário. Ficamos felizes 
porque vimos a votação do projeto relativo ao Super-
-SIMPLES, e, outro anseio de todos nós: a votação da 
proposta de regulamentação da Emenda Constitucio-
nal nº 29, de fundamental importância para a saúde 
do brasileiro. Essa emenda concederá, principalmente, 
melhores condições aos Municípios do País em termos 
de fontes de recursos.

Mas, Sr. Presidente, pedimos mais uma vez a 
todos os Parlamentares sensibilidade para votarmos 
a proposta de regulamentação da Emenda Constitu-
cional nº 29, o Super-SIMPLES, a PEC 270 e a PEC 
300, a fim de evitar mobilizações como a prevista para 
ocorrer em todos os Estados do País, principalmente 
naqueles que irão sediar a Copa do Mundo. Que esta 
Casa possa evitar essas mobilizações e paralisações 
e, acima de tudo, respeitar a família militar e a socie-
dade brasileira.

Sr. Presidente, solicito que este pronunciamento 
seja registrado nos Anais da Casa e divulgado ampla-
mente nos meios de comunicação.

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

cedo a palavra ao ilustre Deputado Dr. Aluizio, do PV 
do Rio de Janeiro.

O SR. DR. ALUIZIO (Bloco/PV-RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamenta-
res, mais uma vez a cidade do Rio de Janeiro é palco 
de grande tragédia.

As vítimas do sequestro do ônibus sofrem hoje 
com a dor e com as dificuldades determinadas pelas 
condições de segurança pública, apesar de todo o es-
forço e do sacrifício do Governador do Estado, o que 
faz com que esta Casa mais uma vez reflita sobre a 
necessidade da votação da PEC 300.
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Por outro lado, o Ministério Público do Estado 
do Rio de Janeiro também se pronunciou sobre a ne-
cessidade de o Estado construir mais 349 leitos de 
terapia intensiva, ou seja, 349 vagas de CTI. E afirma 
que cerca de seis pessoas morrem por dia no Estado 
do Rio de Janeiro esperando uma vaga em terapia 
intensiva, fazendo com que voltemos à discussão da 
regulamentação da EC 29.

Ora, esta Casa tem por obrigação adotar uma vi-
são sistêmica do processo político e administrativo do 
País. Toda conspiração econômica e toda dificuldade 
econômica não podem fazer com que esta Casa se 
perca no discurso de promover o mínimo de segurança 
e de saúde à população brasileira.

Portanto, deixo meu registro sobre a importância 
de discutirmos de forma efetiva a PEC 300 e a EC 29, 
para que o povo brasileiro tenha, de fato, a percepção 
do bem-estar social a que se propõe a Saúde, numa 
visão sistêmica e holística.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA�
DOS PELO ORADOR

Sr. Presidente, em matéria publicada hoje, dia 10 
de agosto de 2011, no jornal O Globo online, tivemos 
conhecimento de uma ação da Promotoria de Tutela 
Coletiva do Estado do Rio de Janeiro, ajuizada no Tribu-
nal de Justiça, que visa obrigar a Secretaria de Saúde 
do Estado do Rio de Janeiro a abrir 349 leitos de CTI.

Sr. Presidente, todos defendemos a autonomia 
dos Poderes da República, mas, diante da dura reali-
dade da falta de leitos no Rio de Janeiro, não podemos 
deixar de reconhecer que a ação do Ministério Público 
vem ao encontro da necessidade da sociedade, e ao 
encontro do respeito às instâncias de responsabilidade 
do SUS – afinal, se aos Municípios cabe a responsabi-
lidade de manter a emergência e os postos de saúde 
de família, aos Estados cabe a referência de leitos de 
maior complexidade, entre os quais os leitos de UTI.

As unidades de terapia intensiva são hoje uma 
das mais importantes ferramentas na atenção hospi-
talar à saúde. As inovações tecnológicas da medicina 
e o grande espectro de tratamentos que requerem 
leitos de UTI, como, por exemplo, pós-operatórios de 
neurocirurgia, de cirurgia cardíaca e quimioterapias 
tornam essas unidades imprescindíveis para garantir à 
população o acesso a todo e qualquer tratamento que 
seja necessário para garantir a vida de um paciente.

Sem as UTIs, uma grande e importante parte 
da estratégia terapêutica de uma doença está defini-
tivamente prejudicada, pois, como no exemplo citado, 
não podemos pensar em operar o coração de um pa-
ciente se não temos como contar com um leito pós-
-operatório de UTI.

Nesse sentido, Sr. Presidente, solidarizo-me com 
o Ministério Público do Rio de Janeiro, bem como com 
o Governo por qualquer iniciativa para atender a essa 
imprescindível demanda para salvar e preservar vidas.

Sr. Presidente, tratando já de outro assunto, gos-
taria de dizer que, segundo matéria recente publicada 
pelo jornal Folha de S.Paulo, citando dados do INCOR, 
houve uma diminuição de 6,7% no número de trans-
plantes de pacientes abaixo de 18 anos. Com a circuns-
tância agravante de que esse tipo de cirurgia tem sido 
feito em número reduzido e não satisfatório no Brasil.

A matéria diz ainda que a explicação para o fato, 
segundo especialistas, não é clara, o que torna ainda 
mais necessária a realização de audiência nesta Co-
missão a fim de podermos, em um ambiente holístico, 
buscar respostas que nos levem na direção da melho-
ria desses índices.

Segundo a Associação Brasileira de Transplan-
tes de Órgãos, o brasileiro aceita culturalmente bem 
o transplante, mas na prática o número de doações 
ainda é muito reduzido, porque poucas famílias per-
mitem a doação.

Sabemos que qualquer estratégia que necessite 
transformar uma sociedade do ponto de vista antropo-
lógico necessita de um grande e continuado programa 
de educação.

Em matéria publicada no jornal Gazeta do Povo, 
do Paraná, destacou-se que a dificuldade de lidar com 
a morte e a desinformação das famílias impediram 
que 70 mil transplantes fossem realizados no Brasil 
nos últimos 10 anos.

Recorrentes discussões sobre a legislação acerca 
da doação ainda não encontraram solução e merecem 
ser consideradas pautas desta Casa. Na realidade, a 
política de transplantes de órgãos deve ser incorpora-
da como pauta permanente de discussão nesta Casa 
até que consigamos transformar definitivamente a re-
alidade que, se não nos envergonha, também não é 
motivo de orgulho.

Segundo matéria realizada pelo RJ TV, da Rede 
Globo, no Rio de Janeiro, a capacidade de captação 
de órgãos no interior do Estado é limitadíssima, e o 
estímulo a pequenos hospitais do interior que realizam 
a captação não existe. Ainda segundo a matéria, uma 
captação de órgãos no Hospital Geral de Arraial che-
gou a levar 28 horas para ser realizada. A dificuldade 
de realizar o diagnóstico gráfico de morte encefálica 
no interior é grande, e o convênio da Secretaria de 
Saúde do Rio de Janeiro com o instituto de neurologia 
que realiza esse diagnóstico cobre apenas a região 
metropolitana do Estado. Além disso, o consumo de 
materiais e medicamentos hospitalares numa cirurgia 
desse tipo é enorme, e a cobertura do SUS para es-
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ses gastos não corresponde à realidade. Além do que 
o hospital, se não estiver previamente cadastrado no 
SUS, não receberá pelo procedimento.

Era o que tinha a dizer.
 O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, entre os dias 25 e 26 de agosto estará 
sendo levada a efeito, em Fortaleza, a 3ª Conferência 
Estadual dos Advogados do Ceará, nos salões do Gran 
Marquise Hotel, quando serão discutidos temas rele-
vantes, de vital interesse para a carreira, que tenho a 
honra de integrar, embora afastado do pleno exercício 
por força de impedimento constitucional.

O Presidente do Conselho Seccional, Valdetá-
rio Monteiro, que ali realiza proficiente gestão, envida 
esforços para que o conclave atenda aos seus reais 
objetivos, já claramente selecionados, como a seguir 
se acham especificados:

O exercício da advocacia no Ceará: o que que�
remos?

Encontram-se alinhados temas de palpitante 
atualidade, a exemplo dos seguintes, e identificados 
como preferenciais:

1 – Direito Penal e Processo Penal, com men-
ção aos aspectos da Lei nº 12.403/11 e o reflexo na 
prisão processual;

2 – vulnerabilidade penal e vitimização secundária;
3 – aspectos controvertidos dos Juizados Es-

peciais;
4 – expansão do Direito Penal Contemporâneo 

e sua perspectiva constitucional.
Haverá uma mesa-redonda com enfoque direcio-

nado para o Controle da Criminalidade versus Sistema 
Penitenciário brasileiro.

Ao final do certame, um painel focalizará o tema 
Exercício da Advocacia no Ceará: o que queremos? 
Direitos de Família e Sucessões.

Ao registrar a realização da importante reunião, 
desejo augurar pleno êxito, que dela sejam extraídas 
conclusões positivas que contribuam para aprimorar o 
correto desempenho dos que se dedicam, competen-
temente, a tão essencial atividade profissional.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados.

 O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
solicito a V.Exa. que considere como lido pronuncia-
mento que faço a respeito de um grave problema bra-
sileiro de saúde: a obesidade. 

A obesidade tem aumentado muito no País por 
falhas no seu tratamento clínico. Apenas 10%, Deputado 
Darcísio Perondi, têm tido bom resultado clínico. Esta-
mos caminhando para um aumento exponencial das 

cirurgias, que são muito caras para o sistema público 
de saúde, que faz apenas 7% das cirurgias bariátricas.

Por isso, alerto para o fato de que sempre que se 
trata de um obeso a falha no tratamento é devida ao 
fato de junto dele haver um magro. O magro ajuda a ali-
mentar o gordo. Por isso, vamos combater a obesidade.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o número 
de obesos tem aumentado no Brasil e isso tem, con-
sequentemente, também aumentado a realização de 
procedimentos de redução de estômago. As cirurgias 
bariátricas têm registrado um crescimento exponen-
cial no País, com um aumento de 275% nos últimos 
7 anos. De acordo com a Sociedade Brasileira de Ci-
rurgia Bariátrica e Metabólica – SBCBM, o número 
de procedimentos pulou de 16 mil, em 2003, para 60 
mil, em 2010.

A cirurgia é indicada para pacientes com índice 
de massa corpórea acima de 35 ou 40, quando há 
presença de outras doenças associadas à obesidade. 
O procedimento extirpa uma parte do estômago ou 
do intestino e ainda pode recorrer a intervenções no 
aparelho digestivo – no Brasil são permitidas quatro 
modalidades cirúrgicas.

O número de obesos aumentou. A informação 
sobre a cirurgia também cresceu e tivemos um gran-
de avanço, que foram as operações por laparoscopia, 
segundo Ricardo Cohen, presidente da SBCBM. Elas 
tornaram o processo mais confortável, menos doloro-
so e permitiram uma volta mais rápida ao trabalho e 
às atividades cotidianas.

Hoje o Brasil fica atrás apenas dos Estados Uni-
dos no ranking mundial, onde foram feitas cerca de 
300 mil cirurgias em 2010. A tendência no Brasil é de 
crescimento. No entanto, a situação reflete um grande 
fracasso no tratamento de obesos, que só deveriam 
ser encaminhados para cirurgia em casos extremos, 
tendo em vista que esse é um procedimento radical, 
que corta uma área brutal do estômago. A grande ra-
zão do fracasso no tratamento é que o obeso nunca 
está sozinho, pois há sempre alguém que alimenta 
esse gordo, normalmente um par magro. A medicina 
precisa trazer essa dupla para o tratamento, mas tem 
dificuldades em fazê-lo porque essa atitude requer um 
tratamento multidisciplinar.

De acordo com a SBCBM, o tratamento clínico 
tem eficácia em 10% dos casos, enquanto a interven-
ção cirúrgica soluciona 85% deles. As estatísticas aju-
dam a explicar o interesse em torno do procedimento. 
Como a obesidade no Brasil também aumenta entre 
as classes mais desfavorecidas, o resultado é uma lon-
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ga fila no Sistema Único de Saúde, o que tem levado 
a uma espera de em média 2 a 3 anos. Há relatos de 
pessoas que esperam até 8 anos.

Hoje mais de 15 mil pessoas esperam na fila 
em São Paulo. Muita gente morre nessa fila, outros 
desistem ou optam por realizar a operação pelo pla-
no de saúde.

De acordo com o Ministério da Saúde, a cirur-
gia bariátrica começou a ser feita na rede pública em 
2003. De lá para cá, o número de cirurgias realizadas 
pelo SUS aumentou 150%. Ainda assim, elas repre-
sentam pouco mais de 7% do total brasileiro. Em 2010 
o Ministério investiu 24,5 milhões de reais para a re-
alização do procedimento pelo SUS, com um total de 
4.437 cirurgias.

O problema do aumento de peso tem causado 
uma série de complicações a esses indivíduos, que por 
vezes deixam de exercer a profissão ou até mesmo são 
demitidos em decorrência de complicações como crises 
de hipertensão e até pelo fato de a empresa não ser 
capaz de fornecer uniforme adequado para o obeso.

A obesidade coloca o indivíduo em situação que 
o obriga a deixar pela metade os planos para o futuro, 
pois os obstáculos criados pelo excesso de peso im-
possibilitam que o obeso realize atividades simples e 
cotidianas. Precisamos aumentar a oferta desse tipo 
de cirurgia pelo SUS. Desse modo, estaremos inves-
tindo na força de trabalho, prevenindo o surgimento 
de outros problemas de saúde e zelando pelo direto 
constitucional de todos os cidadãos brasileiros.

Obrigado.
 O SR. DARCÍSIO PERONDI (PMDB-RS. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, tenho nas mãos a pesquisa CNI/IBOPE feita 
em março e, agora, a de julho, publicada ontem à noi-
te. Cumprimento a Presidenta Dilma, pois ela continua 
com números de aceitação elevados – prestígio, gestão.

O que me assustou foi que, de cada dez brasi-
leiros – tenho dor ao dizer isso –, sete desaprovam o 
Governo da Presidenta Dilma com relação ao SUS. 
De cada dez, sete desaprovam nesses 4 meses. Em 
março, a desaprovação era de 53%, e foi para 69%. 
A aprovação em março era de 41%, e está em 28%. 
Esses números são verdadeiros, sinceros; refletem a 
dor, o choro, o sofrimento de milhares de famílias que 
perdem os seus filhos, seus pais, seus irmãos por falta 
de atendimento. Isso sem contar os outros milhares ou 
milhões que estão na fila.

Tenho confiança em que a Presidenta Dilma terá 
sensibilidade e inteligência para chamar a sua área 
econômica e tomar uma atitude em relação a isso.

O Ministro Padilha é brilhante! Brilhante! Está 
melhorando o trabalho no que se refere à eficiência, 

que é o que quer a Presidenta. Mas eficiência sem re-
cursos... Esses números falam. É por isso que eu vou 
encerrar antes de acabar o meu tempo.

De cada dez, sete reprovam o Governo nesse 
sentido. Há, sim, chance de melhorar. A arrecadação 
está extraordinária. Vamos votar a proposta de regu-
lamentação da Emenda Constitucional nº 29.

 O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, meu amigo Inocêncio Oli-
veira, de 13 a 17 de agosto, na Bahia, nós realizamos 
a Festa da Boa Morte, uma das maiores expressões 
da nossa identidade.

A Festa da Boa Morte tem o seu ápice na procis-
são de mulheres de ancestralidade afrodescendente, 
mulheres que na escravidão identificavam a morte 
como a libertação da escravidão. Essa festa marca um 
ciclo tradicional da nossa ancestralidade africana. Ela 
se dá em Cachoeira, no Recôncavo da Bahia, a terra 
da nossa Senadora Lídice da Mata, onde se iniciou, 
inclusive, o movimento de independência da Bahia.

Então, eu quero registrar aqui, Sr. Presidente, 
que, em Cachoeira, de 13 a 17 de agosto, será reali-
zada uma das festas mais importantes da Bahia, do 
ponto de vista étnico, religioso e político. A Festa da 
Boa Morte tem esse significado para nós, baianos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. WALDENOR PEREIRA (PT-BA. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, no próximo dia 13 
de agosto, sábado, o Município de Riacho de Santana, 
localizado na Serra Geral da Bahia, comemorará 133 
anos da sua emancipação política.

Eu quero me congratular com a população de 
Riacho de Santana, relembrando o saudoso Padre Aldo 
Lucchetta, uma das maiores personalidades empreen-
dedoras daquele Município; cumprimentar o Presiden-
te do nosso partido, Genilson Nogueira, e o Vereador 
Edilson Pereira.

Quero também saudar e abraçar os companheiros 
Fabinho, Joaquim, da AECOFABA, Gilson, Marilúcia e 
Dilma e, através deles, cumprimentar a população de 
Riacho de Santana, um dos mais importantes Municípios 
da Serra Geral, fronteiriço à região do Médio São Fran-
cisco. Trata-se de um Município que se desmembrou 
do Município de Palmas de Monte Alto, terra por onde 
passou Guimarães Rosa, citada na obra Grande Ser�
tão Veredas, que, neste próximo sábado, 13 de agos-
to, comemora, em uma programação cultural, religiosa 
e festiva, os seus 133 anos de emancipação política.

Portanto, a nossa homenagem à população de 
Riacho de Santana, cumprimentando esses compa-
nheiros e companheiras que compõem o Partido dos 
Trabalhadores naquele Município.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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 A SRA. JÔ MORAES (Bloco/PCdoB-MG. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente Inocêncio Oli-
veira, acabo de apresentar requerimento de informa-
ções ao Ministério do Trabalho acerca da estrutura 
hoje disponível para atender às enormes demandas 
desse Ministério.

O Ministério do Trabalho, nas mãos do Ministro 
Carlos Lupi, tem contribuído para fortalecer a consci-
ência dos trabalhadores sobre seus direitos, mas, ao 
mesmo tempo, enfrenta uma enorme dificuldade. Na 
nossa Delegacia Regional do Trabalho, em Minas Ge-
rais, a estrutura de pessoal é absolutamente limitada 
para poder antecipar os conflitos entre trabalhadores 
e patrões que vão à Justiça. O papel do Ministério do 
Trabalho seria prevenir, conciliar e levar entendimento 
a trabalhadores e patrões. A limitação da estrutura do 
Ministério do Trabalho faz com que um número muito 
elevado de processos chegue à Justiça do Trabalho.

Por isso, estamos requerendo ao Ministério infor-
mações sobre o número de pessoas necessárias para 
atender a essas demandas e como se encontram as 
unidades estaduais.

Nós temos uma lista enorme de demandas dos 
sindicatos que estão a esperar respostas do Ministério. 
Por isso, apoiando as iniciativas do Ministro, quero sa-
ber o que nós podemos fazer para reforçar a estrutura 
que traz a paz à relação entre trabalhadores e patrões.

Era o que tinha a dizer.
 O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar neste 
momento que vamos promover amanhã, na cidade de 
Garanhuns, uma reunião pública, com representação 
da EMBRAPA, do Instituto de Pesquisas Agronômicas 
do Estado de Pernambuco e da Universidade Federal 
Rural, no campus de Garanhuns.

A nossa ideia é atuar para que a EMBRAPA tam-
bém consolide uma unidade de pesquisa naquela re-
gião do agreste de Pernambuco. Foi muito bem aceita 
a nossa iniciativa.

Estaremos amanhã, portanto, com dirigentes 
da EMBRAPA, promovendo esse debate, que contará 
também com a representação dos produtores agro-
pecuários da região, que, sem sombra de dúvida, 
poderão contribuir e colaborar para a instalação de 
uma unidade de pesquisa daquele órgão na região 
do nosso semiárido.

Creio que isso poderá nos propiciar incentivo ao 
desenvolvimento pela competência e excelência da 
EMBRAPA em promover a nossa agricultura.

Era o que tinha a dizer.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado José Stédile, do 
PSB do Rio Grande do Sul, aniversariante nesta data, 

a quem desejo muitas felicidades, voto extensivo a toda 
a sua família. Que Deus Todo-Poderoso lhe cubra de 
graças e realize todos os seus sonhos.

O SR. JOSÉ STÉDILE (Bloco/PSB-RS. Sem 
revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente, 
pelas palavras.

Quero aproveitar este momento para saudar a 
presença nesta Casa do nobre Deputado Miki Breir, do 
Partido Socialista Brasileiro do Estado do Rio Grande, 
que participa de um importante fórum em Brasília a res-
peito de direitos humanos, ao lado da Ministra Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da República.

Quero também aproveitar a oportunidade, Sr. 
Presidente, para agradecer pelas centenas de ma-
nifestações pelo meu aniversário no dia de hoje. Por 
coincidência, também é Dia do Advogado e Dia do 
Estudante. Um abraço ao meu parente que está me 
saudando. Gostaria de lembrar a importância da OAB 
e dos advogados para a Nação; dos estudantes, das 
suas lutas históricas, da UNE, pela democracia.

Por isso, minha saudação.
Peço que seja dado como lido meu pronuncia-

mento, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, público 
que nos assiste pela TV Câmara, venho hoje à tribu-
na para fazer uma homenagem aos estudantes e aos 
advogados pela passagem do seu dia.

Este é um dia muito importante para o País por 
ser alusivo a duas categorias muito diferentes, mas 
que possuem a maior relevância por serem, cada uma 
a seu modo, detentoras de uma atuação que muda a 
vida das pessoas, reivindica e garante direitos e con-
quistas individuais e coletivas e que ajudam no desen-
volvimento do Brasil de hoje e na formação do Brasil 
de amanhã, através da justiça social e da contínua 
mobilização de jovens cidadãos.

Quero homenagear os advogados, os verdadei-
ros garantidores de direitos sociais da população, que 
atuam em conjunto com o Poder Judiciário e o Minis-
tério Público na consolidação do Estado democrático 
brasileiro. Além disso, os advogados atuam nas mais 
diversas áreas em que possam existir conflitos de in-
teresses, na legalidade da vida civil, na busca de tri-
butos e defesa do patrimônio público, enfim, nas mais 
diferentes demandas da sociedade.

Ser advogado é estar apto para diversas carreiras 
de Estado, atuar na defesa do meio ambiente, da crian-
ça e do adolescente, dos idosos, dos trabalhadores, 
entre tantas outras, enfim, é uma das mais brilhantes 
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carreiras, representada de forma excepcional pela OAB, 
a entidade de classe de maior respeitabilidade no País.

Da mesma forma os estudantes, que são o futuro, 
o presente e até o passado do Brasil, pois escreve-
ram e escrevem as mais significativas e importantes 
páginas da nossa história com seu poder insofismável 
de mobilização, de união, de luta e de abnegação por 
causas que vão muito além das lutas pelas melhorias 
da qualidade do ensino, atingindo todos os setores da 
vida dos cidadãos.

É claro que o estudante tem suas entidades de 
representação, entre elas a UBES e a UNE, que no 
próximo ano completará 75 anos do mais fiel movi-
mento social mobilizado desta Nação, motivo do nosso 
orgulho e também razão maior de virmos hoje a este 
Parlamento fazer essas duas justas referências.

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

cedo a palavra ao ilustre Deputado Domingos Dutra, do 
PT do Maranhão. S.Exa. dispõe de 5 minutos na tribuna.

O SR. VALDIR COLATTO – Sr. Presidente, eu 
estou aqui e gostaria de falar depois do Deputado Do-
mingos Dutra. Pode ser?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Já 
concedi a palavra ao Deputado Colatto. Depois vou 
concedê-la a V.Exa.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT-MA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero 
aqui fazer alguns registros breves.

Primeiro, quero parabenizar todos os estudantes 
brasileiros pela nova direção da União Nacional dos 
Estudantes, que tomou posse esta semana. Esperamos 
que os estudantes brasileiros – e ontem fiz um apelo 
à UNE – botem as bandeiras nas ruas em combate à 
corrupção, em apoio à Presidente Dilma na luta para 
a preservação, para a proteção dos recursos públicos.

Hoje, 11 de agosto, é o Dia do Advogado. Advo-
gado que sou, quero parabenizar a Ordem dos Advo-
gados do Brasil, todas as suas Seccionais, todos os 
companheiros e companheiras, que são essenciais à 
Justiça, principalmente aqueles que colocam os seus 
conhecimentos em favor dos despossuídos.

E hoje, dia 11 de agosto, é também o Dia da Jus-
tiça, Deputado Gilmar Machado, V.Exa. que é mineiro 
e tem todo um jeito diferente de ser. Temos de lutar 
para que a Justiça chegue a todos os brasileiros e bra-
sileiras. Portanto, neste dia 11, quero homenagear e 
parabenizar os advogados, os estudantes de Direito e 
todos aqueles que fazem a Justiça neste País, juízes, 
desembargadores e assim por diante.

Quero também fazer o registro de um fato que 
só acontece no Maranhão. Nosso Estado é diferente. 

Há coisas que só acontecem no Estado do Maranhão, 
Deputado Gilmar e Deputado Luiz Couto.

A Governadora Roseana Saddam Mubarak re-
solveu construir uma avenida em São Luís com 7 qui-
lômetros de extensão unindo o shopping do Jaracati a 
um shopping que está sendo construído. Todos dizem 
que o shopping do Jaracati pertence à família de José 
Saddam e que eles também são sócios do novo shop�
ping. A tal avenida, que foi chamada de Via Expressa, 
tem 7 quilômetros de extensão, repito, e o valor de 
R$105 milhões. E o que é mais engraçado: antes de 
essa avenida começar a ser feita, a Governadora enviou 
um projeto de lei à Assembleia a fim de estadualizar 
o nada para coisa alguma, porque não existe a via.

Não sei se já houve alguma experiência no Bra-
sil de se estadualizar uma via que não existe, que liga 
nada a coisa alguma. Pois ela enviou o projeto, que a 
Assembleia aprovou e transformou em lei. São 7 quilô-
metros, R$105 milhões de reais, em um Estado onde 
os professores foram tratados com cachorros, onde a 
Polícia Militar e a Polícia Civil estão à míngua, onde os 
delegados estão há mais de 1 mês em greve e não são 
nem recebidos, onde os maranhenses são escorraça-
dos do Piauí quando vão buscar atendimento de saúde 
lá porque no Maranhão não existe serviço de saúde.

Por isso eu digo: há coisas que só acontecem 
no Maranhão.

É inaceitável que se gastem R$105 milhões em 
uma avenida de 7 quilômetros já estadualizada antes 
de ser construída. É a estadualização do nada para 
coisa alguma. E tudo leva a crer que essa estaduali-
zação foi para evitar as licenças, de responsabilidade 
do Município de São Luís, onde a Governadora está 
em disputa com o atual Prefeito. Tudo leva a crer que 
essa avenida de 7 quilômetros vem para valorizar os 
terrenos que vão ficar à margem, em uma grande es-
peculação imobiliária.

Somos de um Estado extremamente carente. So-
mos o Estado que tem o maior número de pobres do 
Brasil: 1.700.000 maranhenses percebem menos de 
R$70,00. No Maranhão 100% da agricultura ainda é 
no toco, no machado, no cavador, no sacho, na foice. 
No Maranhão muita gente ainda faz farinha no rodo. 
Rala-se a mandioca no caititu, com roda puxada por 
dois homens. De vez em quando o relho cai e dá uma 
lapada no freguês. No Maranhão a produção ainda 
é carregada nas costas do jumento, e a pesca ainda 
é no jequi ou no anzol. Mesmo assim, o Governo do 
Estado acha-se no direito de jogar R$105 milhões em 
uma avenida de 7 quilômetros! Não digo que ela seja 
inútil, mas, diante de outras prioridades... Seria mais 
útil fazer viadutos na Forquilha, no Quartel de Polícia, 
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onde o trânsito é engarrafado. Seria mais útil duplicar 
avenidas como a do Jaguarema até o retorno do Anil.

Portanto, vivemos em um Estado com essa con-
tradição: um Estado extremamente pobre com um Go-
verno que só pensa em milhões.

Faço o registro desta coisa hilária: uma avenida 
estadualizada dentro de um Município.

É a ligação do nada a coisa alguma.
 O SR. VALDIR COLATTO (PMDB-SC. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
vou falar daqui do plenário para valorizar os Deputados 
da planície, que têm muita dificuldade de falar nesta 
Casa, a não ser quando V.Exa. está na Mesa e nos 
concede esse tempo para que possamos expressar-
-nos, expor nossa opinião e trabalhar como Deputa-
dos Federais em igualdade, todos os 513 Deputados.

Sr. Presidente, hoje pela manhã recebi da Federa-
ção dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Santa 
Catarina um comunicado que me deixou muito preocu-
pado com o que os cartórios vão fazer a partir de setem-
bro, devido a um decreto da Presidência da República.

O ex-Ministro Rossetto, do Ministério do De-
senvolvimento Agrário, há 8 anos baixou um decreto 
dizendo que todas as áreas do Brasil acima de 500 
hectares teriam 5 anos para fazer um georreferencia-
mento, isto é, a medição das áreas por satélite, com 
pontos referenciais. Toda propriedade teria de fazer 
esse levantamento no Brasil. As propriedades abaixo 
de 500 hectares teriam 8 anos, prazo que se completa 
agora, no mês de setembro. Todas as propriedade no 
Brasil, de qualquer tamanho – e são em torno de 5,5 
milhões de propriedades –, têm de fazer o georreferen-
ciamento, a medição, o mapa da ocupação territorial, 
das áreas de agricultura, de pecuária, de floresta, de 
águas, da localização das benfeitorias, enfim, o mapa 
completo de cada propriedade.

Acontece, Sr. Presidente, que há 5 anos as pro-
priedades acima de 500 hectares, que são obrigadas a 
fazer isso, vêm fazendo esse levantamento e enviando-o 
para o INCRA, que tem de fazer a homologação dessas 
áreas, de dar o o.k., mas não consegue, porque não 
tem técnicos para fazer isso. A homologação deve ser 
feita pelo INCRA, mas há processos que estão há 5 
anos, há 8 anos aguardando, e o INCRA não consegue 
despachá-los. Só para terem uma ideia, Santa Cata-
rina tem 170 mil propriedades e apenas dois técnicos 
do INCRA para fazer esse trabalho.

Então, há uma preocupação muito grande por parte 
dos produtores rurais, que são obrigados a fazer esse 
georreferenciamento, mas não têm como fazê-lo. Por isso, 
queremos pedir ao Ministro e à Presidente da República 
que olhem com carinho essa situação e tirem da pauta 
esse decreto. Ele sequer deve ser prorrogado. Temos de 

fazer um estudo profundo dessa questão, porque não 
é possível que o Brasil possa cumprir isso. E por quê? 
Porque não há técnicos, nem do setor privado, nem do 
INCRA, suficientes para fazer isso, para analisar todos 
esses processos. Há 5,5 milhões de propriedades no 
Brasil; mesmo se mobilizássemos todos os técnicos 
disponíveis neste País, isso levaria 100 anos, Deputado 
Eduardo Azeredo! Na sua Minas Gerais com certeza le-
varíamos 50 anos para fazer esse georreferenciamento 
em cada propriedade. Isso não é possível! As pessoas 
que criaram essa norma não têm conhecimento de cau-
sa! Não sabem o tamanho deste Brasil continental, de 8 
milhões de quilômetros quadrados, com 5,5 milhões de 
propriedades de todos os portes, de todos os tamanhos, 
fora as dificuldades que existem. Não há como fazer isso!

Então, quero deixar registrada a nossa preocu-
pação nesta Casa. Esse decreto tem de ser revogado, 
para que nós possamos fazer um estudo coerente, 
com o pé no chão, para que seja possível fazer o ge-
orreferenciamento, em termos de Brasil, em termos 
e condições reais, para fazer um trabalho em termos 
reais, e não nos termos de um projeto, de um decreto 
de gabinete que desconhece a realidade e quer que 
se faça o que é impossível fazer. Eu quero deixar essa 
preocupação, que é grande.

Os cartórios já estão advertindo, Deputado Ono-
fre, que não vão mais fazer escrituras nem registros 
escriturais a partir do começo de setembro, que todas 
as escrituras no Brasil serão suspensas se as proprie-
dades não tiverem o georreferenciamento. Portanto, ou 
nós mudamos o decreto, ou o Brasil vai parar. Essa é 
a situação que está criada.

Precisamos fazer alguma coisa. Não há tempo 
de fazermos uma lei nesta Casa, com certeza, mas o 
decreto tem de ser revogado, quando menos poster-
gado, prorrogado para 20, ou 30, ou 50 anos, não sei 
quanto tempo, para nós podermos fazer corretamente 
esse trabalho de análise, esse levantamento de ocupa-
ção territorial no Brasil em cada propriedade, para que 
tenhamos condições de ter uma legislação compatível 
com o Brasil real, com o Brasil que está lá na ponta da 
Amazônia, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina.

Não há como viabilizar o que exige esse decreto, 
dada a complexidade da questão do georreferencia-
mento no Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (DEM-SC. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, permita-me 
registrar com pesar o falecimento de Thaísa de Sousa 
Londe, 22 anos, funcionária de confiança do gabine-
te do Deputado Policarpo, do PT do Distrito Federal, 
servidora desta Casa, que hoje pela manhã sofreu um 
acidente na EPTG. 
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Fazemos este registro com muita tristeza.
Na semana passada faleceu José Luiz, também 

funcionário desta Casa, que foi motorista do Deputa-
do Jofran Frejat.

É, portanto, com pesar que registramos aqui o 
lamentável falecimento dessa jovem em um trágico 
acidente, hoje pela manhã.

 O SR. MÁRCIO MARINHO (Bloco/PRB-BA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, venho a esta tribuna nesta tarde para tratar 
de um assunto que reputo de muita importância para 
o Brasil e para o Estado da Bahia.

Depois de andar por vários Municípios do nos-
so Estado, tendo verificado in loco as dificuldades por 
que passam as Prefeituras do Brasil, em especial as 
da Bahia, vi que há necessidade de pedirmos sensi-
bilidade à Presidenta Dilma em relação à Emenda 29. 
Hoje as dificuldades pelas quais as Prefeituras passam 
são enormes, começando pela superlotação de hos-
pitais de alta complexidade, como o Hospital Geral da 
Bahia, o HGE, o Hospital Roberto Santos. Na verdade, 
queremos que a Emenda 29 entre na pauta de votação 
desta Casa. Ela não pode de forma alguma ser dimi-
nuída, dada a crescente necessidade de mais verbas 
para a saúde pública, no nosso Estado e no Brasil.

Da mesma forma quero referir-me à PEC 300. 
Nós brasileiros estamos vivenciando vários episódios 
tristes, a exemplo do massacre que aconteceu Rio de 
Janeiro, em Realengo. Precisamos dar atenção, valo-
rizar a votação da PEC 300. Isso é importante para o 
Brasil, neste momento em que estamos fazendo um 
grande trabalho, um grande esforço para termos uma 
Copa do Mundo que realmente seja de excelência. 
Gostaríamos que houvesse por parte da Presidenta da 
República e também dos Líderes desta Casa sensibi-
lidade para que sejam colocadas na pauta de votação 
a Emenda 29 e a PEC 300.

Aproveito ainda para parabenizar hoje os advo-
gados pelo Dia dos Advogado. Eu tenho um grande 
amigo, o Deputado Sidelvan Nóbrega, que se forma 
hoje em Direito pela Faculdade 2 de Julho, na cida-
de de Salvador. É importante fazer este registro, em 
homenagem a esse grande amigo que hoje se forma.

Também aproveito este momento, Sr. Presidente, 
para parabenizar a Presidenta Dilma, que anunciará na 
sexta-feira, dia 12 de agosto, no Palácio do Planalto, 
a criação de duas novas instituições federais de en-
sino na Bahia: a Universidade do Sul, que terá seus 
campi em Itabuna, Porto Seguro e Teixeira de Freitas; 
e a Universidade do Oeste, que contará com unida-
des em Barra, Bom Jesus da Lapa, Barreiras e Luís 
Eduardo Magalhães.

A Presidenta anunciará ainda a instalação de uma 
extensão da Universidade Federal da Bahia – UFBA 
em Camaçari e uma extensão da Universidade Federal 
do Recôncavo – UFRB em Feira de Santana. Portanto, 
parabenizamos a nossa Presidenta da República pela 
iniciativa em atenção ao grande Estado da Bahia, que 
tem significativa representatividade para o nosso País.

Por fim, Sr. Presidente, digo que o Brasil é um 
celeiro de culturas que compõem, pela sua riqueza, 
pela sua abundância, uma vitrine da formação do nos-
so povo. Somos uma inesgotável fonte de histórias que 
resultam de uma incomparável miscigenação, única no 
mundo. E a Bahia, nesse cenário multifacetado, tem 
lugar de destaque, por traduzir de forma peculiar as 
nossas raízes em suas manifestações culturais, de 
inegável valor histórico.

Quero nesta tarde, Sr. Presidente, registrar minha 
homenagem aos capoeiristas do Brasil pela passagem 
do seu dia, comemorado em 3 de agosto. E de forma 
especial homenageio os capoeiristas da Bahia, que 
mantêm viva essa identidade negra de resistência e 
de criatividade única.

Na qualidade de Presidente da Frente Parlamentar 
da Capoeira, quero mais uma vez ratificar nossa dispo-
sição de lutar pelos direitos dos mestres capoeiristas 
do Brasil, que até hoje não têm o reconhecimento que 
merecem pelo valor do que representam.

Sr. Presidente, peço que V.Exa. considere lido o 
restante do meu pronunciamento. Agradeço a V.Exa. 
a atenção.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Exmo. Sr. Presidente, Exmas. Sras. Deputadas, 
Exmos. Srs. Deputados, o Brasil é um celeiro de culturas 
que compõem, pela sua riqueza, pela sua abundância, 
uma vitrine da formação do nosso povo. Somos uma 
inesgotável fonte de histórias que resultam de uma in-
comparável miscigenação, única no mundo, e a Bahia, 
nesse cenário multifacetado, tem lugar de destaque, por 
traduzir de forma peculiar as nossas raízes em suas 
manifestações culturais, de inegável valor histórico.

Quero nesta tarde, Sr. Presidente, registrar a 
minha homenagem aos capoeiristas do Brasil pela 
passagem do seu dia, comemorado em 3 de agosto. 
E homenageio de forma especial os capoeiristas da 
Bahia, que mantêm viva essa identidade negra de re-
sistência e de criatividade únicas.

Como Presidente da Frente Parlamentar da Capo-
eira, quero mais uma vez ratificar nossa disposição de 
lutar pelos direitos dos mestres capoeiristas do Brasil, 
que até hoje não têm o reconhecimento que merecem 
pelo valor do que representam.
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O mestre capoeirista é pilar de uma história que 
não pode ser esquecida nem diminuída no seu valor 
para o conjunto da sociedade brasileira.

O espírito do capoeirista, Sr. Presidente, sempre 
foi e é o de um guerreiro que não se curva às adver-
sidades, enfrentando os obstáculos e esquivando-se 
dos golpes que lhe poderiam ser fatais, tanto na arte 
quanto na vida.

A coreografia da capoeira, vista com olhos de 
poeta, mostra-nos como foi possível ao povo negro 
escravizado ultrapassar obstáculos aparentemente 
intransponíveis, mantendo o espírito de luta e a inte-
ligência intactas.

Com movimentos ágeis e complexos, utilizando 
os pés, as mãos, a cabeça, os joelhos, os cotovelos, 
como um ginasta, a capoeira transcende a dança e a 
luta, trazendo aos praticantes lemas capazes de man-
ter o espírito aguerrido do vencedor.

Entre esses lemas, destaco: “Conhecer�se é do�
minar�se”; “Dominar�se é triunfar”; “O homem que do�
mina a sua mente jamais será escravo”.

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

tinuando o período destinado aos discursos proferidos 
em 5 minutos, concedo a palavra à ilustre Deputada 
Jô Moraes, do PCdoB de Minas Gerais.

A SRA. JÔ MORAES (Bloco/PCdoB-MG. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente De-
putado Inocêncio Oliveira, caros Deputados, queridas 
Deputadas, talvez há 1 mês as pessoas conhecessem 
essa sigla de três letras, “AAA”, apenas no exercício 
de palavras cruzadas. Aqueles que se dão ao prazer 
das palavras cruzadas quase sempre são levados a 
escrever essa sigla. Hoje, “AAA” significa uma grande 
ameaça no mundo.

As agências que analisam os mercados e a si-
tuação dos países já rebaixaram os Estados Unidos. 
Na madrugada de ontem para hoje, a França era a 
grande ameaça.

O que é que isso representa? A instabilidade eco-
nômica de um sistema capitalista, que tem a irrespon-
sabilidade de fazer investimentos tendo como foco o 
lucro máximo de alguns setores, desconhecendo que 
a economia do mundo e dos países tem de estar a 
serviço do desenvolvimento econômico e das pessoas.

Nesse sentido, no Brasil, particularmente nossa 
Presidente e esta Casa realizaram intenso debate sobre 
a crise econômica – que não pode ser subestimada, 
porque o País não é uma ilha – para que nós possamos 
tomar medidas corretas para enfrentar os desafios de 
um mercado globalizado que pode quebrar, e isso vai 
ter consequências para nós.

A Presidente e o Ministro Guido tomaram uma 
série de iniciativas que apresentaram a esta Casa, 
inclusive com opinião favorável de alguns setores da 
Oposição, para que o Brasil se previna – como em 
2008, com o Presidente Lula – quanto aos desafios 
que possam surgir, e não enfrente problemas como 
desemprego e quebradeira.

É evidente que o PCdoB se preocupa com o 
modo de enfrentamento da situação, com a política 
macroeconômica, com a manutenção das altas taxas 
de juros, que em 2008 já foi um erro manter, e que se 
mantêm agora como perspectiva. Eu tenho confiança, 
assim como o PCdoB, em que a Presidenta Dilma e 
o Ministro Guido vão estar em alerta para que possa-
mos rebaixar essa taxa de juros, na defesa da compe-
titividade do País. Certamente as medidas que foram 
tomadas, que atingem os setores têxtil, moveleiro e 
calçadista, podem ser ampliadas para outras áreas, 
mas é evidente que não imaginamos que isso seja 
suficiente para fazer uma disputa, com a valorização 
que a moeda brasileira está obtendo em relação ao 
mercado exportador.

Por isso, confio em que vamos entrar numa nova 
etapa, em que rebaixaremos os juros, em que com-
preenderemos que a disputa, que a competitividade 
da indústria brasileira é uma necessidade para o País, 
e não cabe a manutenção dessas taxas de juros que 
só fortalecem o sistema financeiro, permanentemen-
te, sempre com lucros. A competitividade do País, que 
fortalece a indústria brasileira, tem de vir somada, para 
além das medidas de desoneração econômica tomadas, 
a medidas que possam manter e reforçar os direitos 
dos trabalhadores.

Cumprimento o Presidente Marco Maia por ter in-
cluído na pauta do segundo semestre, na nossa próxima 
pauta, a PEC contra o trabalho escravo, o projeto que 
analisa o aviso prévio para que a defesa dos direitos 
dos trabalhadores seja parte fundamental da defesa 
da competitividade do País. Só a paz entre o trabalho 
e o capital e o respeito aos direitos fundamentais da-
queles que produzem a riqueza podem assegurar que 
enfrentemos em coesão, em consonância, em conci-
liação com a defesa deste País, a crise mundial que 
nos assola a todos.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

uma Comunicação de Liderança, pela Liderança do 
Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRTB/PRP/PHS/PTC/
PSL, concedo a palavra ao ilustre Líder Anthony Ga-
rotinho. S.Exa. dispõe de 6 minutos.

O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ. 
Como Líder Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
meus colegas Deputados, é lamentável o que vimos 



40862 Sexta-feira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2011

na Câmara dos Deputados nesta semana, na condu-
ção da votação da PEC 300.

Sr. Presidente, em certa oportunidade ouvi de um 
comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro uma 
frase que me serviu de alerta. Nós estávamos com 
problemas com a Polícia Militar – não era em relação 
à questão salarial – e ele disse, em encontro comigo: 
“Sr. Governador, a diferença quando nós enfrentamos 
uma manifestação de professores e uma de policiais é 
que os professores têm giz na mão, e os meus o se�
nhor sabe o que têm”.

Acho que nós estamos brincando, Sr. Presiden-
te, com uma corporação que está humilhada. Nós es-
tamos, como Parlamento, desafiando a paciência de 
homens que estão exigindo apenas um salário digno 
para poderem sustentar as suas famílias.

Não aceito em hipótese alguma o argumento do 
Governo, trazido ontem pelo Presidente desta Casa, 
Deputado Marco Maia, de que não há dinheiro, e se 
os Srs. Deputados quiserem que criem um imposto 
para cobrir as despesas da segurança pública. Como 
não há dinheiro? O Governo já pagou neste ano aos 
banqueiros, em juros, R$119 bilhões! E estamos no 
meio do ano! Quer dizer, há dinheiro para os banquei-
ros, mas não para os militares, policiais e bombeiros?

Temo com essa situação, porque a insatisfação e 
a revolta já chegaram a um grau elevado, e quando um 
homem é colocado diante de uma situação em que já 
não tem mais nada a perder torna-se o pior homem do 
mundo. E estão colocando grande parte dos policiais 
militares e bombeiros deste País nessa situação! Eles 
não têm mais nada a perder!

Sinceramente, tenho certeza de que meus cole-
gas do PT que estão aqui no plenário neste momento, 
tenho certeza de que muitos deles apoiam a PEC 300. 
O Deputado Fernando Ferro, não tenho a menor dúvi-
da, apoia a PEC 300. Outros Deputados do Partido dos 
Trabalhadores com quem também tenho conversado 
apoiam a PEC 300. O ex-Governador Eduardo Azere-
do apoia a PEC 300. Então, por que ela não é votada?

Eu não entendo, com sinceridade, por que o 
Governo retarda a decisão sobre esse assunto, que é 
inevitável. Não há como não votarmos a PEC 300, in-
clusive porque é mentira o que se coloca nos jornais: 
que a PEC 300 vai equiparar o salário dos militares e 
bombeiros de todo o País aos do Distrito Federal. Isso 
não é verdade. A PEC 300 prevê um piso nacional a ser 
definido em lei ordinária, só isso! Ora, não se criou o 
salário mínimo regional e cada Governador definiu de 
acordo com a sua capacidade o que poderia pagar? 
Eu mesmo fui o primeiro Governador do País a pegar 
aquele dispositivo e dar aos trabalhadores do Rio de 
Janeiro um piso maior.

O que se está propondo com a PEC 300 é o es-
tabelecimento de um piso. Não se está pretendendo 
que sejam pagos valores absurdos.

Depois não digam que eu não avisei. A inércia da 
Câmara, a omissão do Governo e o descumprimento 
da palavra daqueles que prometeram lutar por essa 
causa vão levar à radicalização. Tudo de que o Brasil 
não precisa é mais crise. O Brasil já tem crise demais! 
Há uma crise agora mesmo, como eu ouvi ontem, 
quando se formou o Comando Nacional. Um levante 
dos policiais militares e bombeiros de todo o Brasil, 
Sr. Presidente, seria muito grave para este País. Seria 
colocar o Brasil, que já vive momentos de incerteza 
com toda a turbulência, interna e externa, provocada 
pela crise nos Estados Unidos e na Europa, numa si-
tuação delicadíssima.

Peço aos Deputados do PT que raciocinem, por-
que às vezes, querendo fazer o bem, acabam fazendo 
o mal. Querendo proteger a Presidente de possíveis 
gastos a mais, vão levar o País a uma situação insus-
tentável. Imagine, Sr. Presidente, um levante de poli-
ciais militares e bombeiros neste País inteiro! Imagine 
as cenas que estamos antevendo que poderão ocorrer 
neste País!

Eu desejo que haja serenidade, tranquilidade, 
paz, mas esse argumento de que não há dinheiro é 
falso. Arrumem outro, porque um Governo que paga 
aos banqueiros R$119 bilhões em juros em apenas 
6 meses não pode dizer aos trabalhadores que não 
tem dinheiro para estabelecer um piso para policiais 
militares e bombeiros.

Sr. Presidente, muito obrigado. Deixo hoje um 
grande abraço aos advogados de todo o Brasil. Hoje 
é o Dia Nacional dos Advogados. Cumprimento a Or-
dem dos Advogados do Brasil, especialmente a Or-
dem dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro. Na 
minha cidade de Campos hoje haverá uma festa em 
comemoração do Dia do Advogado.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Apro-

veito para também cumprimentar os advogados bra-
sileiros e a Ordem dos Advogados do Brasil, que tão 
relevantes serviços tem prestado à Nação pela tomada 
de posições coerentes com aquilo que é dever de uma 
entidade como essa.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado José Humberto, do 
PHS de Minas Gerais.

O SR. JOSÉ HUMBERTO (Bloco/PHS-MG. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, venho a esta tribuna neste momento motivado 
principalmente pelas discussões que tivemos oportu-
nidade de travar nesta Casa durante esta semana em 
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função do agravamento da crise mundial, em função 
desse cenário político, eu diria, nem tão tranquilo que 
vivenciamos neste momento nas relações entre esta 
Casa e o Poder Executivo, e motivado por algumas 
provocações que tivemos, sobretudo nesta semana, 
por ocasião da realização da Comissão Geral em que 
tivemos a honra de receber o Ministro da Fazenda, 
Guido Mantega, e o Ministro da Ciência e Tecnologia, 
Aluizio Mercadante.

S.Exas. fizeram as exposições sobre as ações 
que o Governo vem adotando para fazer frente à crise 
para se movimentar e combater os riscos de sermos 
contaminados por ela.

Sr. Presidente, a respeito desse assunto, apre-
sentei indicação ao Ministro Guido Mantega neste mo-
mento. Aproveito a oportunidade de termos ouvido a 
exposição do eminente economista Paulo Rabello de 
Castro. Essa crise, não importa de onde vem, é uma 
questão de Estado, não de Governo. Portanto, as ra-
zões ideológicas devem ser colocadas de lado. Mas 
me pareceu brilhante a sugestão do economista de 
que, ao abordarmos a questão da necessária reforma 
tributária, e todos nós estamos preocupados com o 
posicionamento do País em relação a essa crise, que 
não me parece ser conjuntural... Essa competição deve 
se agravar em razão da necessidade de nações como 
os Estados Unidos, detentoras de ciência, de tecno-
logia, de ensino, de pesquisa. Com esse poderio, de 
repente, são obrigadas outra vez a disputar o mercado 
internacional para vender seus produtos. Isso tornará 
cada vez maior o nível de competição dos produtos 
industriais brasileiros.

Preocupa-nos a sustentabilidade do nosso cres-
cimento, do nosso desenvolvimento.

A reforma tributária, sem dúvida, é uma das ques-
tões fundamentais para desamarrarmos o Brasil des-
sas questões que nos afligem e colocarmos o País em 
condição de seguir adiante, rumo ao desenvolvimento 
que precisamos.

O economista Paulo Rabello de Castro sugeriu, 
Sr. Presidente, que adotássemos a URV fiscal. Existe 
um componente inercial na questão da reforma tribu-
tária, assim como havia por ocasião do lançamento 
do Plano Real. A URV veio para fazer um momento 
de transição, em que passamos de uma moeda cor-
rompida pela inflação para uma moeda forte, sem o 
componente inercial da inflação.

A sugestão do economista é de que adotemos 
um período de transição; que nesse período seja ado-
tado um modelo tributário por simulação, de forma 
que os entes federativos – Municípios, Estados e a 
própria União – possam avaliar durante algum tempo 
as consequências, as alterações nas suas receitas; aí, 

acomodados e pacificados todos os interesses, que 
tenhamos o tempo necessário e a aquiescência de 
todos para que, enfim, haja a simplificação do sistema 
tributário brasileiro.

Venho aqui apresentar essa indicação para que 
a Mesa a encaminhe ao Ministro, no sentido de que 
pense numa possibilidade de ampliar as medidas tribu-
tárias, fiscais, para que o Brasil realmente possa seguir 
rumo a esse desenvolvimento que interessa à Nação.

Sr. Presidente, eu também gostaria de agradecer 
ao Deputado Gilmar Machado, aqui presente, por suas 
ações em prol da minha cidade de Patos de Minas. 
Seu apoio foi fundamental para que nesta semana o 
Governo Federal anunciasse a abertura de um IFET 
em Patos de Minas. E a ida de um braço da UFU para 
Patos de Minas também tem o dedo e a ação parla-
mentar de Gilmar Machado. Eu, Deputado de primeiro 
mandato, nesta oportunidade, agradeço de público ao 
Deputado Gilmar Machado.

Sr. Presidente, também quero comemorar o anún-
cio que fez nesta semana a Câmara dos Deputados da 
eleição do Parlamento Jovem, importante programa de 
indução à participação, de formação da consciência 
política dos nossos estudantes. Tive a oportunidade 
de trabalhar na motivação, sugerindo às escolas da 
região que induzissem os nossos alunos a participar 
desse processo. Dos oito Deputados jovens eleitos que 
estarão aqui em setembro representando o Parlamen-
to Jovem, tenho a felicidade de cumprimentar os três 
de minha cidade: a Júlia, o Lázaro e o Lucas, de uma 
escola de distrito rural da nossa cidade. Parabéns a 
eles, à sua família, às suas escolas e às suas diretoras.

Muito obrigado pelo tempo adicional, Sr. Presi-
dente.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Gilmar Machado, 
do PT de Minas Gerais, fazendo minhas as palavras 
do Deputado José Humberto quanto ao excelente tra-
balho que S.Exa. realiza nesta Casa, em defesa não 
só de Minas Gerais, mas também do Município que 
representa, e em defesa do Brasil, com uma atuação 
segura, honesta e correta na Comissão de Orçamento.

Concedo a palavra a S.Exa.
O SR. GILMAR MACHADO (PT-MG. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente Deputado Inocêncio, 
quero, em primeiro lugar, agradecer a V.Exa. as pala-
vras, registrar a passagem do Dia do Estudante e do 
Advogado e agradecer ao Deputado José Humberto, 
uma das lideranças do Estado de Minas Gerais, em 
especial do Alto Paranaíba, o que é uma alegria, e à 
Presidenta Dilma, ao Ministro Fernando Haddad, ao 
Secretário Henrique Paim e ao Prof. Eliezer o carinho 
e a atenção.
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A Presidenta vai anunciar o que o Deputado José 
Humberto tem cobrado, e ele trabalha bem, é uma lide-
rança: nós teremos IFET também em Patos de Minas, 
bela cidade polo do Alto Paranaíba, que realmente me-
rece um campus do IFET. O Deputado José Humberto 
é um dos responsáveis por essa conquista importante 
para a nossa região.

Eu quero abordar, Sr. Presidente, dois assuntos. 
Quero primeiro fazer um comentário sobre uma entre-
vista a que assisti, do Governador do nosso Estado, e 
depois vou tratar da questão do PPA.

O Governador Antonio Anastasia, ao dar uma en-
trevista ao Folha de S.Paulo, ontem, fez uma cobrança 
que eu acho correta. Conversei sobre isso inclusive 
com o ex-Governador Eduardo Azeredo, nosso cole-
ga Deputado aqui também. A Deputada Jô Moraes já 
falou aqui a respeito disso.

Nós, coordenados pelo Senador Clésio Andrade, 
estamos trabalhando junto ao Ministro Paulo Sérgio 
para que não sofram paralisação as obras das nos-
sas rodovias BR-050, na minha região, e BR-365. E as 
obras continuam, em menor ritmo na BR-050 e inten-
samente na BR-365. O Ministro comprometeu-se no 
sentido de que as obras voltarão ao normal também 
na BR-381, sonho de todos os mineiros. Eu não sou 
daquela região, mas sei que aquela é uma obra estru-
turante para o Estado de Minas Gerais.

Nós queremos dizer que o Governador tem o 
apoio da bancada como um todo para que possamos, 
juntos, cobrar que de fato as rodovias em Minas Gerais, 
o Estado que mais tem rodovias, não sofram atrasos. Eu 
tenho certeza de que a Presidenta Dilma está preocu-
pada e trabalha nesse sentido, assim como o Ministro 
Paulo Sérgio, e o coordenador da nossa bancada, o 
Senador Clésio Andrade, vem fazendo um trabalho de 
articulação para que possamos manter as obras das 
nossas estradas em andamento.

Quero aproveitar a oportunidade para dizer ao Go-
vernador que compartilho essa preocupação justa que ele 
tem com as estradas, mas nós também estamos muito 
preocupados com a questão da educação em Minas Ge-
rais. Que ele possa ajudar-nos a resolver rapidamente o 
problema da greve dos professores, e que de fato Minas 
Gerais pague o piso salarial e resolva aquele problema, 
para que as nossas crianças possam voltar às escolas. 
Nós apoiamos a questão das rodovias e queremos apoiar 
também a questão da educação, pedindo que seja rapida-
mente atendido esse pleito, essa justa reivindicação dos 
professores de Minas, que é exatamente o pagamento 
do piso nacional que esta Casa já votou.

O segundo assunto que eu quero abordar, Sr. 
Presidente, é exatamente o Plano Plurianual dos pró-
ximos 4 anos. Esse tem de ser um debate fundamen-

tal. O Senador Walter Pinheiro, que será o Relator, vai 
fazer seminários pelo Brasil para que nós possamos 
discutir quais serão os grandes projetos estruturantes 
do País para os próximos 4 anos. E eu quero dizer que 
estou muito feliz por ver que a educação terá um papel 
destacado nesse processo do novo Plano Plurianual.

Nós queremos realmente trabalhar para a expan-
são das universidades, mas também trabalhar com os 
nossos jovens, com as escolas técnicas, tecnológicas e 
de educação infantil. Se nós temos hoje o Plano Brasil 
Maior, que vai estimular a indústria nacional, que pre-
cisamos aprovar, porque foi fundamental o lançamento 
desse plano, se temos a Lei Geral das Micro e Pequenas 
Empresas, e cumprimento o Deputado Pepe Vargas, 
Coordenador da Frente Parlamentar Mista da Micro e 
Pequena Empresa, queremos de fato ver esses proces-
sos crescerem. Mas se nós aumentamos o emprego, se 
melhoramos o nosso desenvolvimento, nós temos de 
nos preocupar com as crianças que vão ficar em casa. 
Quando saem para trabalhar, o pai e a mãe têm de ter 
segurança de que o filho vai ficar em uma boa esco-
la, e agora é obrigatório garantir escola também para 
a criança de até 3 anos. Essa criança terá de contar 
com uma escola na sua região. É preciso que a União 
ajude, porque só os Municípios e os Estados não vão 
conseguir atender a essas crianças, a essa demanda.

Então, no Plano Plurianual dos próximos 4 anos, 
nós precisamos ter uma política clara de apoio aos 
Estados e aos Municípios para que os pais possam 
sair com tranquilidade para trabalhar, sabendo que 
seu filho terá uma escola adequada e profissionais 
valorizados. Portanto, nós queremos debater o tema 
do Plano Plurianual, e vamos abordá-lo nos nossos 
próximos pronunciamentos.

Acho que esse tem de ser o principal debate 
deste ano, para que nós possamos pensar o futuro, 
as metas dos próximos 4 anos, os 3 últimos da Pre-
sidenta Dilma e o primeiro do próximo Governo. Nós 
precisamos debater com muita clareza e com muita 
tranquilidade, para não chegar ao final do ano dizendo 
que não deu tempo.

Espero que possamos fazer esse debate, para que 
possamos pensar projetos estruturantes em todas as 
áreas, para que o Brasil continue crescendo e possa, 
então, passar pelas crises com maior tranquilidade. É 
lógico que sofremos com elas, mas espero que não 
enfrentemos tantos problemas como outros países.

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

cedo a palavra ao ilustre Deputado Ronaldo Benedet, 
do PMDB de Santa Catarina. Em seguida vamos ouvir 
o Deputado Fernando Ferro e depois o ilustre Deputa-
do Eduardo Azeredo.
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O SR. RONALDO BENEDET (PMDB-SC. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
quero inicialmente pedir que seja considerado lido o 
discurso que trago, e peço a V.Exa. que os meios de 
comunicação desta Casa lhe deem a divulgação ne-
cessária. Trata-se de discurso em homenagem aos 
advogados brasileiros, pois hoje é o Dia do Advogado.

O dia 11 de agosto é a data da criação dos cur-
sos jurídicos no Brasil. Neste dia comemora-se a data 
consagrada à minha profissão, à nossa profissão, nós 
advogados brasileiros, que somos, na verdade, por in-
termédio da Ordem dos Advogados – OAB, os respon-
sáveis pela criação do Estado de Direito, pela luta em 
prol da consolidação da democracia. E os advogados 
não perderam essa sua função. A Ordem dos Advo-
gados e os advogados são os responsáveis pela luta 
em prol do Estado de Direito, como a OAB, desde a 
época de Raymundo Faoro, atua como o guardião da 
democracia brasileira e das liberdades. Portanto, fica 
a minha homenagem.

Homenageio também a Advocacia Pública bra-
sileira. Aqui nós apresentamos um projeto, que agora 
está em tramitação nesta Casa, para que os honorá-
rios dos advogados públicos sejam pagos aos advo-
gados, os honorários de sucumbência, e não retidos 
pelo Estado. Quero citar a garantia que o art. 133 da 
Constituição Federal estabelece:

“Art. 133. O advogado é indispensável à 
administração da justiça, sendo inviolável por 
seus atos e manifestações no exercício da 
profissão, nos limites da lei.”

Portanto, registro as nossas homenagens e o 
nosso apoio também à Advocacia Pública, com as 
PECs 443 e 452, cujo Relator foi o Deputado Mauro 
Benevides.

Srs. Deputados, também venho a esta Casa para 
parabenizar a nossa Presidenta Dilma, o Ministro da 
Fazenda, enfim, o Governo, pelas medidas tomadas 
ainda esta semana de apoio à pequena e à microem-
presa do País, medidas tão necessárias e tão recla-
madas pelos microempresários, que garantem neste 
País a maior parte dos empregos disponíveis aos nos-
sos concidadãos.

Quero dizer que o meu Estado, Santa Catarina, 
pleiteia a instalação lá da JAC Motors. Venho defender 
isso. Vamos lutar para que a JAC Motors seja instalada 
no sul de Santa Catarina, porque no nosso Estado a 
região mais deprimida economicamente é a região sul, 
que já foi forte, em função da mineração e do carvão. 
Além de darmos respaldo à produção de carvão bra-
sileiro, que garante a energia termoelétrica, a energia 
firme para o desenvolvimento do Brasil, agora vamos 

lutar para que a JAC Motors, empresa de automóveis, 
instale uma montadora na nossa região sul de Santa 
Catarina. Estamos a menos de 100 quilômetros do im-
portante Porto de Imbituba e dispomos de outras condi-
ções de infraestrutura necessárias para essa empresa.

Também gostaria de ressaltar a nossa luta em 
favor do seguro agrícola, principalmente o seguro da 
maçã, que é importante para nós que somos produ-
tores de mais de 80% desse fruto tão nobre, a maçã 
brasileira, para que possamos manter o nosso Esta-
do. Só a cidade de São Joaquim produz 19% da maçã 
brasileira, de excelente qualidade.

Ontem eu, o Deputado Onofre Agostini, o De-
putado Colatto, o Deputado Maldaner e o Deputado 
Serraglio estivemos no Ministério da Agricultura para 
lutarmos, juntamente com a AMAP e a ABPM, em fa-
vor da maçã brasileira, principalmente para que pos-
samos obter o seguro agrícola, em face do risco que 
há nessa produção.

Outro tema que quero voltar a abordar nesta Casa 
é matéria da revista Veja, e precisamos discutir, esta 
Casa precisa encarregar-se disso. O Governo Federal 
já está procurando estudar esse tema. Refiro-me à ca-
ristia, ao custo de vida para a classe média no Brasil. 
Um dos países do mundo em que é mais cara a vida 
da classe média é o Brasil. Tenho um irmão que mora 
na Itália e ficou impressionado com o custo de vida da 
classe média no Brasil. Aí estão os impostos, os juros 
bancários, o custo de saúde privada, as escolas, o 
preço de gasolina, o preço dos automóveis.

A classe média brasileira precisa de apoio do 
Governo Federal. Nós Deputados Federais, na gran-
de maioria oriundos da classe média, precisamos dar 
apoio a essa classe que sustenta o mercado brasileiro 
e que forma a opinião pública neste País.

Apoiemos a classe média brasileira, principal-
mente diminuindo o custo de vida no Brasil para essa 
classe, que está com a maior dificuldade de sobrevivên-
cia no País. Embora o Brasil esteja crescendo, o que 
é motivo de orgulho para nós, precisamos preocupar-
-nos com essa classe que é propulsora da economia 
e que garante a estabilidade de um país.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho a 
esta tribuna parabenizar os advogados do País pelo 
nosso dia. Como sinal de respeito e admiração a es-
ses profissionais, quero homenageá-los, pois tenho 
orgulho de fazer parte dessa classe.
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O dia 11 de agosto é a data da lei de criação 
dos cursos jurídicos no Brasil, e é também o Dia do 
Advogado.

Na construção de uma sociedade justa, o advo-
gado desempenha um papel de relevo, por ser essen-
cial à administração da Justiça e permitir a dialética 
do contraditório, sem a qual estariam comprometidas 
as liberdades individuais e a verdadeira natureza do 
Estado Democrático de Direito.

Defender a cidadania e valorizar a Advocacia são 
objetivos que se mesclam no esforço contínuo em prol 
da paz social.

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

cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Fer-
nando Ferro, do PT de Pernambuco. S.Exa. dispõe de 
5 minutos na tribuna.

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, a última pesquisa que avalia o desem-
penho do Governo da Presidenta Dilma revela-nos um 
dado importante: o de que mais de 67% da população 
aprovam o Governo da nossa Presidenta. E eu recordo 
as críticas que eram feitas, por ocasião do processo 
eleitoral passado, quanto à incapacidade, à inexperi-
ência da então candidata, até com um certo toque de 
machismo, não se reconhecendo numa mulher a ca-
pacidade de conduzir os destinos políticos da Nação.

Eu acho que o processo que verificamos por si 
só já revela a surpresa positiva que é o Governo da 
Presidenta Dilma. Estamos vivendo um momento de-
licado da economia mundial, uma crise que atinge du-
ramente vários países, e aqui no nosso Brasil nossa 
Nação, nesse aspecto, vive em outro clima, no que diz 
respeito a essas exigências da conjuntura da econo-
mia internacional. E nesse sentido é importante regis-
trar que a Presidenta Dilma dá sequência à ação do 
Governo do Presidente Lula, evidentemente impondo 
suas características próprias, sua marca.

Assim sendo, verificamos uma mudança no per-
fil da economia e da sociedade brasileira nos últimos 
15 anos. No chamado período em que se introduziu a 
estabilidade na economia, verificamos dois movimen-
tos curiosos: no período 1995 a 2003, uma redução da 
participação dos salários na renda nacional. Na época 
do Governo Fernando Henrique Cardoso, o peso do 
salário na renda nacional foi reduzido em cerca de 10%. 
Em contrapartida, a renda da propriedade aumentou 
12% na formação da renda nacional. No período do 
Governo Lula aconteceu a inversão desse processo: a 
participação do salário na renda nacional subiu 10%. 
Isso no Governo do Presidente Lula, repito. E houve 

uma redução da renda da propriedade na renda na-
cional de 12%, num processo inverso, de redistribui-
ção da riqueza nacional com justiça, promovendo-se 
um maior equilíbrio na composição da renda nacional. 
E, nesse sentido, nós observamos que isso tem a ver 
com as políticas sociais praticadas.

Quero, concluindo minha fala, registrar uma ação 
de Governo que vai nessa linha. Ontem, ao discutir com 
membros do Ministério de Educação, tive uma grata 
informação, inclusive sobre um pleito que havíamos 
feito antes: a extensão da Universidade Federal de 
Pernambuco para a cidade do Cabo de Santo Agosti-
nho. Isso é muito importante, porque significa distribuir 
oportunidades de estudo, conhecimento, tecnologia e 
informação, para que o espaço geográfico brasileiro 
fique mais bem contemplado por essas oportunidades.

Portanto, quero saudar a chegada da Universida-
de Federal de Pernambuco ao Município de Cabo de 
Santo Agostinho, que este ano completa 200 anos de 
emancipação, de passagem à condição de vila.

Cabo de Santo Agostinho, Município histórico do 
meu Estado, é um dos locais aonde a história afirma que 
chegou o navegador Vicente Pinzón, antes de Pedro 
Álvares Cabral. Portanto, constitui-se num patrimônio 
histórico/cultural da memória da formação brasileira. 
Hoje, com as expansões acontecidas no entorno do 
Porto de Suape, o Cabo de Santo Agostinho é um di-
nâmico polo de crescimento e desenvolvimento.

Assim, estamos trazendo essa notícia para co-
laborar, para contribuir para a consolidação do cresci-
mento daquela região do Estado de Pernambuco, que 
experimenta sob o comando do Governador Eduardo 
Campos um expressivo momento da recuperação do 
cenário de Pernambuco e, paralelamente, da economia 
do Nordeste, nessa nova feição que assume o Brasil.

Nós lutamos muito para que o Estado readquiris-
se, recuperasse sua condição de Estado polo, Estado 
formador da identidade nacional, Estado construtor do 
Brasil. O nosso Governador, articulado com o Gover-
no Federal, com o Presidente Lula e com a Presiden-
ta Dilma, promove este momento vibrante da nossa 
economia, que se expressa nos indicativos de cres-
cimento da economia e nos indicativos da promoção 
de oportunidades para a juventude, principalmente na 
área de ensino tecnológico e de ensino universitário, 
sintonizados com essa política de interiorização das 
nossas universidades patrocinada pelo nosso Gover-
no, que muito nos alegra.

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

cedo a palavra ao ilustre Deputado Eduardo Azeredo, 
do PSDB de Minas Gerais. S.Exa. dispõe de 5 minu-
tos na tribuna.
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O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB-MG. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente Inocêncio Oliveira, 
Srs. Parlamentares, também quero trazer meus cumpri-
mentos aos advogados de todo o Brasil neste Dia do 
Advogado. Eu, que sou filho e pai de advogados, sei 
bem da importância que tem o advogado para manter 
o Brasil como país democrático, evitando que sejamos 
uma sociedade primitiva.

Um abraço especial para aqueles que são de-
fensores públicos, que são os advogados que defen-
dem as pessoas mais carentes em todo o Brasil e que 
precisam ter, na verdade, um apoio muito maior para 
fazer essa função, para que eles sejam aqueles que 
defendem pessoas que não têm condição de pagar os 
advogados normalmente.

Sr. Presidente, eu quero trazer basicamente hoje 
a questão do metrô de Belo Horizonte. Vimos no noti-
ciário que Salvador já terá agora o início de obras da 
ampliação de seu metrô em mais trinta e poucos quilô-
metros, com o volume de recursos de 500 milhões de 
reais do Ministério das Cidades, no primeiro momento, 
e a obra toda chegará a custar 3 bilhões.

Enquanto isso, o metrô de Belo Horizonte continua 
paralisado, sem nenhuma obra a mais, sem nenhum 
metro a mais. Não é um quilômetro, não; é nenhum 
metro a mais, nos últimos anos em que o PT dirige o 
Brasil, coincidindo também com o PT na Prefeitura de 
Belo Horizonte.

Vejam que, numa cidade de dois milhões e meio 
de habitantes – e na Grande BH são quatro e meio – 
, nós temos um metrô que transporta apenas 150 mil 
pessoas por dia. Evidentemente, o problema de trans-
porte urbano é cada vez mais crítico; as pessoas estão 
se enervando, se irritando, como na própria semana 
passada eu pude lembrar.

Mais este fato novo; quer dizer, para Salvador 
o recurso apareceu. É verdade que o Governador da 
Bahia é do PT – mas é essa a regra? Então, se Minas 
Gerais tem um Governador do PSDB, do meu partido, 
aí o Governo não libera os recursos para que o metrô 
possa realmente ser ampliado?

Não pode ser evidentemente esse o caminho, 
até porque o Prefeito de Belo Horizonte tem o apoio 
do PT, ele tem o Vice-Prefeito do PT.

Então, eu quero fazer um chamamento aos meus 
colegas, conterrâneos do PT de Minas Gerais, pois este 
realmente é o momento de nos levantarmos, para que 
o metrô de Belo Horizonte possa ter um acréscimo e 
evoluir. Não podemos ficar desse jeito.

Minas Gerais é um Estado que teve a presença 
da Presidente Dilma durante a campanha, onde ven-
ceu e fez questão de dizer que tinha nascido lá, mas 
que depois foi embora para o Rio Grande do Sul. E 

agora? Agora chama apenas um, entre seus quase 40 
Ministros, de Minas Gerais. E o metrô? O metrô fica 
de lado. Mas o metrô da Bahia está avançando. Por-
tanto: um Ministro em 40; o metrô de Minas sem um 
centímetro a mais, e o da Bahia saindo.

Realmente, nossos colegas do PT mineiro pre-
cisam levantar a voz e mostrar que Minas Gerais está 
sendo prejudicado nas prioridades das obras.

O metrô é evidentemente um transporte muito 
mais seguro e rápido. Nós não podemos continuar ten-
do esse tipo de tratamento com uma obra fundamen-
tal para a população. Belo Horizonte precisa ampliar 
as linhas do seu metrô, para dar melhores condições 
de transporte a sua população. Mas os projetos estão 
sem definição.

Temos o anúncio do Governo em relação às rodo-
vias. Mas isso vem sendo sempre adiado. O Deputado 
Gilmar Machado disse aqui, trazendo esperança, que 
poderemos ter notícias sobre a duplicação da BR-381, 
a chamada Rodovia da Morte, pelo menos entre Belo 
Horizonte e João Molevar. Vamos aguardar. Essa tem 
sido a nossa postura. O PSDB tem cobrado, eu tenho 
cobrado; já cobrava no Senado e continuo cobrando 
na Câmara, que essa obra da BR-381 saia, finalmente.

Já lembrei aqui que me perguntam: “Ah, e no 
período de vocês?” Houve o nosso período e nós fi-
zemos a duplicação da BR-381, de São Paulo a Belo 
Horizonte. Agora cabe ao Governo da Presidente Dil-
ma fazer essa duplicação.

Sr. Presidente, era o que eu queria trazer aqui 
hoje, agradecendo a V.Exa. a oportunidade de concla-
mar nossos colegas Parlamentares mineiros a lutar para 
que o metrô de Belo Horizonte não fique paralisado 
nas suas obras complementares, nas suas obras de 
expansão, e que possamos dar aos belo-horizontinos, 
aos mineiros, um transporte melhor.

Obrigado.
 O SR. IZALCI (Bloco/PR-DF. Sem revisão do ora-

dor.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, não 
poderia deixar de também prestar minha homenagem 
ao Dia dos Advogados, profissionais importantes para 
a sociedade, e também aos estudantes.

Eu fui Deputado Distrital e aprovei um projeto de 
lei na Câmara Distrital tornando o dia 11 de agosto 
o Dia do Estudante. Eles merecem todas as nossas 
homenagens.

Temos que fazer um esforço muito grande para 
que a juventude possa se engajar no processo políti-
co, para aumentarmos nossas lideranças e termos um 
projeto para o País.

Quero também, Sr. Presidente, dizer que ontem, 
na Comissão de Educação, nós conseguimos aprovar 
requerimento de inclusão extrapauta para realização 
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de audiência pública no dia 12 de setembro em home-
nagem a Juscelino Kubitschek, que completaria 109 
anos. Ao mesmo tempo, lançaremos, nesse dia, um 
movimento chamado Brasília 100 anos, visando iniciar 
um processo de planejamento estratégico para o Dis-
trito Federal para os próximos 50 anos.

Já reservei para amanhã inscrição no período de 
Comunicações de Liderança para falar mais detalha-
damente sobre o assunto.

Quero dizer também que aprovamos alguns en-
contros, como audiência pública sobre o PRONATEC 
– Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego, que dará início a um ciclo de debates em 
todo o País. Esta Casa deverá, nos próximos dias, 
votar o projeto que cria o PRONATEC, encaminhado 
pelo Executivo, um programa que une diversos outros 
que já existiam, fortalecendo a qualificação técnica 
profissional.

Particularmente, no Distrito Federal participei 
de vários convênios com o Governo Federal, como o 
Programa Brasil Profissionalizante, por meio do qual a 
União praticamente constrói a escola, instala todos os 
equipamentos e dá para o Estado tocar, contratando 
professores e implementando cursos.

Da mesma forma, lançamos no Distrito Federal o 
e-Tec – Escola Técnica Aberta do Brasil, curso técnico 
de educação a distância. E aqui lançamos cursos de 
enfermagem e nutrição.

O PROEJA – Programa Nacional de Integração 
da Educação Profissional, que foi um sucesso muito 
grande, é um programa de jovens e adultos, mas com 
educação profissional. Com a união desses programas, 
incluindo a OAB, que foi um projeto que nós implemen-
tamos aqui no DF, foi idealizado, então, o PRONATEC.

Quero, principalmente aqui no Distrito Federal, 
saber o que o Governo está fazendo. Segundo infor-
mações, os convênios que assinei não foram imple-
mentados, e até perderam o prazo, porque, quando 
do lançamento, duas unidades da Federação não se 
inscreveram para receber os recursos: Distrito Federal 
e Rio de Janeiro.

Quero saber por que o Governo, que já tinha um 
convênio assinado de 82 milhões de reais, não imple-
mentou as 11 escolas que nós tínhamos programado 
para o Distrito Federal.

Da mesma forma, na educação a distância, quan-
to aos cursos que implementamos, faltando 6 meses 
para sua conclusão, simplesmente acabaram com os 
programas, deixando vários alunos que se dedicaram 
um ano e meio ao curso no meio do caminho. No final 
não conseguiram o certificado, porque o atual Go-
verno do Distrito Federal, o Governo Agnelo, acabou 
com o curso.

Essa audiência pública visa saber quais são as 
iniciativas e por que não se concluiu e não se imple-
mentou aquilo que já tinha sido começado.

Aprovamos também audiência pública para dis-
cutir o problema dos profissionais de nutrição. Deputa-
dos Amauri Teixeira, Inocêncio Oliveira e Onofre Santo 
Agostini, estamos muito preocupados com a decisão 
do Supremo em relação, inclusive, a essa categoria 
profissional, porque praticamente decidiu que somente 
os cursos na área de saúde necessitam realmente da 
formação e do registro nos conselhos. O julgamento 
da ação da Ordem dos Músicos diz que o profissional 
não precisa mais ter o registro na Ordem.

Temos também que discutir esse assunto.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, para uma breve intervenção, de 1 mi-
nuto, ao ilustre Deputado Dr. Ubiali.

O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente Ino-
cêncio Oliveira. 

Peço que seja considerado lido pronunciamento 
a respeito da credibilidade da imprensa, do novo papel 
das mídias e principalmente do fato de as Organiza-
ções Globo terem divulgado seus princípios editoriais.

Destacamos aqui que o jornal Comércio da Fran�
ca, da minha cidade de Franca, já tem um conselho 
de leitores, fazendo com que haja uma visão do leitor 
no editorial daquele jornal.

Encaminho este pronunciamento para que seja 
publicado nos Anais da Casa.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tomei 
conhecimento de que a rede Globo divulgou recen-
temente seus Princípios Editoriais das Organizações 
Globo. Parece que isso se fez necessário logo após o 
estouro do escândalo envolvendo a News Corporation 
e um dia depois que um ex-jornalista da própria Glo-
bo postou em seu blog – com grande repercussão na 
“blogosfera” – que havia uma orientação na emissora 
no sentido de tentar incompatibilizar o novo Ministro 
da Defesa com as Forças Armadas.

Em Franca, os nossos órgãos de comunicação 
ainda não tomaram essa iniciativa, e penso que isso 
deveria ser feito. Atualmente, a credibilidade é um ele-
mento absolutamente crítico no mercado da notícia. O 
monopólio dos velhos formadores de opinião não existe 
mais. Não é sem razão que as curvas de audiência e 
leitura da velha mídia estejam em queda e o negócio, 
no seu formato atual, ameaçado de sobrevivência.

Hoje são muitas as fontes de informação dis-
poníveis para o cidadão, e as TICs, as tecnologias 
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de informação e comunicação, ampliaram de forma 
exponencial as possibilidades de checar aquilo que 
está sendo noticiado. Se o jornal perde credibilidade, 
a tendência é de que o veículo se isole e fale apenas 
para o segmento que compartilha previamente de suas 
posições editoriais e busca confirmação diária para 
elas, independentemente dos fatos.

O escândalo do News of the World mostrou formas 
criminosas de atuação de um dos maiores conglome-
rados de mídia do mundo, destruiu sua credibilidade e 
levantou a suspeita de que esse grupo não age isola-
damente na prática desse tipo de jornalismo. Esse fato 
comprovou que a autorregulamentação existente na 
Inglaterra foi ineficaz. As repercussões dessa realida-
de começam a aparecer inclusive aqui em nosso País.

No Brasil ainda não existe sequer autorregulamen-
tação, e em nossa cidade apenas o jornal Comércio 
da Franca, do Grupo Correa Neves – GCN, o maior 
grupo de mídia do Município, tem um Conselho para 
acolher sugestões e críticas de seus consumidores. 
Nesse contexto, o próprio grupo cria uma referência pela 
qual seu jornalismo pode ser avaliado. Maior avanço 
é evidenciado quando esse Conselho também prima 
pela alta credibilidade e controla e respeita o princípio 
da presunção de inocência.

Sabemos que o Código de Ética dos Jornalistas 
Brasileiros, adotado pela FENAJ, acolhe uma garantia 
constitucional (inciso LVII do art. 5º) que tem origem 
na Revolução Francesa e reza em seu art. 9º: “A pre�
sunção de inocência é um dos fundamentos da ativi�
dade jornalística”.

É necessário lembrar que o poder da velha mídia 
continua avassalador quando atinge a esfera da vida 
privada, a reputação das pessoas, seu capital simbólico. 
Alguém acusado e condenado pela mídia por um crime 
que não cometeu dificilmente se recupera. Os efeitos 
são devastadores. Não há indenização que pague ou 
corrija os danos causados. Penso que a liberdade de 
expressão é um valor absoluto e a liberdade de infor-
mar nunca pode ser considerada excessiva.

Sem polemizar aqui sobre a diferença entre liber-
dade de expressão e liberdade de imprensa, lembro 
que nem mesmo John Stuart Mill considerava a liber-
dade de expressão absoluta. Ela, como, aliás, todas as 
liberdades, tem como limite a liberdade do outro, algo 
que os grupos de comunicação locais devem ter claro 
em suas ações. Lembro que em relação à liberdade 
de informar foi exatamente o fato de nunca considerá-
-la excessiva que levou a News Corporation a violar a 
intimidade e a privacidade alheia e a cometer os cri-
mes que cometeu.

Espero que alterações na prática jornalística local 
ocorram, de modo a melhorar a nossa cidade como um 

todo, mas isso só o tempo dirá. Ao que parece, a res-
sonância do escândalo envolvendo o grupo midiático 
do todo poderoso Rupert Murdoch e a incrível capila-
ridade social da “blogosfera”, das mídias sociais, da 
democratização e da descentralização da informação 
que foi empreendida pela disseminação do acesso à 
Internet são indicadores de que uma nova era se ins-
taura no mundo das comunicações.

Obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

tinuando o Pequeno Expediente, para falar por 5 mi-
nutos, concedo a palavra ao ilustre Deputado Onofre 
Santo Agostini, do DEM de Santa Catarina.

O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (DEM-SC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, povo brasileiro que nos honra 
neste momento com sua audiência, prolonga-se mui-
to além do requerido, do necessário e do suportável 
a votação da proposta de emenda à Constituição que 
estabelece a isonomia entre os policiais militares dos 
Estados e os policiais militares do Distrito Federal, apli-
cável também aos integrantes do Corpo de Bombeiros 
Militar e aos inativos, a famosa PEC nº 300, de 2008.

Enquanto não há um desfecho, as corporações 
vivem momentos delicados. Os comandantes estão 
pressionados, e os Governadores enfrentam dificul-
dades para atender a população, não obstante eles 
próprios resistirem à ideia do piso salarial.

Tenho presenciado em meu Estado, Santa Ca-
tarina, o clima de incertezas e mal-estar, e todos os 
esforços envidarei para ajudar a invertê-lo, de maneira 
a melhor, mais justa e correta possível, o que na verda-
de tem sido extremamente penoso, dado os inúmeros 
percalços no encaminhamento da matéria.

Sabemos que na última semana antes do re-
cesso parlamentar os trabalhos tiveram como foco a 
apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 
pelo Congresso Nacional, e nem poderia ser diferente. 
O que se torna inadmissível, depois de tanto tempo 
decorrido, tantas exposições, tantos debates, tantos 
confrontos, tantos esforços, depois de todas as audi-
ências públicas que se fizeram, depois de incontáveis 
tratativas entre líderes da categoria e integrantes das 
Comissões, inclusive a Comissão de Segurança Pública 
e Combate ao Crime Organizado e a Comissão Especial 
de Segurança Pública, criada no último mês de abril e 
presidida pelo nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá, 
o próprio autor da PEC, depois de se mobilizarem os 
órgãos de consultoria e assessoramento, depois de se 
criarem as maiores expectativas, o que se torna inad-
missível, repito, nobres colegas, é chegarmos a este 
momento ainda com diversas pendências na Casa.
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Postergada mais uma vez a votação em segundo 
turno da PEC 300, o desfecho é empurrado às calen-
das do segundo semestre – na melhor das hipóteses 
–, quando muito provavelmente outras prioridades sur-
girão, a despeito de ser essa uma prioridade absoluta, 
ou pelo menos assim deveria ser.

Nessa questão, avanços e recuos não apenas 
geram um quadro da mais absoluta insatisfação como 
principalmente desservem à segurança pública. Dire-
ta ou indiretamente, todos os cidadãos estão sendo 
afetados. As reivindicações das categorias envolvidas 
não lhes dizem respeito unicamente, mas também a 
cada um de nós que precisamos de serviços públicos 
de qualidade – na segurança, como é o caso em tela, 
e também na educação, na saúde, em todas as demais 
premissas da cidadania.

De nossa parte, o Democratas não vai desistir. 
Estaremos prontos ao diálogo, sempre. Jamais nos 
afastaremos dos princípios de compreensão e boa 
vontade, nem deixaremos de acreditar, Deputado Pe-
dro Uczai, na sensibilidade dos Líderes partidários e 
sobretudo na lucidez do nobre Presidente Marco Maia. 
Apesar de tudo, confiamos na vontade política de todos 
dentro do Congresso Nacional, sem embargo de nos 
mantermos firmes e dispostos à luta, como, aliás, tem 
sido desde a primeira hora, até que consigamos a ple-
na aprovação da famosa PEC 300, Deputado Amauri. 
Temos certeza de que V.Exa. e todos os partidos têm 
visto isso. O próprio PT tem-se manifestado em favor 
da Emenda 29 e da PEC 300. 

Este mês, se Deus quiser, vamos votar essas 
duas matérias. Uma já foi votada em primeiro turno; 
para a outra, falta só um pequeno detalhe. Com elas 
este País tomará rumo. Haverá tranquilidade para as 
forças públicas, tanto para a Polícia Militar como para 
o Corpo de Bombeiros. 

Aliás, também prestamos nossa homenagem ao 
Corpo de Bombeiros pelo extraordinário serviço que 
tem prestado à Nação brasileira.

Sr. Presidente, permita-me, para encerrar, pres-
tar homenagem a todos os advogados e estudantes 
de direito do Brasil pelo dia de hoje. A todos, nossos 
parabéns e nosso respeito. Que Deus lhes permita 
continuar a semear a justiça, para o bem do Brasil e 
principalmente para o bem do povo brasileiro.

Sr. Presidente, requeiro a V.Exa. que este discur-
so seja divulgado nos meios de comunicação da Casa 
e no programa A Voz do Brasil.

Obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, prolonga-
-se muito além do requerido, do necessário e do supor-
tável a votação da Proposta de Emenda à Constituição 
que estabelece a isonomia remuneratória entre os po-
liciais militares dos Estados e os policiais militares do 
Distrito Federal, aplicável também aos integrantes do 
Corpo de Bombeiros Militar e aos inativos – a PEC nº 
300/2008. Enquanto não há um desfecho, as corpo-
rações vivem momentos delicados. Os comandantes 
estão pressionados e os Governadores enfrentam difi-
culdades para atender a população, não obstante eles 
próprios resistirem à ideia do piso salarial.

Tenho presenciado em meu Estado, Santa Ca-
tarina, o clima de incertezas e mal-estar, e todos os 
esforços envidarei para ajudar a invertê-lo da forma a 
melhor, mais justa e correta possível, o que na verda-
de tem sido extremamente penoso, dados os inúmeros 
percalços no encaminhamento da matéria.

Sabemos que na última semana antes do re-
cesso parlamentar os trabalhos tiveram como foco a 
apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 
pelo Congresso Nacional, e nem poderia ser diferente. 
O que se torna inadmissível, depois de tanto tempo 
decorrido, tantas exposições, tantos debates, tantos 
confrontos, tantos esforços, depois de todas as audi-
ências públicas que se fizeram, depois de incontáveis 
tratativas entre líderes da categoria e integrantes das 
Comissões, inclusive a Comissão de Segurança Pública 
e Combate ao Crime Organizado e a Comissão Especial 
de Segurança Pública, criada no último mês de abril e 
presidida pelo nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá, 
o próprio autor da PEC, depois de se mobilizarem os 
órgãos de consultoria e assessoramento, depois de se 
criarem as maiores expectativas, o que se torna inad-
missível, repito, nobres colegas, é chegarmos a este 
momento ainda com diversas pendências, na casa.

Postergada mais uma vez a votação em segundo 
turno da PEC 300, o desfecho é empurrado às calen-
das do segundo semestre, na melhor das hipóteses, 
quando muito provavelmente outras prioridades surgi-
rão, a despeito de ser essa uma prioridade absoluta, 
ou pelo menos assim deveria ser.

Nessa questão, avanços e recuos não apenas 
geram um quadro da mais absoluta insatisfação, como 
principalmente desservem à segurança pública. Dire-
ta ou indiretamente, todos os cidadãos estão sendo 
afetados. As reivindicações das categorias envolvidas 
não lhes dizem respeito unicamente, mas também a 
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cada um de nós que precisamos de serviços públicos 
de qualidade – na segurança, como é o caso em tela, 
e também na educação, na saúde, em todas as demais 
premissas da cidadania.

De nossa parte, o Democratas não vai desistir. 
Estaremos prontos ao diálogo, sempre. Jamais nos 
afastaremos dos princípios de compreensão e boa 
vontade, nem deixaremos de acreditar na sensibilida-
de dos Líderes dos partidos e sobretudo na lucidez do 
Presidente da Casa, o nobre Deputado Marco Maia. 
Apesar de tudo, confiamos na vontade política de todos 
dentro do Congresso Nacional, sem embargo de nos 
mantermos firmes e dispostos à luta, como aliás tem 
sido desde a primeira hora, até por estarmos plena-
mente cônscios da justeza das reivindicações, assim 
como da grande contribuição que a aprovação da PEC 
trará a esses servidores públicos e a suas famílias, em 
termos de valorização e dignidade.

Nesse sentido, o mês de agosto será decisivo, 
inclusive com a apresentação de estudos que estão 
sendo finalizados, para demonstrar objetivamente os 
impactos financeiros do piso nos Estados. Veremos, 
Sr. Presidente, que as coisas não são tão ruins quan-
to parecem, que as barreiras não são intransponíveis, 
que as alternativas de solução não são implausíveis, 
em absoluto.

É o que provaremos. Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Amauri Teixeira. 
Em seguida vamos ouvir o ilustre Deputado Lourival 
Mendes.

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero ain-
da continuar falando sobre a Festa de Nossa Senhora 
da Boa Morte, na Bahia, que começou há 150 anos, 
quando foi criada a Irmandade de Nossa Senhora da 
Boa Morte, que tinha o objetivo de alforriar negros ou 
facilitar-lhes a luta.

Essa festa consta de um tríduo: vigília, missa 
solene e duas profissões. Depois são servidas comi-
das típicas na sede da Irmandade, onde ocorre uma 
apresentação de samba de roda.

A Festa de Nossa Senhora da Boa Morte é con-
siderada, junto com a Festa do Senhor do Bonfim e 
com a de Iemanjá, em 2 de fevereiro, uma das mais 
importantes festas religiosas da Bahia. É a mais negra, 
a que tem maior volume de sincretismo e a que tem 
maior força feminina do Estado.

Sr. Presidente, quero também registrar que dei 
entrada nesta Casa, na semana passada e ontem, a 
dois projetos de lei: o primeiro torna crime hediondo a 
introdução e a comercialização de agrotóxicos ilegais 
no Brasil, pelo potencial nefasto à saúde; o segundo, o 

Projeto de Lei nº 1.950, propõe, por meio de vigilância 
eletrônica e sanitária, o controle dos agrotóxicos e a 
notificação compulsória da intoxicação por agrotóxi-
co, bem como a revisão obrigatória a cada 5 anos de 
concessão para comércio e produção.

Nós sabemos que no Brasil a concessão é dada 
por tempo indeterminado. Muitas vezes ocorre utilizar-
-se no Brasil princípio ativo proibido em diversos países 
do mundo. Aqui há a maior dificuldade para retirar o 
produto de circulação. Então, proponho que a revisão 
seja feita a cada 5 anos, para se preservar a saúde 
da população.

Sr. Presidente, quero ainda parabenizar o Depu-
tado Padre João por sua condução como Relator da 
Subcomissão Especial sobre o Uso de Agrotóxicos. 
Nós fizemos hoje, eu e o Deputado Padre João, mem-
bros da Subcomissão, que tem por Presidente nosso 
amigo Osmar Terra, uma visita à Fazenda Malunga, 
localizada na estrada para Unaí, a 70 quilômetros do 
Distrito Federal.

A Fazenda Malunga é um modelo de fazenda na-
tureza, uma propriedade agroecológica que trabalha 
com a integração de atividade diversificada de cultura 
e com o mínimo de perdas energéticas. Ela está com-
prometida com a autossustentação do meio ambien-
te e com a qualidade dos alimentos que produz. Ela 
não utiliza agrotóxicos, o veneno que mata tudo; pelo 
contrário, empenha-se em manter a vida em todos os 
níveis: nascentes, rios e vegetação expontânea são 
protegidos; a vida na terra e no ar é preservada.

Há mais de 20 anos a Fazenda Malunga trabalha 
com agroecologia, estando presente em praticamente 
todas as atividades ligadas à agricultura ecológica no 
DF e acumulando experiência para um trabalho sério 
e reconhecido em todo o País.

A fazenda tem 5 certificações. De 5 em 5 meses 
é certificada, auditada para a verificação dos seus 
processos. De seus 130 hectares, apenas 50 hectares 
são utilizados, sendo os demais terras de preservação. 
Produz 170 toneladas/mês de produtos, tem uma re-
ceita de R$10 milhões/ano e emprega 180 pessoas. 
É ainda responsável pela criação do Sindicato dos 
Produtores Agroecológicos, que já conta com mais de 
130 mil associados.

Sr. Presidente, caro Deputado Pedro Uczai, a 
Subcomissão Especial sobre o Uso de Agrotóxicos não 
quer trazer uma pauta apenas negativa, mas quer, sim, 
controlar o uso dos agrotóxicos. Ano passado foram 
despejados 1 bilhão de litros de veneno na agricultura 
brasileira. Nós queremos continuar produzindo, nossas 
commodities são importantes, mas queremos produtivi-
dade alta com qualidade, com segurança, com preser-
vação do meio ambiente e sobretudo da vida humana.
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Um estudo feito no País identificou cinco tipos 
de agrotóxicos no leite humano. Na água, a FIOCRUZ 
detectou 13 componentes de agrotóxico. O agrotóxico 
no Brasil é a quarta causa de intoxicação, só perdendo 
para medicamentos, animais peçonhentos e produtos 
de limpeza, muitos dos quais contêm os mesmos com-
ponentes ativos presentes nos agrotóxicos.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta 
tribuna para divulgar a realização de uma antiga festa, 
organizada pela Irmandade de Nossa Senhora da Boa 
Morte, composta apenas por mulheres negras. Cons-
ta de tríduo, vigília, missa solene e duas procissões. 
Comidas típicas são servidas na sede da Irmandade 
e em seguida há apresentação de samba de roda.

A cidade de Cachoeira, a 109 quilômetros de 
Salvador, será palco da tradicional festa da Irmandade 
de Nossa Senhora da Boa Morte a partir do dia 13 de 
agosto. A festa encerra-se no dia 17. A manifestação, 
que une cultos católicos com manifestações de ma-
triz africana, é considerada patrimônio nacional e atrai 
milhares de visitantes para acompanhar o ritual das ir-
mãs da entidade religiosa. A programação inclui cortejo 
anunciando a morte de Maria, missas em memória das 
irmãs falecidas, sentinela, missa simbólica de corpo 
presente e procissão. De todas as festas religiosas da 
Bahia, a da Irmandade da Boa Morte é considerada a 
mais importante, mais negra e com maior volume de 
sincretismo e força feminina no Estado.

Sr. Presidente, a festa nasceu em meio às senza-
las há mais de 150 anos. A Irmandade de Nossa Se-
nhora da Boa Morte tinha o objetivo de alforriar negros 
ou facilitar-lhes a fuga. A força do grupo mantém-se 
até hoje pelas mãos de quem o conduz: são 23 mulhe-
res afrodescendentes com idade superior a 50 anos.

Então, Sr. Presidente, peço ampla divulgação des-
sa importante festa, que começa no dia 13 e termina 
em 17 de agosto de 2010 – na sexta-feira, 13, a partir 
das 18 horas; no sábado, 14, a partir das 19 horas; no 
domingo, 15, a partir das 9 horas; na segunda-feira, 
16, e na terça-feira, 17, a partir das 20 horas –, em 
Cachoeira, a 109 quilômetros de Salvador.

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

cedo a palavra ao ilustre Deputado Lourival Mendes. 
S.Exa. dispõe de 3 minutos.

O SR. LOURIVAL MENDES (Bloco/PTdoB-MA. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaríamos 
nesta tarde de registar nos Anais desta Casa a hon-
rosa presença do nobre Vereador Francisco Carvalho.

Vereador por 5 mandatos na cidade de São Luís, 
Presidente da Câmara Municipal de São Luís por 6 
anos e Prefeito por 10 dias, S.Sa. encontra-se nesta 
cidade trabalhando em defesa do povo ludovicense.

Queremos também parabenizar os advogados 
pelo passagem do Dia Nacional dos Advogados, esses 
militantes do Direito que fazem o equilíbrio da Justiça 
no País e representam, sem sombra de dúvida, um 
grande marco da democracia.

Sr. Presidente, usamos a tribuna nesta tarde para 
reafirmar nossos compromissos pessoais e os compro-
missos do Partido Trabalhista do Brasil (PTdoB) com 
a PEC 300, hoje um símbolo nacional do anseio da 
população brasileira por segurança de boa qualidade, 
o que só será possível, Deputado Mauro Benevides, 
com os investimentos que nós acreditamos que o Go-
verno Federal haverá de fazer com a aprovação da 
PEC 300, criando um fundo específico com dotação 
orçamentária própria, com verba carimbada e desti-
nada única e exclusivamente para o piso nacional da 
segurança pública, de modo a investir-se também em 
qualificação, profissionalização e infraestrutura, a fim 
de darmos à população o que ela merece.

Reafirmamos, portanto, nossos compromissos 
com a PEC 300, cuja aprovação, mais do que impor-
tante, é necessária para o Brasil. Saúde, educação e 
segurança formam o tripé das necessidades funda-
mentais da população. Se hoje fizermos uma pesqui-
sa sobre as prioridades da população, veremos que 
a PEC 300 está não mais em terceiro plano, mas em 
primeiro ou segundo plano, devido à falta de respon-
sabilidade dos governos anteriores, que não investiram 
em segurança pública.

Creio que a Presidenta Dilma Rousseff haverá 
de atender ao clamor de todos os Líderes desta Casa 
que subscreveram o apoio para que a PEC venha a 
ser votada imediatamente, a fim de estancar de uma 
vez por todas o sofrimento e a angústia por que a po-
pulação tem passado. A sociedade clama por segu-
rança de boa qualidade, Deputado Inocêncio Oliveira.

Precisamos investir em capacitação, qualificação 
e tecnologia de ponta, bem como em uma remuneração 
digna para os nossos policiais. Só com dotação orça-
mentária própria, com a criação de um Ministério de 
Segurança, voltado única e exclusivamente para aten-
der à segurança pública do Brasil, é que poderemos 
sair do caos em que nos encontramos e da dificuldade 
que se aproxima a cada dia que passa.

 O SR. PEDRO UCZAI (PT-SC. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocu-
po a tribuna, neste momento, diante da conjuntura que 
estamos vivendo no Brasil e no mundo, que envolve a 
economia mundial, a instabilidade política em vários 
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países, os movimentos sociais de populações em vários 
países, que têm se manifestado – e o Brasil coloca-se 
nessa dimensão e nessa avaliação.

Em primeiro lugar, gostaria de fazer uma pergunta. 
O Brasil está preparado para enfrentar mais uma cri-
se dessa profundidade e dessa dimensão no mundo?

Em segundo lugar, a Oposição nesta Casa tem 
razão quando faz críticas ao atual Governo, em rela-
ção à sua política, à economia e a seus programas, 
ou efetivamente ao que estamos vivenciando de vá-
rias experiências ocorridas em países como Estados 
Unidos, Grécia, Espanha, Portugal e Itália?

O que percebemos em relação às medidas para 
resolver o problema da crise? Trata-se da receita que 
os neoliberais do Brasil adotaram uma década atrás.

Partidos como o Democratas e o PSDB sobem 
à tribuna, questionando e criticando o nosso Governo, 
quando percebemos que as respostas à crise nos paí-
ses europeus são as mesmas respostas que o Governo 
neoliberal do Brasil adotou há uma década: arrocho 
salarial, aumento de impostos, aumento da desigual-
dade social, aumento do desemprego e aumento das 
taxas de juros.

O nosso Governo, que a Oposição não consegue 
reconhecer, tem adotado no Governo do Presidente 
Lula e no Governo da Presidente Dilma uma política 
econômica que, de certa forma, se defende, põe barrei-
ras à crise internacional. O ex-Presidente Lula mandou 
consumir, aumentou o crédito, aumentou o consumo, 
baixou as taxas de juros e os impostos durante a crise.

Os outros países continuam seguindo a receita 
neoliberal de uma década atrás. E os tucanos daqui 
querem nos criticar e nos deslegitimar, enquanto o 
Governo da Presidenta Dilma, com o do Presidente 
Lula, permitiu o crescimento econômico, a geração 
de emprego, a distribuição de renda e o aumento real 
dos salários, como em janeiro vindouro: vai aumentar 
os salários, independentemente da crise.

Portanto, essas medidas da política econômica 
vão dando solidez à economia brasileira por meio de 
investimentos e vão fortalecendo as políticas públicas. 
Na próxima semana, vai-se anunciar a criação de mais 
universidades federais e escolas técnicas federais. 
Vamos votar o PRONATEC. Tudo isso é investimento: 
ciência, tecnologia e educação, para projetar este País 
como grande Nação.

É com esse horizonte que estou comprometido. 
É nesse horizonte que se legitima o Governo da Pre-
sidente Dilma. Há problemas e irregularidades? Vamos 
combatê-los.

Na Oposição ou no Governo, ao mesmo tempo, 
vejo Deputados defendendo a PEC 300. Eu também 
voto a favor da PEC 300 – voto a favor dela porque 

tenho compromisso. Mas é preciso falar com os Go-
vernadores, como o do meu Estado, que não querem 
pagar 1.187 reais para os professores. Recorreram à 
Justiça para impedir de pagar o piso dos professores, 
que é de 1.187 reais.

Com certeza, vão recorrer à Justiça para não pa-
gar o piso dos policiais e dos bombeiros, porque nem 
a educação é prioridade.

 O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB-MA. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, meu amigo 
Deputado Inocêncio Oliveira, grande jequitibá desta 
Casa; Deputado Mauro Benevides; Sras. e Srs. De-
putados; meus cumprimentos. Assomo a esta tribuna 
na tarde de hoje para agradecer a todos os Deputa-
dos a maneira generosa e bondosa como receberam 
a nossa ideia.

Chega aqui um grande craque, Renan Filho, que 
fez parte de uma equipe de 38 Deputados que daqui 
saíram e foram ao Maranhão para promover o jogo da 
solidariedade.

Sr. Presidente, temos hoje a satisfação de vir a 
esta tribuna para dizer que há 14 Estados inscritos 
nesse jogo. Ontem eu estive com o Presidente Marco 
Maia, que me pediu que priorizássemos o Estado do 
Rio Grande do Sul com esse empreendimento da so-
lidariedade, que tem várias funções.

Meu caro Vereador Francisco, do meu querido 
Estado do Maranhão, São Luís, que muito nos honra 
nesta Casa, a finalidade é unirmos o Parlamento Es-
tadual com o Federal. Trata-se de uma das ideias que 
trouxemos a esta Casa, porque muitos assuntos que 
são tratados nesta Casa precisam ser tratados nas 
Assembleias Legislativas de todos os Estados.

Vimos a união do Parlamento Estadual com o 
Federal. Aproveito a oportunidade para agradecer a 
cada um dos Deputados Estaduais do Maranhão, meu 
Estado. E o faço na pessoa do Presidente Arnaldo 
Melo, que tão bem nos recebeu. Agradeço igualmen-
te à Governadora Roseana Sarney a capacidade de 
entender o objetivo da nossa ida ao Maranhão. Foram 
38 Parlamentares. Foi algo muito bonito.

O melhor é que vimos a necessidade que temos 
de acudir a APAE. Nós temos a necessidade de ver 
com outros olhos o Hospital do Câncer.

Eu vi os Deputados Romário, Tiririca e Popó, 
grandes ídolos nacionais, de popularidade, chorando. 
Estamos nesta Casa, e eu via, como Senador, Deputado 
e homem público, a edificação. Trabalhávamos sempre 
para edificar prédios, para edificar isso ou aquilo, sem 
olhar exatamente o homem, o ser humano, principal-
mente o que precisa da nossa atenção.

Nós chorávamos quando víamos a cena de uma 
criança, tomando soro, abraçar o seu ídolo Tiririca – 
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parecia que tinha ficado boa da noite para o dia. Aquilo 
mexeu muito com o nosso coração. Quero que essa 
caravana, a caravana da solidariedade humana, faça 
exatamente isso pelo Brasil.

Sr. Presidente, quero dizer a V.Exa. que foi um 
gesto maravilhoso desta Casa, e não vamos parar. 
Vamos sair em busca de mais popularidade com a 
população brasileira, sentir na pele, na carne, aquilo 
que sentimos naquela oportunidade.

Finalmente, quero dizer que a Governadora Ro-
seana Sarney está de parabéns por fazer uma rodovia 
no Maranhão necessária ao Estado. Doa a quem doer! 
Sabem por que estão dizendo que ela está fazendo a 
rodovia? Porque mexeu com eles. Aquilo era para o 
Prefeito. O Deputado Domingos Dutra veio aqui por-
que, em vez de trabalhar para o PT, está trabalhando 
para o PSDB. É aquilo que eu havia dito nesta Casa. 
Essa estrada vai beneficiar o Maranhão, principalmen-
te São Luís.

Portanto, temos de dar os parabéns à Governado-
ra Roseana Sarney. Parabéns, Governadora Roseana 
Sarney. Vá em frente, contra tudo e contra todos! Porque 
é para o bem da sociedade de São Luís do Maranhão.

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

cedo a palavra ao Sr. Deputado Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente Inocêncio 
Oliveira, Sras. e Srs. Deputados, senhores telespecta-
dores da TV Câmara, com vistas voltadas para propi-
ciar condições mais estimulantes à indústria nacional, 
a Presidente Dilma Rousseff, durante concorrido evento 
no Palácio do Planalto, anunciou a edição da medida 
provisória destinada a impulsionar aquele importante 
segmento responsável por percentual expressivo do 
Produto Interno Bruto do País.

A Medida Provisória nº 540, de 2 de agosto de 
2011, acha-se nesta Casa, e até o dia de hoje podem 
ser apresentadas emendas para corrigir omissões des-
favorecedoras de setores igualmente vitais em nossa 
estrutura de expansão das atividades produtivas.

No meu Estado, os industriais da castanha de 
caju movimentaram-se junto às lideranças parlamen-
tares no sentido de serem contemplados equanime-
mente, já que empregam contingente de mão de obra 
superior a 25 mil empregos diretos, além de alguns 
milhares de indiretos.

Diante disso, alguns Parlamentares, comigo à 
frente, identificando a constatação omissiva a que 
chegaram em face do lapso registrado, entenderam 
apresentar três emendas à iniciativa do Executivo, a 
seguir discriminadas:

Primeira emenda:

“Art. 22. Ficam acrescidos os seguintes 
parágrafos ao art. 6º da Lei 10.833 de 25 de 
dezembro de 2003:

§ 5º Para as Regiões Norte e Nordes�
te, os créditos a que se refere esta lei serão 
liberados no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
após a entrega dos documentos e arquivos 
digitais à Receita Federal do Brasil (RFB) do 
período de apuração;

§ 6º A totalidade do estoque de crédi�
tos referentes às contribuições sociais para o 
PIS/PASEP e COFINS aos exportadores das 
Regiões Norte e Nordeste existentes na data 
de entrada em vigor desta medida provisória 
será paga em 24 (vinte e quarto) parcelas 
iguais mensais, com base no excesso de ar�
recadação federal.”

A emenda está devidamente justificada.
A outra emenda diz o seguinte:

“O § 2º do art. 2º da Medida Provisória 
nº 540, de 2 de agosto de 2011, passa a ter a 
seguinte redação:

§ 2º O Poder Executivo poderá fixar o 
percentual de que trata o § 1º entre zero e 3% 
(três por cento), bem como poderá diferenciar 
o percentual aplicável por setor econômico, 
tipo de atividade exercida e região.”

Essa emenda, igualmente, está justificada, com 
argumentos que acreditamos serem plenamente con-
vincentes.

Terceira emenda:

“Inclua�se o seguinte parágrafo ao art. 2º 
da Medida Provisória nº 540, de 2 de agosto 
de 2011:

§ 9º Para as Regiões Norte e Nordeste, 
o percentual de que trata o § 2º será de 3% 
(três por cento).”

Nessa justificativa, Sr. Presidente, está destaca-
do que a terceira emenda, que ora apresentamos, tem 
por objetivo dar tratamento diferenciado às regiões 
de menor desenvolvimento econômico do País, em 
atendimento ao que determina a Constituição Fede-
ral, especialmente no inciso III do art. 3º, Título I (Dos 
Princípios Fundamentais), que diz: 

“Art. 3º Constituem objetivos fundamen�
tais da República Federativa do Brasil:

(...)
III – Erradicar a pobreza e a marginali�

zação e reduzir as desigualdades sociais e 
regionais.”



Agosto de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 12 40875 

Está em consonância, portanto, com o programa 
federal de erradicação da miséria e inclusão social e, 
ainda, com o esforço de garantir sustentabilidade às 
regiões do semiárido brasileiro e a Amazônia.

Portanto, Sr. Presidente, são essas as emendas 
que vários Deputados entenderam apresentar à consi-
deração desta Casa, através da Comissão e do Relator 
respectivo. Ao apresentar o seu trabalho, nós espera-
mos que, pela justeza de que se revestem todas essas 
três emendas, elas venham a ser acolhidas e corrijam 
um equívoco, um lapso no texto da Medida Provisória 
nº 540, editado pelo Poder Executivo.

São inovações que nós gostaríamos de ver in-
seridas no texto dessa matéria que é tão importante, 

e, com isso, favorecemos as indústrias instaladas no 
Norte e Nordeste do País.

Portanto, este é um apelo que faço, neste mo-
mento, a todos os 512 integrantes desta Casa, para 
que o texto da medida provisória seja realmente apri-
morado e nós ofereçamos ao País, sobretudo a estas 
duas Regiões, Norte e Nordeste, a oportunidade e o 
melhor apoiamento às suas justas aspirações.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) – Como 
sempre, V.Exa. é o grande pilar do Parlamento!

DOCUMENTO ENCAMINHADO PELO 
ORADOR
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Durante o discurso do Sr. Mauro Bene�
vides, o Sr. Inocêncio Oliveira, 3º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Francisco Escórcio, § 2° do art. 18 do 
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) – Que-
ro anunciar e saudar, em nome desta Casa, o grupo 
de oficiais da Aeronáutica que está aqui no plenário.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) – Com 
a palavra o nosso grande Deputado Benjamin Mara-
nhão, do PMDB.

O SR. BENJAMIN MARANHÃO (PMDB-PB. Sem 
revisão do orador.) – Saúdo o nosso grande compa-
nheiro Francisco Escórcio, que agora está na Presi-
dência, e os demais Deputados presentes ao plenário.

Venho à tribuna para tratar de um tema fundamen-
tal: a regulamentação das Emendas Constitucionais nºs 
55 e 63, trabalho que estamos fazendo na Comissão 
Especial que está tratando do Projeto de Lei nº 7.495, 
de 2006, que cria cargos na FUNASA de agentes de 
combate a endemias e agentes comunitários de saúde. 
Existem 18 projetos de lei apensos a esse projeto. E, 
entre esses 18 projetos de lei apensos, existem diver-
sos projetos que tratam especificamente da questão 
dos planos de carreira para agentes comunitários de 
saúde e agentes de combate a endemias, com a fixa-
ção de um piso nacional.

Temos feito um amplo debate. Na semana pas-
sada, estivemos no Ministério da Saúde com membros 
da Comissão. Há poucos dias realizamos um seminário 
na Câmara dos Deputados, com a presença de cerca 
de mil agentes comunitários de saúde. Estamos rea-
lizando seminários nos Estados, inclusive chamando 
para o debate os Prefeitos Municipais, os Secretários 
de Saúde e também os Governos Estaduais, porque 
entendemos que não é só obrigação da União bancar 
a atenção básica à saúde e o Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde, como estando inserido nisso, 
mas que também é obrigação dos Municípios, através 
da contrapartida. E cobramos do Governo Estadual, 
dentro da própria estrutura tripartite do SUS, que par-
ticipem também do custeio desse piso salarial que 
estamos debatendo.

Estamos construindo uma proposta para atingir 
um piso salarial de 2 salários mínimos para os agentes 
comunitários de saúde, o que hoje daria em torno de 
1.090 reais, sendo fracionado em aumentos progres-
sivos durante 37 meses.

É uma proposta viável. É uma proposta que já até 
levamos ao Ministro da Saúde, é uma proposta que 
queremos debater com o Ministério do Planejamento, 
mas que precisamos, acima de tudo, ter apoio na Câ-
mara dos Deputados.

É uma decisão de governo fazer uma opção para 
que haja maior investimento na atenção básica, princi-
palmente com a valorização desses profissionais que 
estão no Programa Agentes Comunitários de Saúde, 
sendo a base do próprio PSF e de todas as ações de 
atenção básica, e também dos agentes de endemias 
que combatem não apenas a epidemia de dengue, 
que se repete constantemente, podendo a dengue ser 
considerada hoje em dia até uma doença endêmica do 
Brasil, mas também as que estão presentes em outras 
campanhas voltadas justamente para essa atenção 
sanitária da população brasileira.

Estamos nessa luta. Os Deputados estão enga-
jados nisso. Temos a presença constante de agentes 
comunitários de saúde.

Amanhã mesmo, na cidade de Fortaleza, o De-
putado Raimundo Gomes de Matos vai realizar uma 
audiência pública, com a presença de vários Deputados 
da Comissão, para debater o engajamento de toda a 
população brasileira nesse tema do piso salarial dos 
agentes comunitários de saúde.

Também iremos realizar na cidade de João Pes-
soa, no próximo dia 19, um seminário com o mesmo 
objetivo. Estamos com uma ampla agenda de debates 
por todo o Brasil.

Queremos levar esta discussão aos Ministérios, 
colocar este tema na agenda da Câmara dos Deputa-
dos, para que esta Comissão que estamos presidindo 
neste momento possa trazer uma resposta definitiva 
para esses profissionais que tanto fizeram pelo Brasil e 
que inclusive já foram objeto de duas emendas consti-
tucionais visando ao fortalecimento dessas categorias.

Não se faz emenda constitucional para ser letra 
morta. Se foi feita uma emenda constitucional para 
regulamentar a categoria, para validar os processos 
seletivos realizados no passado – e o próprio texto da 
Emenda 3 afirma que será elaborada uma lei para re-
gulamentar o piso da carreira, o piso salarial  –, isso 
não pode ser letra morta.

Temos de fazer com que essa Constituição se 
faça valer, se faça implementar, e através do passo 
seguinte, que é a aprovação de um projeto de lei, 
de um substitutivo que está sendo construído nessa 
Comissão Especial, que visa dar efetividade ao texto 
sancionado através das emendas constitucionais que 
votamos aqui nesta Casa.

Por último, gostaria de me solidarizar com todos os 
policiais militares, com os bombeiros militares, com os 
policiais civis que estiveram na Casa durante os últimos 
dias. Recebemos em nosso gabinete uma comissão 
formada por oficiais, por entidades representativas da 
Polícia Militar do Estado da Paraíba. Queria dizer de 
público que, independente de posição partidária – e 
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não costumo ir contra minha Liderança  –, se minha 
Liderança for contra a votação da PEC 300, estarei 
ao lado dos policiais militares, votando pela PEC 300.

Conclamo nesta Casa todos os Parlamentares 
que são a favor da segurança pública, que são contra 
esse clima de insegurança que atinge todo o Brasil, 
das pequenas às grandes cidades, a que façam um 
grande movimento para que possamos vir a votar esse 
texto da PEC 300 e acabar com essa agonia que afli-
ge a população brasileira, dar condição de trabalho 
aos nossos policiais civis e militares, dotar o País de 
infraestrutura e fazer com que ele enfrente, como a 
Colômbia tem feito, o crime organizado, o narcotráfico. 
O Brasil também poderá vencer tudo isso, mas com 
investimento, com valorização dos seus policiais, com 
engajamento da União, dos Estados e até dos Municí-
pios, para que isso se torne realidade.

Nós poderemos dar o primeiro passo através 
dessa votação do que resta da PEC 300. Que ela seja 
efetivada, e nós possamos valorizar os nossos policiais.

Conclamo todos os Parlamentares a entrarem 
nessas duas lutas: a dos policiais e a dos agentes co-
munitários de saúde de combate a endemias.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. ASSIS CARVALHO (PT-PI. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, com muita alegria, gostaria 
inicialmente de registrar a presença do nosso grande 
Prefeito, meu amigo Francisco Lima, de São João do 
Arraial, Estado do Piauí. S.Exa. nos prestigia com sua 
nobre presença.

Registro também que recebi hoje o Reitor da Uni-
versidade Estadual do Piauí, Carlos Alberto. Envio o 
nosso abraço àquele grande companheiro!

Sr. Presidente, gostaria de destacar que os Go-
vernadores do Nordeste estiveram reunidos ontem 
– juntamente com representantes do meu Estado e 
das Regiões Norte e Centro-Oeste – na residência do 
Governador Agnelo Queiroz, onde dialogaram bastan-
te sobre alguns temas, dentre os quais eu destaco a 
distribuição dos royalties, o que tem nos preocupado 
bastante, já que houve veto presidencial. Caso não haja 
um acordo com certa brevidade, acredito que esse veto 
entre em pauta nos próximos dias no Senado. Acho 
que a maioria dos Parlamentares, entre os quais eu 
me incluo, precisa votar pela derrubada do veto.

É inaceitável, nobre Presidente, admitirmos que 
um bilhete premiado, como é o caso específico da 
questão do pré-sal, seja destinado a um único Estado 
da Federação. Isso não faz bem nem a Alagoas, nem 
ao Maranhão, nem ao Piauí, nem às brasileiras e aos 
brasileiros.

Quero, portanto, manifestar minha posição, re-
afirmando que hoje eu fui indicado pelo meu partido 

membro de uma Comissão desta Casa que tratará 
desse ponto. Desde já, quero dizer ao povo brasileiro 
que aqui estou manifestando minha posição: é inacei-
tável deixar concentrado recurso tão elevado em um 
único Estado.

Outro ponto que quero destacar, Sr. Presidente, 
é que, na condição de membro da Comissão de Fi-
nanças e Tributação e também como Presidente da 
Subcomissão de Assuntos Federativos, nós nos reu-
nimos hoje com o nosso Vice-Presidente da Subco-
missão, Jean Wyllys, e toda a nossa equipe técnica, 
para pautar vários temas que estão nos incomodando 
bastante. Um dos temas é a questão da partilha dos 
fundos que cabem a Estados e Municípios.

Nesse ponto, gostaríamos de destacar, de forma 
especial, uma grande injustiça: a situação do ICMS. 
Como consta da nossa Constituição – e temos, inclu-
sive, um projeto do Deputado Efraim tramitando nesta 
Casa  –, nós estamos dialogando também quanto a 
este ponto. Não podemos concordar em que, apesar 
de os Estados mais pobres da Federação também 
serem Estados consumidores, hoje, com o advento 
do grande crescimento das compras eletrônicas via 
Internet, correio ou outros meios, esses recursos fi-
quem novamente concentrados tão somente no Esta-
do de origem. Assim, estamos em luta no sentido de 
democratizar a distribuição dessas riquezas. Nós não 
concordamos em que a distribuição da riqueza, num 
Estado federado como o nosso, continue concentrada 
nos grandes centros. É preciso olhar o nosso País pelo 
Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, enfim, 
por todas as Regiões, e não apenas por uma.

O modelo distributivo do ICMS, como é apre-
sentado hoje para a compra eletrônica, traz elevados 
prejuízos aos consumidores das Regiões mais pobres 
deste País. Nós não poderemos pensar num país sem 
miséria, num país grande, se toda a riqueza não for 
distribuída de forma equitativa, olhando-se, sobretu-
do, aqueles Estados mais prejudicados nessa relação 
comercial.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que meu discurso 
seja publicado nos Anais desta Casa, para que a gente 
possa lutar por todo o nosso País.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, primeira-
mente, merece destaque a ação do Presidente desta 
Casa, Marco Maia, pela construção de um calendário 
de votação que traz em seu bojo uma agenda positiva 
que vai dar a este Parlamento a oportunidade de cumprir 
seu papel e votar matérias que interessam à sociedade 
brasileira. São temas tão polêmicos quanto urgentes e 
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necessários; pautas que não podem mais esperar, como 
a Emenda 29, que regulamenta a questão dos recur-
sos para a saúde pública. Também a PEC do Trabalho 
Escravo, o Super-SIMPLES – que é uma necessidade 
das micro e pequenas empresas – e a reestruturação do 
CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

Esperamos que os líderes todos, mas princi-
palmente os de oposição, possam ter o bom senso 
de viabilizar essa agenda positiva para o Parlamento.

Reunidos ontem na residência oficial do Gover-
nador Agnelo Queiroz, do PT do Distrito Federal, os 
governadores do meu Nordeste, Norte e Centro-Oeste 
mostraram preocupação com essa paralisia relativa à 
aprovação da Emenda 29 e querem a agilização da vo-
tação do veto presidencial ao Pré-sal, que determina a 
partilha dos royalties do petróleo entre todos os Estados.

Fazemos coro aos Governadores que têm a pre-
ocupação de que se possa votar o veto o mais rápido 
possível. Eles precisam saber também quais os impac-
tos da Emenda 29 (que amplia os recursos da saúde) 
e da PEC 300 (que cria um piso nacional para policiais 
militares e bombeiros) sobre o orçamento dos Estados. 
Isso vai, inclusive, contribuir para que se posicionem 
com relação à necessidade de se criar uma contribui-
ção social para a saúde.

Os Governadores estão preocupados com essas 
votações, e esta Casa precisa dar-lhes uma resposta, 
ao tempo em que permite o envolvimento desses ges-
tores na discussão.

Sr. Presidente, trazemos um outro assunto a esta 
tribuna, hoje.

Como membro da Comissão de Finanças e Tribu-
tação e como Presidente da Subcomissão de Assuntos 
Federativos, propomos uma pauta para encaminhar a 
discussão sobre a Reforma Tributária. Mais especifica-
mente, a justa partilha de recursos entre os Estados e 
Municípios federados.

Estivemos reunidos hoje com nosso Vice-Presi-
dente, Jean Wyllys, e nossa assessoria técnica, para 
traçar uma pauta que provoque o Parlamento no debate 
de temas como: a partilha, entre os entes federados, 
dos recursos do FPE (Fundo de Participação dos Esta-
dos) e FPM (Fundo de Participação dos Municípios); a 
dívida pública, que impacta os Municípios, que é onde 
as pessoas moram; o impacto da Internet na relação 
comercial entre os Estados.

Pretendemos discutir com os técnicos do Tesouro 
Nacional, da Receita Federal, com especialistas, en-
fim, questões como a dos recursos retidos de recei-
tas que são base de cálculo na distribuição do FPE 
e do FPM – em especial o SIMPLES Nacional, PAEX 
(Programa de Apoio à Exportação), Parcelamento, Ar-
rematação, Depósitos Judiciais, Dívida Ativa, Parce-

lamento Timemania, FIES (Fundo de Financiamento 
ao Estudante do Ensino Superior) e outros. Ao mesmo 
tempo, almejamos provocar a sociedade para, numa 
grande mobilização, participação nas decisões sobre 
aquilo que interessa a ela. Para tanto, pensamos em 
promover Audiências Públicas, aqui e nos Estados, 
para debater a Reforma Tributária e encaminhar esta 
reforma, juntamente com o Parlamento Brasileiro. To-
mamos essa atividade como missão.

Também é importante acompanhar o andamento 
dos trabalhos, no Senado Federal, sobre os novos cri-
térios dos coeficientes do FPE, haja vista que o STF 
(Supremo Tribunal Federal) considerou inconstitucional 
a atual forma e determinou prazo até 31 de dezem-
bro de 2012 para o Congresso estabelecer um novo 
critério. Esta Casa deve participar dessa discussão, 
promovendo audiência pública com a participação do 
CONFAZ (Conselho Nacional de Política Fazendária) 
e discutir, até mesmo, a possibilidade de inclusão dos 
royalties do pré-sal no rateio do FPE.

Enfim, nossa intenção é possibilitar que a Sub-
comissão de Assuntos Federativos e a Comissão de 
Finanças e Tributação sejam também instrumentos 
populares, canais abertos para o amplo debate deste 
tema que é relevante para todos os brasileiros.

Eram essas nossas manifestações, Sr. Presiden-
te. Muito obrigado.

O SR. PEDRO UCZAI – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PEDRO UCZAI (PT-SC. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, sou Presidente 
da Frente Parlamentar das Ferrovias e quero fazer um 
convite a todos os Parlamentares para participarem de 
seminário nacional sobre tecnologia ferroviária, que 
será realizado na próxima terça-feira.

Dentro da discussão dos tipos de tecnologia fer-
roviária, vamos debater a normatização, a profissiona-
lização e a industrialização.

Quanto à profissionalização, nós iremos trazer 
vários representantes de universidades do País, por-
que estamos hoje com um certo apagão de engenhei-
ros ferroviários no Brasil, em função da experiência 
neoliberal de sucateamento de praticamente todas as 
ferrovias do País na década passada. Agora, que es-
tão sendo retomados os investimentos em ferrovias, 
precisaremos de técnicos e profissionais.

Por isso nós vamos realizar um dia de seminário, 
na próxima terça-feira, para discutir tecnologia ferro-
viária, a fim de colocar o Brasil num patamar funda-
mental, que é o de, além das rodovias e das hidrovias, 
construir novas ferrovias.
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 O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) – Para 
uma Comunicação de Liderança, concedo a palavra 
ao nosso amigo do PMDB, grande Deputado Renan 
Filho, de Alagoas. S.Exa. falará pelo PMDB.

O SR. RENAN FILHO (PMDB-AL. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Deputado 
Francisco Escórcio, que ora preside esta sessão – meu 
dileto amigo, por quem tenho profunda admiração e 
profundo respeito.

Tive a oportunidade, Deputado Francisco Escór-
cio, de ser eleito o Prefeito mais jovem da história do 
meu Município, o meu querido Murici. Tive a honra de 
contar com a presença de V.Exa. na minha posse, re-
presentando o então Presidente do Congresso Nacio-
nal, Senador José Sarney. Portanto, isso estará sempre 
marcado na minha história, na minha vida, sobretudo 
na minha carreira política.

É um prazer subir à tribuna da Câmara, agora 
como Deputado Federal, tendo V.Exa. como Presiden-
te dos trabalhos na tarde de hoje. Meus parabéns! É 
uma grande honra estar aqui.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) – Obri-
gado.

O SR. RENAN FILHO – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, antes de iniciar meu discurso, no qual 
eu irei falar sobre o PRONATEC, gostaria de parabeni-
zar os advogados brasileiros aqui presentes e todos os 
profissionais que exercem a advocacia com o objetivo 
de que se façam cumprir as leis no nosso País. Hoje 
é o dia de comemoração dessa importante categoria.

Assomo à tribuna para manifestar meu apoio ao 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego – PRONATEC, de extrema relevância social 
nas áreas de educação, trabalho e indústria do nosso 
País. Esse programa visa acabar com um problema 
sério no Brasil: a falta de mão de obra qualificada.

Todos sabemos das mudanças que o Brasil ex-
perimentou nos últimos anos, com muitos brasileiros 
saindo da linha da pobreza e melhorando de vida. Mas 
é preciso oferecer condições para que essas pessoas 
possam manter, perenizar esse novo padrão. E isso só 
vai acontecer, Sr. Presidente, através da capacitação 
profissional, para que esses cidadãos possam traba-
lhar, ter um emprego digno e sustentar suas famílias.

A demanda por mão de obra qualificada é ur-
gente, assim como o número de trabalhadores que 
necessitam de capacitação. Através desse programa, 
podemos aliar esses dois fatores ao oferecer educa-
ção profissional e tecnológica a quem precisa e formar 
profissionais para mercados que apresentam escassez 
de mão de obra qualificada.

Serão 8 milhões de oportunidades, entre cursos 
profissionalizantes e bolsas de estudo. Isso significa que 

serão 8 milhões de brasileiros incluídos produtivamente. 
Esse é um grande salto na qualificação profissional da 
mão de obra em nosso País. E isso não será positivo 
apenas para essas pessoas, mas também para o cres-
cimento da nossa economia, do comércio, da indústria, 
já que o objetivo é suprir a demanda do mercado de 
trabalho qualificado. Serão mais pessoas capacitadas 
para contribuir com o desenvolvimento do País.

Para tanto, é preciso construir novas escolas de 
cursos técnicos. A meta do PRONATEC é que sejam 
construídas mais 200 escolas desse tipo até 2014. 
Com isso, saltaremos para 555 escolas técnicas no 
Brasil. Os cursos oferecidos vão variar de acordo com 
a necessidade de cada região, definida em um mapa 
de oportunidades que mostra que tipo de mão de obra 
qualificada necessita cada região.

Sendo assim, o PRONATEC oferece seis subpro-
gramas para ampliar o acesso e a oferta de educação 
profissional e tecnológica. Um deles, o Bolsa Forma-
ção, oferece vagas gratuitas de cursos de curta dura-
ção para o trabalhador e também para os estudantes 
de ensino médio da rede pública, através de cursos 
de formação técnica.

É importante comentar que os trabalhadores que 
passarem a receber a assistência do Programa de 
Seguro-Desemprego terão que comprovar matrícula e 
frequência em algum dos cursos do Bolsa Formação 
Trabalhador. Mesmo recebendo assistência financeira 
do Governo, o beneficiário fica condicionado a continuar 
estudando, fator decisivo para o sucesso do programa 
em nossa opinião.

Outra vertente interessante é o FIES Técnico, que 
amplia o Fundo de Financiamento Estudantil, ofere-
cendo linha de crédito para facilitar o acesso a cursos 
técnicos e profissionais em instituições privadas, por 
meio de empréstimos pessoais feitos diretamente ao 
estudante que deseja fazer um curso técnico, e per-
mitir que ele possa começar a pagar depois de forma-
do. Também contempla os empresários que desejam 
capacitar seus trabalhadores, melhorando também a 
qualificação técnica dos profissionais do comércio, in-
dústria e serviços já empregados.

Além disso, serão ampliadas as vagas da Rede 
Federal de Educação Profissional e Tecnológica e 
melhoradas as estruturas físicas, os equipamentos e 
o número de vagas do Sistema S – SENAI, SENAC, 
SESI E SESC. Também serão oferecidas 3,5 milhões 
de bolsas de estudo em instituições particulares. Dessa 
forma, aumentamos o número de profissionais quali-
ficados ao expandir o PRONATEC também para as 
instituições fora da rede pública.

É imprescindível explicitar o fomento do ensino 
à distância aos estudantes egressos do ensino médio, 
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tão importante para aqueles estudantes que têm difi-
culdade de acesso a instituições de cursos profissio-
nalizantes. Hoje, com o avanço da Internet, o programa 
não poderia deixar de contemplar aqueles que buscam 
a facilidade e agilidade do ensino pelo meio virtual.

Essa inclusão produtiva, Sr. Presidente, pela qual 
o cidadão aprende a exercer uma função que lhe ga-
ranta o sustento, é fundamental para que as pessoas 
possam sair da pobreza sem depender de benefícios 
financeiros do Governo. É por isso que haverá uma in-
tegração entre o Bolsa Família e o PRONATEC, para 
garantir que aquele que recebe o repasse de recursos 
também tenha acesso a cursos profissionalizantes e 
oportunidade de se capacitar.

Não posso deixar de citar os exemplos do meu 
Estado, onde sete escolas técnicas do IFAL – Instituto 
Federal de Alagoas estão sendo construídas e inau-
guradas, nos Municípios de Maragogi, São Miguel dos 
Campos, Murici – como disse antes, onde fui Prefeito  
–, Santana do Ipanema, Penedo, Arapiraca e Piranhas, 
somando-se às quatro escolas já existentes: Satuba, 
Marechal Deodoro, Maceió e Palmeira dos Índios. Já 
é um grande avanço. Entretanto, é preciso que novas 
escolas técnicas sejam construídas para que uma rede 
estadual de ensino profissionalizante seja consolidada, 
permitindo que o povo alagoano se qualifique ainda 
mais para o mercado de trabalho.

Considerando, portanto, o objetivo do programa 
de ampliar a oferta de educação profissional e tecno-
lógica, é preciso democratizar o acesso a quem real-
mente não pode pagar, seja ampliando o número de 
vagas da rede pública ou formando convênios e acor-
dos com as instituições privadas. O mais importante 
mesmo é que seja facilitada a entrada dos alunos de 
ensino médio da rede pública aos cursos técnicos e 
profissionalizantes. E ainda, que seja oferecida uma 
chance aos trabalhadores interessados em se capaci-
tar, mas que infelizmente não podem pagar pela capa-
citação, ou seja, fazer um investimento em seu futuro.

Como disse a Presidenta Dilma no lançamento do 
PRONATEC, é preciso focar na capacidade de nossos 
trabalhadores se quisermos transformar o Brasil em 
um país que agregue valores.

Acredito que a formação de mão de obra qualifi-
cada é essencial para o desenvolvimento real da nossa 
economia e da qualidade de vida dos trabalhadores que 
ainda não têm qualificação profissional. Por isso é fun-
damental capacitar cada vez mais trabalhadores para 
que o Brasil e a nossa economia continuem crescendo.

Por fim, Sr. Presidente, Deputado Francisco Es-
córcio, agradeço a atenção das Sras. Deputadas e dos 
Srs. Deputados. Espero que possamos dar celeridade 
ao andamento da votação do PRONATEC, para que 

as providências no sentido de implementar esse pro-
grama sejam aceleradas, melhorando a vida de tantos 
brasileiros que serão capacitados profissionalmente 
e de tantos empresários que enfrentam dificuldades 
para a contratação de funcionários qualificados para 
cumprir a missão de sua empresa.

Sr. Presidente, Deputado Francisco Escórcio, este 
era o meu pronunciamento sobre o PRONATEC, esse 
importante programa federal que visa a enfrentar a di-
ficuldade de qualificação profissional do nosso País. 
O Brasil é um país que se apresenta para o mundo, 
em tempos de crise, com uma economia doméstica 
sólida, com fundamentos sólidos, onde o trabalhador, 
o cidadão brasileiro, pela recuperação da capacidade 
de salário, pelos programas sociais implantados no 
Governo Lula e no Governo da Presidente Dilma, ga-
rante o consumo interno, doméstico, move as rodas 
da economia e transforma o Brasil em um dos países 
que têm tido mais facilidade para enfrentar as grandes 
crises econômicas.

Por isso, subo a esta tribuna para dizer que o 
Brasil precisa dar continuidade a esses fundamentos, 
precisa continuar com uma economia doméstica forte, 
precisa incentivar a produção. Mas, para tanto, precisa 
capacitar, qualificar o trabalhador, para que possamos 
enfrentar os desafios futuros e transformar a nossa 
economia (uma economia fundamentada basicamente 
na exportação de commodities) numa economia que 
exporte manufaturados e tecnologia, sobretudo com 
valor agregado.

O SR. SARNEY FILHO – Deputado Renan Filho, 
V.Exa. me permite um aparte?

O SR. RENAN FILHO – Eu estou falando como...
O SR. SARNEY FILHO – Ah, não está falando 

pelo Grande Expediente, não?
O SR. RENAN FILHO – Desculpe-me, estou fa-

zendo uma Comunicação de Liderança.
O SR. SARNEY FILHO – Ah, desculpe! Eu pen-

sei que era Grande Expediente. Mas o aparte era só 
para parabenizar V.Exa.

O SR. RENAN FILHO – Muito obrigado, Depu-
tado Zequinha Sarney. Seria um prazer ouvi-lo, mas, 
infelizmente, o Regimento não o permite. Ficarei em 
plenário para acompanhar o pronunciamento de V.Exa.

Para concluir, Sr. Presidente, Deputado Francis-
co Escórcio, digo que o nosso País precisa manter os 
fundamentos da sua economia doméstica robustos. 
Para tanto, precisa qualificar o seu trabalhador para 
enfrentarmos os desafios futuros que a economia apre-
senta a todo o mundo.

Sr. Presidente, muito obrigado pela complacên-
cia do tempo. Foi um prazer falar sob a Presidência 
de V.Exa.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Francisco Es-
córcio) – Parabenizo V.Exa. pelo grande tema de seu 
discurso nesta tarde.

 O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) – 
Com a palavra, pela ordem, o Deputado Sarney Filho, 
o nosso Líder do PV.

O SR. SARNEY FILHO (Bloco/PV-MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes de 
tudo, parabéns por estar presidindo esta sessão. V.Exa. 
é um lutador, um trabalhador, um Deputado que repre-
senta muito bem os interesses do povo do Maranhão.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho aqui 
ler uma nota do Partido Verde a respeito da situação 
por que passamos. Informo à Casa que, há meia hora, 
esta nota foi distribuída à imprensa e entregue por mim, 
pessoalmente, à Ministra Ideli Salvatti.

Diz ela:

“NOTA PÚBLICA

PV é contra a paralisia do Congresso
A Bancada do Partido Verde na Câmara 

dos Deputados reafirma seu compromisso in�
condicional com a sociedade brasileira e lutará 
para que o Congresso retome seu papel na 
condução de medidas contra a crise, bem como 
na defesa da moralidade, da transparência e do 
combate à impunidade. Quaisquer iniciativas 
que visem a resguardar o interesse público e 
evitar práticas lesivas ao erário terão, portan�
to, amplo e irrestrito apoio do Partido Verde.

O Congresso Nacional não pode se omi�
tir. A disputa política e interesses fisiológicos 
não podem paralisar a agenda do Congresso 
e, com isso, comprometer tanto o inadiável 
enfrentamento da crise quanto ações efetivas 
de combate à corrupção. O tratamento firme 
dessas ações deve se aprofundar para punir os 
responsáveis e inocentar os que não têm culpa.

É imprescindível que todas as esferas 
de poder estejam fortemente empenhadas em 
garantir a transparência nos gastos públicos, 
o aperfeiçoamento dos sistemas de controle e 
fiscalização e o combate à impunidade.

O PV é contra a paralisia de nossos traba�
lhos. O Congresso” – em particular, a Câmara 
– “tem de cumprir com seu dever de assegurar 
a governabilidade.”

Sr. Presidente, esta é a nota do nosso partido. 
O entendimento é de que a situação mundial é grave, 
é de que o Brasil, embora com sua economia forta-
lecida, embora com enorme diferencial relativamente 
a outros países, com tudo isso, não pode paralisar o 

Congresso Nacional. Não podemos paralisar a Câmara 
dos Deputados neste momento. O Congresso ameri-
cano colocou a forte potência econômica dos Estados 
Unidos em situação difícil. Nós não podemos contribuir 
para que isso ocorra aqui.

Que cada partido assuma a sua responsabili-
dade. O Brasil avançou muito. Não será por questões 
menores que não poderemos efetivar esse avanço que 
conseguimos à custa do forte empenho de gerações.

Sr. Presidente, o PV não faz parte da base go-
vernista, não tem cargos no Governo, embora não 
seja contra a participação dos partidos no Governo. A 
nossa postura é de ajudar a Presidente Dilma neste 
momento difícil, é de dar a ela as condições e a auto-
ridade para que atue nos fóruns internacionais, para 
que os nossos Ministros digam que estão falando em 
nome da Nação.

Em momentos como este, acima dos partidos e 
das ideologias, cabe-nos respeitar o interesse maior, 
que é o interesse pelo Brasil.

Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) – Que-

ro agradecer o gesto carinhoso de V.Exa. em relação 
a mim e dizer que essa nota serve de reflexão para 
todo o Congresso Nacional. O momento é difícil para 
o mundo. Precisamos participar desse entendimento, 
para o bem da governabilidade.

Meus parabéns a V.Exa.
 O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Edmar Arruda, do PSC 
do Paraná, por 3 minutos.

O SR. EDMAR ARRUDA (PSC-PR. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, nobres Deputados e De-
putadas, senhoras e senhores, o PSC faz coro com o 
PV no sentido de que esta Casa dê sua contribuição 
neste momento, em que vivemos uma crise mundial e 
não podemos, de forma alguma, adiar aquilo que pre-
cisamos fazer, que é nossa obrigação fazer.

Mas eu venho a esta tribuna para agradecer a 
forma cortês e carinhosa com que fui recebido hoje 
pelo Secretário da Receita Federal do Brasil, Dr. Car-
los Roberto Freitas Barreto, e por auditores que par-
ticiparam da reunião naquele órgão, ocasião em que 
pudemos conversar sobre um assunto pelo qual tenho 
lutado nesta Casa, para que o Brasil ganhe, que tem 
a ver com a contribuição ao Fundo da Infância e Ado-
lescência – FIA.

Os Srs. Deputados sabem que esse fundo é im-
portante para as nossas entidades assistenciais. A lei 
que foi aprovada no Congresso não estabelece a data 
dessa contribuição. Por meio de normativa da Receita 
Federal, estabeleceu-se que essa doação deveria ser 
feita até o dia 31 de dezembro do ano-base. Aconte-
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ce que, no dia 31 de dezembro, nós brasileiros ainda 
não temos condições de apurar o valor do Imposto de 
Renda. Como essa não é uma despesa a ser deduzi-
da e parte do Imposto de Renda é doado, nós preci-
samos, então, saber quanto vamos pagar de Imposto 
de Renda, para doarmos 6% desse valor.

Então, Sras. e Srs. Deputados, imaginem a quan-
tidade recursos que tem deixado de ficar nos nossos 
Municípios para atender nossas crianças, nossos jo-s para atender nossas crianças, nossos jo-
vens, adolescentes e portadores de deficiência, por 
falta de um dinamismo relativamente à contribuição.

Eu fui muito bem recebido. O nosso Secretário 
da Receita Federal ficou de analisar solicitação feita 
por nós para que a doação desse valor seja feita na 
data da entrega da declaração de Imposto de Renda, 
porque, assim, todo cidadão brasileiro já terá calcula-
do seu imposto.

Por exemplo, se eu tenho de pagar mil reais de 
Imposto de Renda, vou recolher 940 reais para a Re-
ceita Federal e vou doar 60 reais diretamente para o 
Conselho Municipal da minha cidade, valor que será 
destinado para as entidades.

Então, eu venho aqui agradecer à Receita Fede-
ral a reunião que tivemos lá e fazer um desafio para 
que possamos trabalhar juntamente com os Deputa-
dos desta Casa e com os conselhos. Por exemplo, o 
Conselho Federal de Contabilidade tem apoiado essa 
iniciativa. Várias entidades têm apoiado essa iniciativa.

Tenho certeza de que o nosso grande Secretário 
da Receita Federal vai estudar o caso e encontrar um 
caminho para que possamos realmente fazer com que 
esses recursos, 6% do Imposto de Renda, fiquem nos 
nossos Municípios e ajudem nossas entidades.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Boa tarde, Sras e Srs. Deputados, senhoras e 

senhores.
 O SR. LUIZ COUTO – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) – De-

putado Luiz Couto, V.Exa. tem desta Presidência todo 
o carinho e toda a admiração.

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, temos de fazer o combate, o enfrentamento 
permanente, sistemático, republicano e profundo do 
processo de corrupção que se instaura, ou que está 
instalado, no Poder Público. Porque isso vem desde o 
descobrimento do Brasil, quando Pedro Álvares Ca-
bral chegou em nosso País, e quando Pero Vaz de 
Caminha, que não era escrivão, autoproclamou-se 
como tal. Foi ele quem mandou a carta para o rei. E, 
lá no final, depois de beijar as mãos de Sua Alteza D. 

Manuel, ele pede ao rei que traga um genro dele de 
outro lugar de Portugal para a metrópole. Já começa 
aí um arrumadinho. Não é por acaso que os portugue-
ses vieram aqui e trocaram com os índios bugigangas 
pelo ouro e outros produtos.

Então, é um processo sistemático, é uma corrup-
ção sistêmica, histórica, profunda e promíscua, porque 
ela é fortalecida pela lavagem de dinheiro, pela extor-
são, pela propina, pelas fraudes, pelas sonegações 
e, muitas vezes, por aqueles que devem combater a 
corrupção e se calam, ficam no silêncio.

Por isso, quero parabenizar a nossa Presiden-
ta Dilma, que está usando a função de Presidenta 
para fazer com que todos aqueles que estiverem 
cometendo atos de corrupção sejam afastados da 
atividade pública.

Espero, Sr. Presidente, que a partir do próximo 
ano, quando a Lei da Ficha Limpa estiver em vigor, 
que não tenhamos mais candidatos a Vereador ou 
a Prefeito que estejam envolvidos em falcatruas, em 
corrupção, em improbidade, em crimes, para que nós 
comecemos a limpar a atividade política daqueles que 
a utilizam não para exercer um serviço à democracia, à 
população, mas sim para o enriquecimento ilícito, para 
a corrupção, para ganhar dinheiro e para corromper 
as estruturas do nosso poder.

É importante que enfrentemos esse problema. E, 
nesse sentido, a Controladoria Geral da União tem feito 
um belo trabalho, que quero parabenizar, bem como a 
Polícia Federal, a polícia republicana. É importante que 
apoiemos essas ações para que possamos dar um bas-
ta à corrupção em nosso País, nas esferas municipais, 
estaduais e, infelizmente, também na esfera federal.

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

cedo a palavra ao Deputado Wilson Filho, do PMDB 
da Paraíba, que dispõe de 3 minutos.

O SR. WILSON FILHO (PMDB-PB. Sem revisão 
do orador.) – Boa tarde, Presidente e amigo – infor-
malmente, é chamado até de Chiquinho. É um prazer 
tê-lo como Presidente na sessão de hoje. Boa tarde 
a todos os Deputados e Deputadas, a todos os pa-
raibanos e demais brasileiros que nos ouvem ou nos 
assistem neste momento.

Muitas homenagens são realizadas neste plená-
rio. São vários eventos, datas e seres humanos que 
aqui são lembrados, pela importância que tiveram na 
vida de muitos brasileiros.

Hoje é o Dia do Advogado, dos profissionais do 
Direito. Se Deus me permitir, serei um no final do ano, 
vou me formar. Mas hoje venho aqui para homenagear 
o Dia do Estudante.
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Em 11 de agosto de 1927, quando da comemo-
ração dos 100 anos da criação dos primeiros cursos 
jurídicos e sociais do Brasil, foi instituído também o 
Dia do Estudante.

Todos nós aqui presentes, em um dado momento 
de nossas vidas, fomos estudantes. Ansiávamos por 
conhecimento, às vezes na sala de aula, muitos durante 
o próprio decorrer da vida. Sr. Presidente, acredito que, 
na verdade, seremos eternos estudantes, aprendizes 
eternos. Mas hoje as homenagens são aplicadas ao 
estudante formal, aquele que frequenta uma escola.

Todos buscam nas escolas, nos colégios e nas 
universidades o saber. O Brasil necessita, hoje, mais 
do que nunca, voltar-se para a educação, para o en-
sino. Quando vemos a Índia, a Coreia e tantos outros 
países incentivando o ensino, percebemos como es-
tamos nos distanciando desse saber. Não podemos 
mais ficar para trás.

A educação é fundamental. As escolas deveriam 
ser respeitadas. Vários homens vêm lutando por um 
Brasil com mais ensino, ensino de qualidade. Na atua-
lidade temos, por exemplo, no Senador Cristovam Bu-
arque, um incansável guerreiro, que leva o estandarte 
da educação por onde passa.

Algumas vitórias foram alcançadas por esse ver-
dadeiro educador, foi ele o mentor da ideia do programa 
mais conhecido na educação, o Bolsa Escola, que vem 
levando inúmeros brasileirinhos às escolas.

Mas estudantes não são somente os jovens. Há 
homens e mulheres maduros que descobrem no estu-
do oportunidades de vida e razão de viver. Estão em 
escolas, aprendendo a ler; estão em cursos técnicos e 
universidades, batalhando por uma vida melhor.

O estudante traz no peito a esperança, a alegria. 
Ele acredita num porvir de venturas. E isso independe 
de idade.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu sou um 
defensor incansável e ferrenho da educação. Acredito 
que ela deva ser a prioridade de todos os Governos.

O conhecimento é uma necessidade inerente 
ao ser humano. Todos têm o direito de almejá-lo. São 
sonhos e esperanças a serem concretizados. Enfim, 
trata-se de melhorar sua vida e a de outros, como di-
zem os versos de Milton Nascimento e Wagner Tiso:

“Coração de estudante,
Há que se cuidar da vida,
Há que se cuidar do mundo,
Tomar conta da amizade,
Alegria e muito sonho
Espalhados no caminho
Verdes: planta e sentimento
Folhas, coração, juventude e fé.”

Por isso, Sr. Presidente, vamos juntos, vamos 
todos juntos na defesa, com unhas e dentes, com o 
corpo e alma, do investimento de 10% do PIB e de 
50% dos recursos advindos do pré-sal na educação. 
Educação, Sr. Presidente, é prioridade. A Câmara dos 
Deputados deve começar a olhar com mais ênfase 
para a educação.

No Dia do Estudante, parabenizo não só os meus 
conterrâneos, os paraibanos, mas todos os estudantes 
brasileiros, independentemente de idade.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) – Eu 

quero parabenizar V.Exa., que é um misto de Deputa-
do e estudante também.

O SR. WILSON FILHO – E advogado.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) – E 

advogado.
Eu já ia me esquecendo, mas V.Exa. me deu uma 

“colher de chá” para parabenizar todos os advogados 
do País, em especial minha filha, meu genro e minha 
mulher, todos advogados.

 O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) – Com 
a palavra o nosso querido Deputado Júlio Campos, 
do Democratas de Mato Grosso, que foi meu colega 
como Senador e quem eu conheço há muito tempo. 
Foi tudo: Governador, Senador, Deputado, Conselhei-
ro do Tribunal.

O SR. JÚLIO CAMPOS (DEM-MT. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
venho neste instante a esta tribuna manifestar o meu 
total apoio a uma categoria que sai de suas casas 
sem ter hora para voltar. Daqui chamo a atenção para 
a causa daqueles que arriscam suas vidas no comba-
te ao tráfico de drogas, à criminalidade, nas favelas, 
nas currutelas, no interior do meu Estado, em meio à 
troca de tiros nas ruas das cidades, nas madrugadas 
em nosso País.

A rotina deles impõe adrenalina constante pelo 
sentimento de perigo, de vitória e de salvamento. No 
dia a dia, poucos segundos e decisões rápidas são 
determinantes para o sucesso ou a derrota em uma 
ocorrência. Eles colocam as suas vidas como verda-
deiro escudo humano para aplacar a violência de cri-
minosos e, muitas vezes, se dão em resgate pela vida 
de muitos. A essa profissão é inerente o imprevisto, 
e eles nunca sabem se aquele momento em que sa-
íram de casa é o último com sua família. E fazem um 
juramento profissional de defender a sociedade com 
a própria vida.

Por isso, os policiais brasileiros, sejam eles civis, 
militares ou bombeiros, recebem da minha pessoa o 
apoio para a luta que estão empreendendo desde o 
ano passado, que é pela aprovação da PEC 300.
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Queremos fazer um apelo ao eminente Presidente 
desta Casa, Deputado Marco Maia: que, num esforço 
conjunto com as bancadas partidárias, coloque ime-
diatamente a PEC nº 300 na pauta de votação, por-
que só assim é que iremos votar este compromisso 
de melhorar o salário dos nossos servidores da área 
da segurança pública do Brasil.

Deixo o questionamento: quem estaria disposto 
a pagar com a vida pela segurança pública do País? 
São poucos. Infelizmente, muitos ainda jovens, que 
sequer aproveitaram o convívio com a família, têm 
suas vidas ceifadas precocemente no exercício da 
profissão de policial.

Por isso, quero me solidarizar com os bombei-
ros do Brasil, com os policiais brasileiros, e dizer que, 
mesmo que seja feito um acordo para a implantação 
da PEC a partir do ano que vem, queremos que a PEC 
300 seja uma realidade ainda neste ano, pois só assim 
daremos o estímulo para que os nossos policiais es-
tejam mais preparados e motivados para que o Brasil 
tenha uma segurança perfeita na Copa do Mundo, em 
2014, e nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016.

Não é possível que o salário que está sendo 
pago hoje seja justo. Essa é a reivindicação dos nos-
sos policiais.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho 
hoje a esta tribuna manifestar o meu total apoio a uma 
categoria que sai de suas casas sem ter hora para 
voltar. Dou aqui minha atenção à causa daqueles que 
arriscam suas vidas no combate ao tráfico de drogas, 
à criminalidade, nas favelas, nas currutelas, em meio à 
troca de tiros nas ruas das cidades, nas madrugadas em 
nosso País. A rotina deles impõe adrenalina constante 
pelo sentimento de perigo, de vitória, e de salvamento. 
No dia a dia deles, poucos segundos e decisões rá-
pidas são determinantes para o sucesso ou a derrota 
em uma ocorrência. Eles colocam as suas vidas como 
verdadeiro escudo humano para aplacar a violência de 
criminosos e muitas vezes se dão em resgate pela vida 
de muitos. A essa profissão é inerente o imprevisto, e 
eles e elas nunca sabem se aquele momento em que 
saem de casa é o último com sua família.

Um juramento profissional lhes condicionam a 
defender a sociedade com a própria vida, mas todo 
policial militar já sabe que a sua vida não lhe perten-
ce, pois são chamados como guardiões da integridade 
física de cada um de nós.

Temos que valorizar essa profissão que muitos 
policiais exercem com tanta dedicação, abnegação e 
excelência. Essas categorias que tanto se esforçam em 

prol do próximo merecem um salário mais digno que 
lhes permitam ter melhor qualidade de vida.

Como membro da Comissão Especial de Segu-
rança Pública e representante não só de Mato Grosso, 
mas do Brasil, e reconhecendo o valor dessas profis-
sões, defendo que a PEC 300 seja colocada em pauta 
para apreciação do Plenário. 

Abraço esta luta.
Deixo o questionamento: quem estaria disposto 

a pagar com a vida pela segurança pública do País? 
São poucos.

Infelizmente, muitos, ainda jovens, que pouco 
aproveitaram o convívio com a família, e outros que 
ainda não compuseram uma família, são ceifados pre-
cocemente no exercício da profissão e na defesa do 
bem comum – a segurança. Pois saem de casa tanto 
para ocorrências simples, como um desentendimen-
to entre casais, onde às vezes o caminho pode ser a 
conciliação, como também para intervir em um assal-
to a banco.

Outra merecida profissão que também deve ser 
reverenciada por seu prestígio e entrega é o efetivo do 
Corpo de Bombeiros, que enfrenta sol, chuva, fogo, 
situações de desabamento, de acidente, na busca de 
resgatar a vida de muitos. Esses, indiscutivelmente, 
também devem ser retribuídos pelo amor à vida, pela 
humanidade com que fazem seu trabalho, e, portanto, 
merecem ser alvo da justiça salarial para darem uma 
vida mais digna a seus familiares, para tanto com a 
aprovação de um piso salarial nacional para policiais 
e bombeiros que se equipare aos salários pagos a 
essas categorias no Distrito Federal.

Uma das minhas promessas de campanha foi 
lutar pela aprovação da PEC 300. Então, temos de 
buscar a justiça para essas duas categorias, por esses 
abnegados profissionais, o policial militar e o soldado 
do Corpo de Bombeiros, que servem ao Estado bra-
sileiro e aos Governos Estaduais.

O Brasil tem que oferecer melhores salários àque-
les que fazem a segurança da população, principal-
mente agora quando que o Brasil se habilita a ter aqui 
uma Copa do Mundo, em 2014, e as Olimpíadas do 
Rio de Janeiro, em 2016.

No entanto, o salário que os profissionais do Cor-
po de Bombeiros recebem no Rio Janeiro, por exemplo, 
é de R$960,00, piso que varia de acordo com a loca-
lidade; já em Sergipe, o valor pago a esses policiais é 
de R$3.200,00, valor que deveria ser seguido.

Quando fui governador de Mato Grosso, o policial 
militar ganhava um salário melhor do que ganha hoje; 
e, atualmente, Mato Grosso é um estado extremamente 
rico perto de alguns Estados brasileiros, porque hoje 
é o maior produtor de grãos no País.
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Então colegas Parlamentares, vamos refletir e 
nos mobilizar para colocarmos em votação essa PEC 
que tramita aqui desde 2008, e que já foi aprovada em 
primeiro turno. Aqui convido também os representan-
tes da categoria, para que possamos juntos alcançar 
essa conquista.

Contem com meu apoio irrestrito!
Sem mais, obrigado, Sr, Presidente.
 O SR. AMAURI TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) – Tem a 

palavra V.Exa., nosso grande Deputado do PT da Bahia.
O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Francisco Es-
córcio; meu amigo Deputado Renan; meu Presidente 
José Augusto Maia, da nossa Frente Parlamentar; De-
putados Wilson Filho e Luiz Couto e demais Parlamen-
tares presentes nesta Casa; senhoras e senhores que 
nos estão vendo pela TV Câmara ou nos ouvindo pela 
Rádio Câmara, eu quero primeiro exaltar os homens 
que aqui têm demonstrado grandeza.

Exalto a posição do Deputado Sarney Filho, que 
disse que, em momento de crise, não é para se fazer 
tensionamento político à toa. Exalto a postura do meu 
amigo Deputado Chico Alencar, que ontem disse aqui 
que faz oposição ideológica, e não oposição irrespon-
sável para bloquear as medidas necessárias e expor 
o Brasil a uma crise. Exalto também o Deputado Júlio 
Campos. Inclusive, eu conversei aqui com S.Exa., que 
tem agido como um Deputado equilibrado – S.Exa. 
está ali na cantina nos ouvindo  –, criticou a postura 
de algumas pessoas do próprio DEM.

Não são todos os Parlamentares que estão assu-
mindo uma postura inconsequente, mas há membros 
da Oposição aqui que querem criar uma crise no País 
para instalar uma crise no Governo. Então, querem 
paralisar os trabalhos.

Ontem o Líder do DEM agrediu verbalmente o 
Deputado Marco Maia, que tem adotado postura equi-
librada, postura republicana, postura de diálogo. Presi-
dente Francisco Escórcio, o nosso Presidente Marco 
Maia apresentou uma pauta para dialogar, uma pauta 
ampla, contemplando pontos importantes para todos 
os partidos. Esta Casa tem responsabilidade com o 
País. Há uma crise mundial, e temos, sobretudo, de 
votar matérias que deem suporte à Presidência para 
debelar os efeitos dessa crise no País, para segurar a 
inflação e continuar fazendo o Brasil crescer.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje, Dia 
do Advogado, quero saudar todos os advogados do 
Brasil, o meu amigo Luizinho, de Jacobina, Luiz Ma-
ximiano, Adiel, Miguel Calmon, meus amigos Paulo 
Moreno e Rui Cruz e todos da Procuradoria do Estado 

da Bahia. Saúdo principalmente o Deputado Francis-
co Escórcio, todos os defensores públicos deste País, 
aqueles que fazem a defesa dos mais carentes.

Aproveito esta oportunidade para dizer que pre-
cisamos fortalecer esse órgão de Estado. Devemos 
defender Advocacia Pública também, mas principal-
mente a Defensoria Pública.

Por fim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
digo que gosto de divulgar as coisas da minha terra – 
hoje encontrei um umburanense na Fazenda Malunga, 
o Oberlan. Mandar um braço para o Nato e divulgo a 
Festa Tradicional de Agosto em Umburanas, que se 
realiza nos dias 11, 12 e 13, com a presença de Branki-
nho (“meu patrão”) e Canindé. São duas atrações, os 
maiores talentos de Jacobina estarão nessa festa em 
Umburanas e certamente farão a alegria de todos os 
umburanenses e de outros habitantes da região.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Um grande abraço!

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria 
que fosse dada ampla divulgação, nos meios de comu-
nicação desta Casa, da Festa Tradicional de Agosto, 
de 2011, do Município de Umburanas, Bahia.

Aqui vai o meu abraço para o Prefeito Nato e toda 
a população daquele Município.

Sr. Presidente, essa é uma festa tradicional. O 
tema deste ano é agricultura familiar, que é muito im-
portante para o Município, é referência na produção 
de abacaxi e sisal.

Reitero aqui a importância do apoio dos órgãos 
governamentais para a realização desse tipo de evento, 
que, além de movimentar a economia, contribui para 
fortalecer a cultura local.

Reforço o convite feito a toda a população de 
Umburanas, da Bahia e do Brasil.

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) – Com 

a palavra, para uma Comunicação de Liderança, pelo 
Bloco Parlamentar PSB/PTB/PCdoB, o nosso amigo 
Deputado José Augusto Maia, por 8 minutos.

O SR. JOSÉ AUGUSTO MAIA (PTB-PE. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
Deputadas, Srs. Deputados, venho hoje a esta tribu-
na para comunicar aos nobres pares o lançamento da 
Frente Parlamentar Mista de Apoio à Criação de Novos 
Municípios. Por unanimidade dos presentes, fui eleito 
o Presidente da Frente Parlamentar.

A Mesa Diretora foi composta da seguinte for-
ma: Presidente, Deputado José Augusto Maia; 1º 
Vice-Presidente, Deputado Oziel Oliveira, da Bahia; 
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2º Vice-Presidente, Deputado Amauri Teixeira, tam-
bém da Bahia; 3ª Vice-Presidente, Deputada Flávia 
Morais, de Goiás; Secretário-Geral, Deputado Gon-
zaga Patriota, de Pernambuco; Secretário-Adjunto, 
Deputado Pastor Eurico, também do nosso Estado, 
Pernambuco; Secretário Jurídico, Deputado Osmar 
Serraglio, do Paraná; e Tesoureiro, Deputado Zequi-
nha Marinho, do Pará.

Sr. Presidente, o objetivo dessa Frente Parla-
mentar é discutir, junto ao Governo Federal, o envio 
de uma proposta de regulamentação do § 4º do art. 
18 da Constituição Federal, pois desde a edição da 
Emenda Constitucional nº 15, de 1996, quando a com-
petência veio para a esfera federal, não se criam mais 
Municípios no Brasil.

Com o silêncio do Congresso Nacional, ao não 
regulamentar essa emenda constitucional nem criar 
outro dispositivo legal para resolver esse grave proble-
ma, os distritos ficaram impedidos de se desenvolver.

Como o Governo Federal já dispõe de um pré-
-projeto destinado à regulamentação do art. 18 da 
Constituição Federal, decidimos formar essa Frente 
Parlamentar, com a subscrição de mais de 250 Depu-
tados e Senadores, para que, com o apoio dos nobres 
pares, possamos solicitar ao Governo Federal que 
encaminhe o mais rápido possível a este Parlamento 
essa proposta, para que possamos votá-la ainda nes-
te semestre.

Cabe ressaltar que, se a proposta do Governo 
for aprovada como está, beneficiaremos centenas de 
distritos no Brasil.

De acordo com os dados, fica claro que as Unida-
des da Federação que mais se desenvolveram foram os 
Estados que têm o maior número de Municípios, como 
é o caso de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande 
do Sul. Grandes países também contam com grande 
número de Municípios, como é o caso dos Estados 
Unidos da América, que têm 34 mil Municípios; da 
França, com 36 mil Municípios; e da Alemanha, com 
16 mil Municípios.

Nesse sentido, entendemos que os critérios mí-
nimos exigidos pelo Governo Federal possibilitarão o 
desenvolvimento e o crescimento de vários Estados. 
É o caso do meu Pernambuco, Estado que represento 
no Congresso Nacional. 

Para V.Exas. terem uma ideia, em Santa Cruz 
do Capibaribe, cidade na qual nasci, trabalhei e de 
onde fui Prefeito, criamos um polo de confecções, no 
Agreste pernambucano. Refiro-me a dois distritos: um, 
São Domingos de Brejo da Madre de Deus, tem hoje 
mais de 20 mil habitantes – é maior do que a sua sede, 
Brejo da Madre de Deus  –, e o outro, Pão de Açúcar, 
vinculado ao Município de Taquaritinga do Norte, tem 

mais de 10 mil habitantes e se desenvolveu como São 
Domingos. São lugares que têm vida própria, indús-
trias. Pão de Açúcar e São Domingos detêm mais de 
500 indústrias cada um, gerando emprego e renda. 
Possuem postos de gasolina, supermercados, casas 
de construção. Têm vida própria.

Como Pão de Açúcar, em Taquaritinga do Nor-
te, e São Domingos, em Brejo da Madre de Deus, em 
inúmeros Municípios do Brasil, depois do desenvolvi-
mento promovido pelo Governo Lula, que desenvolveu 
o Norte e o Nordeste, muitos distritos cresceram e se 
desenvolveram.

No Pará, há distrito que está a 500, 600, mil qui-
lômetros de distância da sua sede. Imaginem, mil qui-
lômetros! Um cidadão pode levar 12 dias para sair do 
distrito, ir até a sede para resolver algo na Prefeitura, 
por exemplo, e retornar.

Sr. Presidente, tenho conversado com muitos 
Líderes partidários e vejo o interesse de todos em 
resolver esse problema, pois com os critérios certos 
não haverá empecilhos no tocante à aprovação de 
propostas que serão enviadas pelo Governo Federal.

Assim sendo, desde já peço apoio e empenho de 
todos os Parlamentares para que se unam nesta luta 
para libertarmos os vários distritos que pretendem se 
desenvolver, crescer, e estão impedidos por não se 
tornarem cidades.

Na próxima terça-feira, Sr. Presidente, já está 
marcada com a 1ª Vice-Presidente, Deputada Rose 
de Freitas, uma reunião com os Líderes partidários 
– quase todos já comungam essa ideia  –, para que 
possamos mostrar a proposta do Governo, da Frente. 
Os municipalistas de todo o Brasil participaram, nesta 
semana, de reunião com a nossa Frente Parlamentar. 
Mais de 23 Estados compareceram por intermédio 
de seus representantes. Todos estão empenhados na 
luta para transformar seus distritos em cidades, com 
critérios, volto a dizer.

Os critérios já foram adotados pelo Governo Fe-
deral. No Norte, é preciso que haja mais de 5 mil ha-
bitantes. No caso do Nordeste e do Centro-Oeste, há 
uma briga quanto a se estabelecer 7 mil, 8 mil, mas 
vamos chegar a um denominador comum. No Nordeste, 
Municípios que tenham entre 7 mil e 8 mil habitantes e 
tenham condição de se tornar cidades. No Sul, entre 
10 mil e 11 mil. Isso está sendo discutido.

Hoje, existe uma proposta do Governo. Os muni-
cipalistas já a aceitam. A Frente também apoia esses 
critérios. Temos certeza absoluta de que, se o Governo 
mandá-la logo para esta Casa, vamos votá-la e devolver 
aos Estados a competência para criar com autonomia 
os seus próprios Municípios.
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Em seus Estados, os Deputados que conhecem 
as suas realidades podem certamente escolher os 
distritos que têm condições de se tornar cidades, os 
quais não ficarão impedidos de crescer e se desenvol-
ver. Tornarão o Brasil muito mais forte. Como já disse, 
os Estados Unidos, a Alemanha, a França, os maiores 
Estados brasileiros são os que têm o maior número 
de Municípios. Então, quem está errado? Essa é uma 
interrogação que deixo. Está provado que os distritos 
que se tornaram cidades se desenvolveram.

Sou Deputado Federal por Pernambuco, e a re-
gião de Santa Cruz do Capibaribe é o maior polo de 
confecções do Norte e do Nordeste.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que este discurso 
seja divulgado nos meios de comunicação desta Casa 
e no programa A Voz do Brasil.

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

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Sandes Júnior.
O SR. SANDES JÚNIOR (PP-GO. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, estou aqui hoje para juntos celebramos uma 
data especial para uma das mais importantes profis-
sões existentes. Trata-se do 11 de agosto, o Dia do 
Advogado. Esta a data que nós comemoramos – e, 
quando digo nós, refiro-me ao fato de ser Parlamen-
tar e também advogado – surgiu com a instalação dos 
primeiros cursos de Direito em nosso País.

Essa história se confunde com a própria história 
do Brasil independente. Logo após a Independência do 
Brasil, já se realizavam debates na Assembleia Cons-
tituinte, e, depois, na Assembleia Legislativa, em prol 
da criação dos cursos jurídicos. Em 11 de agosto de 
1827 foram criados os primeiros cursos: um em São 
Paulo, outro em Pernambuco, na cidade de Olinda.

Também, já à época, havia o desejo de se criar 
uma instituição que acolhesse e orientasse os advo-
gados, o que aconteceu somente no ano de 1843, 
com a criação do Instituto dos Advogados Brasileiros. 
Esse instituto tinha como principal objetivo constituir 
uma Ordem dos Advogados do Império. Mesmo com o 
projeto de criação apresentado ao Senado, em 1851, 
depois detido na Câmara dos Deputados e discutido 
exaustivamente, a Ordem dos Advogados, durante o 
período do Brasil Império, nunca conseguiu se constituir. 
Foram precisos quase 80 anos para que essa proposta 
se tornasse realidade. Somente após a Revolução de 
1930, instalado o Governo Provisório, em 18 de no-
vembro de 1930, foi criada a Ordem dos Advogados 
do Brasil – OAB. Nessa época, advogados e juristas 
já participavam ativamente da movimentação em tor-
no da renovação e das mudanças na política do País.

Essa atuação se manteve no decorrer do tempo, 
e a OAB teve papel decisivo no processo de redemo-
cratização do País, após a ditadura militar instalada 
no ano de 1964.

A OAB tem a missão de zelar pela ordem jurídi-
ca das instituições, pelo aperfeiçoamento da cultura e 
das instituições jurídicas e pela ampliação dos direi-
tos da sociedade, em geral. O Direito é a ciência das 
normas que regulam as relações entre os indivíduos 
na sociedade. Quando essas relações não funcionam 
dentro das normas estabelecidas, aí entra o trabalho 
do advogado, que é o de nortear e representar clientes 
em qualquer instância, juízo ou tribunal.

Advogar é uma das opções do bacharel em Di-
reito. A outra é a carreira jurídica. O advogado pode 
defender interesses de pessoas ou de instituições, 
privadas ou públicas. Pode especializar-se em Direito 
Administrativo, Civil, Comercial, da Criança e do Ado-
lescente, Ambiental, Internacional, Penal ou Criminal, 
Trabalhista ou Previdenciário e Tributário.

Hoje comemoramos esta data inerente a uma 
profissão fundamental. Atuamos, como já me referi, na 
defesa dos direitos mais elementares do ser humano. 
Também agimos em defesa do interesse público e em 
prol de um Estado cada vez mais democrático.

Parabéns colegas profissionais do direito, e salve 
11 de agosto, o Dia do Advogado!

Muito obrigado.
O SR. HUGO LEAL (PSC-RJ. Pronuncia o seguin-

te discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
o Plano Brasil Maior, lançado pela Presidente Dilma 
no último 2 de agosto, desonera a folha de salários de 
grandes empregadores (confecções, calçados, móveis 
e softwares) e prevê tributos menores na exportação e 
nos investimentos, concedendo também a devolução 
imediata dos créditos do PIS, PASEP e COFINS na 
compra de máquinas e equipamentos.

O Plano, é claro, tem seus méritos e visa a com-
bater o problema do real valorizado e da perda de 
competitividade internacional de nosso setor indus-
trial. O problema é que, ao criar condições diferentes 
para alguns setores, criam-se distorções de mercado, 
prejudicando, a longo prazo, as condições dos seto-
res não contemplados e da economia como um todo.

Felizmente, o Plano prevê a extensão dos bene-
fícios a toda a economia, conforme o resultado dessa 
primeira etapa, que tem entre suas metas aumentar, 
até 2014, os investimentos em capital fixo dos atuais 
18% para 23%; elevar o gasto privado com ciência e 
tecnologia de 0,55% para 0,9%, pelo menos, e aumen-
tar a participação do setor industrial dos atuais 18,3% 
do PIB para 19,5%.
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Melhores resultados poderiam ser alcançados se 
conseguíssemos votar as reformas fiscal, tributária e 
previdenciária, responsáveis por grande parte do Custo 
Brasil e pelo fato de hoje só sermos competitivos no 
agronegócio e na mineração. Até a Índia já tem mar-
cas próprias de automóveis, enquanto o Brasil cada 
vez mais se especializa em produzir carros populares 
e importar carros sofisticados e outros produtos de 
maior valor agregado.

Há muito tempo os líderes empresariais e eco-
nomistas alertam o Governo para a necessidade de 
medidas de forte impacto. Enquanto não se fazem as 
reformas estruturais, planos como o Brasil Maior po-
dem ser eficiente paliativo, desde que não se perca 
de vista a necessidade de providências mais radicais.

Entre as medidas de desoneração dos investi-
mentos adotadas agora, estão o desconto imediato dos 
impostos de aquisição de máquinas para a indústria e 
a regulamentação de medida provisória que permite 
ao Governo aceitar preços até 25% maiores de forne-
cedores com fábricas no País. Essa medida, inspirada 
na legislação dos Estados Unidos, vale para compras 
relativas às áreas de informática, telecomunicações, 
defesa e saúde.

Ora, o Governo brasileiro já é deficitário e só 
mantém suas contas líquidas por causa dos altos juros 
pagos pelos títulos do Tesouro. Um produto nacional 
nem sempre é melhor do que um estrangeiro, e pagar 
até 25% mais por ele, a longo prazo, não faz sentido. 
Pode ser, também, um prêmio à incompetência. Tenta-
tivas anteriores de reserva de mercado só trouxeram 
atraso tecnológico para o Brasil.

Precisamos pensar na conjuntura, mas também 
na estrutura dos problemas brasileiros. É muito bom, 
por exemplo, que a farda e a munição de nossas Forças 
Armadas sejam produzidas no Brasil e não na China. 
Melhor ainda seria se o Brasil pudesse competir em 
preço e em qualidade com os outros países.

Dilma Rousseff sabe que nossa pauta de ex-
portação não pode ficar dependente apenas do agro-
negócio e da mineração, como hoje em dia. O Brasil 
voltou à situação que havíamos deixado na década de 
1980, quando a maior parte das exportações era de 
commodities e não de produtos manufaturados, muito 
mais rentáveis por tonelada e geradores de avanços 
tecnológicos e salários melhores.

Exportando ferro e importando automóveis, ti-
vemos um déficit de 33 bilhões e meio de dólares em 
2010. Esse déficit pode passar dos 50 bilhões de dóla-
res em 2011. O Brasil Maior prevê que até 2014 esse 
déficit esteja 40% menor.

A Receita Federal e a Secretaria de Comércio Ex-
terior foram convocadas a participar de um grupo para 

combater fraudes nas importações. Ora, o problema é 
que, com as atuais dificuldades burocráticas, sempre 
aparecem os “vendedores de facilidades”, a corrupção. 
Nossos portos e alfândegas estão estrangulados; a fila 
de contêineres é imensa, tanto para importar quanto 
para exportar. Nesse ambiente, burocratas de todos os 
níveis se oferecem para ajudar a furar a fila, mediante 
o pagamento de propina.

Senhoras e senhores, o Brasil Maior é um bom 
plano, mas é um plano que mira no urgente e no con-
juntural. Para mirarmos no importante e no estrutural, 
o Governo deve investir, ou criar condições para que 
a iniciativa privada invista, na melhoria de nossa in-
fraestrutura. E nós, por outro lado, devemos apressar 
reformas que estão atrasadas há muito tempo, como 
a tributária e a previdenciária. É melhor realizarmos 
essas reformas agora, em vez de esperarmos até que 
cheguemos à situação em que se encontra a Grécia ou 
a Irlanda, para a qual podemos caminhar se continuar-
mos cuidando do urgente e descuidando do importante.

Muito obrigado.
A SRA. ROSINHA DA ADEFAL (Bloco/PTdoB-

-AL. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna render 
minha homenagem aos magistrados brasileiros pelo 
transcurso do seu dia, comemorado em 11 de agosto.

Também devemos render homenagens, neste dia, 
a todos os advogados, aos estudantes e comemorar 
a criação dos cursos jurídicos no Brasil.

Saúdo a todos os magistrados na pessoa da 
Ministra Ellen Gracie, primeira mulher a ingressar no 
Supremo Tribunal Federal, Corte Máxima do País.

Saúdo os magistrados alagoanos na pessoa da 
Presidenta do Tribunal Regional do Trabalho em Ala-
goas, Desembargadora Vanda Lustosa.

Saúdo os advogados alagoanos na pessoa da 
Vice-Presidenta da OAB Seccional Alagoas, a Dra. 
Raquel Cabús.

Priorizei as mulheres, nesta homenagem, por ser 
uma das metas, em meu mandato, contribuir para que 
se alcance a igualdade de gênero, em sua plenitude.

Penso ser esta uma boa oportunidade para se 
buscar compreender um pouco o difícil mister do ma-
gistrado e, assim, promover maior aproximação entre 
o povo e a magistratura, que abriga, sem dúvida, os 
responsáveis pelo reconhecimento de direitos que, 
mesmo inscritos no âmbito do arcabouço legal, são 
com frequência desprezados, ignorados, o que impede 
a igualdade entre os seres e a dignidade humana. São 
homens e mulheres cuja tarefa é estabelecer o justo, 
o certo, o legal, sem distinção ou privilégio.

Na verdade, vigora por vezes uma visão estereo-
tipada do magistrado, e contribuem para isso algumas 
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bizarras exceções à regra, que aparecem na mídia 
protagonizando situações vexatórias, Sr. Presidente.

Quando essas figuras ganham relevo, alteram a 
percepção da realidade. Na sua absoluta maioria, os 
juízes brasileiros produzem, diariamente, ações im-
prescindíveis, elementares para assegurar cidadania 
ao nosso povo.

Em uma nação plural como o Brasil, a tarefa do 
magistrado se agiganta, porque a ele compete julgar, 
abstendo-se de qualquer conceito moral, de qualquer 
crença ou princípio religioso, de qualquer preceito ou 
preconceito. Cabe-lhe apreender os fatos, para base-
ar-se na lei, na razão, e, ainda que o objeto julgado 
fuja aos padrões convencionais, cumpre a ele não se 
deixar contaminar por influências e opiniões que não 
as ditadas pela Justiça e pelo Direito. Em hipótese 
alguma, Sr. Presidente, o veredito de um juiz pode 
ser uma punição ou um julgamento de caráter moral, 
tampouco obriga-se a estar em consonância com suas 
crenças e convicções.

Havemos de lembrar que, em momentos diver-
sos, o Judiciário brasileiro, atento aos fatos sociais, fez 
valer a lei para excluídos e, assim, deu-lhes visibilida-
de legal, assegurou-lhes seus direitos, promovendo 
avanços na sociedade. Assim foi quando reconheceu 
que parceiros de relações extramatrimoniais também 
tinham direitos e quando constatou que o interesse dos 
menores se sobrepõe a qualquer outro, nas questões 
de família, por exemplo.

A Justiça, nesses e em outros casos, soube ser 
sensível, buscar a solução, estar atenta às emergên-
cias sociais e interpretar a lei, para assegurar a todos 
e a todas os direitos que lhes são inerentes.

Faço questão de ressaltar essas questões, no-
bres colegas, sobretudo porque isso, de certo modo, 
faz compreender melhor o Judiciário, especialmente em 
momentos de decisões polêmicas, como o recente re-
conhecimento das uniões homoafetivas, que, a despeito 
de não serem aceitas ou compreendidas por grande 
parte da população – talvez pela maioria  –, existem 
e, desse modo, não podem ser ignoradas pela Justiça.

Nunca é demais lembrar que a nossa Consti-
tuição Cidadã está longe de se fazer cumprir na sua 
integralidade. Ela preceitua a igualdade, mas a socie-
dade é desigual e injusta; preceitua a liberdade, mas 
há inúmeros grilhões que, embora fisicamente invisí-
veis, aprisionam mais que correntes, nobres colegas.

Por isso, Sr. Presidente, devemos comemorar o 
Dia do Magistrado, a quem cabe, dia após dia, buscar 
o cumprimento da lei brasileira, que preceitua uma 
Nação livre, justa e solidária.

Meus sinceros parabéns a todos os digníssimos 
homens e mulheres que envergam a toga para defen-
der a cidadania de todos nós!

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, abordo 
agora outro tema. Foi com grande satisfação que par-
ticipei do evento Educação Inclusiva – Inclusão ou 
Exclusão: Nada sobre nós sem nós, promovido pela 
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência da OAB-RJ, realizado em parceria com a 
APABB, a ADVERJ, a Associação dos Ex-Alunos da 
Associação Benjamin Constant e da Defensoria Pú-
blica do Estado do Rio de Janeiro.

Considero que foi oportuno e extremamente rele-
vante esse evento, que possibilitou à sociedade expor 
o que pensa aos Parlamentares que lhe representam 
perante o Legislativo Federal.

O tema discutido é extremamente atual e acen-
de paixões. Inicialmente, ressaltamos que o direito à 
educação é um direito humano. Eu diria que é o pri-
meiro dos direitos fundamentais do ser humano, pois 
sem educação não alcança os demais direitos sociais.

Sou a favor de uma educação de qualidade para 
todos! E também sou favorável à educação inclusiva, 
como já deixei claro em pronunciamentos anteriores, 
realizados não só neste plenário. Mas não ignoro a 
importância que a educação especial sempre teve na 
história da educação no Brasil, justamente suprindo 
uma lacuna nunca preenchida pelo Governo, que é 
quem deveria fazê-lo de fato.

É bom que eu ressalte que a entidade que me 
deu o nome político, a Associação de Deficientes Físi-
cos de Alagoas – ADEFAL, é uma entidade de pesso-
as com deficiência que promove a defesa de direitos 
há 30 anos.

Também faz um trabalho de prestação de serviços 
para pessoas com deficiência em saúde, de reabilita-
ção e de paradesporto. Mas nunca incluiu entre seus 
serviços os voltados à educação, e assim fez de forma 
consciente, por entender que educar as pessoas com 
deficiência protegidas entre suas paredes poderia ser 
mais seguro, mas não contribuiria para sua inclusão 
social e sua autonomia.

Cresci recebendo essa orientação, tanto por parte 
da entidade como por parte de minha família. Eduquei-
-me em escolas regulares da rede pública. Nunca estu-
dei em escolas especiais. E penso que isso contribuiu 
para o que eu sou hoje. Mas não posso fazer de meu 
pensamento a regra.

Sou favorável à educação inclusiva, repito, mas 
não posso negar que me doeu na pele a falta de aces-
sibilidade física, a piedade dos colegas, a falta de tato 
dos professores. E essas são coisas que penso serem 
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evitáveis, caso a estratégia de inclusão seja bem ela-
borada e compartilhada.

Todos têm papel fundamental nesse processo.
Precisamos evidenciar o que venho defendendo 

no Congresso Nacional e que vem sendo publicado nas 
notas que saem de meu gabinete: sou favorável a uma 
educação que seja inclusiva e de qualidade, mas que 
respeite os atores sociais envolvidos nesse binômio.

Penso que democracia de verdade é aquela em 
que todos têm espaço para se pronunciar, diretamen-
te ou por intermédio de seus representantes eleitos.

Também penso que a educação inclusiva é um 
caminho sem volta. Ela vai acontecer. Mas, nesse tra-
balho de inclusão, é necessário ouvirmos todos, as 
pessoas com deficiência, pois são elas que têm de 
temperar a velocidade e a intensidade desse processo.

Nada sobre nós sem nós!
Penso que temos de ouvir também os familiares 

das pessoas com deficiência, os professores da rede 
regular de ensino, em quem depositamos todas as 
nossas esperanças, neste momento de transmudação.

Também os profissionais da educação especial 
precisam ter voz nesse processo.

Todos são importantes, todos têm seus saberes 
e experiências, todos serão afetados, de forma direta 
ou transversa. Assim, todos precisam ser escutados.

Nesse processo vemos grupos em conflito. Confli-
tos podem ser resolvidos pela violência ou pelo diálogo. 
Não há dúvida de que a via do debate e do convenci-
mento pacífico é a que precisamos seguir.

Não podemos ignorar que ainda não temos um 
ensino público de qualidade no Brasil e que isso pre-
cisa ser garantido para todos, não somente para as 
pessoas com deficiência.

Não podemos esperar para sempre que a educa-
ção regular esteja preparada para receber alunos com 
deficiência. Mas não podemos simplesmente “desovar” 
as pessoas com deficiência nas escolas públicas re-
gulares, no estado em que elas se encontram, e achar 
que fizemos inclusão na educação, de verdade.

Conheço pessoas sérias envolvidas com a edu-
cação especial, pessoas que dedicaram sua vida ao 
estudo e ao trabalho com pessoas com deficiência, 
pessoas cuja idade não permite mais que elas fechem 
as portas das instituições e iniciem uma nova carreira 
profissional. 

Seus saberes podem – e devem – ser aprovei-
tados no processo de transmudação para a educação 
inclusiva. Por que não?

Independentemente de ideologia, tenham todos o 
meu gabinete como um ponto de apoio, um local para 
informar-se e orientar-se.

Não me negarei a receber quem quer que seja, 
ainda que pense diferente de mim, pois acredito que 
atender ao cidadão que me convoque está acima de 
ideologias. É algo humanitário e é um dever meu, como 
Parlamentar.

Ressalto que este relato diz respeito a mim, De-
putada Federal Rosinha da Adefal. Aqui não trato do 
posicionamento da Frente PcD, a Frente Parlamentar 
em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, 
em nome da qual eu só poderia me pronunciar se o 
tema já estivesse pacificado entre seus integrantes.

Acredito que poderemos avançar em nosso en-
tendimento sobre o tema e melhor aparelhar nossas 
decisões e posicionamentos.

Muito obrigada.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PR-PE. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, apresentei nesta data o Projeto de 
Lei nº 2.002, de 2011, que acrescenta parágrafo único 
ao art. 136 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, com o fim 
de regulamentar o transporte escolar na zona rural de 
quase todos os Municípios brasileiros.

A referida proposição acrescenta o seguinte pa-
rágrafo único ao art. 136 da Lei nº 9.503/97:

“Parágrafo único. Nas zonas rurais, em 
razão do estado precário das vias e dificulda-
des de acesso, de condições emergenciais ou 
extraordinárias, o transporte escolar poderá ser 
efetuado com autorização emitida pelo órgão 
executivo de trânsito do Município, em veícu-
los que não atendam, no todo ou em parte, as 
exigências estabelecidas neste artigo.”

Já na justificação fazemos as seguintes consi-
derações:

A maioria dos Municípios brasileiros que pos-
suem zona rural com vias precárias e acessos difíceis 
encontra sérios problemas em oferecer transporte es-
colar para as suas áreas mais afastadas. Isso ocorre 
em razão das exigências estabelecidas pelo Código 
de Trânsito Brasileiro com relação aos veículos desti-
nados à condução coletiva de escolares.

Na verdade, algumas viagens no interior do País, 
em vias quase intransitáveis, somente podem ser feitas 
em veículos que dificilmente poderiam ser reconheci-
dos como transporte escolar modelo, que circula nas 
cidades.

Diante dessa realidade, e para não deixar sem 
acesso à escola um contingente enorme de crianças e 
adolescentes das zonas rurais, precisamos dispor de 
soluções alternativas que possam garantir um transpor-
te escolar conveniente para determinadas situações.
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Por essa razão estamos apresentando esse pro-
jeto de lei, que estabelece uma ressalva quanto às 
exigências do Código de Trânsito Brasileiro para a 
condução de escolares, quando se tratar das zonas 
rurais nas condições que especificamos.

Pela importância dessa iniciativa para garantir a 
realização do transporte de escolares nas zonas rurais, 
esperamos que seja aprovada pelos ilustres pares.

Muito obrigado.
 O SR. AUGUSTO CARVALHO (Bloco/PPS-DF. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, os rodoviários do Entorno do Distrito 
Federal iniciaram a mobilização para a campanha sa-
larial deste ano. E, uma vez mais, esbarram na intran-
sigente resposta patronal, insistindo na velha tese de 
que somente se concederia melhoria salarial se fossem 
aumentados os preços das passagens.

Uma situação similar se repete por praticamente 
todo o País, na forma como estamos vendo no noticiário 
da imprensa. Com uma ressalva que entendo relevante: 
aqui, em Brasília, o Governador Agnelo se recusou a 
submeter-se a esse tipo de chantagem. E com toda a 
razão, como vamos ver. Há algum tempo – ainda era 
o pobre Governo Sarney – participei de manifestação, 
na rodoviária de Brasília, procurando reforçar as reivin-
dicações dos trabalhadores. Na época, em uma mesa 
de negociações, tomo conhecimento de um dado re-
levante. É que, no preço de uma passagem de ônibus 
urbano, os salários representavam apenas 12% total. E 
isso, apenas, já tornava injustificada a proposta patro-
nal que consistia em somente conceder um aumento, 
digamos, de 30%, se as passagens subissem, pelo 
menos, em percentual idêntico.

Passados esses tantos anos, posso comprovar 
que a situação se repete. Às justas reivindicações tra-
balhistas os empresários da área respondem com a 
necessidade de aumento no preço das passagens. E, 
ontem como agora, em percentual bem acima daquele 
proposto para a correção salarial.

E os governantes estão certos quando se recu-
sam, como o fez nosso Governador, a ceder a uma 
chantagem assim tão daninha aos bolsos da comu-
nidade.

Trago, para reforço do que afirmo, dados relevan-
tes colhidos no Comunicado nº 94 do IPEA – e dos 
mais recentes, pois que datado de 25 do último mês 
de maio –, documento que examina a questão da mo-
bilidade urbana no País.

Para o trabalho foram pesquisadas as maiores 
regiões metropolitanas brasileiras, as mesmas que 
usualmente servem de modelo para definir a situação 
geral do País. O trabalho do IPEA considera os quatro 
maiores insumos que compõem o valor das tarifas de 

ônibus: veículos, acessórios (pneus e câmaras), com-
bustível e salários. E se vê que, num largo período – 
1999 a 2009 –, o combustível (diesel) subiu 72,5%, os 
veículos, 45,5%, os acessórios, 23,8%, enquanto os 
salários tiveram decréscimo de 3,9%.

São dados que, já no primeiro instante, reforçam 
as reivindicações dos rodoviários, uma vez que os 
salários, em nenhum instante – e em prazo recente, 
como mostrei –, seriam causa para a necessidade de 
aumento de passagens. Esses salários, de fato, não 
são os maiores vilões nessa tragicomédia. E os em-
presários do setor, quando querem pressionar os Go-
vernos, apontam exatamente os salários como o maior 
responsável pelo aumento dos custos, sem dizer uma 
palavra sequer quanto a preço de combustíveis, dos 
veículos e tudo o mais. Ou seja, valem-se de um le-
gítimo movimento reivindicatório para aumentar seus 
já gordos lucros.

Parabéns ao Governador do Distrito Federal por 
não se ter submetido a tal chantagem. E que os Go-
vernadores de Goiás, Minas Gerais e de outros Es-
tados tenham essas informações em conta quando 
da decisão sobre essas reivindicações empresariais.

Muito obrigado.
 A SRA. TERESA SURITA (PMDB-RR. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, como coordenadora, na Região Norte, 
da Comissão Especial destinada a promover estudos 
e sugestões de políticas públicas e de projetos de lei 
destinados a combater e prevenir os efeitos do crack 
e de outras drogas ilícitas, a CEDROGA, levo a Rorai-
ma o Seminário sobre o Crack e outras Drogas Ilícitas.

O debate vai acontecer na manhã do próximo dia 
19. Vamos contar com a parceria do Conselho Regio-
nal de Medicina e do Ministério Público de Roraima. 
Meu desejo, com esse seminário, é incluir no debate 
nacional a realidade e as necessidades locais de me-
lhorias do sistema de saúde e da atenção social para 
os dependentes químicos.

Precisamos ampliar esse debate. Por isso convi-
dei especialistas que vão colaborar muito com nossas 
discussões em Roraima. Haverá palestras da Secre-
tária Nacional de Políticas sobre Drogas, Carla Dal-
bosco; do representante da Associação Brasileira de 
Psiquiatria, Emmanuel Fortes; do representante do 
Centro de Tratamento contra o Crack e outras Drogas, 
Pastor Wellington Antonio Vieira; e da representante 
da Fazenda Esperança de Roraima, Procuradora Ana 
Maria de Castro Leite.

Foram também convidados para enriquecer o de-
bate o Governo Estadual, as Prefeituras roraimenses, 
a Assembleia Legislativa de Roraima, representantes 
de instituições públicas e privadas ligadas à infância 
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e à adolescência, representantes dos conselhos esta-
duais e municipais da criança e do adolescente e de 
saúde, a Promotoria de Justiça da Infância e Juventude 
e outras entidades.

O crack é uma questão de saúde pública. Con-
forme matérias divulgadas pela imprensa, com base 
em dados da ONU, existem hoje 1 milhão de usuários 
de crack no Brasil. Pesquisa feita pela Confederação 
Nacional de Municípios mostrou que 98% dos Municí-
pios brasileiros têm dependentes químicos, inclusive 
de crack.

Sras. e Srs. Deputados, quando se trata do cra�
ck, 30% dos usuários morrem, 30% permanecem com 
deficiências crônicas e perdas cognitivas, e somente 
30% dos usuários se curam.

Precisamos agir, envolver a sociedade e o poder 
público para encontrar soluções para esse problema 
e conter o avanço rápido dessa droga. É necessário 
chamar todos para a discussão e usar as boas ideias 
surgidas no debate para propor as políticas públicas 
necessárias.

É preciso acreditar que podemos tirar os jovens 
das drogas; é preciso confiar na capacidade das famílias 
e da sociedade; é importante reconhecer as iniciativas 
bem-sucedidas; é importante que o Parlamento se ins-
trumentalize para legislar com qualidade; é essencial 
que o Estado assuma com vigor o seu papel.

Obrigada.
 O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) – 

Passa-se ao

V – GRANDE EXPEDIENTE

(Não houve oradores)

 O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) – 
Apresentação de proposições.

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 85, DE 2011 

(Dos Srs. Eduardo da Fonte e Sandes Junior)

Altera a Lei Complementar nº 24, de 
7 de janeiro de 1975, que dispõe sobre os 
convênios para a concessão de isenções 
do imposto sobre operações relativas à 
circulação de mercadorias, para regular o 
disposto na alínea g, inciso XII, § 2º do art. 
155 da Constituição Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A ementa da Lei Complementar nº 24, de 

7 de janeiro de 1975, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Dispõe sobre convênios para, mediante 
deliberação dos Estados e do Distrito Federal, 
regular a forma como serão concedidas isen-
ções, incentivos e benefícios fiscais relacio-
nados ao imposto sobre operações relativas 
à circulação de mercadorias e sobre presta-
ções de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação, nos termos 
do art. 155, § 2º, inciso XII, alínea g, da Cons-
tituição Federal.”(NR)

Art. 2º Os arts. 1º ao 4º, 7º, 8º e 11 da Lei Com-
plementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, passam a 
vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 1º As isenções, incentivos e bene-
fícios fiscais relativos ao imposto sobre ope-
rações relativas à circulação de mercadorias 
e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comuni-
cação serão concedidos, ampliados ou revo-
gados, no todo ou em parte, nos termos de 
convênios celebrados e ratificados pelos Es-
tados e pelo Distrito Federal, conforme esta 
Lei Complementar.

Parágrafo único. O disposto neste artigo 
aplica-se a:

I – redução da base de cálculo;
II – concessão de anistia ou remissão de 

caráter não geral;
III – remissão;
IV – subsídio;
V – concessão de isenção em caráter 

não geral;
VI – redução de alíquota;
VII – devolução total ou parcial, direta 

ou indireta, condicionada ou não, do tributo 
ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

VIII – concessão de crédito presumido;
IX – quaisquer outros incentivos ou fa-

vores fiscais ou financeiro-fiscais, concedidos 
com base no imposto referido no caput, dos 
quais resulte redução ou eliminação, direta ou 
indireta, do respectivo ônus.” (NR)

Art. 2° (...).
§ 1º As reuniões realizar-se-ão com a 

presença de, no mínimo, a maioria absoluta 
dos representantes dos Estados e do Distrito 
Federal.

§ 2° A autorização para a concessão e 
a revogação, total ou parcial, de isenções, in-
centivos e benefícios fiscais dependerá, cumu-
lativamente, da aprovação:
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I – pela maioria absoluta dos Estados e 
do Distrito Federal representados; e

II – de pelo menos um Estado de cada 
uma das cinco Regiões Geográficas do País. 
(NR)

(...) 
Art. 3º Os convênios podem dispor que 

a aplicação de qualquer de suas cláusulas 
seja limitada a um ou alguns dos Estados ou 
Distrito Federal. (NR)

Art. 4º Dentro do prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, contados da publicação dos con-
vênios no Diário Oficial da União, e indepen-
dentemente de qualquer outra comunicação, o 
Poder Executivo de cada Estado e do Distrito 
Federal publicará decreto ratificando ou não 
os convênios celebrados, considerando-se 
ratificação tácita dos convênios a falta de ma-
nifestação no prazo assinalado neste artigo.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se 
também aos Estados e ao Distrito Federal 
cujos representantes não tenham compareci-
do à reunião em que hajam sido celebrados 
os convênios.

§ 2° Considerar-se-á rejeitado o convênio 
que não for expressa ou tacitamente ratificado 
cumulativamente:

I – pelo Poder Executivo da maioria ab-
soluta dos Estados e do Distrito Federal; e

II – por pelo menos um Estado de cada 
uma das cinco Regiões Geográficas do País. 
(NR)

(...)
Art. 7° Os convênios ratificados obrigam 

todos os Estados e o Distrito Federal inclusi-
ve os que, regularmente convocados, não se 
tenham feito representar na reunião de deli-
beração. (NR)

Art. 8° (...).
Art. 8º-A. A infração aos dispositivos desta 

Lei Complementar sujeita o infrator às sanções 
do § 3º do art. 23 da Lei Complementar nº 101, 
de 4 de maio de 2000. (AC)

Art. 8º-B. A aplicação do disposto no art. 
8º-A desta lei não elide a aplicação do previsto 
no art. 73 da Lei Complementar nº 101, de 4 
de maio de 2000. (AC)

(...)
Art. 11. O Regimento das reuniões de 

representantes dos Estados e do Distrito Fe-
deral será aprovado em Convênio, na forma 
do § 2º do art. 4º desta Lei.” (NR)

Art. 3° Fica revogado o parágrafo único do art. 8º 
da Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

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

Justificação

O presente Projeto de Lei Complementar visa 
resolver o problema conhecido como “guerra fiscal”: 
concessão de incentivos e benefícios fiscais a em-
presas por Estados-membros, relativas ao ICMS, com 
vistas a atrair emprego, renda e base tributária para 
os respectivos territórios.

Essas disputas entre os Estados afetam nega-
tivamente a harmonia necessária à manutenção do 
princípio federativo.

O constituinte, com o propósito de impedir a dis-
puta tributária entre os Estados-membros, enunciou 
postulados e prescreveu diretrizes gerais de caráter 
subordinante destinados a compor o estatuto consti-
tucional do ICMS. 

Os princípios consagrados pela Constituição para 
o ICMS realçam o perfil nacional de que se reveste 
esse tributo e legitimam a instituição de regramento 
normativo unitário destinado a disciplinar, de modo 
uniforme, essa espécie tributária, notadamente em 
face de seu caráter não-cumulativo.

A Constituição exige lei complementar para re-
gular o modo e a forma como os Estados-membros e 
o Distrito Federal, sempre após deliberação conjunta, 
poderão, por ato próprio, conceder e/ou revogar isen-
ções, incentivos e benefícios fiscais.

O Supremo Tribunal Federal assentou, no julga-
mento das ADI 1.296/PE e ADI 1.247-MC, o entendi-
mento de que a celebração dos convênios interesta-
duais constitui pressuposto essencial à válida conces-
são, pelos Estados-membros ou Distrito Federal, de 
isenções, incentivos ou benefícios fiscais em tema de 
ICMS. Esses convênios – enquanto instrumentos de 
exteriorização formal do prévio consenso institucional 
entre as unidades federadas investidas de competência 
tributária em matéria de ICMS – destinam-se a compor 
os conflitos de interesses que necessariamente resul-
tariam, uma vez ausente essa deliberação intergover-
namental, da concessão, pelos Estados-membros ou 
Distrito Federal, de isenções, incentivos e benefícios 
fiscais pertinentes ao imposto em questão. O pacto 
federativo, sustentando-se na harmonia que deve pre-
sidir as relações institucionais entre as comunidades 
políticas que compõem o Estado Federal, legitima as 
restrições de ordem constitucional que afetam o exer-
cício, pelos Estados-membros e Distrito Federal, de 
sua competência normativa em tema de exoneração 
tributária pertinente ao ICMS. 
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A presente propositura visa atualizar e colocar 
dentro de limites aceitáveis a concessão de isenções, 
incentivos e benefícios fiscais do ICMS.

O Projeto altera o art. 1º da Lei Complementar nº 
24, de 1975, para atualizar o “nome oficial” do ICMS 
que, com a Constituição de 1988 passou a se chamar 
“imposto sobre operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre prestações de serviços de trans-
porte interestadual e intermunicipal e de comunicação”.

Também no art. 1º a propositura, valendo-se do 
previsto na Lei de Responsabilidade, aumenta o rol 
de aplicação da Lei Complementar nº 24, de 1975, 
para procurar definir isenções, incentivos e benefícios.

Outra alteração importante é a prevista no art. 2º 
do Projeto, o qual passa a exigir que o quórum para 
deliberação seja a maioria absoluta das unidades fe-
derativas e que o quórum para aprovação passe a ser 
cumulativamente a maioria absoluta dos Estados e do 
Distrito Federal representados e pelo menos um Estado 
de cada uma das cinco Regiões Geográficas do País.

Trata-se de um avanço importante, pois hoje a 
Lei Complementar nº 24, de 1975, exige aprovação 
unânime.

O Projeto altera, ainda, o art. 8º da Lei Comple-
mentar nº 24, de 1975, que diz respeito às consequ-
ências do descumprimento da lei. Ao invés de punir, 
estamos propondo nos arts. 8ª-A e 8º-B que a Lei 
Complementar determine procedimentos para regu-
larizar a situação. Nesse sentido, estamos propondo 
a aplicação do § 3º do art. 23 da LRF.

Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-
putado Eduardo da Fonte, (PP/PE) – Deputado San-
des Júnior, (PP/GO).

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 86, DE 2011 
(Do Sr. Dr. Grilo)

Altera a Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006, que institui o Re-
gime Especial Unificado de Arrecadação 
de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte – Simples Nacional. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei Complementar altera a Lei Com-

plementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, para 
permitir a inclusão dos consultórios de serviços odonto-
lógicos no Regime Especial Unificado de Arrecadação 
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempre-
sas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional.

Art. 2º O artigo 18 da Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 18.  ................................................
§ 5º-D.  ..................................................
XV – Consultórios de serviços odonto-

lógicos. 
 ...................................................... (NR) 

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na 
data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do 
primeiro dia do mês seguinte à sua publicação oficial.

Justificação

A aprovação da Lei Complementar n° 123/2006, 
que instituiu o Simples Nacional, foi um dos grandes 
feitos do Poder Legislativo nos últimos tempos. Na au-
sência de uma efetiva e desejada reforma tributária, 
esse novo regime de tributação simplificada representa 
um significativo alívio e alento não só para as empresas 
beneficiadas, como para os trabalhadores vinculados 
a essas empresas.

Entretanto, alguns ajustes ainda merecem ser fei-
tos nas regras de adesão ao Simples Nacional. Nesse 
sentido, a alteração que me parece mais urgente a ser 
feita é a inclusão da categoria odontológica, que atu-
almente encontra-se excluída desse regime.

O Estado brasileiro precisa incentivar e favore-
cer a prestação do serviço odontológico. Pessoas com 
dentes bem cuidados têm mais qualidade de vida, 
saúde, autoestima e disponibilidade para o trabalho 
e para o estudo.

Diante do bom momento econômico e inclusivo 
que vemos no Brasil de hoje, não podemos continuar 
sendo reconhecidos como o país dos desdentados.

Não há razão para que o ingresso dos consultórios 
odontológicos no Simples seja vedado. As pequenas 
empresas desse segmento enfrentam enormes difi-
culdades burocráticas e tributárias ao terem de lidar 
individualmente com os diversos e pesados tributos a 
que se veem sujeitas.

Peço, assim, o apoio de todos os nobres parla-
mentares para que façamos justiça aos nossos dentistas 
e revoguemos a injusta discriminação que atualmente 
aflige esses tão importantes profissionais.

Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-
putado Dr. Grilo.

PROJETO DE LEI Nº 2.001, DE 2011 
(Do Sr. Pedro Eugênio)

Dispõe sobre o uso de títulos da dívida 
pública mobiliária federal interna – DPMFi 
em operações de securitização com o ob-
jetivo de financiar projetos de infraestrutu-
ra econômica e social, cria os Certificados 
de Recebíveis de Investimento em Infraes-
trutura – CRII e o Fundo Garantidor dos 
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Certificados de Recebíveis de Investimen-
to em Infraestrutura – FGRII, e dá outras 
providência.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Esta Lei institui normas gerais para o uso 

de títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal interna 
– DPMFi em operações de securitização com o obje-
tivo de financiar projetos de infraestrutura econômica 
e social, que serão explorados na modalidade de con-
cessão comum, patrocinada e administrativa, regula-
das pelas Leis n.° 8.987, de 13 de dezembro 1995 e 
n° 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e nas leis que 
lhes são correlatas.

Art. 2o A securitização é a operação pela qual os 
recebíveis futuros, gerados pela exploração, em regime 
de concessão, de serviços públicos de infraestrutura 
econômica e social, são expressamente vinculados à 
emissão de títulos de crédito pela Sociedade de Propó-
sito Específico – SPE concessionária destes serviços.

§ 1o Para efeito dessa Lei considera-se projetos 
de infraestrutura econômica e social aqueles nomina-
dos nos incisos, I, II, III, IV e V do §1° do art. 1° da Lei 
n.° 11.478, de 29 de maio de 2007, e de mobilidade 
urbana, que sejam executados a partir da vigência 
deste diploma legal.

§ 2o Os novos projetos de que trata o § 1o pode-
rão constituir-se na expansão de projetos já existentes, 
implantados ou a implantar, desde que os investimen-
tos e os resultados da expansão sejam segregados, 
mediante a constituição de SPE.

§ 3o As SPE a que se refere o caput serão neces-
sariamente organizadas como sociedades por ações, 
de capital aberto ou fechado.

§ 4o As sociedades de que trata o § 3o deverão 
seguir, no mínimo, as práticas de governança corporati-
va estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários 
– CVM para as companhias que tenham investimento 
de fundos de investimento em participações.

Art.30 Os títulos referidos no artigo 2o somente 
poderão ser adquiridos por meio do uso de títulos da 
DPMFi, com o devido registro no Sistema Especial 
de Liquidação e Custódia de Títulos Públicos – Selic.

Art.40 O Certificados de Recebíveis de Investi-
mento em Infraestrutura – CRII é título de crédito no-
minativo, representativo de promessa de pagamento 
em dinheiro e constitui título executivo extrajudicial.

Parágrafo único. O CRII é de emissão exclusiva 
das sociedades de propósito específico, nos termos 
do caput do art. 2o desta Lei.

Art. 5o O CRII terá os seguintes características 
e requisitos:

I – nome da sociedade de propósito específico 
emitente;

II – número de ordem, local e data de emissão;
III – denominação “Certificado de Recebíveis de 

Investimento em Infraestrutura”
IV – nome do titular;
V – valor nominal;
VI – lugar do pagamento;
VII – forma escritural;
VIII – data de vencimento ou, se emitido para pa-

gamento parcelado, discriminação dos valores e das 
datas de vencimento das diversas parcelas, a partir 
da entrada de operação do serviço de infraestrutura 
explorado em regime de concessão; 

XIX – deverão ser remunerados por taxa de juros 
pré-fixada ou pós-fixada, vinculada a índice de preço 
ou a taxa Selic, e datas de sua exigibilidade, admitida 
a capitalização; 

XXI – seu prazo de carência não poderá ultra-
passar o prazo de quatro anos; 

XXI – vedação a recompra CRII pelo emissor nos 
dois primeiros anos após a sua emissão; e,

XXII – inexistência de compromisso de revenda 
assumido pelo comprador. 

§ 1o O registro e a negociação do CRII far-se-ão 
por meio de sistemas centralizados de custódia e li-
quidação financeira de títulos privados.

§ 2o As pessoas jurídicas integrantes da SPE 
referidas no art. 2o que não executarem os projetos 
de infraestrutura econômica e social, ficam sujeitas à 
multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total 
das emissões de CRII. 

Art. 6o Os CRII emitidos por SPE, constituída para 
executar projetos de investimento na área de infraes-
trutura econômica e social, terão seus rendimentos 
sujeitos à incidência do imposto sobre a renda, exclu-
sivamente na fonte, às seguintes alíquotas:

I – 0% (zero por cento), quando auferido por pes-
soa física residente ou domiciliada no País ou pessoa 
jurídica residente ou domiciliada no exterior.

II – 5% (cinco por cento), quando auferidos por 
pessoa jurídica tributada com base no lucro real, pre-
sumido ou arbitrado, pessoa jurídica isenta ou optante 
pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tri-
butos e Contribuições devidos pelas Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES NACIONAL. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-
-se CRII emitidos a partir da data da publicação da 
regulamentação desta Lei e a data de 31 de dezem-
bro de 2020.

Art. 7o Os títulos da DPMFi recebidos pelas SPE, 
referidas no art. 2o, em contrapartida à emissão de CRII, 
terão alíquota 0% (zero) de imposto sobre a renda so-
bre seus rendimentos.
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Art. 8o Fica criado o Fundo Garantidor dos Cer-
tificados de Recebíveis de Investimento em Infraes-
trutura – FGCRII, fundo especial por cotas, vinculado 
ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
que terá por finalidade prestar garantia de pagamen-
to dos CRII emitidos para o financiamento de investi-
mento de infraestrutura, conforme prevê o caput do 
art. 2o desta Lei.

§ 1o Fica a União autorizada a integralizar as cotas 
do FGCRII, tendo em vista constituir seu patrimônio:

I – com até vinte por cento (20%) das reservas in-
ternacionais administradas pelo Banco Central do Brasil;

II – com recursos do Fundo Fiscal de Investimen-
to e Estabilização – FFIE, instituído pelo art. 7° da Lei 
n.o 11.887, de 24 de dezembro de 2008.

§ 2o O FGCRII será administrado e representado 
judicial e extrajudicialmente por instituição financeira 
controlada diretamente pela União, com observância 
das normas a que se refere o inciso XXII do art. 4° da 
Lei n.° 4.595, de 31 de dezembro de 1964. 

§ 3º A instituição financeira referida no § 2° des-
te artigo será o agente fiduciário no exterior das cotas 
integralizadas com as reservas internacionais, e terá 
responsabilidade do pagamento, em conta aberta no 
exterior pelo credor, na hipótese de inadimplência da 
SPE emissora do CRII. 

§ 4o O estatuto e o regulamento do FGCRII será 
estabelecido por Decreto do Presidente da República.

Art. 9o O § 1° do art. 2° e o § 3° do art. 7° da Lei 
n° 11.887, de 24 de dezembro de 2008, passam a vi-
gorar com a seguinte redação: 

“Art. 2o  ..................................................
§ 1º É vedado ao FSB diretamente con-

ceder garantias. 
 ..................................................... ”(NR)
“Art. 7o  ..................................................
§ 3o O FFIE terá por finalidade promover 

a aplicação em ativos no Brasil e no exterior, 
com vistas na formação de poupança pública, 
mitigação dos efeitos dos ciclos econômicos, 
fomento a projetos de interesse estratégico do 
País localizados no exterior e garantir o paga-
mento de CRII emitidos para o financiamento 
de investimentos de projetos de infraestrutura 
econômica e social. 

 ..................................................... ”(NR)

Art.10. O Poder Executivo regulamentará o dis-
posto nos arts. 2o a 7o desta Lei.

Art. 11. Essa Lei entra em vigor da data da sua 
publicação.

Justificação

São conhecidas as deficiências da infraestrutura 
econômica e social do País. Com todo esforço feito pelo 
Governo Federal para aumentar os recursos orçamen-
tários destinado ao investimento nas diferentes áreas 
de infraestrutura, as carências são ainda imensas. 

A título de exemplo, o total de investimento esti-
mado requerido somente em infraestrutura de trans-
portes é R$ 370 bilhões, segundo estudo recentemente 
divulgado pelo IPEA. O investimento em transporte e 
logística previsto no PAC I é de R$ 90,8 bilhões. Com o 
lançamento do PAC II se prevê adicionalmente a inver-
são de R$ 109 bilhões. O investimento total previsto no 
PAC I e II é de R$ 199,8. Fica evidente que os recursos 
públicos e privados previstos no PAC I e II ficam ainda 
muito aquém das necessidades de investimento nos 
setores de transporte do País. 

Os setores cujos investimentos previstos no PAC I 
e II ficam mais distantes de atender as suas necessida-
des são, em ordem decrescente, aeroportos, rodovias, 
portos e ferrovias. Faltariam ainda recursos da ordem 
de R$ 170,2 bilhões para atender as necessidades 
estimadas de investimento para remover os gargalos 
de infraestrutura de transporte, que obstaculizam o 
crescimento sustentável do País.

Não se pode deixar de reconhecer o esforço da 
União e de suas empresas estatais para aumentar os 
seus investimentos a partir de 2006. A estimativa é que 
o investimento da União mais empresas estatais fede-
rais do setor produtivo tenha atingido 3,26% do PIB, 
em 2009. Entretanto, esses investimentos apresentam 
significativa concentração nos setores de petróleo e 
gás, em razão do grande peso da Petrobrás. Essa 
empresa e suas subsidiárias foram responsáveis por 
60% do total do investimento público federal em 2009.

O investimento de responsabilidade direta da 
União, financiado com recursos orçamentários, foi de 
1,0% do PIB em 2009. Esse montante deve atender as 
necessidades de formação bruta de capital em infraes-
trutura econômica e social que não são contempladas 
pelo investimento de empresas estatais federais do 
Grupo Petrobrás e Eletrobrás. Ou seja, o investimento 
da União deve atender demandas de infraestrutura de 
transporte, saneamento, habitação, mobilidade urbana, 
irrigação e drenagem. Esse montante de investimen-
to da União ainda cobre a necessidade, por exemplo, 
de construção de prédios para administração federal, 
como quartéis nas nossas fronteiras, escolas técnicas 
para nossos jovens e hospitais para nossos doentes. 

Sabe-se que a formação bruta de capital em 
setores de infraestrutura no Brasil apresenta uma 
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defasagem importante em relação aos padrões de 
investimento observados, por exemplo, nos países 
industrializados do leste da Ásia. O atual padrão bra-
sileiro de investimento em infraestrutura se situaria 
num patamar observado nos países da OCDE. Esses 
países evidentemente apresentam uma infraestrutura 
econômica consolidada e muito superior à brasileira 
em termos de qualidade e de oferta per capita.

O impacto negativo da nossa deficiente infraes-
trutura não pode ser subestimado. A produtividade do 
transporte de carga no Brasil, medida por tonelada qui-
lômetro útil produzida por mão– de– obra empregada no 
setor é apenas 22% da observada nos EUA, segundo 
pesquisa do Instituto COPPEAD de pós-graduação e 
pesquisa em Administração da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro. Isto deteriora a competitividade de 
nossa economia, de forma a reduzir a renda e o em-
prego dos brasileiros.

A dramaticidade da situação de nossa infraes-
trutura econômica e social não pode ser subestima-
da, principalmente quando o País vai receber os dois 
maiores eventos esportivos mundiais: a Copa da FIFA 
e os Jogo Olímpicos. Ficam evidentes as enormes difi-
culdades de o Governo Federal conseguir atender as 
necessidades de investimento em infraestrutura em 
um espaço de tempo, que não crie constrangimentos 
ao crescimento econômico do País a uma taxa míni-
ma de 5% na próxima década. O desafio presente do 
País é obter recursos para cobrir as necessidades de 
investimento em infraestrutura.

Em face esse desafio, não se pode esquecer os 
recursos públicos mobilizados para pagamentos de ju-
ros e amortização dos títulos da União. Salta aos olhos 
que esses montantes são expressivamente superiores 
a outras rubricas do gasto corrente do Governo Federal.

O total acumulado com os pagamentos de juros 
e amortizações foram 2,5 superiores ao total dos gas-
tos federais com saúde, entre 1995 e 2009. Ou seja, 
o gasto total com saúde correspondeu a apenas 40,0 
% do que foi gasto com o serviço dos juros da dívida 
pública federal. 

Em relação à educação a comparação é mais 
adversa: os pagamentos acumulados com juros foi 
4,9 superiores ao que foi gasto com educação no pe-
ríodo de 1995 a 2009. O gasto total com educação 
correspondeu apenas 20,1% do que foi despendido 
com o serviço dos juros da dívida pública federal, en-
tre 1995 e 2009.

Da mesma forma, deve ser visto como preocu-
pante o efeito do pagamento dos juros da DPMFi sobre 
o gasto com investimento da União. O total acumulado 
com os pagamentos de juros e amortizações foram 5,7 
superiores ao total dos gastos federais com investimen-

to. As despesas acumuladas de investimento da União 
representaram 17,5% do montante do gasto com juros 
da União, entre 1995 e 2009. 

Se fosse possível transferir 20% do montante 
pago em juros e amortizações, entre 1995 e 2009, esse 
valor quase duplicaria o que foi aplicado investimento 
pela União, no mesmo período.

O Projeto de Lei, que aqui apresento para avalia-
ção de meus pares, visa contribuir na solução do grave 
problema de insuficiência de investimento de infraes-
trutura. Procura capturar para o circuito da criação da 
renda e emprego os recursos da poupança financeira 
esterilizados nos títulos nossa dívida pública interna. 
Recursos da ordem de R$ 1,6 trilhão estão inutiliza-
dos, não impactando positivamente o lado real da 
nossa economia. 

O desafio é criar mecanismos, eficazes e atrati-
vos para o investidor privado, que transformem o es-
toque da DMPFi de R$ 1,6 trilhão e o respectivo fluxo 
de pagamentos em fonte de poupança financeira, de 
forma, que essa poupança possa se constitui em fon-
te de financiamento de investimento em infraestrutura 
econômica e social. A possibilidade de usar o instru-
mento de securitização, como fonte de financiamento 
dos investimentos de infraestrutura, é explorada no 
Projeto que aqui apresento. 

O Projeto de Lei, que trago para apreciação dos 
nobres Deputados, dá marco legal para as operações 
econômico-financeiras, que são resumidas a seguir. 

As instituições financeiras são detentoras de tí-
tulos da DPMFi, que geram um fluxo de caixa decor-
rente do pagamento do juros mais o principal. Entre 
os ativos reais que podem substituir as aplicações em 
títulos da DPMFi estão os projetos de investimento em 
infraestrutura econômica e social, a serem concedidos 
pela União quando esses projetos apresentam uma 
taxa interna de retorno atrativa 

O objetivo da operação de securitização, regulada 
pelo Projeto de Lei, é induzir as instituições financeiras, 
principalmente fundos de investimento e de pensão, 
a trocarem seus títulos da DPMFi por títulos emitidos 
por Sociedade de Propósito Específico (SPE), os Cer-
tificados de Investimento em Infraestrutura – CII, que 
detenha a concessão pública de um serviço de infra-
estrutura econômica e social. 

A troca de títulos levaria a SPE a receber o fluxo 
de pagamentos do Tesouro Nacional, corresponden-
tes aos títulos da DPMFi, e teria, com obrigatoriedade 
contratual, de utilizar esses recursos no investimento 
requerido pela concessão de infraestrutura. Ou seja, o 
financiamento do investimento no projeto de infraestru-
tura concedido seria financiado pelo fluxo de receitas 
derivados dos títulos da DPMFi. 
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Por outro lado, os títulos emitidos pela SPE, que 
explora a concessão do serviço de infraestrutura, seriam 
pagos pelo fluxo de recursos advindos da cobrança de 
tarifas dos usuários do serviço. A proposição prevê a 
criação de um Fundo Garantidor dos Certificados de 
Recebíveis de Investimento em Infraestrutura – FGCRII, 
que garanta o fluxo de pagamento desses títulos. Os 
recursos do FGCRII serão lastreados com recursos da 
reserva de moedas internacionais e do Fundo Fiscal 
de Investimento e Estabilização – FFIE, instituído pelo 
art. 7° da Lei n.o 11.887, de 24 de dezembro de 2008.

O Projeto de Lei ainda prevê incentivos tributá-
rios, de isenção ou redução do imposto de renda, de 
maneira a tornar atrativa economicamente a operação 
de troca de CRII por títulos da DPMFi, e compatível 
com a taxa interna de retorno da exploração da con-
cessão do serviço de infraestrutura. 

Em suma, todo ciclo longo de crescimento da 
economia brasileira soube mobilizar poupança interna 
para financiar o investimento necessário. É conhecido 
de como o mecanismo de taxas de câmbio múltiplas 
na década de 50 permitiu o financiamento do investi-
mento industrial. 

Também é conhecida como no regime militar a 
redução do salário real, em razão de uma regra de 
reajuste defasada em relação à inflação, permitiu a 
sobre acumulação de capital por parte das empresas 
industriais, de forma a permitir seu investimento no 
período do chamado Milagre Econômico. 

A existência hoje de um grande estoque de títu-
los DPMFi abre a possibilidade de usar esta riqueza 
como poupança para financiar a demanda reprimida 
de investimento em infraestrutura, principalmente de 
transportes, que os atuais instrumentos de mobilização 
de poupança são hoje claramente insuficientes para 
atender as necessidades do País. 

O Projeto de Lei, aqui apresentado, cria o marco 
legal que permite o uso de operações de securitiza-
ção com lastro nos títulos da DPMFi, o que permite 
obter recursos para o financiamento do investimento 
em infraestrutura. Face o exposto conto com o apoio 
dos meus nobres pares para sua aprovação na Casa 
do Povo Brasileiro.

Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-
putado Pedro Eugênio, PT-PE.

PROJETO DE LEI Nº 2.002, DE 2011 
(Do Sr. Inocêncio Oliveira)

Acrescenta parágrafo único ao art. 136 
da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, 
para dispor sobre o transporte escolar nas 
zonas rurais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei acrescenta parágrafo único ao 

art. 136 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dis-
por sobre a condução de escolares nas zonas rurais. 

Art. 2º O art. 136 da Lei nº 9.503, de 1997, passa 
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 136.  ..............................................
Parágrafo único. Nas zonas rurais, em 

razão do estado precário das vias e dificulda-
des de acesso, de condições emergenciais ou 
extraordinárias, o transporte escolar poderá ser 
efetuado com autorização emitida pelo órgão 
executivo de trânsito do Município, em veícu-
los que não atendam, no todo ou em parte, as 
exigências estabelecidas neste artigo.”

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A maioria dos Municípios brasileiros que pos-
suem zona rural com vias precárias e acessos difíceis 
encontra sérios problemas em oferecer transporte es-
colar para as suas áreas mais afastadas. Isso ocorre 
em razão das exigências estabelecidas pelo Código 
de Trânsito Brasileiro com relação aos veículos desti-
nados à condução coletiva de escolares. 

Na verdade, algumas viagens no interior do País, 
em vias quase intransitáveis, somente podem ser feitas 
em veículos que dificilmente poderiam ser reconhe-
cidos como o transporte escolar modelo, que circula 
nas cidades. 

Diante dessa realidade, e para não deixar sem 
acesso à escola um contingente enorme de crianças e 
adolescentes das zonas rurais, precisamos dispor de 
soluções alternativas que possam garantir um transpor-
te escolar conveniente para determinadas situações.

Por essa razão estamos apresentando este pro-
jeto de lei que estabelece uma ressalva quanto às 
exigências do Código de Trânsito Brasileiro para a 
condução de escolares, quando se tratar das zonas 
rurais nas condições que especificamos.

Pela importância dessa iniciativa para garantir a 
realização do transporte de escolares nas zonas rurais, 
esperamos que seja aprovada pelos ilustres Pares. 

Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-
putado Inocêncio de Oliveira.

PROJETO DE LEI Nº 2.003, DE 2011 
(Do Sr. Carlos Eduardo Cadoca)

Acrescenta artigo à Lei nº 1.060, de 5 
de fevereiro de 1950, que estabelece normas 
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para a concessão de assistência judiciária 
aos necessitados, determinando que o di-
reito à gratuidade de justiça não preclui e 
pode ser pleiteado a qualquer tempo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei acrescenta o art. 6º-A à Lei nº 

1.060, de 5 de fevereiro de 1950, para determinar que 
o direito à gratuidade da justiça não preclui e pode ser 
pleiteado a qualquer tempo.

Art. 2º Acrescente-se à Lei nº 1.060, de 5 de fe-
vereiro de 1950, o seguinte art. 6º-A:

“Art. 6º-A. O pedido de concessão de 
assistência judiciária gratuita pode ser formu-
lado em qualquer fase do processo, em todas 
as instâncias, até o trânsito em julgado da 
decisão final e irrecorrível proferida em última 
instância. Sua concessão, entretanto, não tem 
efeito retroativo.” (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Justificação

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou pro-
cedente recurso contra decisão da Justiça do Mato 
Grosso do Sul que se negou a apreciar pedido de 
gratuidade de justiça apresentado após a sentença 
ter sido prolatada. 

A decisão recorrida, proferida pelo Juízo de Cam-
po Grande/MS em ação movida por inadimplência em 
contrato de compra e venda, determinou a rescisão 
do contrato e reintegração da posse do imóvel após 
o ressarcimento das parcelas pagas pela devedora. 
Condenou ainda a devedora ao pagamento das custas 
de sucumbência e honorários advocatícios. 

Após a prolação da sentença no Juízo a quo a 
compradora/devedora solicitou assistência judiciária 
gratuita, que lhe foi negada sob o argumento de que 
com a sentença a ação de conhecimento estava en-
cerrada e não poderia mais ser modificada. Tal enten-
dimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça do Mato 
Grosso do Sul, sendo então interposto recurso ao Su-
perior Tribunal de Justiça. 

Instado a se manifestar, o STJ decidiu que o 
pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado 
em qualquer etapa do processo, esclarecendo que 
os benefícios da assistência judiciária compreendem 
todos os atos a partir do momento de sua obtenção, 
até decisão final, em todas as instâncias, sendo inad-
missível a retroação, razão pela qual a sucumbência 
só seria revista em caso de acolhimento do mérito de 
eventual recurso de apelação.

Segundo o STJ, o eventual deferimento de as-
sistência judiciária não implica modificação de sen-
tença, não afetando o princípio da invariabilidade da 
sentença pelo juiz que a proferiu, previsto no art. 463 
do Código de Processo Civil, uma vez que seus efei-
tos são ex�nunc e que a sucumbência somente seria 
revista em caso de acolhimento do mérito de eventual 
recurso de apelação. 

Há diversos outros precedentes no STJ reconhe-
cendo que o pedido de gratuidade de justiça pode ser 
formulado em qualquer etapa do processo. Em outro 
caso, uma Apelação no TJRJ sequer foi conhecida, 
pois os desembargadores entenderam que tinha ha-
vido deserção, uma vez que não foi feito o pagamento 
do preparo, em virtude da ausência de apreciação do 
pedido de assistência judiciária gratuita. 

O STJ, nesse caso, entendeu que, antes da aApe-
lação ser julgada extinta por falta de preparo do recurso, 
deveria ter sido decidida a questão da gratuidade de 
justiça e que o direito a esta não preclui, podendo ser 
pleiteada a qualquer tempo. Assim, seria perfeitamente 
legítimo o seu requerimento na Apelação até mesmo 
porque a situação geradora de sua proteção pode ser 
decorrente de fatos supervenientes.

As lacunas da lei não podem impedir sua apli-
cação pelos juízes. Também não pode, por falta de 
precisão da lei, o necessitado deixar de ser atendido 
pelo Estado em seu direito constitucional de acesso 
à Justiça.

Por essas razões, estamos propondo o acréscimo 
do art. 6º-A à Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, 
determinando que o pedido de assistência judiciária 
gratuita possa ser feito em qualquer tempo, em todas 
as instâncias, com o objetivo de atender ao cidadão 
carente, que não pode se ver alijado da tutela jurisdi-
cional a que faz jus. 

Certos da importância da modificação que ora 
propomos, é que solicitamos o apoio dos ilustres pares.

Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-
putado Carlos Eduardo Cadoca, PSC/PE.

PROJETO DE LEI Nº 2.004, DE 2011 
(Do Sr. Paulo Wagner)

Altera o art. 32 da Lei nº 9.605, de 1998, 
que “dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá 
outras providências”.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 32 da Lei nº 9.605, de 1998, passa 

a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-
-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, do-
mésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:

Pena – detenção, de um a três anos, e multa.
§ 1º Incorre nas mesmas penas quem re-

aliza experiência dolorosa ou cruel em animal 
vivo, ainda que para fins didáticos ou científi-
cos, quando existirem recursos alternativos.

§ 2º A pena é aumentada de um sexto 
a um terço, se ocorre morte do animal.” (NR)

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Os maus-tratos aos animais inserem-se no tema 
da bioética e são cada vez mais objeto de atenção da 
sociedade e da Medicina Veterinária. A preocupação 
social brasileira reflete-se na Constituição Federal, 
art. 225, § 1º, segundo a qual é proibido submeter os 
animais à crueldade, e na Lei nº 9.605/1998, a Lei de 
Crimes Ambientais, que determina:

Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tra-
tos, ferir ou mutilar animais silvestres, domés-
ticos ou domesticados, nativos ou exóticos:

Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.
§ 1º Incorre nas mesmas penas quem re-

aliza experiência dolorosa ou cruel em animal 
vivo, ainda que para fins didáticos ou científi-
cos, quando existirem recursos alternativos.

§ 2º A pena é aumentada de um sexto a 
um terço, se ocorre morte do animal.

Assim, os maus-tratos já constituem crime am-
biental. Entretanto, consideramos que a pena para punir 
tal crime deve ser mais severa, equivalente, em tempo 
de detenção, à emissão de efluentes ou carreamento 
de materiais que causem o perecimento de espécimes 
da fauna aquática (art. 33) e à pesca, nos período e 
lugares onde ela é proibida (art. 34).

O aumento da pena justifica-se tendo em vista 
que a prática de maus-tratos atinge animais silvestres, 
domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos e 
fere o bem-estar animal, causa mutilações e, não ra-
ras vezes, leva o animal à morte. Tais práticas estão 
presentes nas atividades econômicas, nas relações 
domésticas e nas atividades científicas e decorrem 
de uma visão utilitarista do animal. A violência é vista 
como o preço a pagar para o alcance da produtividade 
econômica ou de dados científicos, como instrumento 
de adestramento ou mesmo como prática normal diante 
de seres considerados inferiores na escala evolutiva.

Atualmente, cresce a sensibilidade da sociedade 
diante de imagens e relatos perturbadores, reduzindo-

-se a aceitação social de produtos oriundos de ativi-
dades que causam dor e sofrimento animal intenso. 
O tratamento apropriado passa a ser visto como re-
quisito social, e não como uma possibilidade a critério 
do indivíduo.

Consideramos, portanto, que a Lei de Crimes 
Ambientais deve ser mais severa na punição das prá-
ticas cruéis contra os animais e contamos com o apoio 
dos nobres pares, na aprovação deste projeto de lei.

Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-
putado Paulo Wagner.

PROJETO DE LEI Nº 2.005, DE 2011 
(Do Sr. Wellington Fagundes)

Destina parcela dos recursos da CO-
FINS para tratamento e recuperação de usu-
ários de drogas por meio do Fundo Nacional 
Antidrogas e do Sistema Único de Saúde.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei tem como objetivo destinar 0,1% 

(um décimo por cento) do produto da arrecadação da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade So-
cial – COFINS, nos termos do regulamento, ao Fundo 
Nacional Antidrogas (FUNAD), criado pela Lei n.º 7.560, 
de 19 de dezembro de 1986, e renomeado pela Medi-
da Provisória n.º 2.216-37, de 2001, para tratamento 
e recuperação de usuários de drogas.

Art. 2º Os arts. 2º e 5º da Lei n.º 7.560, de 19 de 
dezembro de 1986, passam a vigorar com as seguin-
tes alterações:

“Art. 2º  ..................................................
 ..............................................................
VII – 0,1% (um décimo por cento) da arre-

cadação da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social – COFINS, observado o 
disposto no § 2º do art. 5º.” (NR)

“Art. 5º  ..................................................
 ..............................................................
§ 1º Observado o limite de quarenta por 

cento, e mediante convênios, serão destinados 
à Polícia Federal e às Polícias dos Estados e do 
Distrito Federal, responsáveis pela apreensão 
a que se refere o art. 4o, no mínimo vinte por 
cento dos recursos provenientes da alienação 
dos respectivos bens.

§ 2º Os recursos a que se refere o inci-
so VII do art. 2º terão a seguinte destinação:

I – 30% (vinte por cento) para o cumpri-
mento do disposto no inciso I do caput, median-
te convênios com os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios, para programas de tratamento 
e recuperação de usuários de drogas; 
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II – 20% (quinze por cento) para o cum-
primento do disposto no inciso IV do caput, 
mediante convênios com as organizações ci-
vis sem finalidade lucrativa que desenvolvem 
atividades específicas de tratamento e recu-
peração de usuários de drogas;

III – 50% para o Sistema Único de Saúde 
(SUS) para aplicação em atividades específi-
cas de tratamento e recuperação de usuários 
de drogas.”(NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Todos sabemos que o consumo de drogas no País 
e ao redor do mundo constitui um dos grandes flage-
los da modernidade, um verdadeiro tormento para as 
famílias, colocando em risco o futuro de um segmento 
cada vez maior de jovens.

Precisamos, pois, reforçar não só os órgãos e 
programas públicos voltados especificamente para 
repressão do tráfico de substâncias ilícitas como tam-
bém aqueles que se devotam a recuperar e tratar os 
usuários de drogas.

Desta feita, nosso projeto de lei tem exatamente 
esta finalidade: apoiar diretamente com recursos or-
çamentários específicos os órgãos e programas pú-
blicos e as organizações civis sem finalidade lucrativa 
nas ações de recuperação e tratamento de usuários 
de drogas.

Para tanto, estamos destinando ao Fundo Nacio-
nal Antidrogas (FUNAD) 0,1% (um décimo por cento) 
dos recursos da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social – COFINS, algo em torno de 
R$ 140 milhões/ano, levando-se em conta a arreca-
dação daquela contribuição em 2010, para aplicação 
direta e complementar nas ações de recuperação e 
tratamento dos usuários de drogas, observada a se-
guinte distribuição:

I – 30% (vinte por cento) dos recursos para o 
cumprimento do disposto no inciso I do caput do art. 
5º da Lei n.º 7.560, de 19 de dezembro de 1986, me-
diante convênios com os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios, para programas de tratamento e recu-
peração de usuários de drogas; 

II – 20% (quinze por cento) dos recursos para o 
cumprimento do disposto no inciso IV do caput do art. 
5º da Lei n.º 7.560, de 19 de dezembro de 1986, me-
diante convênios com as organizações civis sem finali-
dade lucrativa que desenvolvem atividades específicas 
de tratamento e recuperação de usuários de drogas;

III – 50% para o Sistema Único de Saúde (SUS) 
para aplicação em atividades específicas de tratamento 

e recuperação de usuários de drogas, em conformida-
de com o regulamento.

Estamos reforçando o orçamento do Fundo Na-
cional Antidrogas (FUNAD) porque ele tem entre suas 
atividades a educação, o esclarecimento público, o tra-
tamento e a recuperação de doentes vitimados pelo 
consumo de drogas, além de destinar recursos ao 
controle e à repressão do tráfico.

Entendemos, pois, desejável a destinação de 
parcela de recursos da Contribuição para o Financia-
mento da Seguridade Social – COFINS para financiar 
as ações de saúde voltadas para o tratamento e recu-
peração de viciados, enquadrando-as entre os gastos 
públicos referentes a programas e ações de seguridade 
social, para os quais foi criada a COFINS.

Como sabemos, recursos aplicados nas ações 
de recuperação e tratamento de drogados acabam 
tendo efeito positivo nos gastos de previdência, retar-
dando aposentadorias em idade plenamente ativa ou 
reduzindo a incidência de licenças para afastamentos 
do trabalho, além de contribuírem com a redução de 
custos no tratamento de doenças associadas ao uso 
de drogas.

Pelo alcance social da medida que estamos pro-
pondo, contamos com o apoio amplo de nossos Pares 
na aprovação deste projeto de lei durante a sua trami-
tação legislativa nesta Casa.

 Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-
putado Wellington Fagundes.

PROJETO DE LEI Nº 2.007, DE 2011 
(Do Sr. Washington Reis)

Acrescenta o art. 25-A à Lei nº 8.987, 
de 13 de fevereiro de 1995, dispondo so-
bre a reparação de danos causados por 
concessionárias de serviços públicos nas 
situações que menciona. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 

passa a vigorar acrescida do seguinte art. 25-A:

“Art. 25-A. A concessionária deverá re-
parar os danos causados em logradouros pú-
blicos e imóveis particulares em decorrência 
de obras e serviços que realizar, em caráter 
permanente ou emergencial, no prazo de cin-
co dias úteis contados da ocorrência do dano, 
mediante anuência da autoridade competente 
ou do proprietário do imóvel, conforme o caso.

§ 1º A reparação de que trata o caput 
será realizada de modo a reconstituir plena-
mente as edificações, instalações ou equipa-
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mentos danificados, observadas as normas 
municipais pertinentes.

§ 2º O descumprimento do disposto nes-
te artigo acarretará a aplicação, pelo poder 
concedente, das penalidades contratuais ca-
bíveis, sem prejuízo de outras sanções pre-
vistas em lei.”

Art. 2º Aplica-se o disposto no art. 25-A da Lei 
nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, introduzido por 
esta lei, às concessões de serviços públicos regidas 
por legislação específica. 

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

De acordo com o caput do art. 25 da Lei nº 8.987, 
de 1995, as empresas concessionárias respondem por 
todos os prejuízos que causarem ao poder concedente, 
aos usuários ou a terceiros em decorrência da execu-
ção dos serviços concedidos. Essa responsabilidade 
alcança também os danos causados por terceiros con-
tratados pela concessionária para o desenvolvimento 
de atividades inerentes, acessórias ou complementares 
ao serviço concedido, bem como para a implementa-
ção de projetos associados (art. 25, § 1º).

A presente proposição visa acrescentar à Lei nº 
8.987, de 1995, disposições específicas sobre a re-
paração de danos causados em logradouros públicos, 
bem como a propriedades particulares, em virtude de 
obras realizadas pela concessionária. É o caso, por 
exemplo, dos buracos que são abertos nas vias públi-
cas para instalação ou manutenção de equipamentos 
necessários à prestação dos serviços e que não são 
adequadamente fechados, gerando imenso transtorno 
para a população. 

Nossa intenção é estabelecer na lei de conces-
sões o prazo de cinco dias úteis para que, em situa-
ções como a descrita, as concessionárias promovam a 
devida reparação dos danos causados, reconstituindo 
plenamente e com celeridade o bem danificado. Para 
tanto, as concessionárias deverão observar também a 
legislação local, já que a manutenção de ruas, praças e 
demais logradouros públicos insere-se na competência 
administrativa e legislativa municipal (conforme o art. 
30 da Constituição Federal).

O descumprimento dessas normas acarretará 
a aplicação, pelo poder concedente, das penalidades 
contratuais cabíveis, sem prejuízo de outras sanções 
previstas na legislação, inclusive em leis locais. 

As normas propostas deverão alcançar também as 
concessões de serviços públicos regidos por legislação 
específica, como é o caso dos serviços de telefonia.

São estas as razões que nos levam a subscre-
ver a presente proposição, contando com o apoio de 
nossos Pares para sua aprovação.

Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-
putado Washington Reis.

PROJETO DE LEI Nº 2.008, DE 2011 
(Do Sr. Gabriel Guimarães)

Denomina “Anel Rodoviário Helena 
Greco” o anel rodoviário de Belo Horizon-
te, trecho Entr. MG-437/MGT-262 – Entr. BR-
040/135/262/381 – Entr. BR-040/BR-356 – na 
BR-262/381/040, no Município de Belo Ho-
rizonte, Estado de Minas Gerais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica denominado “Anel Rodoviário Hele�

na Greco” o anel rodoviário de Belo Horizonte, trecho 
Entroncamento MG-437/MGT-262 – Entroncamento 
BR-040/135/262/381 – Entroncamento BR-040/BR-356 
– na BR-262/381/040, no Município de Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação

Este projeto de lei, tem como finalidade dar deno-
minação de Helena Greco ao Anel Rodoviário de Belo 
Horizonte, nas rodovias BR-262/381/040, Estado de 
Minas Gerais, homenageando, em lembrança, a uma 
mulher que foi referência na luta pelos direitos huma-
nos, tendo fundado em 1977 o Movimento Feminino 
pela Anistia/MG e no ano seguinte o Comitê Brasileiro 
de Anistia/MG.

Natural de Abaeté (MG), graduou-se em Farmá-
cia, em 1937, na Faculdade de Farmácia da UFMG. 
É reconhecida em âmbito nacional e internacional por 
sua atuação política. Foi fundadora do Partido dos 
Trabalhadores e sua primeira vereadora na Câmara 
Municipal de Belo Horizonte, onde exerceu dois man-
datos, de 1982 a 1992.

Teve participação ativa em praticamente todos 
os movimentos e lutas que envolvem o binômio direi-
tos humanos e cidadania. Foi idealizadora e criadora 
de várias entidades – entre elas, a Coordenadoria de 
Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de Belo 
Horizonte, o Conselho Municipal da Mulher, o Fórum 
Permanente de Luta pelos Direitos Humanos de Belo 
Horizonte, o Grupo de Trabalho Contra o Trabalho In-
fantil e o Movimento Tortura Nunca Mais.

Foi agraciada com vários prêmios e distinções, 
entre os quais Prêmio Chico Mendes de Resistência 
(1995), Prêmio Cidadania Mundial (1999) e Prêmio “Che” 



40906 Sexta-feira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2011

Guevara (2002). Além disso, foi designada para rece-
ber o Prêmio Estadual de Direitos Humanos, em 1998.

Diante do exposto, nada mais justo do que ho-
menagear a notável Mineira Helena Greco atribuindo 
o seu nome ao Anel Rodoviário mais importante da 
capital mineira. 

Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-
putado Gabriel Guimarães.

PROJETO DE LEI Nº 2.009, DE 2011 
(Do Sr. Francisco Escórcio)

Restabelece a cobrança do Adicional 
de Indenização do Trabalhador Portuário 
Avulso – AITP e o suprimento do Fundo 
de Indenização do Trabalhador Portuário 
Avulso – FITP, aos quais se referem os arts. 
61 a 67, da Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro 
de 1993, que “dispõe sobre o regime jurídi-
co da exploração dos portos organizados 
e das instalações portuárias e dá outras 
providências”. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam restabelecidos, nos termos desta 

Lei, a cobrança do Adicional de Indenização do Tra-
balhador Portuário Avulso – AITP e o suprimento do 
Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário Avul-
so – FITP, ambos criados pela Lei nº 8.630, de 25 de 
fevereiro de 1993. 

Art. 2º O Adicional de Indenização do Trabalhador 
Portuário Avulso – AITP, de que tratam os arts. 61 a 66 
da Lei nº 8.630, de 1993, é restabelecido para vigên-
cia por período de quatro anos, contado do início do 
exercício financeiro seguinte ao da publicação desta 
lei e prorrogável automaticamente enquanto houver 
indenizações a ser pagas a trabalhadores avulsos que 
tiverem requerido o cancelamento do registro profis-
sional nos termos do art. 58 da Lei nº 8.630, de 1993, 
ou houverem sido beneficiados por decisão judicial no 
mesmo sentido.

Art. 3º Enquanto o produto da cobrança do adicio-
nal de que trata o 2º desta lei não for suficiente para o 
pagamento das indenizações a que se referem os arts. 
59 e 60 da Lei nº 8.630, de 1993, fica o Banco do Brasil 
S.A., na qualidade de gestor do Fundo de Indenização 
do Trabalhador Portuário Avulso – FITP, criado pelo 
art. 67 da Lei nº 8.630, de 1993, autorizado a contrair 
junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social – BNDES, empréstimos nos montantes 
necessários ao pagamento das referidas inidenizações. 

Parágrafo único. Os empréstimos de que trata o 
caput deste artigo serão pagos pelo Banco do Brasil 
S.A. ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social – BNDES com o produto da cobrança do Adi-

cional de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso 
– AITP, restabelecido nos termos do art. 2º desta lei.

Art. 4º As indenizações a serem pagas com os 
recursos financeiros obtidos com os empréstimos de 
que trata o art. 3º desta lei serão as devidas aos traba-
lhadores portuários avulsos em razão do cancelamento 
do seu registro profissional e decorrentes de decisões 
judiciais que transitarem em julgado, bem assim as 
referentes aos demais pedidos de indenização re-
queridos ao Banco do Brasil S.A., gestor do Fundo de 
Indenização do Trabalhador Portuário Avulso – FITP 
e ainda pendentes.

Art. 5º A indenização de que trata o art. 59 da 
Lei nº 8.630, de 1993, é devida, também, aos trabalha-
dores portuários avulsos, inclusive aposentados, que, 
estando no efetivo exercício da atividade, tenham seus 
direitos assegurados pelo Poder Judiciário. 

Art. 6º Satisfeitas as indenizações previstas nos 
arts. 50 e 60 da Lei nº 8.630, de 1993, e completado 
o pagamento dos empréstimos contraídos com o BN-
DES nos termos do art. 3º desta lei, os saldos rema-
nescentes no Fundo de Indenização do Trabalhador 
Portuário Avulso – FITP serão aplicados em programas 
de capacitação profissional dos trabalhadores portu-
ários avulsos, ficando o Poder Executivo autorizado a 
destinar esses recursos remanescentes às Escolas 
Técnicas Federais, para o planejamento, desenvolvi-
mento e execução dos referidos programas. 

Art. 7º Esta lei entra em vigor sessenta dias após 
a data de sua publicação. 

Justificação

A Lei nº 8.630, de 1993, introduziu profundas 
mudanças nas atividades portuárias, especialmente 
no que concerne às relações de trabalho de confe-
rentes, estivadores, arrumadores e demais categorias 
atuantes no setor. 

Dentre as inovações introduzidas pela lei mencio-
nada, sobressai a criação do Órgão Gestor de Mão de 
Obra do Trabalho Portuário Avulso – OGMO, como en-
tidade empregadora, com atribuições antes afetas aos 
sindicatos das respectivas categorias. Como incentivo 
ao desligamento dos trabalhadores portuários avulsos, 
então matriculados nos órgãos competentes, a lei ins-
tituiu, em seu art. 59, indenização a ser coberta pelo 
produto do Adicional de Indenização do Trabalhador 
Portuário Avulso – AITP, criado pelo art. 61 para vigên-
cia pelo período de quatro anos, contados do início do 
exercício financeiro seguinte ao da publicação da lei. 

Vigeu esse adicional durante os exercícios de 
1994 a 1997 e, ao longo desse período, gerou receita 
de R$ 237.309.745,83, montante suficiente para o pa-
gamento de apenas 12.300 trabalhadores. 
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Levantamento realizado pelo Grupo Executivo 
para Modernização dos Portos Organizados – GEMPO 
indicou um efetivo de 52.300 trabalhadores, o que sig-
nifica terem ficado a descoberto 40.000 trabalhadores 
portuários avulsos (TPA).

Relatório do Banco do Brasil1 aponta que o Gestor 
está “impossibilitado de prosseguir o pagamento das 
indenizações aos trabalhadores classificados por or-
dem cronológica de entrega da documentação neste 
Banco, devido à falta de recursos disponíveis.”

Todavia, prossegue o Gestor, o Fundo ”continua 
respondendo a diversas consultas oriundas do Poder 
Judiciário de várias localidades que solicitam informa-
ções a respeito da efetivação, ou não, de depósitos 
judiciais ou pagamentos em favor de portuários que 
ingressaram na justiça para reivindicar seus direitos.”

Diante da aflitiva situação desses trabalhadores, 
nobres parlamentares como o Deputado Maurício Re-
quião (PL nº 3.605, de 1997), e o Deputado Albérico 
Cordeiro (PL nº 862, de 1999) apresentaram propo-
sições que foram arquivadas sem apreciação com o 
encerramento da legislatura. Vem do trabalho deles, 
subsídios para a presente proposição.

É crucial a necessidade de criarmos mecanismos 
que resultem em rápida alocação de recursos para o 
Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso 
– FITP, a fim de que este tenha condição de satisfazer 
o pagamento de mais de 5.000 trabalhadores que se 
encontram com seus pedidos de indenização protoco-
lados junto ao Banco do Brasil S.A., gestor do fundo, à 
míngua de ingressos desde 31 de dezembro de1997. 

Oportuno é ressaltar que o aporte de meios fi-
nanceiros ora proposto em nada onerará os cofres da 
União, uma vez que se trata de recursos que advirão de 
adicional incidente sobre as operações de embarque e 
desembarque de mercadorias importadas ou exporta-
das por navegação de longo curso, nos termos do art. 
63 da Lei nº 8.630, de 1993, o qual este projeto visa a 
reativar. E a cobrança desse adicional vai assegurar 
o ressarcimento ao BNDES dos empréstimos de que 
trata o art. 3º deste projeto. 

Por outro lado, é importante destacar o fato de 
que os TPA se encontram sem seus registros profis-
sionais, face o cancelamento que lhes foi facultado 
pela lei portuária em exame e que resultou ficarem 
impossibilitados de trabalhar na área portuária, com 
seu registro profissional cassado e sem haverem re-
cebido nenhuma indenização. 

O próprio Poder Judiciário, ao qual os TPA’s re-
correram, fica de mão atadas, sem ter como prosseguir 

1  Disponível em http://www.bb.com.br/docs/pub/gov/dwn/Relatorio2005.pdf

a execução das decisões transitadas em julgado, em 
face do exaurimento dos recursos advindos do AITP. 

A proposição ora apresentada tem ainda como 
objetivo, na mesma linha dos projetos mencionados, 
estabelecer condições para a criação de cursos profis-
sionalizantes para a valorosa categoria dos TPA, vez 
que não há como se falar em produtividade, sem an-
tes passar pelo homem que empresta a sua força de 
trabalho para o desenvolvimento do progresso. 

Para tanto autorizamos o Poder Executivo a desti-
nar às Escolas Técnicas Federais os recursos restantes 
do Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário – 
FITP, para que as mesmas tenham todas as condições 
para a estruturação de cursos profissionalizantes que 
atendam à necessidade de melhor qualificação do tra-
balhador portuário. 

Estamos certo de que contaremos com o inesti-
mável apoio de nossos ilustres Pares para a aprovação 
deste projeto, que, em resumo, visa a prorrogar o prazo 
para o recolhimento do AITP e – dado o quadro social 
adverso de milhares de trabalhadores que cancelaram 
seu registro profissional e se encontram à míngua 
das indenizações a que têm direito – assegurar, com 
recursos do BNDES, a título de empréstimo, o paga-
mento dessas indenizações. Ademais, permitir, com 
os recursos que ficarem após a liquidação de todas 
as indenizações cabíveis, a implementação de cursos 
para o aprimoramento da capacitação profissional dos 
trabalhadores portuários avulsos. 

Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-
putado Francisco Escórcio.

INDICAÇÃO Nº 1.231, DE 2011 
(Do Sr. Ruy Carneiro)

Sugere ao Ministro do Turismo a inclu-
são do Município de Guarabira, Estado da 
Paraíba, no plano de expansão e reestrutu-
ração das Universidades Federais.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Turismo:

Sugerimos, a Vossa Excelência, a adoção de 
todas as medidas cabíveis visando a inclusão do Mu-
nicípio de Guarabira, Estado da Paraíba, no plano de 
expansão e reestruturação das Universidades Fede-
rais, de maneira a viabilizar a implantação de um novo 
campus da UFPB – Universidade Federal da Paraíba, 
na cidade de Guarabira.

A implantação de um campus na região é de fun-
damental importância para o desenvolvimento socioe-
conômico de mais de 20 Municípios paraibanos. Apro-
ximadamente 450 mil pessoas serão diretamente bene-
ficiadas, nas áreas de pesquisa, ensino, extensão, etc.
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Cumpre ressaltar que o campus em questão se-
diará o Centro de Medicina e Saúde Pública da UFPB. 
Lá funcionarão seis cursos de graduação, Medicina, 
Nutrição, Enfermagem, Química, Ciências Biológicas 
e Tecnologia em Radiologia.

Quando o campus estiver em funcionamento, seu 
quadro de pessoal contará com cerca de 180 profes-
sores e 400 servidores administrativos. 

Ademais, a região de Guarabira conta com um 
Distrito Industrial onde estão sediadas grandes indús-
trias que demandam um crescente número de mão de 
obra especializada.

Cumpre apontar que a educação é o principal 
meio para se alcançar o desenvolvimento. O ensi-
no superior qualifica a população, possibilitando o 
ingresso no mercado de trabalho de mão de obra 
especializada, bem como a formação de cidadãos 
conscientes.

Dados do MEC/INEP apontam que a Paraíba teve 
uma redução considerável no crescimento do ensino 
superior. Nos últimos anos o nº de alunos matricula-
dos em cursos de graduação cresceu em ritmo lento 
no Estado, legando à Paraíba o último lugar na Região 
Nordeste. Curioso é que no ano de 1995 a Paraíba se 
destacava como o quarto maior Centro Universitário 
da Região.

Salienta-se, ainda, que o sistema nacional de en-
sino superior busca corriqueiramente uma expansão 
de qualidade, sempre objetivando o desenvolvimento 
das regiões agraciadas com novas Instituições. Assim 
funciona a atual política do MEC de expansão, moder-
nização e reestruturação das universidades federais.

É indiscutível, portanto, a vital importância da 
implantação de um novo campus na cidade de Gua-
rabira, haja vista que tal medida é indispensável ao 
desenvolvimento da região, uma vez que o novo cam-
pus servirá de base acadêmica, científica e tecnológica 
para a população local.

Certo, portanto, de que o assunto receberá o justo 
trato e que receberemos de Vossa Excelência a devida 
atenção, sugerimos a tomada de tão nobre medida, 
para a inclusão do Município de Guarabira no plano 
de expansão das Universidades Federais.

Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. –  De-
putado Ruy Carneiro, PSDB-PB.

INDICAÇÃO Nº 1.232, DE 2011 
(Do Sr. Carlinhos Almeida)

Sugere ao Excelentíssimo Senhor Mi-
nistro das Cidades a liberação de recursos 
para o asfaltamento da Avenida Visconde 
Sabugosa, no Município de Monteiro Loba-
to, Estado de São Paulo.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades,
A Prefeitura de Monteiro Lobato celebrou em 18 

de dezembro de 2008 o contrato nº 0274783-42/2008 
com a Caixa Econômica Federal (CEF) no âmbito 
do Programa Gestão da Política de Desenvolvimen-
to decorrente do convênio nº 641.334, firmado com 
o Ministério para obras de asfaltamento da Avenida 
Visconde Sabugosa naquele Município, no valor total 
de R$ 310.661,77 e repasse de recursos da União de 
R$ 295.300,00.

Em 24 de fevereiro de 2010, a CEF autorizou a 
execução do contrato através do Ofício nº 0258/2010/
SR Vale do Paraíba, o que levou a prefeitura a emitir 
termo de início das obras. A empresa contratada exe-
cutou até o momento cerca de 4,85% do contrato e foi 
obrigada a paralisar a obra por ainda não ter recebido 
nenhuma parcela dos valores contratados. 

Pelas razões expostas, contamos com o apoio 
de Vossa Excelência para a liberação dos recursos 
necessários para a execução do convênio.

Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-
putado Carlinhos de Almeida, (PT-SP).

INDICAÇÃO Nº 1.233, DE 2011 
(Do Sr. José Humberto)

Sugere ao Ministro da Fazenda a inclu-
são da “URV FISCAL” no debate da reforma 
tributária e/ou simplificação Fiscal

Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda:
 Com meus cordiais e respeitosos cumprimentos, 

venho, mediante a presente indicação, ressaltar a colo-
cação do economista Senhor Paulo Rabelo de Castro, 
na Comissão Geral realizada no último dia 09, na Câ-
mara dos Deputados que discutiu a crise econômica 
mundial, da qual Vossa Excelência esteve presente.

 O Sr. Paulo Rabelo de Castro, assim como Vos-
sa Excelência e demais oradores, em sua apresenta-
ção abordou claramente os principais pontos da crise 
econômica mundial atual e suas conseqüências e bem 
como pontos fundamentais para análise do Governo 
e do Congresso Nacional no sentido de aprovar a tão 
esperada e necessária reforma tributária, ou melhor, 
Simplificação Fiscal.

 Dentro de todos os pontos colocados pelo ilustre 
economista, chamo atenção à sua proposta ao Go-
verno e ao Congresso que é: ampliar as medidas que 
o próprio Executivo já encaminhou para o Congres-
so Nacional; ampliá-las no sentido de introduzir uma 
espécie de URV fiscal, ou seja, rodar o novo sistema 
de modo simulado, de forma que cada Governador e 
cada Prefeito, e o próprio Governo Federal, possam 
conhecer exatamente quais as alterações que ocorrerão 
em suas receitas no momento em que efetivamente o 
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novo sistema tributário for efetivado, e, uma vez que 
estejam todos politicamente pacificados, votar essa 
simplificação que de início manteria a carga tributária 
e, a partir de 2014, começaria a reduzi-la ao ensejo 
de um Conselho de Gestão Fiscal.

 Sugiro que examinemos seriamente esta brilhan-
te idéia, que ampliemos rapidamente o debate acerca 
dela e que trabalhemos em conjunto para aprová-la le-
vando equilíbrio fiscal para o Brasil e contribuindo as-
sim para o desenvolvimento econômico.

 Certo de Vosso interesse e esforço, por todos 
nós reconhecido, desde já agradeço e despeço-me, 
com votos de pleno sucesso.

Atenciosamente, – Deputado José Humberto, 
PHS/MG.

INDICAÇÃO Nº 1.234, DE 2011 
(Do Sr. Amauri Teixeira)

Sugere ao Senhor Ministro de Estado 
da Educação criação de um Campus da Uni-
versidade Federal do Vale do São Francisco 
em Irecê no Estado da Bahia. .

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Educação, 

Vivemos um período de grandes dificuldades, 
no mundo e via de conseqüência, no nosso país. A 
crise econômica mundial, mais uma crise vivida pelo 
capitalismo, desestrutura as economias das nações e 
ameaça, mais uma vez a paz mundial. Não esqueça-
mos que as guerras mundiais foram conseqüências de 
crises econômicas como a que presenciamos.

Desemprego no campo, inchaço da zona urbana, 
baixa escolaridade, baixo índice de profissionaliza-
ção, geraram uma sociedade atrofiada que tem como 
conseqüência a miséria, a fome, o analfabetismo, a 
violência urbana e rural, a favelização das cidades, 
especialmente em cidades pólo, bem como graves 
problemas ambientais, que vão desde a destruição do 
remanescente de mata atlântica aos graves problemas 
urbanos-ambientais, destacadamente a destinação 
inadequada dos resíduos sólidos e a poluição dos 
mananciais hídricos pelos esgotos sem tratamento.

Mesmo diante deste quadro, resistimos, sobrevi-
vemos e insistimos em buscar o soerguimento da nossa 
região e dos nossos Municípios. As dificuldades são 
muitas, mas a persistência é maior. E uma das formas 
mais eficazes de alavancar o desenvolvimento social 
e econômico é investir em educação.

Nesse sentido, a região da Irecê, historicamente, 
é uma região com grande potencial humano e desen-
volvimento sócio-econômico e cultural do Estado da 
Bahia. Constituída por 19 Municípios com uma popu-
lação estimada em mais de trezentos e cinquenta e 

sete mil habitantes justifica-se o pleito por um campus 
universitário para região que contribua para redução 
da migração de estudantes e profissionais para outras 
regiões da Bahia e de outros Estados da Federação.

Acrescentando-se a esse fato queremos levar 
em consideração o desenvolvimento do nível técnico-
-científico e seus reflexos na promoção da cidadania 
em suas várias dimensões.

Diante do exposto, peço ao Ministro que analise, 
com o apreço que a Bahia merece, a recepção desse 
pleito tão importante para Bahia e para o Brasil. 

Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-
putado Amauri Teixeira, (PT/BA).

INDICAÇÃO Nº 1.235, DE 2011 
(Do Sr. Amauri Teixeira)

Sugere ao Senhor Ministro de Estado 
da Educação criação de Campus da Univer-
sidade Federal do Vale do São Francisco em 
Jacobina no Estado da Bahia. .

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Educação, 

Vivemos um período de grandes dificuldades, 
no mundo e via de conseqüência, no nosso país. A 
crise econômica mundial, mais uma crise vivida pelo 
capitalismo, desestrutura as economias das nações e 
ameaça, mais uma vez a paz mundial. Não esqueça-
mos que as guerras mundiais foram conseqüências de 
crises econômicas como a que presenciamos.

Desemprego no campo, inchaço da zona urbana, 
baixa escolaridade, baixo índice de profissionaliza-
ção, geraram uma sociedade atrofiada que tem como 
conseqüência a miséria, a fome, o analfabetismo, a 
violência urbana e rural, a favelização das cidades, 
especialmente em cidades pólo, bem como graves 
problemas ambientais, que vão desde a destruição do 
remanescente de mata atlântica aos graves problemas 
urbanos-ambientais, destacadamente a destinação 
inadequada dos resíduos sólidos e a poluição dos 
mananciais hídricos pelos esgotos sem tratamento.

Mesmo diante deste quadro, resistimos, sobrevi-
vemos e insistimos em buscar o soerguimento da nossa 
região e dos nossos Municípios. As dificuldades são 
muitas, mas a persistência é maior. E uma das formas 
mais eficazes de alavancar o desenvolvimento social 
e econômico é investir em educação.

Nesse sentido, a região da Jacobina, historica-
mente, é uma região com grande potencial humano e 
desenvolvimento sócio-econômico e cultural do Estado 
da Bahia. Constituída por 22 Municípios com uma po-
pulação estimada em mais de trezentos mil habitantes 
justifica-se o pleito por um campus universitário para 
região que contribua para redução da migração de es-
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tudantes e profissionais para outras regiões da Bahia 
e de outros Estados da Federação.

Acrescentando-se a esse fato queremos levar 
em consideração o desenvolvimento do nível técnico-
-científico e seus reflexos na promoção da cidadania 
em suas várias dimensões.

Diante do exposto, peço ao Ministro que analise, 
com o apreço que a Bahia merece, a recepção desse 
pleito tão importante para Bahia e para o Brasil. 

Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-
putado Amauri Teixeira, (PT/BA).

INDICAÇÃO Nº 1.236, DE 2011 
(Do Sr. Guilherme Mussi)

Sugere ao Excelentíssimo Senhor Mi-
nistro da Saúde a construção uma UPA – 
Unidade de Pronto Atendimento no Muni-
cípio de Capão Bonito – SP.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Solicitamos a Vossa Excelência, em nome da po-

pulação do Município de Capão Bonito – SP, a cons-
trução de uma UPA – Unidade de Pronto Atendimento 
para atender casos de emergências, evitando-se assim, 
a super lotação em Hospitais da região.

A construção de uma UPA – Unidade de Pronto 
Atendimento no Município trará maior comodidade à 
população, uma vez que terão um local para atendi-
mentos médicos mais urgentes.

Contamos com o atendimento de Vossa Excelência 
para que as melhorias acima solicitadas sejam realizadas.

Brasília, 11 de agosto de 2011. – Deputado Gui-
lherme Mussi, PV/SP.

INDICAÇÃO Nº 1.237, DE 2011 
(Do Sr. Guilherme Mussi)

Sugere ao Excelentíssimo Senhor Mi-
nistro das Cidades, o recapeamento do as-
falto das vias do Município de Barretos – SP.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Solicitamos a Vossa Excelência, em nome da 

população do Município de Barretos – SP.
O Município de Barretos é um grande ponto tu-

rístico do Estado de São Paulo, principalmente por 
seus famosos rodeios. Ocorre que em vista da gran-
de demanda de turistas que visitam a cidade todos os 
anos, o asfalto das vias acabam por ceder, tendo que 
constantemente ser recapeado. 

Contamos com o atendimento de Vossa Exce-
lência para que o problema do Município seja sanado 
em benefício da população.

Brasília, 11 de agosto de 2011. – Deputado Gui-
lherme Mussi, PV/SP.

INDICAÇÃO Nº 1.238, DE 2011 
(Do Sr. Guilherme Mussi)

Sugere ao Excelentíssimo Senhor Mi-
nistro da Saúde, que realize melhorias na 
infra-estrutura da Saúde do Município de 
Avaré – SP.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Solicitamos a Vossa Excelência, em nome da 

população do Município de Avaré – SP, melhorias na 
infra-estrutura da Saúde do Município.

Atualmente, o Município atende uma população 
com cerca de 90.000 (noventa mil) habitantes. Ocorre 
que o déficit de ambulâncias para o atendimento da 
população está cada vez mais preocupante uma vez 
que o Município atende também a população de Mu-
nicípios vizinhos. 

Contamos com o atendimento de Vossa Exce-
lência para que o problema do Município seja sanado 
em benefício da população.

Brasília, 11 de agosto de 2011. – Deputado Gui-
lherme Mussi, PV/SP.

INDICAÇÃO Nº 1.239, DE 2011 
(Do Sr. Guilherme Mussi)

Sugere ao Excelentíssimo Senhor Mi-
nistro do Turismo, que construa um Centro 
de Convenções e/ou Eventos no Município 
de Fartura – SP.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Turismo:
Solicitamos a Vossa Excelência, em nome da po-

pulação do Município de Fartura – SP, a construção de 
um Centro de Convenções e/ou Eventos no Município.

Considerando que Fartura é um Município de 
pequeno porte, e atualmente possui poucas opções 
de lazer para a população. Ocorre que os eventos da 
cidade eram realizados no Ginásio Municipal, porém, 
por falta de infraestrutura no local esses eventos que ali 
eram realizados foram proibidos, deixando desta forma 
a população sem um local para realizar seus eventos. 

Contamos com o atendimento de Vossa Exce-
lência para que o problema do Município seja sanado 
em benefício da população.

Brasília, 11 de agosto de 2011. – Deputado Gui-
lherme Mussi, PV/SP.

INDICAÇÃO Nº 1.240, DE 2011 
(Do Sr. Guilherme Mussi)

Sugere ao Excelentíssimo Senhor Mi-
nistro das Cidades, o recapeamento do as-
falto no bairro Vila Nossa Senhora de Fáti-
ma, localizado no Município de Fartura – SP.
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Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Solicitamos a Vossa Excelência, em nome da po-

pulação do Município de Fartura – SP, em especial, os 
moradores do bairro Vila Nossa Senhora de Fátima, o 
recapeamento das vias do bairro.

O bairro Vila Nossa Senhora de Fátima é o bairro 
mais populoso do Município, e necessita urgentemente 
do recapeamento de suas ruas por estarem seriamen-
te danificadas, causando transtorno aos moradores 
daquele local. 

Contamos com o atendimento de Vossa Exce-
lência para que o problema do Município seja sanado 
em benefício da população.

Brasília, 11 de agosto de 2011. – Deputado Gui-
lherme Mussi, PV/SP.

INDICAÇÃO Nº 1.241, DE 2011 
(Do Sr. Guilherme Mussi)

Sugere ao Excelentíssimo Senhor Mi-
nistro do Turismo, que realize melhorias 
na infraestrutura turística do Município de 
Barretos – SP.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Turismo:
Solicitamos a Vossa Excelência, em nome da 

população do Município de Barretos – SP, melhorias 
na infra-estrutura turística do Município.

A cidade de Barretos, Município localizado no 
interior do Estado de São Paulo, é conhecida por sua 
famosa festa de peão, que atualmente é considerada 
a maior da América Latina. 

Em razão desse evento de grande porte, o Mu-
nicípio recebe milhares de turistas todos os anos, in-
clusive turistas de outros países que vão prestigiar a 
festa, consequentemente, causando um fluxo muito 
grande de pessoas.

Sendo assim, o Município necessita da melhoria 
de sua infraestrutura turística para receber bem aque-
les que visitam a cidade e para melhorar a qualidade 
de vida de seus habitantes. 

Contamos com o atendimento de Vossa Excelência 
para que as melhorias acima solicitadas sejam realizadas.

Brasília, 11 de agosto de 2011. – Deputado Gui-
lherme Mussi, PV/SP.

INDICAÇÃO Nº 1.242, DE 2011 
(Do Sr. Guilherme Mussi)

Sugere a Excelentíssima Senhora Mi-
nistra do Meio Ambiente a implantação de 
programas ambientais em escolas e colé-
gios, voltados para a introdução de educa-
ção ambiental no sistema público e privado 
em todo território nacional.

Excelentíssima Senhora Ministra do Meio Am-
biente:

Solicitamos a Vossa Excelência a apreciação des-
ta sugestão, por se tratar de notória relevância quanto 
à educação ambiental.

Crianças e jovens têm se preocupado com notí-
cias que se referem ao meio ambiente, tanto no que 
se refere à proteção e preservação do meio ambiente 
quanto medidas que possam diminuir os impactos a 
ele causados. 

Sendo assim, cabe-nos ressaltar que é importan-
te a adoção de programas, cursos, palestras, etc., que 
ministram sobre o tema de educação ambiental e sus-
tentabilidade ecológica dentro das escolas e colégios 
para o aprimoramento do conceito de meio ambiente 
e sua preservação 

Com isso a idéia de sustentabilidade ecológica 
será aprimorada e possivelmente aplicada também 
no dia a dia de cada um desses alunos, não apenas 
nessas instituições de ensino.

Contamos com o atendimento de Vossa Excelên-
cia para que tais programas sejam aplicados em prol 
do meio ambiente e da educação ambiental.

Brasília, 11 de agosto de 2011. – Deputado Gui-
lherme Mussi, PV/SP.

INDICAÇÃO Nº 1.243, DE 2011 
(Do Sr. Guilherme Mussi)

Sugere ao Excelentíssimo Senhor Mi-
nistro da Educação a implantação de pro-
gramas ambientais em escolas e colégios, 
voltados para a introdução de educação 
ambiental no sistema público e privado em 
todo território nacional.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação:
Solicitamos a Vossa Excelência a apreciação des-

ta sugestão, por se tratar de notória relevância quanto 
à educação ambiental.

Crianças e jovens têm se preocupado com notí-
cias que se referem ao meio ambiente, tanto no que 
se refere à proteção e preservação do meio ambiente 
quanto medidas que possam diminuir os impactos a 
ele causados. 

Sendo assim, cabe-nos ressaltar que é importan-
te a adoção de programas, cursos, palestras, etc., que 
ministram sobre o tema de educação ambiental e sus-
tentabilidade ecológica dentro das escolas e colégios 
para o aprimoramento do conceito de meio ambiente 
e sua preservação 

Com isso a idéia de sustentabilidade ecológica 
será aprimorada e possivelmente aplicada também 
no dia a dia de cada um desses alunos, não apenas 
nessas instituições de ensino.
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Contamos com o atendimento de Vossa Excelên-
cia para que tais programas sejam aplicados em prol 
do meio ambiente e da educação ambiental.

Brasília, 11 de agosto de 2011. – Deputado Gui-
lherme Mussi, PV/SP.

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 
 Nº 41, DE 2011 

(Do Sr. Roberto Santiago)

Propõe que a Comissão de Defesa do 
Consumidor fiscalize a Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS) a respeito 
de sua atuação regulatória e fiscalizatória 
sobre as operadoras de planos de saúde, 
em especial sobre o cumprimento de au-
torizações para a realização de cirurgias, 
exames e outros procedimentos e do prazo 
destes atendimentos aos usuários.

Senhor Presidente:
Com base no art. 100, § 1º, combinado com os 

artigos 60, inciso II e 61 do Regimento Interno, propo-
nho a Vossa Excelência que, ouvido o Plenário desta 
Comissão, se digne a adotar as medidas necessárias 
para que seja realizado ato de fiscalização e controle 
dos procedimentos administrativos e eventuais ex-
cessos ou omissões por parte da AGÊNCIA NACIO-
NAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS), no que diz 
respeito a atuação desta Agência na fiscalização das 
operadoras de planos de saúde, em especial em fa-
tos relacionados à autorização para a realização de 
exames, cirurgias e outros procedimentos e do tempo 
em que estas autorizações são realmente efetivadas. 

Justificação

São recorrentes as notícias de consumidores que 
não conseguem realizar exames, cirurgias ou outros 
procedimentos, em virtude da não autorização das 
operadoras dos seus planos de saúde, mesmo quando 
há cobertura a tais procedimentos no plano contrata-
do. Ou então de que as autorizações demoram tanto 
tempo para serem efetivadas que o consumidor, em 
virtude da necessidade de intervenção rápida em seu 
quadro clínico, acaba sendo obrigado a pagar com 
seus próprios recursos. Muitas vezes há, mesmo, risco 
de morte do paciente e o fato é solenemente ignorado 
pela sua operadora.

Segundo a própria ANS, são mais de 45 milhões 
os brasileiros beneficiários de planos privados de saú-
de (dados de 2010). E estes, em sua grande maioria, 
estão sujeitos às discriminações de suas operadoras 
quando mais necessitam de suporte à sua condição 
de saúde. 

Nos Procons de todo o País, as operadoras de 
planos privados de saúde são as campeãs das recla-
mações dos consumidores. A negação de autorização 
para a realização de exames, cirurgias e outros pro-
cedimentos ou a demora insuportável para um doente 
para obter uma simples consulta são os motivos mais 
recorrentes. 

Esta Casa não pode ficar indiferente a esta situ-
ação. Precisamos verificar porque a ANS não fiscaliza 
eficientemente estas operadoras, de modo a por um 
fim nesta situação que humilha e desrespeita os bene-
ficiários dos planos de saúde. Faz-se necessário que 
esta Comissão de Defesa do Consumidor intervenha 
no sentido de fiscalizar e apontar possíveis responsa-
bilidades, abusos e omissões da ANS em sua compe-
tência de regular e fiscalizar as operadoras de planos 
privados de saúde.

Sala da Comissão, 11 de agosto de 2011. – De-
putado Roberto Santiago, PV/SP.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 909, DE 2011 

(Do Senhor Padre Ton)

Solicita informações ao Senhor Mi-
nistro de Estado da Justiça, no âmbito d 
Fundação Nacional do Índio – FUNAI, so-
bre denúncias de invasão do Território Na-
cional por grupos paramilitares peruanos 
para exterminar grupos de índios isolados 
na fronteira.

Senhor Presidente, 
Com fulcro no art. 50, § 2°, da Constituição Fe-

deral, e no art. 115, inciso I, do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, REQUEIRO a Vossa Excelên-
cia sejam solicitadas informações ao Senhor Ministro 
de Estado da Justiça, junto à Fundação Nacional do 
Índio – FUNAI, sobre a denúncia de que supostos gru-
pos paramilitares peruanos teriam invadido o territó-
rio brasileiro, armados com fuzis e metralhadoras, na 
fronteira com o Estado do Acre, e realizando matança 
organizada de índios isolados.

Sala das Sessões, 11 em agosto de 2011. – De-
putado Padre Ton, PT/RO.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 910, DE 2011 

(Do Sr. Antonio Imbassahy)

Solicita informações à Ministra de Es-
tado do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
Miriam Belchior, sobre o aumento no custo 
das obras públicas do Governo Federal por 
meio da celebração de aditivos contratuais.
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Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição 

Federal, e nos arts. 115 e 116 do Regimento Interno e 
ouvida a Mesa, requer sejam prestadas informações 
pela Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, Miriam Belchior, sobre o aumento no custo 
das obras públicas do Governo Federal por meio da 
celebração de aditivos contratuais.

Acerca do tema dos aditivos contratuais, indaga-
-se:

O ex-Ministro dos Transportes, Alfredo Nascimen-
to, declarou em discurso proferido, no dia 2.8.2011, na 
tribuna do Senado Federal, que:

“Quando saí, o PAC do ministério dos 
transportes significava um pacote de in-
vestimentos da ordem de R$ 58 bilhões. 
Quando retornei já estava em R$ 72 bilhões. 
Dediquei os primeiros noventa dias de gestão 
a uma imersão em todos os projetos e ações 
programadas e em andamento. Em feverei�
ro, fui o primeiro a perceber a disparada dos 
gastos previstos e determinei um pente fino 
para conhecer a origem de tal movimentação. 
Nos primeiros dias de março, levei minhas 
preocupações sobre o que me pareceu um 
grande salto e descontrole no orçamento do 
PAC à Ministra Míriam Belchior, em reunião 
que tivemos no Ministério do Planejamento 
para discutir o andamento das obras. Ela 
havia permanecido no governo e, certamen�
te, tinha a responsabilidade e as condições 
de esclarecer o que havia se passado e que 
se colocava, ao menos para mim, como um 
grave problema. Nesse encontro concorda-
mos com a necessidade de uma revisão 
dos projetos.” 

Com base nestas declarações, questiono se o 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão foi 
informado pelo então Ministro Alfredo Nascimento 
acerca do incremento no custo das obras no Ministé-
rio dos Transportes?

Quais as providências adotadas pela Ministra 
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 
para contenção do aumento no custo das obras do 
Ministério dos Transportes e demais ministérios do 
Governo Federal?

Há indícios de incremento no custo das obras, 
contratos e licitações do Governo Federal nos anos de 
2010 e 2011? Quais as razões da elevação de custos?

Qual o valor total pago por força da celebração de 
aditivos contratuais nos anos de 2010 e 2011, no âmbito 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão?

Justificação

Recentemente, a população brasileira tomou co-
nhecimento de diversas denúncias de irregularidades 
envolvendo a cúpula do Ministério dos Transportes e 
empresas e órgãos públicos ligados a esta pasta.

As denúncias publicadas pela imprensa nacional 
dão conta de aumentos frequentes e desarrazoados 
nos custos de obras públicas, notadamente rodovias e 
ferrovias, entre outras irregularidades envolvendo con-
tratos e verbas públicas no Ministério dos Transportes. 

Mereceram especial destaque o descontrole nos 
aditivos contratuais realizados em contratos firmados 
com empreiteiras e a baixa qualidade das obras rea-
lizadas. Segundo consta, seria este o meio e a fonte 
de muitas das irregularidades que por ventura podem 
existir no âmbito desse ministério.

Como é cediço, as denúncias conduziram ao 
afastamento do Ministro dos Transportes, Alfredo Nas-
cimento, assumindo a pasta em seu lugar, o então 
Secretário-executivo, o Sr. Paulo Sérgio Passos. Após 
deixar a pasta, o Senador Alfredo Nascimento proferiu 
discurso no Senado Federal, no qual afirmou ter infor-
mado a situação à Ministro Míriam Belchior:

“O Ministério dos transportes já era uma 
das pastas com o maior volume de investi�
mentos no PAC e, para o período aberto em 
2011, registrava um aumento significativo em 
todos os seus projetos. Quando saí, o PAC 
do ministério dos transportes significava 
um pacote de investimentos da ordem de 
R$ 58 bilhões. Quando retornei já estava 
em R$ 72 bilhões.

Dediquei os primeiros noventa dias de 
gestão a uma imersão em todos os projetos 
e ações programadas e em andamento. Em 
fevereiro, fui o primeiro a perceber a disparada 
dos gastos previstos e determinei um pente fino 
para conhecer a origem de tal movimentação. 
Nos primeiros dias de março, levei minhas 
preocupações sobre o que me pareceu um 
grande salto e descontrole no orçamento do 
PAC à Ministra Míriam Belchior, em reunião 
que tivemos no Ministério do Planejamento 
para discutir o andamento das obras. Ela 
havia permanecido no governo e, certamen�
te, tinha a responsabilidade e as condições 
de esclarecer o que havia se passado e que 
se colocava, ao menos para mim, como um 
grave problema. Nesse encontro concorda-
mos com a necessidade de uma revisão 
dos projetos.
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Dias depois, coloquei o assunto para a 
presidenta e informei que já começara a tra�
balhar no ajuste necessário para garantir a 
viabilidade orçamentária das obras durante 
sua gestão. Estabelecemos 15/07 como prazo 
final para tais providências.

Na prática, o cenário que encontrei quan�
do reassumi a pasta, em janeiro, significava 
que a nova administração não teria os recursos 
necessários para iniciar nenhuma nova ação, 
limitando�se a pagar e entregar as obras das 
gestões anteriores. Mantida aquela destinação 
do orçamento, não teríamos o PAC�2.”

Mais adiante, referindo-se à gestão do Ministé-
rio dos Transportes no ano de 2010, afirmou ainda o 
Ministro Alfredo Nascimento:

“Aqui é importante frisar que a análise 
técnica que fizemos mostrou que a variação de 
custos que a imprensa tratou como superfatu�
ramento ou mensalão, decorreu da mudança 
na concepção dos projetos, com o acrésci�
mo indiscriminado de serviços não previstos 
nas ações originais. Não tenho conhecimen�
to da identificação de irregularidades. Estou 
falando da adição de novas obras e outras 
intervenções; assim como do atendimento às 
condicionantes de licenciamento ambiental e 
desapropriações.

Até onde tenho conhecimento, todas as 
decisões tomadas ao longo de 2010 seguiram 
o mesmo ritual que eu já conhecia: foram dis�
cutidas pelas autoridades do próprio Ministério 
dos Transportes e seus vinculados à época, 
assim como pelo grupo de acompanhamento 
e gestão do PAC. Formado pelos Ministérios 
do Planejamento e da Fazenda, esse grupo 
é comandado pela Casa Civil da Presidência 
da República.”

Portanto, diante de tal circunstância, as infor-
mações que ora requeremos são fundamentais para 
o desempenho de nossas atribuições constitucionais 
de acompanhamento das ações do Poder Executivo.

Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-
putado Antonio Imbassahy, PSDB/BA.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 911, DE 2011 

(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)

Solicita informações ao Ministério da 
Justiça, sobre programas e projetos de 

segurança pública e repasses de recursos 
para o Município de Senador Guiomard, Es-
tado do Acre, no período de 2000 a 2011. 

Senhor Presidente,
 Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do 
Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência que 
seja feita solicitação de informações ao Ministério da 
Justiça, sobre: 

Todos os programas de segurança pública;
Aquisição de armamentos;
Treinamento e capacitação de Policiais (Civis e 

Militares)
Aquisição de viaturas, fardamentos e equipa-

mentos de logística
Construções Civis (Delegacias, Quartéis, Pre-

sídios e etc.)
Prestação de Contas dos repasses financeiros 

ao Estado e aos Municípios.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-

putada Antônia Lúcia, PSC/AC.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 912, DE 2011 

(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)

Solicita informações ao Ministério da 
Justiça, sobre programas e projetos de 
segurança pública e repasses de recursos 
para o Município de Tarauacá, Estado do 
Acre, no período de 2000 a 2011. 

Senhor Presidente,
 Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do 
Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência que 
seja feita solicitação de informações ao Ministério da 
Justiça, sobre: 

Todos os programas de segurança pública;
Aquisição de armamentos;
Treinamento e capacitação de Policiais (Civis e 

Militares)
Aquisição de viaturas, fardamentos e equipa-

mentos de logística
Construções Civis (Delegacias, Quartéis, Pre-

sídios e etc.)
Prestação de Contas dos repasses financeiros 

ao Estado e aos Municípios.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-

putada Antônia Lúcia, PSC/AC.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 913 DE 2011 

(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)

Solicita informações ao Ministério da 
Justiça, sobre programas e projetos de 
segurança pública e repasses de recursos 
para o Município de Sena Madureira, Estado 
do Acre, no período de 2000 a 2011. 

Senhor Presidente,
 Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do 
Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência que 
seja feita solicitação de informações ao Ministério da 
Justiça, sobre: 

Todos os programas de segurança pública;
Aquisição de armamentos;
Treinamento e capacitação de Policiais (Civis e 

Militares)
Aquisição de viaturas, fardamentos e equipa-

mentos de logística
Construções Civis (Delegacias, Quartéis, Pre-

sídios e etc.)
Prestação de Contas dos repasses financeiros 

ao Estado e aos Municípios.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-

putada Antônia Lúcia, PSC/AC.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 914, DE 2011 

(Da Sra. Jô Moraes)

Solicita informações ao Ministério do 
Trabalho sobre morosidade nas tramitações 
dos processos.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2º e 115, inciso I, do 
Regimento Interno, solicito a V. Exª. seja encaminhado 
ao Sr. Ministro do Trabalho, o pedido de informações 
sobre as medidas que podem ser tomadas, referente as 
noticias da escassez de pessoal e dificuldades enfren-
tadas nas unidades estaduais, como a morosidade na 
tramitação dos processos e informações dos mesmos.

Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-
putada Jô Moraes, PCdoB – MG.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 915, DE 2011 

(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)

Solicita informações ao Ministério da 
Justiça, sobre programas e projetos de 
segurança pública e repasses de recursos 

para o Município de Santa Rosa do Purus, 
Estado do Acre, no período de 2000 a 2011. 

Senhor Presidente,
 Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do 
Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência que 
seja feita solicitação de informações ao Ministério da 
Justiça, sobre: 

Todos os programas de segurança pública;
Aquisição de armamentos;
Treinamento e capacitação de Policiais (Civis e 

Militares)
Aquisição de viaturas, fardamentos e equipa-

mentos de logística
Construções Civis (Delegacias, Quartéis, Pre-

sídios e etc.)
Prestação de Contas dos repasses financeiros 

ao Estado e aos Municípios.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-

putada Antônia Lúcia, PSC/AC.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 916, DE 2011 

(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)

Solicita informações ao Ministério da 
Justiça, sobre programas e projetos de 
segurança pública e repasses de recursos 
para o Município de Rodrigues Alves, Es-
tado do Acre, no período de 2000 a 2011. 

Senhor Presidente,
 Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja feita 
solicitação de informações ao Ministério da Justiça, sobre: 

Todos os programas de segurança pública;
Aquisição de armamentos;
Treinamento e capacitação de Policiais (Civis e 

Militares)
Aquisição de viaturas, fardamentos e equipa-

mentos de logística
Construções Civis (Delegacias, Quartéis, Pre-

sídios e etc.)
Prestação de Contas dos repasses financeiros 

ao Estado e aos Municípios.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-

putada Antônia Lúcia, PSC/AC.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 917, DE 2011 

(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)

Solicita informações ao Ministério da 
Justiça, sobre programas e projetos de 
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segurança pública e repasses de recursos 
para o Município de Rio Branco, Estado do 
Acre, no período de 2000 a 2011. 

Senhor Presidente,
 Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja feita 
solicitação de informações ao Ministério da Justiça, sobre: 

Todos os programas de segurança pública;
Aquisição de armamentos;
Treinamento e capacitação de Policiais (Civis e 

Militares)
Aquisição de viaturas, fardamentos e equipa-

mentos de logística
Construções Civis (Delegacias, Quartéis, Pre-

sídios e etc.)
Prestação de Contas dos repasses financeiros 

ao Estado e aos Municípios.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-

putada Antônia Lúcia, PSC/AC.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 918, DE 2011 

(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)

Solicita informações ao Ministério da 
Justiça, sobre programas e projetos de 
segurança pública e repasses de recursos 
para o Município de Porto Walter, Estado do 
Acre, no período de 2000 a 2011. 

Senhor Presidente,
 Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja feita 
solicitação de informações ao Ministério da Justiça, sobre: 

Todos os programas de segurança pública;
Aquisição de armamentos;
Treinamento e capacitação de Policiais (Civis e 

Militares)
Aquisição de viaturas, fardamentos e equipa-

mentos de logística
Construções Civis (Delegacias, Quartéis, Pre-

sídios e etc.)
Prestação de Contas dos repasses financeiros 

ao Estado e aos Municípios.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-

putada Antônia Lúcia, PSC/AC.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 919, DE 2011 

(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)

Solicita informações ao Ministério da 
Justiça, sobre programas e projetos de 

segurança pública e repasses de recursos 
para o Município de Porto Acre, Estado do 
Acre, no período de 2000 a 2011. 

Senhor Presidente,
 Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do 
Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência que 
seja feita solicitação de informações ao Ministério da 
Justiça, sobre: 

Todos os programas de segurança pública;
Aquisição de armamentos;
Treinamento e capacitação de Policiais (Civis e 

Militares)
Aquisição de viaturas, fardamentos e equipa-

mentos de logística
Construções Civis (Delegacias, Quartéis, Pre-

sídios e etc.)
Prestação de Contas dos repasses financeiros 

ao Estado e aos Municípios.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-

putada Antônia Lúcia, PSC/AC.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 920, DE 2011 

(Do Sr. Duarte Nogueira)

 Solicita informações ao Ministro Che-
fe da Controladoria-Geral da União sobre 
sindicâncias e auditorias realizadas no Mi-
nistério da Agricultura.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da constituição 

Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, inciso I, 
do Regimento interno, solicito a V. Excia. que, ouvida 
a Mesa, sejam solicitadas as seguintes informações 
ao Ministro Chefe da Controladoria-Geral da União:

Cópia de inteiro teor de todas as auditorias e 
sindicâncias realizadas pela CGU no Ministério da 
Agricultura em 2011;

No caso de apuração de irregularidades nas au-
ditorias e sindicâncias a que se refere a questão 1, 
solicito informar as providências adotadas e nomes 
de pessoas físicas e jurídicas envolvidas;

Solicito que as informações acima mencionadas 
sejam encaminhadas em meio eletrônico.

Justificação

Denúncias de corrupção e desvios de recursos 
públicos no Ministério da Agricultura e Conab vêm 
sendo intensamente veiculadas nos últimos dias. A 
Controladoria-Geral da União anunciou, em sua pá-
gina oficial, algumas providências que estão sendo 
tomadas :
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8-8-2011 

CGU CRIA COMISSÃO PARA APURAR  
NOVAS DENÚNCIAS NA AGRICULTURA

Controladoria cria, na área de correição, 
sindicância para investigar suposta atuação 
de lobista dentro do Ministério. Novos fatos 
denunciados na mídia também são acresci�
dos ao trabalho de auditoria que já estava em 
andamento

A Controladoria-Geral da União (CGU) criou hoje 
(08) uma nova comissão de sindicância, vinculada à 
sua área de correição, para investigar as novas denún-
cias veiculadas na mídia envolvendo o Ministério da 
Agricultura (MA) e segundo as quais um lobista vinha 
atuando instalado dentro do próprio Ministério. Na se-
mana passada uma comissão disciplinar já havia sido 
instaurada para apurar as responsabilidades adminis-
trativas por suposto pagamento indevido à empresa 
Renascença Armazéns Gerais Ltda.

Já na área de auditoria, outra portaria também 
assinada hoje pelo ministro-chefe da CGU, Jorge Hage, 
acrescenta a apuração dos novos fatos denunciados 
ao objeto de trabalho da equipe que havia sido criada 
na semana passada para apurar as denúncias de pa-
gamentos irregulares a determinadas empresas; irre-
gularidades no pagamento de sentenças judiciais e na 
avaliação e alienação de imóveis da Conab.

As duas novas portarias serão publicadas na 
edição de amanhã do Diário Oficial da União. Hage 
manteve contato com o ministro Wagner Rossi, para 
informá-lo das novas ações, inclusive sobre a neces-
sidade de a equipe de auditoria recolher, no MA, para 
análise, computadores com informações sobre licita-
ções, convênios, contratos etc. Rossi, aliás, já havia 
enviado ofício ao ministro Jorge Hage colocando-se 
à disposição para prestar todas as informações ne-
cessárias.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 Assim, as informações que ora requeiro são 
fundamentais ao cumprimento de minhas atribuições 
constitucionais.

Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-
putado Duarte Nogueira, PSDB/SP.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 921, DE 2011 

(Do Sr. Duarte Nogueira)

 Solicita informações ao Ministro Che-
fe da Controladoria-Geral da União sobre 
sindicâncias e auditorias realizadas no Mi-
nistério dos Transportes.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da constituição 

Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, inciso I, 
do Regimento interno, solicito a V. Excia. que, ouvida 
a Mesa, sejam solicitadas as seguintes informações 
ao Ministro Chefe da Controladoria-Geral da União:

Cópia de inteiro teor de todas as auditorias e 
sindicâncias realizadas pela CGU no Ministério dos 
Transportes em 2011;

No caso de apuração de irregularidades nas au-
ditorias e sindicâncias a que se refere a questão 1, 
solicito informar as providências adotadas e nomes 
de pessoas físicas e jurídicas envolvidas;

Solicito que as informações acima mencionadas 
sejam encaminhadas em meio eletrônico.

Justificação

Denúncias de corrupção e desvios de recursos 
públicos no Ministério dos Transportes vêm sendo in-
tensamente veiculadas nos últimos dias, inclusive com 
a demissão de vários servidores. A Controladoria-Geral 
da União anunciou, em sua página oficial, algumas 
providências que estão sendo tomadas :

21-7-2011 

CGU INSTAURA SETE NOVAS  
INVESTIGAÇÕES SOBRE DENÚNCIAS  

NA ÁREA DOS TRANSPORTES

A essas apurações, somam-se outras 18 sindi-
câncias e PADs que já estavam instaurados pela CGU 
antes das denúncias envolvendo a área dos transportes

Com mais quatro processos instaurados hoje 
(21), a Controladoria-Geral da União (CGU) já ins-
taurou sete sindicâncias e Processos Administrativos 
Disciplinares (PADs) em decorrência das denúncias 
veiculadas na imprensa nos últimos dias, dando conta 
de irregularidades no Ministério dos Transportes e em 
órgãos a ele diretamente vinculados. A essas apura-
ções, somam-se outras 18 sindicâncias e PADs que já 
estavam instaurados pela CGU antes das denúncias 
envolvendo a área dos transportes.

Os novos processos foram abertos entre o último 
dia 12 e hoje (21). Um deles é um PAD que apura de-
núncia relativa ao ex-diretor executivo do DNIT, José 
Henrique Sadok de Sá, envolvendo a contratação da 
Construtora Araújo Ltda, de propriedade da mulher 
dele, Ana Paula Batista Araújo, pelo Governo do Es-
tado de Roraima, para execução de obras rodoviárias 
custeadas com recursos do Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Um segundo PAD apura irregularidades em di-
versas licitações com indícios de direcionamento para 
determinadas empresas, com suposto envolvimento do 
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servidor Marcelino Augusto Santos Rosa. Outro pro-
cesso cuja portaria foi assinada hoje vai apurar pos-
sível superfaturamento em obras rodoviárias com uso 
do chamado jogo de planilhas e suposto envolvimento 
do coordenador de Construções Rodoviárias do DNIT, 
Luiz Munhoz Prosel.

Um quarto Processo Disciplinar, também ins-
taurado hoje, vai apurar as responsabilidades pela 
determinação de execução de serviços de pesagem 
de cargas sem cobertura contratual, pela empresa 
Engespro, envolvendo suposta participação do ex-co-
ordenador geral de Operações Rodoviárias do DNIT, 
Luiz Cláudio Varejão.

Também instaurado hoje, outro processo vai apu-
rar responsabilidade de Varejão, afastado recentemente 
do cargo comissionado, e Sadock pelo reconhecimento 
de dívida com o Consórcio Rodovida, sem comprova-
ção de execução dos serviços.

Já está em andamento uma Sindicância Patrimo-
nial aberta para apurar possível enriquecimento ilícito 
de Mauro Barbosa, ex-chefe de gabinete do ex-ministro 
dos Transportes, Alfredo Nascimento.

Além disso, após entendimento mantido pelo 
ministro-chefe da CGU, Jorge Hage, com o ministro 
dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, a CGU avocou 
a sindicância investigativa que havia sido instaurada 
no MT pelo ex-ministro Alfredo Nascimento. A avoca-
ção foi motivada pela conexão dos fatos objetos dessa 
sindicância com vários outros processos já instaurados 
pela Controladoria, além de levar em conta o nível hie-
rárquico das autoridades envolvidas, o que, segundo 
o Decreto 5485/2005, recomenda seja conduzido pelo 
órgão central do sistema de correição e não pelo pró-
prio órgão onde ocorreram os fatos.

Como a auditoria que a CGU vem realizando 
sobre licitações, contratos e obras envolvidos nas de-
núncias está apenas começando, outros processos 
disciplinares e sindicâncias ainda podem ser instau-
rados envolvendo outras pessoas.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 Assim, as informações que ora requeiro são 
fundamentais ao cumprimento de minhas atribuições 
constitucionais.

Sala das Sessões 11 de agosto de 2011. – De-
putado Duarte Nogueira, PSDB/SP.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 922, DE 2011 

(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)

Solicita informações ao Ministério da 
Justiça, sobre programas e projetos de 
segurança pública e repasses de recursos 

para o Município de Plácido de Castro, Es-
tado do Acre, no período de 2000 a 2011. 

Senhor Presidente,
 Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do 
Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência que 
seja feita solicitação de informações ao Ministério da 
Justiça, sobre: 

Todos os programas de segurança pública;
Aquisição de armamentos;
Treinamento e capacitação de Policiais (Civis e 

Militares)
Aquisição de viaturas, fardamentos e equipa-

mentos de logística
Construções Civis (Delegacias, Quartéis, Pre-

sídios e etc.)
Prestação de Contas dos repasses financeiros 

ao Estado e aos Municípios.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-

putada Antônia Lúcia, PSC/AC.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 923, DE 2011 

(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)

Solicita informações ao Ministério da 
Justiça, sobre programas e projetos de 
segurança pública e repasses de recursos 
para o Município de Marechal Thaumaturgo, 
Estado do Acre, no período de 2000 a 2011. 

Senhor Presidente,
 Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do 
Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência que 
seja feita solicitação de informações ao Ministério da 
Justiça, sobre: 

Todos os programas de segurança pública;
Aquisição de armamentos;
Treinamento e capacitação de Policiais (Civis e 

Militares)
Aquisição de viaturas, fardamentos e equipa-

mentos de logística
Construções Civis (Delegacias, Quartéis, Pre-

sídios e etc.)
Prestação de Contas dos repasses financeiros 

ao Estado e aos Municípios.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-

putada Antônia Lúcia, PSC/AC.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 924, DE 2011 

(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)

Solicita informações ao Ministério da 
Justiça, sobre programas e projetos de 



Agosto de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 12 40919 

segurança pública e repasses de recursos 
para o Município de Manoel Urbano, Estado 
do Acre, no período de 2000 a 2011. 

Senhor Presidente,
 Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja feita 
solicitação de informações ao Ministério da Justiça, sobre: 

Todos os programas de segurança pública;
Aquisição de armamentos;
Treinamento e capacitação de Policiais (Civis e 

Militares)
Aquisição de viaturas, fardamentos e equipa-

mentos de logística
Construções Civis (Delegacias, Quartéis, Pre-

sídios e etc.)
Prestação de Contas dos repasses financeiros 

ao Estado e aos Municípios.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-

putada Antônia Lúcia, PSC/AC.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 925, DE 2011 

(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)

Solicita informações ao Ministério da 
Justiça, sobre programas e projetos de 
segurança pública e repasses de recursos 
para o Município de Mâncio Lima, Estado 
do Acre, no período de 2000 a 2011. 

Senhor Presidente,
 Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja feita 
solicitação de informações ao Ministério da Justiça, sobre: 

Todos os programas de segurança pública;
Aquisição de armamentos;
Treinamento e capacitação de Policiais (Civis e 

Militares)
Aquisição de viaturas, fardamentos e equipa-

mentos de logística
Construções Civis (Delegacias, Quartéis, Pre-

sídios e etc.)
Prestação de Contas dos repasses financeiros 

ao Estado e aos Municípios.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-

putada Antônia Lúcia, PSC/AC.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 926, DE 2011 

(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)

Solicita informações ao Ministério da 
Justiça, sobre programas e projetos de 

segurança pública e repasses de recursos 
para o Município de Jordão, Estado do Acre, 
no período de 2000 a 2011. 

Senhor Presidente,
 Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja feita 
solicitação de informações ao Ministério da Justiça, sobre: 

Todos os programas de segurança pública;
Aquisição de armamentos;
Treinamento e capacitação de Policiais (Civis e 

Militares)
Aquisição de viaturas, fardamentos e equipa-

mentos de logística
Construções Civis (Delegacias, Quartéis, Pre-

sídios e etc.)
Prestação de Contas dos repasses financeiros 

ao Estado e aos Municípios.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-

putada Antônia Lúcia, PSC/AC.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 927, DE 2011 

(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)

Solicita informações ao Ministério da 
Justiça, sobre programas e projetos de 
segurança pública e repasses de recursos 
para o Município de Feijó, Estado do Acre, 
no período de 2000 a 2011. 

Senhor Presidente,
 Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja feita 
solicitação de informações ao Ministério da Justiça, sobre: 

Todos os programas de segurança pública;
Aquisição de armamentos;
Treinamento e capacitação de Policiais (Civis e 

Militares)
Aquisição de viaturas, fardamentos e equipa-

mentos de logística
Construções Civis (Delegacias, Quartéis, Pre-

sídios e etc.)
Prestação de Contas dos repasses financeiros 

ao Estado e aos Municípios.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-

putada Antônia Lúcia, PSC/AC.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 928, DE 2011 

(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)

Solicita informações ao Ministério da 
Justiça, sobre programas e projetos de 
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segurança pública e repasses de recursos 
para o Município de Epitaciolândia, Estado 
do Acre, no período de 2000 a 2011. 

Senhor Presidente,
 Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja feita 
solicitação de informações ao Ministério da Justiça, sobre: 

Todos os programas de segurança pública;
Aquisição de armamentos;
Treinamento e capacitação de Policiais (Civis e 

Militares)
Aquisição de viaturas, fardamentos e equipa-

mentos de logística
Construções Civis (Delegacias, Quartéis, Pre-

sídios e etc.)
Prestação de Contas dos repasses financeiros 

ao Estado e aos Municípios.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-

putada Antônia Lúcia, PSC/AC.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 929, DE 2011 

(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)

Solicita informações ao Ministério da 
Justiça, sobre programas e projetos de 
segurança pública e repasses de recursos 
para o Município de Cruzeiro do Sul, Estado 
do Acre, no período de 2000 a 2011. 

Senhor Presidente,
 Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja feita 
solicitação de informações ao Ministério da Justiça, sobre: 

Todos os programas de segurança pública;
Aquisição de armamentos;
Treinamento e capacitação de Policiais (Civis e 

Militares)
Aquisição de viaturas, fardamentos e equipa-

mentos de logística
Construções Civis (Delegacias, Quartéis, Pre-

sídios e etc.)
Prestação de Contas dos repasses financeiros 

ao Estado e aos Municípios.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-

putada Antônia Lúcia, PSC/AC.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 930, DE 2011 

(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)

Solicita informações ao Ministério da 
Justiça, sobre programas e projetos de 

segurança pública e repasses de recursos 
para o Município de Capixaba, Estado do 
Acre, no período de 2000 a 2011. 

Senhor Presidente,
 Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja feita 
solicitação de informações ao Ministério da Justiça, sobre: 

Todos os programas de segurança pública;
Aquisição de armamentos;
Treinamento e capacitação de Policiais (Civis e 

Militares)
Aquisição de viaturas, fardamentos e equipa-

mentos de logística
Construções Civis (Delegacias, Quartéis, Pre-

sídios e etc.)
Prestação de Contas dos repasses financeiros 

ao Estado e aos Municípios.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-

putada Antônia Lúcia, PSC/AC.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 931, DE 2011 

(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)

Solicita informações ao Ministério da 
Justiça, sobre programas e projetos de 
segurança pública e repasses de recursos 
para o Município de Bujari, Estado do Acre, 
no período de 2000 a 2011. 

Senhor Presidente,
 Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja feita 
solicitação de informações ao Ministério da Justiça, sobre: 

Todos os programas de segurança pública;
Aquisição de armamentos;
Treinamento e capacitação de Policiais (Civis e 

Militares)
Aquisição de viaturas, fardamentos e equipa-

mentos de logística
Construções Civis (Delegacias, Quartéis, Pre-

sídios e etc.)
Prestação de Contas dos repasses financeiros 

ao Estado e aos Municípios.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-

putada Antônia Lúcia, PSC/AC.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 932, DE 2011 

(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)

Solicita informações ao Ministério da 
Justiça, sobre programas e projetos de 
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segurança pública e repasses de recursos 
para o Município de Brasiléia, Estado do 
Acre, no período de 2000 a 2011. 

Senhor Presidente,
 Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja feita 
solicitação de informações ao Ministério da Justiça, sobre: 

Todos os programas de segurança pública;
Aquisição de armamentos;
Treinamento e capacitação de Policiais (Civis e 

Militares)
Aquisição de viaturas, fardamentos e equipa-

mentos de logística
Construções Civis (Delegacias, Quartéis, Pre-

sídios e etc.)
Prestação de Contas dos repasses financeiros 

ao Estado e aos Municípios.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-

putada Antônia Lúcia, PSC/AC.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 933, DE 2011 

(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)

Solicita informações ao Ministério da 
Justiça, sobre programas e projetos de 
segurança pública e repasses de recursos 
para o Município de Assis Brasil, Estado do 
Acre, no período de 2000 a 2011. 

Senhor Presidente,
 Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja feita 
solicitação de informações ao Ministério da Justiça, sobre: 

Todos os programas de segurança pública;
Aquisição de armamentos;
Treinamento e capacitação de Policiais (Civis e 

Militares)
Aquisição de viaturas, fardamentos e equipa-

mentos de logística
Construções Civis (Delegacias, Quartéis, Pre-

sídios e etc.)
Prestação de Contas dos repasses financeiros 

ao Estado e aos Municípios.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-

putada Antônia Lúcia, PSC/AC.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 934, DE 2011 

(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)

Solicita informações ao Ministério da 
Justiça, sobre programas e projetos de 

segurança pública e repasses de recursos 
para o Município de Acrelândia, Estado do 
Acre, no período de 2000 a 2011. 

Senhor Presidente,
 Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja feita 
solicitação de informações ao Ministério da Justiça, sobre: 

Todos os programas de segurança pública;
Aquisição de armamentos;
Treinamento e capacitação de Policiais (Civis e 

Militares)
Aquisição de viaturas, fardamentos e equipa-

mentos de logística
Construções Civis (Delegacias, Quartéis, Pre-

sídios e etc.)
Prestação de Contas dos repasses financeiros 

ao Estado e aos Municípios.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-

putada Antônia Lúcia, PSC/AC.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 935, DE 2011 

(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)

Solicita informações ao Ministério da 
Defesa, sobre programas e projetos de se-
gurança pública e repasses de recursos 
para o Município de Acrelândia, Estado do 
Acre, no período de 2000 a 2011. 

Senhor Presidente,
 Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja feita 
solicitação de informações ao Ministério da Defesa, sobre: 

Todos os programas de segurança pública;
Aquisição de armamentos;
Treinamento e capacitação de Policiais (Civis e 

Militares)
Aquisição de viaturas, fardamentos e equipa-

mentos de logística
Construções Civis (Delegacias, Quartéis, Pre-

sídios e etc.)
Prestação de Contas dos repasses financeiros 

ao Estado e aos Municípios.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-

putada Antônia Lúcia, PSC/AC.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 936, DE 2011 

(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)

Solicita informações ao Ministério da 
Defesa, sobre programas e projetos de se-
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gurança pública e repasses de recursos 
para o Município de Cruzeiro do Sul, Estado 
do Acre, no período de 2000 a 2011. 

Senhor Presidente,
 Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja feita 
solicitação de informações ao Ministério da Defesa, sobre: 

Todos os programas de segurança pública;
Aquisição de armamentos;
Treinamento e capacitação de Policiais (Civis e 

Militares)
Aquisição de viaturas, fardamentos e equipa-

mentos de logística
Construções Civis (Delegacias, Quartéis, Pre-

sídios e etc.)
Prestação de Contas dos repasses financeiros 

ao Estado e aos Municípios.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-

putada Antônia Lúcia, PSC/AC.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 937, DE 2011 

(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)

Solicita informações ao Ministério da 
Defesa, sobre programas e projetos de se-
gurança pública e repasses de recursos 
para o Município de Sena Madureira, Estado 
do Acre, no período de 2000 a 2011. 

Senhor Presidente,
 Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja feita 
solicitação de informações ao Ministério da Defesa, sobre: 

Todos os programas de segurança pública;
Aquisição de armamentos;
Treinamento e capacitação de Policiais (Civis e 

Militares)
Aquisição de viaturas, fardamentos e equipa-

mentos de logística
Construções Civis (Delegacias, Quartéis, Pre-

sídios e etc.)
Prestação de Contas dos repasses financeiros 

ao Estado e aos Municípios.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-

putada Antônia Lúcia, PSC/AC.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 938, DE 2011 

(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)

Solicita informações ao Ministério da 
Defesa, sobre programas e projetos de se-

gurança pública e repasses de recursos 
para o Município de Santa Rosa do Purus, 
Estado do Acre, no período de 2000 a 2011. 

Senhor Presidente,
 Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja feita 
solicitação de informações ao Ministério da Defesa, sobre: 

Todos os programas de segurança pública;
Aquisição de armamentos;
Treinamento e capacitação de Policiais (Civis e 

Militares)
Aquisição de viaturas, fardamentos e equipa-

mentos de logística
Construções Civis (Delegacias, Quartéis, Pre-

sídios e etc.)
Prestação de Contas dos repasses financeiros 

ao Estado e aos Municípios.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-

putada Antônia Lúcia, PSC/AC.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 939, DE 2011 

(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)

Solicita informações ao Ministério da 
Defesa, sobre programas e projetos de se-
gurança pública e repasses de recursos 
para o Município de Rodrigues Alves, Es-
tado do Acre, no período de 2000 a 2011. 

Senhor Presidente,
 Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja feita 
solicitação de informações ao Ministério da Defesa, sobre: 

Todos os programas de segurança pública;
Aquisição de armamentos;
Treinamento e capacitação de Policiais (Civis e 

Militares)
Aquisição de viaturas, fardamentos e equipa-

mentos de logística
Construções Civis (Delegacias, Quartéis, Pre-

sídios e etc.)
Prestação de Contas dos repasses financeiros 

ao Estado e aos Municípios.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-

putada Antônia Lúcia, PSC/AC.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 940, DE 2011 

(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)

Solicita informações ao Ministério da 
Defesa, sobre programas e projetos de se-
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gurança pública e repasses de recursos 
para o Município de Rio Branco, Estado do 
Acre, no período de 2000 a 2011. 

Senhor Presidente,
 Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja feita 
solicitação de informações ao Ministério da Defesa, sobre: 

Todos os programas de segurança pública;
Aquisição de armamentos;
Treinamento e capacitação de Policiais (Civis e 

Militares)
Aquisição de viaturas, fardamentos e equipa-

mentos de logística
Construções Civis (Delegacias, Quartéis, Pre-

sídios e etc.)
Prestação de Contas dos repasses financeiros 

ao Estado e aos Municípios.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-

putada Antônia Lúcia, PSC/AC.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 941, DE 2011 

(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)

Solicita informações ao Ministério da 
Defesa, sobre programas e projetos de se-
gurança pública e repasses de recursos 
para o Município de Porto Walter, Estado 
do Acre, no período de 2000 a 2011. 

Senhor Presidente,
 Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja feita 
solicitação de informações ao Ministério da Defesa, sobre: 

Todos os programas de segurança pública;
Aquisição de armamentos;
Treinamento e capacitação de Policiais (Civis e 

Militares)
Aquisição de viaturas, fardamentos e equipa-

mentos de logística
Construções Civis (Delegacias, Quartéis, Pre-

sídios e etc.)
Prestação de Contas dos repasses financeiros 

ao Estado e aos Municípios.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-

putada Antônia Lúcia, PSC/AC.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 942, DE 2011 

(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)

Solicita informações ao Ministério da 
Defesa, sobre programas e projetos de se-

gurança pública e repasses de recursos 
para o Município de Porto Acre, Estado do 
Acre, no período de 2000 a 2011. 

Senhor Presidente,
 Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja feita 
solicitação de informações ao Ministério da Defesa, sobre: 

Todos os programas de segurança pública;
Aquisição de armamentos;
Treinamento e capacitação de Policiais (Civis e 

Militares)
Aquisição de viaturas, fardamentos e equipa-

mentos de logística
Construções Civis (Delegacias, Quartéis, Pre-

sídios e etc.)
Prestação de Contas dos repasses financeiros 

ao Estado e aos Municípios.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-

putada Antônia Lúcia, PSC/AC.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 943, DE 2011 

(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)

Solicita informações ao Ministério da 
Defesa, sobre programas e projetos de se-
gurança pública e repasses de recursos 
para o Município de Plácido de Castro, Es-
tado do Acre, no período de 2000 a 2011. 

Senhor Presidente,
 Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja feita 
solicitação de informações ao Ministério da Defesa, sobre: 

Todos os programas de segurança pública;
Aquisição de armamentos;
Treinamento e capacitação de Policiais (Civis e 

Militares)
Aquisição de viaturas, fardamentos e equipa-

mentos de logística
Construções Civis (Delegacias, Quartéis, Pre-

sídios e etc.)
Prestação de Contas dos repasses financeiros 

ao Estado e aos Municípios.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-

putada Antônia Lúcia, PSC/AC.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 944, DE 2011 

(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)

Solicita informações ao Ministério da 
Defesa, sobre programas e projetos de se-
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gurança pública e repasses de recursos 
para o Município de Marechal Thaumaturgo, 
Estado do Acre, no período de 2000 a 2011. 

Senhor Presidente,
 Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja feita 
solicitação de informações ao Ministério da Defesa, sobre: 

Todos os programas de segurança pública;
Aquisição de armamentos;
Treinamento e capacitação de Policiais (Civis e 

Militares)
Aquisição de viaturas, fardamentos e equipa-

mentos de logística
Construções Civis (Delegacias, Quartéis, Pre-

sídios e etc.)
Prestação de Contas dos repasses financeiros 

ao Estado e aos Municípios.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-

putada Antônia Lúcia, PSC/AC.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 945, DE 2011 

(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)

Solicita informações ao Ministério da 
Defesa, sobre programas e projetos de se-
gurança pública e repasses de recursos 
para o Município de Manoel Urbano, Estado 
do Acre, no período de 2000 a 2011. 

Senhor Presidente,
 Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja feita 
solicitação de informações ao Ministério da Defesa, sobre: 

Todos os programas de segurança pública;
Aquisição de armamentos;
Treinamento e capacitação de Policiais (Civis e 

Militares)
Aquisição de viaturas, fardamentos e equipa-

mentos de logística
Construções Civis (Delegacias, Quartéis, Pre-

sídios e etc.)
Prestação de Contas dos repasses financeiros 

ao Estado e aos Municípios.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-

putada Antônia Lúcia, PSC/AC.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 946, DE 2011 

(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)

Solicita informações ao Ministério da 
Defesa, sobre programas e projetos de se-

gurança pública e repasses de recursos 
para o Município de Mâncio Lima, Estado 
do Acre, no período de 2000 a 2011. 

Senhor Presidente,
 Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja feita 
solicitação de informações ao Ministério da Defesa, sobre: 

Todos os programas de segurança pública;
Aquisição de armamentos;
Treinamento e capacitação de Policiais (Civis e 

Militares)
Aquisição de viaturas, fardamentos e equipa-

mentos de logística
Construções Civis (Delegacias, Quartéis, Pre-

sídios e etc.)
Prestação de Contas dos repasses financeiros 

ao Estado e aos Municípios.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-

putada Antônia Lúcia, PSC/AC.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 947, DE 2011 

(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)

Solicita informações ao Ministério da 
Defesa, sobre programas e projetos de se-
gurança pública e repasses de recursos 
para o Município de Jordão, Estado do Acre, 
no período de 2000 a 2011. 

Senhor Presidente,
 Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja feita 
solicitação de informações ao Ministério da Defesa, sobre: 

Todos os programas de segurança pública;
Aquisição de armamentos;
Treinamento e capacitação de Policiais (Civis e 

Militares)
Aquisição de viaturas, fardamentos e equipa-

mentos de logística
Construções Civis (Delegacias, Quartéis, Pre-

sídios e etc.)
Prestação de Contas dos repasses financeiros 

ao Estado e aos Municípios.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-

putada Antônia Lúcia, PSC/AC.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 948, DE 2011 

(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)

Solicita informações ao Ministério da 
Defesa, sobre programas e projetos de se-
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gurança pública e repasses de recursos 
para o Município de Feijó, Estado do Acre, 
no período de 2000 a 2011. 

Senhor Presidente,
 Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja feita 
solicitação de informações ao Ministério da Defesa, sobre: 

Todos os programas de segurança pública;
Aquisição de armamentos;
Treinamento e capacitação de Policiais (Civis e 

Militares)
Aquisição de viaturas, fardamentos e equipa-

mentos de logística
Construções Civis (Delegacias, Quartéis, Pre-

sídios e etc.)
Prestação de Contas dos repasses financeiros 

ao Estado e aos Municípios.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-

putada Antônia Lúcia, PSC/AC.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 949, DE 2011 

(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)

Solicita informações ao Ministério da 
Defesa, sobre programas e projetos de se-
gurança pública e repasses de recursos 
para o Município de Epitaciolândia, Estado 
do Acre, no período de 2000 a 2011. 

Senhor Presidente,
 Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja feita 
solicitação de informações ao Ministério da Defesa, sobre: 

Todos os programas de segurança pública;
Aquisição de armamentos;
Treinamento e capacitação de Policiais (Civis e 

Militares)
Aquisição de viaturas, fardamentos e equipa-

mentos de logística
Construções Civis (Delegacias, Quartéis, Pre-

sídios e etc.)
Prestação de Contas dos repasses financeiros 

ao Estado e aos Municípios.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-

putada Antônia Lúcia, PSC/AC.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 950, DE 2011 

(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)

Solicita informações ao Ministério da 
Defesa, sobre programas e projetos de se-

gurança pública e repasses de recursos 
para o Município de Capixaba, Estado do 
Acre, no período de 2000 a 2011. 

Senhor Presidente,
 Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja feita 
solicitação de informações ao Ministério da Defesa, sobre: 

Todos os programas de segurança pública;
Aquisição de armamentos;
Treinamento e capacitação de Policiais (Civis e 

Militares)
Aquisição de viaturas, fardamentos e equipa-

mentos de logística
Construções Civis (Delegacias, Quartéis, Pre-

sídios e etc.)
Prestação de Contas dos repasses financeiros 

ao Estado e aos Municípios.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-

putada Antônia Lúcia, PSC/AC.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 951, DE 2011 

(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)

Solicita informações ao Ministério da 
Defesa, sobre programas e projetos de se-
gurança pública e repasses de recursos 
para o Município de Bujari, Estado do Acre, 
no período de 2000 a 2011. 

Senhor Presidente,
 Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja feita 
solicitação de informações ao Ministério da Defesa, sobre: 

Todos os programas de segurança pública;
Aquisição de armamentos;
Treinamento e capacitação de Policiais (Civis e 

Militares)
Aquisição de viaturas, fardamentos e equipa-

mentos de logística
Construções Civis (Delegacias, Quartéis, Pre-

sídios e etc.)
Prestação de Contas dos repasses financeiros 

ao Estado e aos Municípios.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-

putada Antônia Lúcia, PSC/AC.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 952, DE 2011 

(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)

Solicita informações ao Ministério da 
Defesa, sobre programas e projetos de se-
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gurança pública e repasses de recursos 
para o Município de Brasiléia, Estado do 
Acre, no período de 2000 a 2011. 

Senhor Presidente,
 Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja feita 
solicitação de informações ao Ministério da Defesa, sobre: 

Todos os programas de segurança pública;
Aquisição de armamentos;
Treinamento e capacitação de Policiais (Civis e 

Militares)
Aquisição de viaturas, fardamentos e equipa-

mentos de logística
Construções Civis (Delegacias, Quartéis, Pre-

sídios e etc.)
Prestação de Contas dos repasses financeiros 

ao Estado e aos Municípios.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-

putada Antônia Lúcia, PSC/AC.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 953, DE 2011 

(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)

Solicita informações ao Ministério da 
Defesa, sobre programas e projetos de se-
gurança pública e repasses de recursos 
para o Município de Assis Brasil, Estado 
do Acre, no período de 2000 a 2011. 

Senhor Presidente,
 Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja feita 
solicitação de informações ao Ministério da Defesa, sobre: 

Todos os programas de segurança pública;
Aquisição de armamentos;
Treinamento e capacitação de Policiais (Civis e 

Militares)
Aquisição de viaturas, fardamentos e equipa-

mentos de logística
Construções Civis (Delegacias, Quartéis, Pre-

sídios e etc.)
Prestação de Contas dos repasses financeiros 

ao Estado e aos Municípios.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-

putada Antônia Lúcia, PSC/AC.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 954, DE 2011 

(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)

Solicita informações ao Ministério da 
Defesa, sobre programas e projetos de se-

gurança pública e repasses de recursos 
para o Município de Senador Guiomard, 
Estado do Acre, no período de 2000 a 2011. 

Senhor Presidente,
 Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja feita 
solicitação de informações ao Ministério da Defesa, sobre: 

Todos os programas de segurança pública;
Aquisição de armamentos;
Treinamento e capacitação de Policiais (Civis e 

Militares)
Aquisição de viaturas, fardamentos e equipa-

mentos de logística
Construções Civis (Delegacias, Quartéis, Pre-

sídios e etc.)
Prestação de Contas dos repasses financeiros 

ao Estado e aos Municípios.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-

putada Antônia Lúcia, PSC/AC.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 955, DE 2011 

(Da Srª Deputada Antônia Lúcia)

Solicita informações ao Ministério da 
Defesa, sobre programas e projetos de se-
gurança pública e repasses de recursos 
para o Município de Tarauacá, Estado do 
Acre, no período de 2000 a 2011. 

Senhor Presidente,
 Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro a Vossa Excelência que seja feita 
solicitação de informações ao Ministério da Defesa, sobre: 

Todos os programas de segurança pública;
Aquisição de armamentos;
Treinamento e capacitação de Policiais (Civis e 

Militares)
Aquisição de viaturas, fardamentos e equipa-

mentos de logística
Construções Civis (Delegacias, Quartéis, Pre-

sídios e etc.)
Prestação de Contas dos repasses financeiros 

ao Estado e aos Municípios.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-

putada Antônia Lúcia, PSC/AC.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 956, DE 2011 

(Do Sr. Eduardo da Fonte)

Solicita ao Ministro de Estado das Mi-
nas e Energia informações no âmbito da 
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Agência Nacional de Energia Elétrica sobre 
o processo de declaração de caducidade 
da concessão da Companhia Energética 
de Pernambuco (CELPE).

Senhor Presidente,
Com fundamento no §2º do art. 50 da Consti-

tuição Federal e no inciso I do art. 115 c/c o art. 116, 
ambos do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado 
à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por 
intermédio do Senhor Ministro de Estado das Minas e 
Energia, pedido de informações sobre as providências 
adotadas para atender às recomendações do Relatório 
Final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das 
Tarifas de Energia Elétrica, aprovado em 30/11/2009, 
de declarar a caducidade da concessão da Companhia 
Energética de Pernambuco (CELPE), conforme previsto 
no art. 38 da Lei nº 8.987, de 1995, e na Subcláusula 
Quinta da Cláusula Décima Primeira do Contrato de 
Concessão nº 26/2000.

Justificação

O Relatório Final da CPI das Tarifas de Energia 
Elétrica determinou à ANEEL que iniciasse o processo 
de declaração de caducidade da concessão da Com-
panhia Energética de Pernambuco (CELPE), confor-
me previsto no art. 38 da Lei nº 8.987, de 1995, e na 
Subcláusula Quinta da Cláusula Décima Primeira do 
Contrato de Concessão nº 26/2000, considerando a 
inexecução parcial da avença na parte referente ao 
relacionamento com os consumidores, por utilizar-
-se de corrupção de policiais e de meios ilegais para 
constranger os usuários de energia elétrica do Esta-
do de Pernambuco, em afronta aos arts. 5º e 37 da 
Constituição; ao art. 6º da Lei nº 8.078, de 1990; aos 
arts. 6º, 7º e 31 da Lei nº 8.987, de 1995; ao art. 1º 
da Lei nº 9.478, de 1997; ao art. 1º da Lei nº 10.848, 
de 2004; ao art. 14 do Decreto nº 2.335, de 1997; as 
Cláusulas Segunda, Quinta e Oitava do contrato de 
concessão.

Diante disso e tendo em vista o disposto na Lei 
nº 10.001, de 2000, a qual dispõe sobre a prioridade 
nos procedimentos a serem adotados pelo Ministé-
rio Público e por outros órgãos a respeito das con-
clusões das comissões parlamentares de inquérito, 
é essencial saber quais as providências já adotadas 
para cumprir as recomendações da CPI das Tarifas 
de Energia Elétrica.

Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-
putado Eduardo da Fonte, (PP/PE).

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 957, DE 2011 

(Do Sr. Roberto Santiago)

Requer seja encaminhado, ao Presi-
dente do Banco Central, solicitação de in-
formações relativas à cobrança de tarifas 
indevidas pelos bancos Santander e Itaú.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com fundamento no 

art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos termos dos 
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, que encaminhe, ao Presidente do Banco 
Central do Brasil, requerimento de informações relativo 
às providências tomadas em relação às cobranças inde-
vidas feitas pelas instituições bancárias Santander e Itaú 
aos consumidores brasileiros no período de 2008 e 2010.

Os principais periódicos do Brasil têm dado 
destaque à notícia de que o Ministério Público Fede-
ral do Rio de Janeiro recomendou a devolução aos 
consumidores, pelo Santander e Itaú, de, respectiva-
mente, R$ 265 milhões e R$ 165 milhões, cobrados 
irregularmente na forma de tarifas relativas a repasse 
de encargos de operações de crédito (REOC), Co-
missão sobre Operações Ativas (COA) e multas por 
cheques devolvidos.

Diante do exposto, solicito sejam prestadas to-
das as informações julgadas pertinentes, relativas aos 
pontos apresentados, especificando o seguinte: 

Qual mecanismo o Banco Central usa para fiscalizar 
as possíveis irregularidades e aplicar penalidades cabí-
veis, já que, segundo as reportagens, houve manifesta-
ção formal desse Banco pela existência de prática ilegal?

Por que foi permitido que as instituições bancá-
rias alcançassem valores tão monumentais, mesmo 
contrariando as normas já expedidas por esse Banco?

Como o Banco Central pretende acompanhar e 
fiscalizar se as devoluções recomendadas pelo Minis-
tério Público estão sendo feitas a contento e sem lesar 
ainda mais os consumidores?

Quais medidas estão sendo tomadas pelo órgão 
para coibir a prática de novas cobranças indevidas por 
parte dos bancos?

Outras informações julgadas relevantes sobre 
o tema. 

Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-
putado Roberto Santiago,  Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 960, DE 2011 

(Do Sr. Lourival Mendes da Fonseca Filho)

Solicita informações ao Sr. Ministro de 
Estado das Minas e Energias sobre anúncio 
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oficial feito pela PETROBRAS, referente ao 
adiamento da construção da primeira fase 
da Refinaria Premium I no Maranhão.

Excelentíssimo Presidente da Câmara dos De-
putados Marco Maia, 

Com fundamento no art. 50 do § 2º da Consti-
tuição Federal de 1988, e nos artigos 24, inciso V e § 
2º, e 115, inciso I, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, solicito a Vossa Excelência seja en-
caminhado ao Senhor Ministro de Estado das Minas 
e Energias o presente Requerimento de Informações 
com os seguintes questionamentos:

Quanto ao anúncio oficial feito pela PETROBRAS, 
ao apresentar o plano de negócio da estatal para o pe-
ríodo que vai de 2011 a 2015, no dia 27/07/2011, em 
São Paulo, com a presença de Lideranças Empresa-
riais do Estado, bem como da Associação Brasileira 
de Metalurgia, Materiais e Mineração (ABM), que a 
situação do Brasil na área de refino de petróleo seria 
crítica e insustentável em relação ao refino de petróleo; 

 Quais os critérios foram utilizados para anunciar 
que dentre as medidas de controle e corte no valor 
aproximado de 3 bilhões de reais, que a construção 
da Refinaria Premium I, localizada no Maranhão, com 
capacidade prevista de refino de 600 mil barris por 
dia, foi adiada por dois anos. Assim, a refinaria mara-
nhense, que teria a primeira fase do complexo prevista 
para 2014, foi adiada para 2016, de forma que o inicio 
de operação da mesma também foi transferido para 
2019. Estranha que a Refinaria Premium II, localizada 
no Estado do Ceará não tenha sofrido nenhuma alte-
ração em seu cronograma físico. 

Presente esse contexto, vê-se que a obtenção 
dos dados acima solicitados se mostra absolutamen-
te imprescindível para que continuemos defendo os 
interesses do povo brasileiro e em especial do povo 
maranhense.

Brasília, 11 de agosto de 2011. 
 Atenciosamente, – Deputado Lourival Mendes,  

Líder do PTdoB/MA.

REQUERIMENTO Nº 2.797, DE 2011 
(Do Sr. Valdir Colatto)

Requer, nos termos do artigo 140, do 
Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, que a Comissão de Agricultura, Pe-
cuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural, seja incluída na tramitação do PL 
767/2011.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regi-

mentais, a revisão do despacho da Mesa Diretora 

da Câmara dos Deputados sobre o Projeto de Lei nº 
767/2011, de autoria do Deputado Lincoln Portela, 
que “Obriga a inscrição de mensagem nos rótulos 
dos alimentos ofertados ao consumidor alertando so-
bre a existência de ingredientes suínos”, de modo 
que seja incluída a Comissão de Agricultura, Pecu-
ária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, na 
relação de Comissões determinadas a deliberar so-
bre a matéria, por entender que o seu teor, quando 
trata da comercialização de produto agropecuário, 
é pertinente ao campo temático deste Órgão Técni-
co, conforme art. 32, inciso I, do Regimento Interno 
desta Casa.

Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-
putado Valdir Colatto.

REQUERIMENTO Nº 2.798, DE 2011 
(Do Sr. Alexandre Santos)

 Requer a instalação de Comissão Es-
pecial a fim de dar parecer sobre a Proposta 
de Emenda à Constituição nº 53, de 2007.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do in-

ciso I do art. 34 do Regimento Interno desta Casa, que 
seja instalada Comissão Especial destinada a proferir 
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição 
nº 53 de 2007 que “Dá nova redação ao § 3º do Art. 
39 da Constituição Federal”.

Justificação

A Proposta de Emenda à Constituição nº 53 de 
2007, de autoria do ilustre Deputado Dr. Jofran Fre-
jat, dá nova redação ao § 3º do Art. 39 da Constituição 
Federal aplicando aos servidores ocupantes de cargo 
público em comissão declarado em lei de livre nomea-
ção o também disposto no art. 7º, incisos II, III, XXI, 
XXXI e XXXIV, ou seja, direitos além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social, o direito ao 
seguro-desemprego, em caso de desemprego invo-
luntário, ao fundo de garantia do tempo de serviço, 
ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, a 
proibição de qualquer discriminação no tocante a sa-
lário e critérios de admissão do trabalhador portador 
de deficiência e à igualdade de direitos entre o tra-
balhador com vínculo empregatício permanente e o 
trabalhador avulso.

O enquadramento de servidores ocupantes de 
cargos de livre provimento, sem vínculo com a admi-
nistração pública requer urgente regulamentação cons-
titucional, pois não dispõem dos respectivos direitos e, 
sobretudo, permanecem ao desamparo constitucional, 
notadamente, aqui na Câmara dos Deputados.



Agosto de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 12 40929 

Por estas razões e considerando a grande rele-
vância da matéria, é que solicito a criação de Comissão 
Especial para que a questão possa ser debatida justa 
e amplamente na Câmara dos Deputados.

 Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-
putado Alexandre Santos, PMDB/RJ.

REQUERIMENTO Nº 2.799, DE 2011

Requer a revisão do despacho inicial 
aposto ao Projeto de Lei nº 7.805/10.

Senhor Presidente, 
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos re-

gimentais, seja revisto o despacho inicial aposto ao 
Projeto de Lei n.º 7.805/10 – do Senador Marcelo 
Crivella – que “altera o artigo 482 da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-
-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, o art. 132 da 
Lei nº 80.112, de dezembro de 1990, para disciplinar 
a demissão do alcoolista e estabelecer-lhe garantia 
provisória de emprego”, tendo em vista ser de ma-
téria de competência da Comissão de Seguridade 
Social e Família.

Sala da Comissão, 11 de agosto de 2011. –  De-
putado Vitor Paulo, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 2.800, DE 2011 
(Da Senhora Nilda Gondim)

Requer a retirada do Projeto de Lei nº 
831, de 2011, que “Dispõe sobre o exercício 
da Profissão de Agente de Turismo.”

Senhor Presidente, 
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 

104, caput do Regimento Interno da Câmara dos De-
putados, a retirada do Projeto de Lei nº 831, de 2011, 
que “Dispõe sobre o exercício da Profissão de Agente 
de Turismo. 

Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-
putada Nilda Gondim, PMDB/PB.

REQUERIMENTO Nº 2.801, DE 2011 
(Do Sr. Paulo Wagner)

Requer a inclusão na Ordem do Dia do 
Plenário da Câmara dos Deputados, da PEC 
059/2007, que “acrescenta dispositivos ao 
art. 144, criando a Polícia Portuária Federal, 
e dá outras providências”.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 

114, inciso XIV, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, a inclusão na Ordem do Dia da PEC – 
Proposta de Emenda à Constituição nº 059, de 2007, 
que “acrescenta dispositivos ao art. 144, criando a 

Polícia Portuária Federal, e dá outras providências” 
considerando a importância da discussão da referida 
proposição, no Plenário desta Casa.

Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-
putado Paulo Wagner, (PV/RN).

REQUERIMENTO Nº 2.802, DE 2011 
(Do Sr. Deputado Onofre Santo Agostini)

Requer a inclusão de proposição na 
Ordem do Dia do Plenário da Câmara dos 
Deputados.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do 

Artigo 114, inciso XIV, do Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados a inclusão na Ordem do Dia do 
Projeto de Lei de nº 1.587, de 2007, que dispõe sobre 
a regulamentação do exercício da Perfusão Cardiocir-
culatória e Respiratória, tendo em vista a relevância 
de discussão da referida proposição. 

Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. –  De-
putado Onofre Santo Agostini, (DEM/SC).

REQUERIMENTO Nº 2.803, DE 2011 
(Do Sr. Hugo Leal)

Requer voto de pesar pelo falecimento 
do jornalista Rogério Marinho.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 117, inciso 

XVII, do Regimento Interno, ouvido o Plenário, seja re-
gistrado nos Anais desta Casa, voto de pesar pelo fale-
cimento do jornalista Rogério Marinho, ocorrido em 25 
de julho do corrente ano, na cidade do Rio de Janeiro.

Justificação

A mídia brasileira perdeu há pouco um de seus 
mais ilustres quadros. A morte de Rogério Marinho en-
lutou o jornalismo, assim como encheu de pesar não 
somente os meios políticos e empresariais, mas a so-
ciedade civil em geral, pelo que representou de serie-
dade e serenidade, competência empresarial e espírito 
público, ao lado de coragem, discrição, ética e cultura 
invulgares. A experiência construída ao longo de mui-
tas décadas o credenciava como um dos grandes na 
história da imprensa do País. E grande permanecerá: 
voz a reverberar entre os que o conheceram, exemplo 
para as novas gerações de profissionais de imprensa. 

Rogério Marinho pertencia a uma nobre famí-
lia, cuja tradição jornalística teve início com o pai, Iri-
neu Marinho, ao fundar A Noite e, depois, em 1925, 
O Globo. Mais tarde, com a expansão dos negócios 
e investimentos em outras mídias, consolidavam-se, 
em definitivo, as bases do império das comunicações 
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que conhecemos hoje, as Organizações Globo. Advo-
gado de formação, mas apaixonado pelo trabalho em 
rádio e jornal, Rogério Marinho ocupou postos impor-
tantes em alguns dos órgãos do sistema. Fez crítica 
de cinema e reportagem. Atuou na área de esportes. 
Envolveu-se com causas ambientais. Ao morrer, era 
Vice-Presidente da Infoglobo, empresa responsável 
pelos jornais O Globo, Extra e Expresso. 

Tomado, portanto, de sentimento de profunda tris-
teza, diante de tão lastimável perda, honra-me aduzir as 
presentes razões, certo de contar com a boa acolhida 
de Vossa Excelência, assim também com o apoio dos 
Senhores e Senhoras Parlamentares.

Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-
putado Hugo Leal, PSC/RJ.

REQUERIMENTO Nº 2.804, DE 2011 
(Do Sr. Mauro Benevides)

 Requer a instalação de Comissão Es-
pecial a fim de dar parecer sobre a Proposta 
de Emenda à Constituição nº 53 de 2007.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do in-

ciso I do art. 34 do Regimento Interno desta Casa, que 
seja instalada Comissão Especial destinada a proferir 
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição 
nº 53 de 2007 que “Dá nova redação ao § 3º do Art. 
39 da Constituição Federal”.

Justificação

A Proposta de Emenda à Constituição nº 53 de 
2007, de autoria do ilustre Deputado Dr. Jofran Frejat, 
dá nova redação ao § 3º do Art. 39 da Constituição 
Federal aplicando aos servidores ocupantes de cargo 
público em comissão declarado em lei de livre nome-
ação o também disposto no art. 7º, incisos II, III, XXI, 
XXXI e XXXIV, ou seja, direitos além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social, o direito ao 
seguro-desemprego, em caso de desemprego invo-
luntário, ao fundo de garantia do tempo de serviço, 
ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, 
a proibição de qualquer discriminação no tocante a 
salário e critérios de admissão do trabalhador porta-
dor de deficiência e à igualdade de direitos entre o 
trabalhador com vínculo empregatício permanente e 
o trabalhador avulso.

O enquadramento de servidores ocupantes de 
cargos de livre provimento, sem vínculo com a admi-
nistração pública requer urgente regulamentação cons-
titucional, pois não dispõem dos respectivos direitos e, 
sobretudo, permanecem ao desamparo constitucional, 
notadamente, aqui na Câmara dos Deputados.

Por estas razões e considerando a grande rele-
vância da matéria, é que solicito a criação de Comissão 
Especial para que a questão possa ser debatida justa 
e amplamente na Câmara dos Deputados.

 Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-
putado Mauro Benevides, PMDB/CE.

REQUERIMENTO Nº 2.805, DE 2011 
(Do Sr. João Arruda)

 Requer a instalação de Comissão Es-
pecial a fim de dar parecer sobre a Proposta 
de Emenda à Constituição nº 53, de 2007.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do inci-

so II do art. 34 do Regimento Interno desta Casa, que 
seja instalada Comissão Especial destinada a proferir 
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição 
nº 53 de 2007 que “Dá nova redação ao § 3º do Art. 
39 da Constituição Federal”.

Justificação

A Proposta de Emenda à Constituição nº 53 de 
2007 dá nova redação ao § 3º do Art. 39 da Constitui-
ção Federal aplicando aos servidores ocupantes de 
cargo público em comissão declarado em lei de livre 
nomeação o também disposto no art. 7º, incisos II, III, 
XXI, XXXI e XXXIV, ou seja, direitos além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social, o direito ao 
seguro-desemprego, em caso de desemprego involun-
tário, ao fundo de garantia do tempo de serviço, ao aviso 
prévio proporcional ao tempo de serviço, a proibição de 
qualquer discriminação no tocante a salário e critérios 
de admissão do trabalhador portador de deficiência e 
à igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo 
empregatício permanente e o trabalhador avulso.

O enquadramento de servidores ocupantes de 
cargos de livre provimento, sem vínculo com a admi-
nistração pública requer urgente regulamentação cons-
titucional, pois não dispõem dos respectivos direitos e, 
sobretudo, permanecem ao desamparo constitucional, 
notadamente, aqui na Câmara dos Deputados.

Por estas razões e considerando a grande rele-
vância da matéria, é que solicito a criação de Comis-
são Especial para que a questão possa ser debatida 
justa e amplamente.

 Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-
putado João Arruda, PMDB/PR.

REQUERIMENTO Nº 2.806 , DE 2011 
(Do Sr. Benjamin Maranhão)

 Requer a instalação de Comissão Es-
pecial a fim de dar parecer sobre a Proposta 
de Emenda à Constituição nº 53, de 2007.
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Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do inci-

so II do art. 34 do Regimento Interno desta Casa, que 
seja instalada Comissão Especial destinada a proferir 
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição 
nº 53 de 2007 que “Dá nova redação ao § 3º do Art. 
39 da Constituição Federal”.

Justificação

A Proposta de Emenda à Constituição nº 53 de 
2007, de autoria do ilustre Deputado Dr. Jofran Frejat, 
dá nova redação ao § 3º do Art. 39 da Constituição Fe-
deral aplicando aos servidores ocupantes de cargo pú-
blico em comissão declarado em lei de livre nomeação 
o também disposto no art. 7º, incisos II, III, XXI, XXXI 
e XXXIV, ou seja, direitos além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social, o direito ao seguro-
-desemprego, em caso de desemprego involuntário, ao 
fundo de garantia do tempo de serviço, ao aviso pré-
vio proporcional ao tempo de serviço, a proibição de 
qualquer discriminação no tocante a salário e critérios 
de admissão do trabalhador portador de deficiência e 
à igualdade de direitos entre o trabalhador com vín-
culo empregatício permanente e o trabalhador avulso.

O enquadramento de servidores ocupantes de 
cargos de livre provimento, sem vínculo com a admi-
nistração pública requer urgente regulamentação cons-
titucional, pois não dispõem dos respectivos direitos e, 
sobretudo, permanecem ao desamparo constitucional, 
notadamente, aqui na Câmara dos Deputados.

Por estas razões e considerando a grande rele-
vância da matéria, é que solicito a criação de Comissão 
Especial para que a questão possa ser debatida justa 
e amplamente na Câmara dos Deputados.

 Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-
putado Benjamin Maranhão, (PMDB-PB).

REQUERIMENTO No 2.807, DE 2011 
(Do Sr. Edmar Arruda)

Requer a instalação de Comissão Es-
pecial a fim de dar parecer sobre a proposta 
de Emenda à Constituição nº 53, de 2007.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do inci-

so II do art. 34 do Regimento Interno desta Casa, que 
seja instalada Comissão Especial destinada a proferir 
parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição 
nº 53 de 2007 que “dá nova redação ao § 3º do art. 39 
da Constituição Federal”.

Justificação

A Proposta de Emenda à Constituição nº 53 de 
2007 dá nova redação ao § 3º do art. 39 da Constitui-

ção Federal aplicando aos servidores ocupantes de 
cargo público em comissão declarado em lei de livre 
nomeação o disposto no art. 7º, incisos II, III, XXI, 
XXXI e XXXIV, ou seja, direitos além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social, o direito ao 
seguro-desemprego, em caso de desemprego invo-
luntário, ao fundo de garantia do tempo de serviço, 
ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, 
a proibição de qualquer discriminação no tocante a 
salário e critérios de admissão do trabalhador porta-
dor de deficiência e à igualdade de direitos entre o 
trabalhador com vínculo empregatício permanente e 
o trabalhador avulso.

O enquadramento de servidores ocupantes de 
cargos de livre provimento, sem vínculo com a ad-
ministração pública requer urgente regulamentação 
constitucional, pois essa categoria não dispõe de di-
reitos mínimos trabalhistas, notadamente na Câmara 
dos Deputados.

Por estas razões, e considerando a grande rele-
vância na matéria, é que solicito a criação de Comis-
são Especial para que a questão possa ser debatida 
justa e amplamente.

Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-
putado Edmar Arruda, Vice-Líder do PSC na Câmara 
dos Deputados.

REQUERIMENTO No 2.808, DE 2011 
(Do Sr. Edmar Arruda)

Requer a instalação de Comissão Es-
pecial a fim de dar parecer ao Projeto de 
Lei nº 5.476, de 2001.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, a instalação de 

Comissão Especial para analisar o Projeto de Lei nº 
5.476, de 2001, que “Modifica a Lei nº 9.472, de 16 de 
julho de 1997, determinando que a estrutura tarifária 
dos serviços de telefonia fixa comutada, prestados em 
regime público, seja formada apenas pela remunera-
ção das ligações efetuadas”.

Sala das Sessões, em 11 de agosto de 2011. – 
Deputado Edmar Arruda, Vice-Líder do PSC na Câ-
mara dos Deputados.

REQUERIMENTO Nº 2.809, DE 2011 
(Do Sr. Padre Joâo)

 Requer a inclusão na Ordem do Dia do  
Projeto de Lei Complementar nº 333/2006, 
que Altera dispositivo da Lei Complemen-
tar  nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei  Com-
plementar de Responsabilidade  Fiscal), 
adequando “limites” globais  previstos no 
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art. 19 da mesma, para os Judiciários esta-
duais, em função do volume de processos 
distribuídos.

Senhor Presidente,
 Requeiro a V. Exa. nos termos do art. 114, inci-

so XIV, do Regimento Interno, a inclusão na Ordem 
do Dia, do Projeto de Lei Complementar nº 333/2006, 
que altera dispositivo da Lei Complementar n.º 101, 
de 04 de maio de 2000 (Lei Complementar de Res-
ponsabilidade Fiscal), adequando “limites” globais 
previstos no art. 19 da mesma, para os Judiciários 
estaduais, em função do volume de processos distri-
buídos, por se tratar de matéria de grande relevância 
e urgência para o País.

Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-
putado Padre João, PT/MG.

REQUERIMENTO Nº 2.810, DE 2011 
(Do Sr. Padre Joâo)

 Requer a inclusão na Ordem do Dia 
da  Proposta de Emenda à Constituição nº 
555/2006, que “Revoga o art. 4º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 2003.

Senhor Presidente,
 Requeiro a V. Exa. nos termos do art. 114, inciso 

XIV, do Regimento Interno, a inclusão na Ordem do Dia, 
da Proposta de Emenda à Constituição nº 555/2006, 
que “Revoga o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41, 
de 2003”, por se tratar de matéria de grande relevância 
e urgência para o País.

Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-
putado Padre João, PT/MG.

REQUERIMENTO Nº 2.811, DE 2011 
(Do Sr. Padre Joâo)

Requer a inclusão na Ordem do Dia 
da Proposta de Emenda à Constituição nº 
190/2007, que acrescenta o art. 93-A à  Cons-
tituição Federal, dispondo  sobre o Estatuto 
dos Servidores  do Poder Judiciário.

Senhor Presidente,
 Requeiro a V. Exa. nos termos do art. 114, in-

ciso XIV, do Regimento Interno, a inclusão na Ordem 
do Dia, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
190/2007, que “Acrescenta o art. 93-A à Constituição 
Federal, dispondo sobre Estatuto dos Servidores do 
Poder Judiciário”, por se tratar de matéria de grande 
relevância e urgência para o País.

Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-
putado Padre João, PT/MG.

REQUERIMENTO Nº 2.812, DE 2011 
(Do Sr. Professor Sétimo)

Requer a instalação de Comissão Es-
pecial a fim de dar parecer sobre a Proposta 
de Emenda à Constituição nº 53, de 2007.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do in-

ciso I do art. 34 do Regimento Interno desta Casa, que 
seja instalada Comissão Especial destinada a proferir 
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição 
nº 53 de 2007 que “Dá nova redação ao § 3º do Art. 
39 da Constituição Federal”.

Justificação

A Proposta de Emenda à Constituição nº 53 de 
2007, de autoria do ilustre Deputado Dr. Jofran Frejat, 
dá nova redação ao § 3º do Art. 39 da Constituição Fe-
deral aplicando aos servidores ocupantes de cargo pú-
blico em comissão declarado em lei de livre nomeação 
o também disposto no art. 7º, incisos II, III, XXI, XXXI 
e XXXIV, ou seja, direitos além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social, o direito ao seguro-
-desemprego, em caso de desemprego involuntário, ao 
fundo de garantia do tempo de serviço, ao aviso pré-
vio proporcional ao tempo de serviço, a proibição de 
qualquer discriminação no tocante a salário e critérios 
de admissão do trabalhador portador de deficiência e 
à igualdade de direitos entre o trabalhador com vín-
culo empregatício permanente e o trabalhador avulso.

O enquadramento de servidores ocupantes de 
cargos de livre provimento, sem vínculo com a admi-
nistração pública requer urgente regulamentação cons-
titucional, pois não dispõem dos respectivos direitos e, 
sobretudo, permanecem ao desamparo constitucional, 
notadamente, aqui na Câmara dos Deputados.

Por estas razões e considerando a grande rele-
vância da matéria, é que solicito a criação de Comissão 
Especial para que a questão possa ser debatida justa 
e amplamente na Câmara dos Deputados.

 Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – De-
putado Professor Sétimo, PMDB/MA.

REQUERIMENTO Nº 2.813, DE 2011 
(Da Sra. Deputada Liliam Sá)

Requer a realização de Sessão Solene 
a ser realizada no dia 18 de novembro de 
2011, às 10 horas, no Congresso Nacional, 
em comemoração ao Dia do de Oração e 
Ação pela Criança.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regi-

mentais, a realização de Sessão Solene do Congres-
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so Nacional, a ser realizada no dia 18 de novembro 
de 2011, em comemoração ao Dia de Oração e Ação 
pelas Crianças.

Justificação

A Rede Global de Religiões para a Infância 
(GNRC) lançou, durante o seu III Fórum Global, rea-
lizado em Hiroshima, Japão, em maio de 2008, o Dia 
Mundial de Oração e Ação pela Criança. A proposta 
é direcionar, neste dia, orações e ações, sejam elas 
pessoais ou em grupo, para a proteção dos direitos e 
a promoção do bem-estar das crianças. O dia 20 de 
novembro foi escolhido por ser o Dia Internacional da 
Infância, data em que foi proclamada a Convenção 
sobre os Direitos da Criança pela Organização das 
Nações Unidas (ONU).

A Pastoral da Criança, que integra a GNRC, está 
mobilizando sua rede de mais de 260 mil voluntários 
e 1,4 milhão de famílias brasileiras acompanhadas 
em todos os estados brasileiros. Para isso, foi criada 
uma oração que será rezada nas 1,4 milhão de visitas 
domiciliares realizadas pelos voluntários da Pastoral 
da Criança, no mês de novembro, e também nas 42 
mil Celebrações da Vida, dia em que as crianças são 
pesadas nas comunidades. Na América Latina, a mo-
bilização do Dia de Oração e Ação pela Criança conta 
com o apoio do Conselho Episcopal Latino-Americano 
(CELAM) e do Conselho Latino Americano de Igrejas 
(Clai) e, em âmbito mundial, com o apoio do Unicef e 
da Unesco.

Desta forma, requeiro a realização de Sessão 
Solene do Congresso Nacional, no dia 21 de novem-
bro de 2011, em comemoração ao Dia de Oração e 
Ação pelas Crianças.

Brasília, 11 de agosto de 2011. – Deputada Li-
liam Sá, (PR-RJ).

REQUERIMENTO Nº 2.814, DE 2011 
(Do Sr. Lincoln Portela)

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos 

do art. 202 § 2º, reinstalação da Comissão Especial 
destinada a apreciação da PEC 443, de 2009, que 
“Fixa parâmetros para a remuneração dos advoga-
dos públicos”. 

Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. –  De-
putado Lincoln Portela, Líder do Bloco PR / PTdoB / 
PHS / PRTB / PRP / PTC / PSL.

REQUERIMENTO Nº 2.815, DE 2011 
(Do Sr. Lincoln Portela)

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do 

art. 114, inciso XIV do RICD, a inclusão na Ordem do 

Dia do Plenário da Câmara dos Deputados da PEC nº 
443, de 2009, que “Fixa parâmetros para a remunera-
ção dos advogados públicos”. 

Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. –  De-
putado Lincoln Portela,  Líder do Bloco  PR / PTdoB 
/ PHS / PRTB / PRP / PTC / PSL.

 O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) – Vai-
-se passar ao horário de

VI – COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES
Tem a palavra o Sr. Deputado Luiz Couto, pelo 

PT, por 5 minutos.
 O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao 
longo da minha militância pelos direitos humanos e pela 
cidadania, tenho denunciado as ações criminosas re-
alizadas por maus policiais. Tenho defendido a Polícia 
Militar, a Polícia Civil e a sociedade de uma minoria de 
maus policiais, que eu não chamaria de policiais, mas 
de bandidos a serviço do crime organizado.

Sempre enfatizei, sempre reconheci a importância 
das Polícias Militar e Civil para dar garantias de segu-
rança à população, mas nunca abri mão de fazer as 
denúncias, as críticas e sugestões necessárias para 
o aperfeiçoamento delas. Da mesma forma, faço de-
núncias, críticas e sugestões para melhorar a Justiça, 
o próprio Poder Legislativo e o Poder Executivo nas 
três esferas da Federação brasileira.

No exercício do quinto mandato parlamentar, 
continuo combatendo a corrupção, a violência e a 
impunidade, não só fazendo denúncias, mas partici-
pando de CPIs para investigar os crimes e apontar os 
corruptos, os que praticam extorsão, fraudes, lavagem 
de dinheiro e que recebem propinas; auxiliando o Mi-
nistério Público e os Poderes da República na morali-
zação dos serviços públicos e do exercício da política 
institucional. No combate ao crime, participei de CPIs 
sobre o tráfico de drogas e de armas e munições, so-
bre o roubo de cargas, sobre as redes de exploração 
sexual de crianças e adolescentes e sobre os grupos 
de extermínio. Também tenho combatido as ações de 
tortura, maus-tratos, espancamentos e tratamentos 
cruéis, desumanos ou degradantes e as ações de 
extermínio, as chacinas praticadas, infelizmente, por 
membros das forças policiais.

Enquanto esses problemas persistirem, continu-
arei dando a minha contribuição, combatendo o bom 
combate, sempre em defesa da vida.

Nessa luta específica em defesa da segurança 
pública e da própria Polícia, tenho que enfrentar outro 
tipo de injustiça: a deturpação que tentam fazer das 
minhas denúncias contra essa minoria. A artimanha 
deles consiste em usar a instituição e os bons policiais 
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como escudos. A minoria de maus policiais, com o apoio 
de algumas poucas pessoas da mídia, reage sempre 
dizendo que eu ataco a todos indistintamente. Não é 
verdade. É mentira. Eles mesmos misturam o joio com 
o trigo, como se misturam com as maiorias corretas 
para continuar cometendo crimes impunemente. Pior, 
às vezes contam com o apoio de alguns dirigentes das 
organizações associativas da categoria para desvirtu-
ar a minha palavra e confundir as pessoas. Buscam 
a popularidade fácil. Divulgam o que eu não disse. 
Contorcem e corrompem o que eu disse, para que os 
desvios da minoria não sejam apurados e punidos.

Os bons policiais e a sociedade paraibana sabem 
do meu apoio ao enfrentamento da violência e do cri-
me. Em diversas oportunidades dei testemunhos do 
meu compromisso com o fortalecimento e a valoriza-
ção da instituição policial. Nas votações da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 300, de 2008, a PEC 300, 
por exemplo, nas Comissões Permanentes da Câmara 
Federal, sempre votei favoravelmente, porque enten-
do que, quanto mais for valorizada a Polícia, melhor 
serviço prestará à população.

Entendo que uma das maiores contribuições que 
posso dar para a valorização e o respeito pela insti-
tuição policial é exatamente separar o joio do trigo; é 
ajudar a distinguir nas Polícias a minoria que erra e 
comete crimes contra a sociedade e contra a própria 
instituição; é diferenciar e defender a maioria que é 
correta, que se arrisca e trabalha pela segurança de 
toda a população, porque os bons, que são muitos, 
não têm que pagar pelos maus, que são poucos. A 
maioria que respeita e se respeita não tem que pagar 
pela minoria desrespeitosa.

Aos bons policiais, que merecem todo o nosso 
apoio, à Polícia Militar e à Polícia Civil da Paraíba ex-
presso aqui mais uma vez todo o meu elogio e o meu 
apreço.

Para o bem de todos e de todas, vamos dar 
continuidade a todos os esforços para separar o joio 
do trigo, porque ninguém está acima da lei, porque a 
ninguém é dado o direito de cometer crimes, porque 
acreditamos no Estado de Direito, porque acreditamos 
na vitória da vida.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) – 

Com a palavra o Deputado Francisco Praciano, pelo 
PT. S.Exa. dispõe de 5 minutos para completar o tem-
po do PT.

O SR. FRANCISCO PRACIANO (PT-AM. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, cidadãos brasileiros, estou de certa forma feliz, 

estou sentindo que a Frente Parlamentar de Combate 
à Corrupção está começando a ser vista.

Visitamos, no último mês, todos os Presidentes 
das Comissões onde havia projetos de combate à 
corrupção parados. O que vimos foi uma reação dos 
Presidentes, principalmente do Deputado João Pau-
lo Cunha, Presidente da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, que imediatamente designou 
Relatores para os projetos e colocou em votação na 
Comissão os que estavam prontos para votação.

Fizemos também uma visita, anteontem, ao Pre-
sidente desta Casa, companheiro Marco Maia, para pe-
dir que envidasse esforços para convencer os Líderes 
partidários, a Mesa, no sentido de também colocar na 
pauta desta Casa, no Plenário desta Casa, 27 projetos 
prontos para a pauta, bons projetos de vários partidos 
e de teor variado, com natureza diversa, um aumentan-
do a pena, outro aumentando o prazo de prescrição, 
outro organizando melhor os Tribunais de Contas dos 
Estados, outro organizando melhor a Justiça.

Tivemos hoje a informação de que o PSDB, da 
Oposição, o PT e outros partidos e Líderes já estão 
selecionando e apresentando projetos, entre os mais 
de cem de corrupção que tramitam nesta Casa, para 
decisão do Colégio de Líderes.

Portanto, estamos felizes em saber da atuação 
desta Casa, diante de tantos escândalos, sabedores 
que somos como Parlamentares de que a corrupção 
ainda faz parte da cultura, está presente todo dia na 
mídia e principalmente na vida do brasileiro, retirando 
recursos do brasileiro, da saúde, da educação.

Só para repetir o que eu gosto de repetir, segun-
do contrato feito pela FIESP com uma consultoria para 
avaliar o tamanho do prejuízo da corrupção, podemos 
chegar a 70 bilhões de reais por ano.

Portanto, esta Casa está avançando, está reco-
nhecendo que há necessidade de aperfeiçoamento 
das lutas contra a corrupção, do bom uso dos recursos 
públicos através de leis.

Ainda neste semestre, espero que assistamos 
nesta Casa a votações positivas, aprovações de vários 
projetos de combate à corrupção. A corrupção é sistê-
mica, a corrupção é cruel, a corrupção mata, porque 
tira muitos recursos da saúde, a corrupção desmoraliza 
esta Casa, desmoraliza instituições. Portanto, não há 
como fugir dessa pauta e desse tema.

Aqui aproveito o ensejo para agradecer ao Presi-
dente Marco Maia, ao companheiro João Paulo Cunha, 
da Comissão de Justiça, aos membros da Frente Par-
lamentar de Combate à Corrupção, aos Presidentes 
de Comissões que estão fazendo transitar os projetos. 
Mais de cem projetos, alguns aqui há mais de 5 anos, 
estão sendo desengavetados. Isso é uma ação desta 
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Casa coerente com a vontade popular. O povo brasi-
leiro não gosta de corrupção. O povo brasileiro não 
pode ser agredido, perdendo recursos de saúde, de 
educação, de serviços públicos.

Parabéns aos companheiros que colaboram nes-
sa luta. Pedimos aos companheiros que se juntem a 
nós no sentido de fazer um combate forte, porque o 
corrupto é forte, a corrupção é sistêmica, e o combate, 
a resistência também tem que ser forte e sistêmica.

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

a palavra o Deputado Renan Filho por 3 minutos.
O SR. RENAN FILHO (PMDB-AL. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, retorno à tribuna na tarde de hoje para 
discorrer sobre importante assunto que paralisou e 
dificultou as ações da Câmara dos Deputados nes-
ta semana. Recebemos a visita de policiais militares, 
bombeiros militares e policiais civis de todo o Brasil. 
De forma especial eu queria relatar a visita que recebi 
em meu gabinete do Major Fragoso e do Cabo Simas, 
que vieram pedir apoio à PEC 300.

Temos acompanhado, Sr. Presidente, a violência 
que assola o País e tem transformado os brasileiros, 
sobretudo no Nordeste, em verdadeiros reféns na sua 
própria residência. Dizíamos em Alagoas, anos atrás, 
que a violência estava batendo à porta da nossa casa. 
Mas, Deputado Francisco Praciano, a violência não 
está mais batendo à porta da nossa casa; ela já está 
dentro das casas do povo brasileiro, levando os jovens, 
os filhos, para as drogas, para a criminalidade, levando 
as nossas famílias ao desgaste diário de enfrentá-la 
ao sair de casa para trabalhar ou ao retornar ao lar 
depois do trabalho.

Sr. Presidente, em Alagoas, no ano passado, 
foram registrados mais de 2 mil homicídios. Este ano, 
já ultrapassamos a marca de mil homicídios no nosso 
Estado. Precisamos fazer alguma coisa. Não podemos 
perder mais uma geração para a violência, para as 
drogas, para a criminalidade.

Portanto, precisamos nos posicionar com relação 
à PEC 300. Existe muita falácia. As pessoas dizem 
que estão querendo que o País inteiro pague os salá-
rios dos policiais militares de Brasília. Isso é mentira. 
O que a PEC 300 cobra é que seja garantido o piso 
e que o seu valor seja posteriormente regulamentado 
por esta mesma Casa.

Nós precisamos enfrentar a discussão, precisamos 
saber que, fora do Congresso Nacional, fora da Câma-
ra dos Deputados, existe o Brasil real, o Brasil que é 
assolado pela violência, o Brasil em que o cidadão tem 
medo de sair de casa. Nós precisamos dar respostas 

aqui dentro, criando mecanismos, através da legislação 
brasileira, que possam melhorar a vida do povo.

Todos os partidos, Sr. Presidente, já assinaram o 
pedido para incluirmos na pauta da Câmara dos De-
putados a Proposta de Emenda à Constituição nº 300. 
Somente o Partido dos Trabalhadores não assinou. Eu 
não compreendo isso. Logo o Partido dos Trabalhado-
res, que sempre defendeu a causa dos trabalhadores 
deste País, que sempre foi o primeiro a empunhar a 
bandeira dos aumentos salariais.

Eu disse em reunião ao Presidente Marco Maia: 
“Presidente, vamos iniciar a discussão, vamos fazer 
a nossa parte, depois nós regulamentaremos o valor 
do salário”.

Muitos Governadores, Sr. Presidente, estão tam-
bém preocupados com o pagamento dos aumentos 
salariais. Mas não podemos permitir neste País que 
os policiais civis e militares e os bombeiros ganhem o 
que ganham. O Estado do Rio de Janeiro, que recebe 
80% dos royalties da Nação, paga a um policial militar 
menos de mil reais. Como vamos cobrar de um cida-
dão responsável por fazer a segurança pública do País 
efetividade, se ele ganha menos de mil reais? Não dá 
nem para custear as despesas mensais de sua família.

Portanto, subo a esta tribuna para manifestar a 
minha indignação pela não votação e para fazer um 
pedido ao Partido dos Trabalhadores. Eu, que sou do 
PMDB, tenho orgulho, Deputado Luiz Couto, de formar 
o Governo da Presidente Dilma, indicando o ex-Depu-
tado Michel Temer, hoje Vice-Presidente da República. 
Vamos votar a PEC 300, vamos fazer a nossa parte. 
Não tem mais como chegarmos a Alagoas ou à Para-
íba e não darmos respostas à população.

Era isso o que tinha a dizer.
 O SR. FRANCISCO PRACIANO – Sr. Presiden-

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) – Pois 

não.
O SR. FRANCISCO PRACIANO (PT-AM. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, alguns 
Deputados formaram uma Comissão, e acabamos de 
visitar a CGU para dar apoio àquele órgão.

Ficamos satisfeitos em saber que a CGU está 
encaminhando, já encaminhou e já montou, no Minis-
tério dos Transportes, no Ministério da Agricultura, no 
Ministério do Turismo, no DNIT e na empresa Valec, 
comissões de sindicância. A coisa está andando. Estiva-
mos lá para dar apoio à CGU – foi unânime esse apoio.

Ao mesmo tempo, além desse apoio moral, es-
tamos pedindo que esta Casa – vamos articular junto 
a todos os Deputados – também se articule e tome a 
iniciativa de melhorar, no Orçamento do próximo ano, 
o orçamento da CGU. A CGU tem um orçamento de 
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custeio de 62 bilhões de reais por ano, um orçamento 
muito pequeno para um órgão que tem a responsa-
bilidade basicamente de auditar, de fiscalizar os re-
cursos do Orçamento da União, que é de uma monta 
significativa.

Nós precisamos dar apoio à CGU.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) – A 

propósito, Deputado, eu gostaria, já que V.Exa. está 
tendo grande entrosamento com a CGU, que dissesse 
ao Ministro que possa receber os Deputados, porque 
ele não recebe os Deputados, e o corpo técnico do 
órgão também. É muito difícil.

Nesta hora, ele precisa de nós, mas, na hora em 
que precisamos dele, até para fiscalizar, ele não está 
fazendo o seu papel.

 O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) – Com 
a palavra, pela ordem, o Deputado Reguffe.

O SR. REGUFFE (PDT-DF. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero apenas 
registrar neste plenário que assinei hoje o pedido de 
instalação da CPI da Corrupção.

Eu penso que Comissão Parlamentar de Inqué-
rito é uma atribuição constitucional do Poder Legisla-
tivo. Penso que o Poder Legislativo deve cumprir, em 
toda a sua plenitude, a função de fiscalizar o gasto do 
dinheiro público e os atos do Poder Executivo. Essa 
atribuição constitucional independe de a pessoa per-
tencer a um partido que compõe a base do Governo 
ou a um partido de oposição.

Eu não acho que CPI é solução para todos os 
problemas. Agora, não vejo nenhum mal em se fazer 
uma CPI e se investigar algo. Essa é uma atribuição 
constitucional do Poder Legislativo, o qual não se deve 
furtar a investigar qualquer denúncia de desvio de re-
cursos públicos.

Portanto, Sr. Presidente, assinei hoje o pedido 
de instalação dessa CPI nesta Casa.

 O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) – Com 
a palavra, pela ordem, o Deputado Wilson Filho, do 
PMDB da Paraíba, por 3 minutos.

O SR. WILSON FILHO (PMDB-PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, subimos à 
tribuna mais democrática do Brasil, mais uma vez, no 
dia de hoje, para falar e agradecer a todos os paraiba-
nos que estiveram e estão conosco na luta incansável 
contra este mal que assola não só o meu Estado, mas 
todo o Brasil: a questão das drogas.

Segunda-feira, no começo desta semana, nós fize-
mos um seminário, uma audiência pública em que jun-
tamos o Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa 
da Paraíba e as Câmaras Municipais das duas maiores 
cidades do Estado, João Pessoa e Campina Grande.

Então, na segunda-feira, nós nos reunimos com o 
objetivo de criar uma carta-proposta da Paraíba para a 
nova legislação, que será apresentada pela Comissão 
de Políticas Públicas de Combate às Drogas, da qual 
eu sou o 1º Vice-Presidente. Eu quis fazer de tudo para 
que a Paraíba tivesse voz e parte nessa nova legisla-
ção e consegui, com as presenças ilustres e honráveis 
do Deputado Givaldo Carimbão, do Deputado Pastor 
Eurico e de outros mais. De uma Assembleia de 36 
Deputados Estaduais, mais de 20 estiveram presentes.

Assim, na Paraíba, eu consegui e nós consegui-
mos fazer muito mais do que uma simples foto, porque, 
se fosse só para tirar foto, dizendo que eu estava com 
essa bandeira, com essa luta contra as drogas, eu ti-
raria foto do meu próprio gabinete. Mas fizemos esse 
seminário e, graças a Deus, conseguimos propostas 
e sugestões brilhantes, não de quem quer que seja, 
mas de pessoas que trabalham diretamente no dia a 
dia com esse assunto.

Agradeço a todos os paraibanos, a todos os brasi-
leiros, que querem ver um Brasil melhor, sem as drogas.

Digo mais, Sr. Presidente, é até uma coincidên-
cia boa o que o Deputado Renan Filho falou agora há 
pouco sobre mesmo assunto: as drogas estão dire-
tamente ligadas à segurança pública. Não podemos 
mais andar pelas ruas de forma calma e tranquila, 
porque vemos a insegurança causada pelo tráfico, 
pelos roubos. A maioria desses roubos, furtos, cri-
mes, são realizados por usuários de drogas. Pessoas 
estão morrendo, famílias estão chorando lágrimas e 
lágrimas todos os dias, e a sociedade hoje está numa 
insegurança plena.

No meu Estado, é muito mais do que cada um 
pensa. Só para citar um dado, Presidente Chiquinho, 
demais amigos, Deputado Aguinaldo Ribeiro, o número 
de homicídios hoje em João Pessoa, Capital da Pa-
raíba – não falo proporcionalmente –, é maior do que 
em São Paulo. Está comprovado que mais de 80% dos 
homicídios na Capital da Paraíba, João Pessoa, estão 
diretamente ligados à questão das drogas. O paraibano 
e o brasileiro não aguentam mais essa insegurança.

Agora há pouco falei que uma das soluções é 
investirmos em educação. Por isso, parabenizei o Se-
nador Cristovam Buarque por ser um defensor da edu-
cação, apesar de haver várias outras soluções. Investir 
na segurança pública é uma delas, com certeza, Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados.

Queria pedir ajuda de cada Deputado e Deputada 
deste plenário, da Câmara dos Deputados, para que 
venham, que se aliem. A Comissão de Políticas Públicas 
de Combate às Drogas, juntamente com o Deputado 
Reginaldo Lopes, Deputado Carimbão e com todos 
os membros, vai, sim, dar um resultado no final deste 
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ano e, se Deus quiser e com a ajuda do plenário para 
votar as nossas propostas na Comissão, vai, sim, dar 
uma resposta ao Brasil.

Sr. Presidente, hoje, não só a Paraíba – o De-
putado Reguffe é um batalhador desse tema no Dis-
trito Federal –, todos nós estamos esperando, como 
cidadãos, uma resposta dos políticos, do Congresso 
Nacional e da Presidente Dilma, através do Governo 
Federal, para essa guerra em que estamos.

Temos que acordar. Estamos em uma guerra 
e precisamos parar de levar pancada e começar a 
contra-atacar.

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

a palavra, pela ordem, o Deputado Ronaldo Zulke, do 
PT do Rio Grande do Sul.

O SR. RONALDO ZULKE (PT-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, colegas De-
putadas e Deputados, senhoras e senhores que acom-
panham a nossa sessão nesta tarde, quero me reportar 
aqui à importante audiência pública que realizamos 
na manhã de hoje na Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio desta Casa, na qual 
tivemos a oportunidade de ouvir a representação de 
diferentes setores da sociedade sobre o polêmico tema 
do uso das sacolinhas plásticas. O Presidente da nossa 
Comissão, Deputado João Maia, designou-me como 
Relator desta importante matéria.

Temos, tramitando nesta Casa, 21 iniciativas 
de diferentes Parlamentares, de diferentes regiões 
do País, de diferentes partidos políticos, que estão 
preocupados com esse tema. Portanto, temos uma 
difícil tarefa pela frente: propor uma legislação ade-
quada para resolver esse grave problema, que não 
é apenas da sacolinha plástica, mas também das 
embalagens como um todo.

E aí surge, evidentemente, a primeira preocupa-
ção, fruto da consciência ambiental do povo brasileiro, 
que cresce a cada ano e assim passa a nos cobrar, cada 
vez mais, respostas para preservar o meio ambiente.

Surge também a preocupação do setor produtivo. 
Afinal de contas, temos um setor industrial importante 
que produz essas embalagens, gera emprego e ajuda 
o desenvolvimento econômico do nosso País. Temos 
também a preocupação das redes de supermerca-
dos, o comércio como um todo, que se preocupa em 
como melhor embalar os produtos comercializados. 
Mas temos especialmente a preocupação dos usuá-
rios brasileiros, do povo brasileiro como um todo, cujo 
direito ao consumo e à preservação do ambiente tem 
que ser garantido.

É por essa razão, Sr. Presidente, que estamos 
convencidos de que a Lei dos Resíduos Sólidos, re-

centemente aprovada por esta Casa, é um guia para 
nos nortear na elaboração do nosso parecer. Quere-
mos construir um parecer com base no diálogo, na ne-
gociação, na serenidade, de tal forma que possamos 
– quem sabe? – oferecer uma sugestão a todo o País 
que vise enfrentar melhor esse problema, preservan-
do o meio ambiente, preservando empregos e fazendo 
com que os produtos comercializados em todo o País 
tenham uma embalagem adequada, preservando, fun-
damentalmente, o direito dos usuários, que não podem 
pagar essa conta.

É dessa forma que nós vamos nos conduzir, e 
tenho certeza de que o conjunto dos membros da Co-
missão de Desenvolvimento Econômico Indústria e 
Comércio estarão nos acompanhando para apresentar 
um parecer que dê conta inclusive das polêmicas jurí-
dicas que começam a surgir nos diferentes Municípios 
do País. Afinal de contas, muito diferente é a realida-
de dos 5.500 Municípios, e nós precisamos dar conta 
desse tema para todo o País.

Era essa nossa manifestação.
Muito obrigado, Sr. Presidente e demais colegas 

Deputados.
 O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) – 

Com a permissão e a cessão do Deputado Roberto de 
Lucena, passo a palavra, pela ordem, por 3 minutos, 
ao Deputado Paulo Piau, do PMDB de Minas Gerais.

O SR. PAULO PIAU (PMDB-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, assomo a esta tribuna para lamentar to-
dos esses episódios que estamos presenciando aqui 
em Brasília.

Primeiro, o caso da Casa Civil; posteriormente, o 
caso do DNIT; depois, o caso da CONAB; em seguida, 
o caso do Ministério do Turismo. Enfim, se formos nos 
aprofundar, Sr. Presidente, evidentemente teremos 
que fazer uma varredura em toda a República do Bra-
sil. Como disse o Deputado Praciano, “o AGU já está 
indo ao encontro de alguns pontos”.

Mas me agrada muito a ideia do Deputado Re-
guffe, que pensa ser uma CPI da corrupção a me-
lhor alternativa para que nós façamos realmente uma 
análise mais aprofundada, não investigando apenas 
alguns órgãos da República. Sabemos que esse não 
é um comportamento isolado, infelizmente.

Sr. Presidente, lamento por um lado, mas, por 
outro, quero referir-me a um artigo do Ministro Maílson 
da Nóbrega, da última edição da revista Veja, com o 
título A corrupção tende a diminuir. O brasileiro hoje 
está com o moral bastante arriado, e esse artigo tra-
ta, com bastante competência, de que a corrupção no 
Brasil está diminuindo.
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Do ano de 2002 ao ano de 2010, nós passamos, 
segundo a ONG Transparência Brasil, da posição nú-
mero 45 para a posição número 69. Então, esse é um 
fato auspicioso. Ele então relata que a democracia, o 
Judiciário independente, a imprensa livre e a educação 
mais consistente do nosso País fazem com que essa 
realidade realmente se modifique.

Eu sempre usei a expressão, Sr. Presidente, de 
que, na verdade, o único controle eficiente que há 
numa comunidade, numa nação, é o povo. Por isso 
a democracia é importante, e devemos conservá-la, 
preservá-la. Nossa democracia é tão frágil, mas o 
controle social é o único controle. Não há polícia, não 
há Judiciário, não há Ministério Público tão eficiente 
quanto a capacidade da população de denunciar. Evi-
dentemente, a imprensa livre comete muitos exces-
sos, sabemos disso, mas sua posição de combate à 
corrupção é extremamente importante.

Quero também, Sr. Presidente, além de lamentar 
esses episódios, relatar um fato. Por que não temos 
coragem nesta Casa, neste Parlamento, de fazer a tão 
sonhada reforma política? Nós sabemos muito bem 
que o ponto principal dessa coisa chamada “corrup-
ção” está exatamente no processo eleitoral brasileiro. 
É claro que alguns podem estar aqui se locupletando 
com o Erário – pode haver, não confirmo. Mas o pro-
cesso eleitoral, Srs. Deputados, é a chave, o princípio 
de todo este ato de corrupção no País.

Então, esta Casa não está cumprindo seu papel 
perante a sociedade brasileira, porque fazer a reforma 
política, instituir o financiamento público de campanha 
é o primeiro passo de combate à corrupção.

No início do ano, a Presidente Dilma, sentada 
nessa cadeira, quando aqui esteve, de mãos dadas 
com o Presidente José Sarney, com o Presidente Mar-
co Maia e com o Presidente do TSE – Tribunal Supe-
rior Eleitoral, disse que a reforma política realmente 
era a reforma essencial para o País. Agora não vemos 
nenhuma ação consistente para que possa avançar. 
Isso é lamentável, Deputado Reguffe, e sabemos da 
seriedade com que V.Exa. trata a coisa pública. Mas, se 
nós não mexermos na estrutura eleitoral deste País...

Para mim, temos que voltar um pouco. Eu advo-
go que o financiamento tem que ser público e privado, 
como nos Estados Unidos. Só que, enquanto lá o elei-
tor dá dinheiro aos candidatos, porque sabe em que 
gastam, aqui o eleitor toma dinheiro dos candidatos. 
Veja a nossa diferença cultural!

Por isso mesmo temos que trazer de volta o fi-
nanciamento público, para aprender a fazer eleição, 
acabar com esta negociata de partidos, esta negocia-
ta de cabos eleitorais. Isso, na verdade, é lamentável.

É exatamente essa a principal origem, na minha 
avaliação, do processo de corrupção no País. Se não 
atingirmos a causa, o efeito vai ser sempre repetitivo, 
e a pirotecnia, inclusive da Justiça e da Polícia Fede-
ral, vai se repetir.

Obrigado, Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) – Com 

a palavra o Deputado Wilson Filho.
O SR. WILSON FILHO (PMDB-PB. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para não es-
quecer, eu gostaria de agradecer, é claro, a generosidade 
de V.Exa. Esta é a terceira vez que falo no dia de hoje.

Mas, Sr. Presidente, gostaria de agradecer ao 
Ministro Fernando Haddad a maneira com que nos 
acolheu no Ministério da Educação, entendendo o que 
está acontecendo na Paraíba, com as enchentes, de-
vido às fortes chuvas que destruíram muitas escolas 
em 49 Municípios paraibanos.

Gostaria de agradecer ao Ministro, que se fez 
presente na reunião que tivemos, eu, junto com o Se-
nador Wilson Santiago, no Ministério, pedindo por es-
sas escolas, porque os estudantes já estão deixando 
de estudar na Paraíba há vários meses, por diversos 
motivos – greves de professores e outras coisas.

Então, eu gostaria de agradecer ao Ministro e 
dizer que, na semana que vem, aqui em Brasília ou, 
pessoalmente, na Paraíba, ele vai receber, conversar 
diretamente e promover uma ação digna de um Ministro 
que tem toda a competência que Fernando Haddad tem.

Parabéns, Ministro! Muito obrigado por ajudar a 
Paraíba, as crianças e os jovens paraibanos.

Muito obrigado, Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) – Com 

a palavra o representante do Estado do Piauí Deputa-
do Paes Landim, por 10 minutos, em Comunicações 
Parlamentares, pelo DEM.

O SR. PAES LANDIM (Bloco/PTB-PI.) – Sr. Pre-
sidente, quero hoje ocupar a tribuna para comentar 
uma lúcida observação, ontem, da nossa Presidenta 
Dilma Rousseff, que, comentando os problemas da 
crise mundial, disse, com muita propriedade, que a 
crise nos grandes países, referindo-se implicitamente 
aos Estados Unidos e à Europa, se deve a uma falta 
de liderança política.

O nosso grande Ministro Delfim Neto, há muito 
tempo, vem dizendo que é o espectro político que está 
gerando crises econômico-financeiras, até porque o 
próprio Presidente Obama, eleito com a esperança 
de toda a nação e do mundo inteiro, na crise de 2008, 
privilegiou a especulação do sistema financeiro e dei-
xou de lado o investimento nos setores produtivos. É 
essa a razão da grande confusão hoje reinante nos 
Estados Unidos.
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O declínio de valores é resultante da falta de 
percepção dos seus líderes políticos, o que me faz 
lembrar um grande livro do jornalista americano Cyrus 
Sulzberger, que dizia que efetivamente o Ocidente, 
os Estados Unidos e a Europa, que tiveram Churchill, 
De Gaulle, Adenauer, Kennedy, carecem de grandes 
lideranças políticas.

No Brasil, Delfim insiste sempre nesta tese: não 
podemos deixar o econômico independente do polí-
tico. Também Paulo Guedes, que é um competente 
economista e analista semanal de O Globo, em sua 
coluna de segunda-feira, disse que a postura política 
dos Estados Unidos, privilegiando os setores finan-
ceiros especulativos é a razão principal da atual crise 
que assola a grande nação líder do mundo ocidental.

Sr. Presidente, gostaria de pedir a transcrição 
nos Anais desta Casa de um belo artigo de um grande 
líder político da América Latina, o ex-Presidente e ex-
-Senador do Uruguai Julio María Sanguinetti, jornalista, 
professor e advogado. O artigo foi inscrito no jornal El 
Pais, traduzido aqui em O Globo desta segunda-feira, 
sob o título A grande batalha é cultural.

Nesse artigo, o grande líder da democratização 
uruguaya, um expoente de grande dimensão humana 
da política da América Latina, diz que, se o Uruguai 
avançou notavelmente nos 25 anos de restauração de-
mocrática, no entanto, deixa muito a desejar na área 
educacional. Mas, segundo ele, isso é um aspecto que 
envolve toda a América Latina. Daí a sua preocupação 
de que nós estamos perdendo um pouco a na batalha 
da educação pela competitividade do mundo inteiro.

Os avanços materiais foram fantásticos. Ele cita 
inúmeros no seu artigo. Diz ele:

“No entanto, a simples leitura dos jornais 
nos fala de outra realidade na dimensão da vida 
humana que, em seu conjunto, chamamos, an�
tropologicamente falando, de mundo cultural.

Ali nos deparamos com corporações sin�
dicais que dominam o ensino e os serviços de 
saúde, impondo grosseiramente um domínio 
burocrático baseado nos vícios do clientelismo 
e da mediocridade. As avaliações internacio�
nais sobre o nível de formação de nossos jo�
vens e adolescentes põem a nu uma lamentável 
realidade: toda a América Latina está abaixo 
do mais atrasado país europeu, mas enquanto 
alguns avançam – como Chile e Brasil – ou�
tros retrocedemos, como Argentina e Uruguai.”

Portanto, Sr. Presidente, são estadistas desse por-
te, preocupados com o futuro dos seus povos e da Amé-
rica Latina, que sabem que é exatamente na educação 

que se tem o instrumento básico para a alavancagem 
do bem-estar social dos países, das pessoas, enfim.

No mesmo artigo, ele critica o desprezo que se 
vem tendo na América Latina, no Uruguai, em parti-
cular, pelo ensino do espanhol. Diz ele:

“Ninguém pode subir na escala social 
usando um pobre idioma vulgar, inábil para fa�
zer uma apresentação de temas econômicos, 
científicos, históricos ou de qualquer comple�
xidade do conhecimento.”

Diz ele, ainda:

“Nossa grande classe média, forjada com 
filhos de imigrantes, em sua maioria semianal�
fabetos, encontrou no castelhano a escada 
para subir.”

Por isso, ele continua, não é possível desprezar 
o ensino da língua da pátria. Ela é fundamental para 
que as pessoas se entendam e, se entendendo, me-
lhor compreendam suas responsabilidades e suas 
obrigações.

“A América Latina não pode perder essa batalha 
cultural, sob pena de atrapalhar a própria democracia, 
que é mãe de todas as batalhas”, diz o grande San-
guinetti, ex-Presidente do Uruguai e uma das maiores 
figuras da América Latina.

Sr. Presidente, eu peço a V.Exa. a transcrição, 
nos Anais desta Casa, do artigo do ex-Presidente do 
Uruguai José María Sanguinetti publicado em O Glo�
bo desta segunda-feira, sob o título A Grande Batalha 
é Cultural.

Muito obrigado.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA�
DOR

A GRANDE BATALHA É CULTURAL

Julio María Sanguinetti
O Uruguai avançou notavelmente nestes 25 anos 

de restauração democrática. Há mais telefones que 
habitantes, relegando ao folclore cidadão a penúria do 
aspirante a um aparelho, que mendigava pacientemente 
o serviço. Uma aposentadoria, antes, também era um 
processo burocrático penoso, e hoje é um expediente 
que se faz via internet – existe uma história pessoal 
e até a possibilidade de uma economia individual que 
assegure melhor o futuro.

Se consideramos as obras públicas, um simples 
olhar para a torre da Antel, o porto ou o aeroporto de 
Montevidéu nos fala de um Uruguai inserido no mundo 
contemporâneo, que aterrissou também na Zonamerica, 
onde modernos edifícios abrigam dezenas de empresas 
globalizadas numa pequena cidade de ar californiano.
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Desde 1985, quando se inaugurou o primeiro 
shopping, e pouco depois, os freeshops da fronteira, 
o mundo do comércio internacional impôs sua estética 
e aproximou seus hábitos. Google, Facebook e Twitter 
são as palavras mágicas que pautam o dia a dia de 
nossos jovens, que se intercomunicam de formas im-
pensáveis para minha geração.

Poderíamos continuar a enumeração e a mostrar 
avanços materiais. No entanto, a simples leitura dos 
jornais nos fala de outra realidade na dimensão da vida 
humana que, em seu conjunto, chamamos, antropolo-
gicamente falando, de mundo cultural.

Ali nos deparamos com corporações sindicais 
que dominam o ensino e os serviços de saúde, im-
pondo grosseiramente um domínio burocrático base-
ado nos vícios do clientelismo e da mediocridade. As 
avaliações internacionais sobre o nível de formação 
de nossos jovens e adolescentes põem a nu uma la-
mentável realidade: toda a América Latina está abaixo 
do mais atrasado país europeu, mas enquanto alguns 
avançam – como Chile e Brasil – outros retrocedemos, 
como Argentina e Uruguai.

Em nosso caso, os adolescentes são formados 
segundo uma visão parcial e mentirosa de nossa histó-
ria, que deriva dessa mesma concepção da vida social. 
Esse viés de mediocridade, de igualar por baixo, se 
instalou no Estado por governos que enterraram seus 
tabus ideológicos (não pagar a dívida externa, romper 
com o FMI, morte ao capitalismo...), mas que seguem 
observando o mundo com suas velhas lentes escuras.

Por isso continuam defendendo o fracasso cuba-
no ou acreditando haver algo de sério no venezuelano 
“socialismo do século XXI”. Para tanto, copiaram um 
modelo populista de seguridade social que, em vez de 
tentar superar a pobreza, a congela para sempre: em 
vez de ajudar os adolescentes atrasados nos estudos, 
premiam-nos com um passe social; aos mais pobres 
oferecem dinheiro, e não educação, alimentação e mo-
radia, que modo que eles e seus filhos não assumem 
o trabalho como um valor e continuarão tão pobres 
como antes, mas agora, além disso, dependentes da 
dádiva oficial.

Temos falado desses temas e alguns se surpre-
endem com o enfoque sobre a necessidade de falar 
corretamente. Certamente, sabe-se que a língua é um 
modo de pensar, mas além disso, socialmente, um vital 
instrumento de ascensão.

Ninguém pode subir na escala social usando um 
pobre idioma vulgar, inábil para fazer uma apresenta-
ção de temas econômicos, científicos, históricos ou 
de qualquer complexidade do conhecimento. Que o 
idioma incorpore expressões populares é algo aceito 
por todas as academias modernas, mas, quando a 

linguagem vulgar substitui a culta, condenamos à po-
breza endêmica os que não sabem se expressar como 
requer qualquer atividade importante.

Nossa democracia se construiu desde a escola 
pública vareliana, que introduziu o grande instrumen-
to da igualdade de oportunidades. Hoje, desgraçada-
mente, o nível de educação passou a ser o maior fator 
de discriminação. Não vamos superá-lo com “passes 
sociais” ou permissivismos de qualquer tipo. Nossa 
grande classe média, forjada com filhos de imigrantes 
em sua maioria semianalfabetos, encontrou no caste-
lhano a escada para subir.

Hoje, desgraçadamente, é o contrário. Se não o 
entendermos, as conquistas materiais que temos al-
cançado se tornarão ilusórias. Ou só se sustentarão 
sobre uma grande desigualdade entre uma classe alta 
preparada e uma baixa, impedida de ascender. É tão 
duro e real como isto.

E, se não o entendermos, estaremos perdendo 
uma batalha cultural que, na democracia, é a mãe de 
todas as batalhas.

 O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) – Que-
ro agradecer a maneira bondosa e carinhosa com que o 
Deputado Roberto de Lucena, do PV, cedeu a vez para 
que os colegas pudessem usar da palavra antes dele.

Com a palavra S.Exa., pelo Bloco Parlamentar 
PV/PPS.

O SR. ROBERTO DE LUCENA (Bloco/PV-SP. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ilustre De-
putado Francisco Escórcio, que tem sido nesta Casa 
uma referência, especialmente para nós que estamos 
chegando, em primeiro mandato, com o desejo de con-
tribuir da melhor maneira com o nosso Brasil, o Brasil 
em que acreditamos e com o qual sonhamos.

Antes do meu pronunciamento, Presidente, que-
ro fazer o registro da mistura de sentimentos que me 
tomam em relação aos vários casos de corrupção que 
têm sido divulgadas por nossa imprensa.

O primeiro sentimento é o de indignação, de ver-
gonha, como homem público que percorre o País e vê 
as necessidades do nosso povo, que são gritantes. Ao 
mesmo tempo, vemos os dutos da corrupção saquea-
rem e lesarem os recursos que deveriam ser destina-
dos para o bem-estar do povo brasileiro; vemos esses 
recursos serem saqueados por uma horda de pessoas 
que se permite uma conduta de fraqueza moral e ética.

O segundo sentimento, Deputada Erika Kokay, 
é de conforto pelo fato de que isso está vindo a públi-
co: é o Brasil sendo passado a limpo. O Brasil nunca 
mais será o mesmo depois dessas situações que vêm 
a público e que acabam apontando uma nova direção, 
provocando uma nova maneira de fazer política no País.
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O terceiro sentimento é o de esperança, devido 
ao comportamento da Presidenta Dilma quanto a essas 
situações, porque o que demonstra nossa seriedade 
não é que coisas ruins ou negativas deixem de acon-
tecer, mas que, em acontecendo, tenhamos uma pos-
tura firme e irrepreensível. E assim tem sido a postura 
de nossa Presidenta Dilma, do nosso Governo: firme, 
transparente e segura.

No entanto, Presidente, o que me traz à tribuna 
nesta oportunidade é o desejo de manifestar minha 
solidariedade ao querido povo do Vale do Ribeira, que, 
nos últimos dias, vem sofrendo com as fortes enchen-
tes que atingiram a região, em especial as cidades de 
Eldorado, Sete Barras e Registro, deixando um rastro 
de destruição, tristeza e desespero.

Estive, Deputado Francisco Escórcio, no último 
final de semana, visitando a região do Vale do Ribeira, 
e de lá voltei comovido com o que vi e com o que ouvi, 
tendo assim assumido o compromisso de não medir 
esforços para ajudar a população da região a enfrentar 
este momento de tanta dor e dificuldade.

O território do Vale do Ribeira é, para quem sai 
do Paraná, uma das portas de entrada no Estado de 
São Paulo, abrangendo uma área de mais de 18 mil 
quilômetros quadrados, composta por 25 Municípios. 
Tem uma população estimada de aproximadamente 
450 mil habitantes, dos quais 115 mil, ou 26% do total, 
vivem na área rural. A economia principal é baseada 
na agricultura familiar, especialmente na monocultura 
da banana.

O Vale do Ribeira, Sr. Presidente, é para São 
Paulo o que a Amazônia é para o Brasil. Antes de exis-
tir uma legislação específica, ou mesmo antes de se 
falar em preservação ambiental, a população do Vale 
do Ribeira, com muita sabedoria, ao longo dos anos, 
cuidou do patrimônio natural com muito zelo, dando 
exemplo para o Brasil e para o mundo. É uma região 
de enorme riqueza natural, mas marcada pela pobre-
za, e que ficará mais pobre ainda depois deste grande 
desastre natural.

Os prejuízos causados pelas enchentes são in-
calculáveis. Só a cidade de Eldorado, com cerca de 14 
mil habitantes, contabiliza mais de 8 mil desabrigados, 
ou seja, mais de 50% da população foi atingida.

A exemplo de Eldorado, as cidades de Registro 
e Sete Barras já declararam estado de calamidade, e 
para elas chamo a atenção das autoridades estadu-
ais e federais. É urgente a necessidade de um olhar 
diferenciado para aquela região neste momento. É 
necessário que medidas emergenciais sejam tomadas 
para elas, dentre as quais a anistia das dividas de fi-
nanciamento dos pequenos agricultores da região, que 
perderam suas plantações – 80% de toda a plantação 

foi destruída –, e a liberação imediata de recursos dos 
Ministérios das Cidades, da Integração, da Saúde e 
outros, para reconstrução de áreas e atendimento da 
população desabrigada.

Quero também, Sr. Presidente, chamar a aten-
ção para a necessidade de se consolidar o seguro da 
banana. Outras monoculturas já foram contempladas, 
mas, infelizmente, o mesmo não ocorreu ainda com os 
nossos bananais. Mais uma vez, considero a impor-
tância dessa atividade para aquela região.

Quero aqui expressar ao povo do Vale do Ribeira 
minha solidariedade, e às autoridades federais e do 
Estado de São Paulo, meu apelo pelo socorro imediato 
àquela população.

Quero rogar, Sr. Presidente, que seja divulgado, 
nos meios de comunicação da Casa, este pronuncia-
mento, e finalizo agradecendo sua generosidade e 
compreensão.

Que Deus abençoe o Brasil!
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) – Muito 

obrigado pelas palavras e pelo gesto, Deputado Ro-
berto de Lucena.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo a 
tribuna nesta tarde para manifestar minha solidariedade 
ao povo querido do Vale do Ribeira, que nos últimos 
dias vem sofrendo com as fortes enchentes que atin-
giram a região, em especial as cidades de Eldorado, 
Sete Barras e Registro, deixando um rastro de destrui-
ção, tristeza e desespero.

Estive, Sr. Presidente, no último final de semana, 
visitando a região e de lá voltei comovido com o que vi e 
com que ouvi, tendo assim assumido o compromisso de 
não medir esforços para ajudar a população da região 
a enfrentar este momento de tanta dor e dificuldade.

O território Vale Do Ribeira, porta de entrada 
para o Estado de São Paulo para quem sai do Paraná, 
abrange uma área de 18.112,80 quilômetros quadra-
dos e é composto por 25 Municípios: Ilha Comprida, 
Apiaí, Barra do Chapéu, Barra do Turvo, Eldorado, 
Itapirapuã Paulista, Miracatu, Ribeira, Ribeirão Bran-
co, São Lourenço da Serra, Tapiraí, Cajati, Cananeia, 
Iguape, Iporanga, Itaoca, Itariri, Jacupiranga, Juquiá, 
Juquitiba, Pariquera-Açu, Pedro de Toledo, Peruíbe, 
Registro e Sete Barras.

A população total do território é de 443.325 ha-
bitantes, dos quais 114.995 vivem na área rural, o que 
corresponde a 25,94% do total. A economia principal 
é baseada na agricultura familiar, especialmente na 
monocultura da banana.
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O Vale do Ribeira é para São Paulo o que a Ama-
zônia é para o Brasil. Antes mesmo da existência de 
uma legislação específica ou de ser moda se falar em 
preservação ambiental, a população do Vale do Ribei-
ra, com muita sabedoria, ao longo dos anos, cuidou do 
patrimônio natural com tamanho zelo, dando exemplo 
para o Brasil e para o mundo.

É uma região de enorme riqueza natural, mas 
marcada pela pobreza e que ficará agora mais pobre 
ainda, depois deste grande desastre natural. Os pre-
juízos causados pela enchente são incalculáveis. Só 
a cidade de Eldorado, com cerca de 14 mil habitantes, 
contabiliza mais de 8 mil desabrigados, ou seja, mais 
de 50% da população foi atingida.

A exemplo de Edorado, as cidades de Registro 
e Sete Barras já declararam estado de calamidade, e 
para elas chamo a atenção das autoridades estaduais 
e federais. Urge a necessidade de um olhar diferencia-
do para aquela região neste momento.

É necessário que medidas emergencias sejam 
tomadas, entre elas a anistia às dividas de financiamen-
tos dos pequenos agricultores da região que perderam 
suas plantações e a liberação imediata de recursos dos 
Ministérios das Cidades, da Integração, da Saúde e 
outros, para reconstrução de áreas e atendimento à 
população desabrigada.

Ao povo do Vale do Ribeira, minha solidarieda-
de! Às autoridades, meu apelo pelo socorro imediato 
àquela população!

Era o que tinha a dizer.
 O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) – Com 

a palavra a grande Deputada Erika Kokay, do PT do 
Distrito Federal. S.Exa. dispõe de 3 minutos.

A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Pela ordem. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu faço minhas 
as palavras do Deputado Roberto de Lucena no que 
diz respeito a sua indignação com relação à corrupção.

Penso eu – e elaboro projeto de lei nesse sentido 
– que a corrupção se assemelha à prática de latrocínio, 
porque representa um roubo seguido de morte, seja a 
morte literal, que ocorre quando se retira dinheiro da 
saúde ou das estradas, por exemplo, seja a morte me-
tafórica, que ocorre quando se retira dinheiro da educa-
ção, por exemplo, e de tantas outras políticas públicas.

Penso que o Brasil só se livrará definitivamente 
das casas grandes e senzalas, que precisam fechar o 
seu ciclo, porque ainda permanecem escombros nas 
casas grandes e senzalas no nosso cotidiano, quando 
tivermos políticas públicas de qualidade que possam 
eliminar a desigualdade social.

Tanto é que o Projeto de Combate à Pobreza 
Extrema, anunciado há pouco tempo pela Presiden-
ta Dilma Rousseff, oportuniza o acesso aos serviços 

públicos, porque políticas públicas são absolutamente 
fundamentais para que nós possamos cicatrizar todas 
as marcas que este País tem de tantas desigualda-
des sociais. Por isso, políticas públicas precisam de 
um Estado que tenha transparência e que estimule o 
controle social.

Nossa Constituição de 1988 veio na esteira de 
aguçar o controle social. Estou dando entrada nesta 
Casa a projeto que visa promover a capacitação de 
todos os conselheiros das mais diversas políticas pú-
blicas, aí incluída as relativas à área de fiscalização 
orçamentária.

Assim, Sr. Presidente, nesse sentimento de po-
dermos varrer definitivamente todos os poros do Es-
tado de tanto processo de corrupção, acho extrema-
mente alvissareira a decisão da Secretaria de Estado 
de Transparência e Controle do Distrito Federal, criada 
pelo Governo Agnelo na perspectiva de fazer com que 
operações ou denúncias como tantas que vieram à 
tona, como as que vieram à tona durante a operação 
Caixa de Pandora, tornem-se coisas do passado nes-
ta Capital da República, que se diz Capital de todas e 
todos, Capital da Esperança.

A Secretaria de Transparência decidiu tornar 
inidôneas quatro empresas de informática do Distri-
to Federal, empresas que, de forma recorrente, vêm 
sendo denunciadas por negócios ilícitos com o pró-
prio Governo do Distrito Federal em etapas anterio-
res; quatro empresas que levaram do Estado cerca 
de 650 milhões de reais, em que parte dos processos 
as beneficiou; quatro empresas cujos representantes 
vimos na televisão, o que foi divulgado para o Brasil 
inteiro, recebendo recursos do próprio Governo, e que 
têm questionados cerca de 350 milhões de reais pelo 
próprio Ministério Público, que teriam sido repassados 
de forma ilegal, ilícita.

Portanto, o Governo do Distrito Federal decide 
que essas empresas são inidôneas e, por isso, não vão 
mais participar de nenhum processo de concorrência 
pública, não vão mais poder concorrer a qualquer tipo 
de contratação pelo Governo do Distrito Federal.

É disso que o povo de Brasília precisa. O povo 
precisa de decisões para varrermos definitivamen-
te da nossa história essa prática, a prática de roubo 
seguido de morte, uma prática que, ao tirar recursos 
das políticas públicas, elimina as condições para su-
perarmos as desigualdades e, ao mesmo tempo, tenta 
banalizar a rotina de utilizar recursos públicos como 
se privados fossem.

Por fim, quero registrar nossa solidariedade aos 
familiares das vítimas de Realengo. Ontem, a Co-
missão de Direitos Humanos teve a oportunidade de 
conhecer a realidade das mães e pais que estiveram 
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no epicentro de uma tragédia que abalou cada uma 
e cada um de nós. A Comissão de Direitos Humanos 
realizou audiência pública, por iniciativa da Deputada 
Liliam Sá, para que pudéssemos escutar a angústia, 
a esperança e a determinação dos familiares.

Penso que a condição da maternagem e da pa-
ternagem tem um quê de humano muito aprofundado. 
Quando temos filhos, sentimos a dor, assim como a 
alegria, que eles sentem, muitas vezes de forma mais 
intensa do que eles mesmos. Por isso, quando se per-
de um filho nas condições que vitimaram as crianças 
em Realengo, é como se mães e pais perdessem um 
pouco da própria vida.

Ali vimos o relato dramático de crianças que es-
tão em cadeiras de rodas, sem nenhum tipo de apoio 
da Prefeitura; crianças que estão sem uma visão, por 
causa da tragédia, e não conseguem ter o apoio ne-
cessário do poder público. Estou falando de crianças 
que precisam ser submetidas a uma cirurgia, porque 
correm o risco de perder o movimento dos braços, mas 
não têm uma resposta do Estado.

Em face disso, a Comissão de Direitos Humanos 
decide encaminhar requerimento de informação para 
saber quais são as providências tomadas e, assim, re-
parar o que é irreparável, mas para podermos ver quais 
são as providências para minimizar e acolher essas ví-
timas da violência, meninos e meninas que perderam 
um pouco deles mesmos com a tragédia em Realengo.

A Comissão decide, ainda, criar grupo de traba-
lho para acompanhar todo o processo de acolhimento 
e busca de reparação dos direitos violados. Por fim, 
decide ir à Prefeitura do Rio de Janeiro para exigir que 
essas famílias sejam acolhidas.

É preciso romper a cadeia de vitimização que tem 
acometido essas famílias. Elas foram vitimadas com a 
morte, com as sequelas, com tragédias, e continuam 
sendo revitimadas pelo descaso do próprio Estado.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) – De-

putada Erika Kokay, V.Exa. traz um tema esta noite que 
é discutido hoje no Brasil inteiro.

Meus parabéns pela defesa dos mais necessitados.

VII – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) – Nada 

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
 O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) – 

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

 Partido Bloco

RORAIMA

Berinho Bantim PSDB 
Edio Lopes PMDB 

Francisco Araújo PSL PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Jhonatan de Jesus PRB 
Luciano Castro PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Raul Lima PP 
Teresa Surita PMDB 
Total de RORAIMA 7

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Davi Alcolumbre DEM 
Janete Capiberibe PSB PsbPtbPcdob
Luiz Carlos PSDB 
Total de AMAPÁ 4

PARÁ

André Dias PSDB 
Beto Faro PT 
Cláudio Puty PT 
Elcione Barbalho PMDB 
José Priante PMDB 
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luiz Otávio PMDB 
Miriquinho Batista PT 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Wladimir Costa PMDB 
Zé Geraldo PT 
Zequinha Marinho PSC 
Total de PARÁ 13

AMAZONAS

Átila Lins PMDB 
Carlos Souza PP 
Francisco Praciano PT 
Henrique Oliveira PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Silas Câmara PSC 
Total de AMAZONAS 5

RONDÔNIA

Lindomar Garçon PV PvPps
Marinha Raupp PMDB 
Mauro Nazif PSB PsbPtbPcdob
Moreira Mendes PPS PvPps
Natan Donadon PMDB 
Padre Ton PT 
Total de RONDÔNIA 6

ACRE

Antônia Lúcia PSC 
Flaviano Melo PMDB 
Marcio Bittar PSDB 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Total de ACRE 4
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TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
César Halum PPS PvPps
Eduardo Gomes PSDB 
Irajá Abreu DEM 
Júnior Coimbra PMDB 
Laurez Moreira PSB PsbPtbPcdob
Lázaro Botelho PP 
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM 
Total de TOCANTINS 8

MARANHÃO

Alberto Filho PMDB 
Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB 
Costa Ferreira PSC 
Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Domingos Dutra PT 
Edivaldo Holanda Junior PTC PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Francisco Escórcio PMDB 
Hélio Santos PSDB 
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB 
Ribamar Alves PSB PsbPtbPcdob
Sarney Filho PV PvPps
Zé Vieira PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de MARANHÃO 15

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Aníbal Gomes PMDB 
Arnon Bezerra PTB PsbPtbPcdob
Danilo Forte PMDB 
Manoel Salviano PSDB 
Mauro Benevides PMDB 
Vicente Arruda PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de CEARÁ 7

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Jesus Rodrigues PT 
Júlio Cesar DEM 
Marcelo Castro PMDB 
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPtbPcdob
Paes Landim PTB PsbPtbPcdob
Total de PIAUÍ 7

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PMN 
Fátima Bezerra PT 

João Maia PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Paulo Wagner PV PvPps
Total de RIO GRANDE DO NORTE 4

PARAÍBA

Aguinaldo Ribeiro PP 
Benjamin Maranhão PMDB 
Damião Feliciano PDT 
Efraim Filho DEM 
Hugo Motta PMDB 
Luiz Couto PT 
Nilda Gondim PMDB 
Romero Rodrigues PSDB 
Ruy Carneiro PSDB 
Wellington Roberto PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Wilson Filho PMDB 
Total de PARAÍBA 11

PERNAMBUCO

Anderson Ferreira PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Augusto Coutinho DEM 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPtbPcdob
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPtbPcdob
Inocêncio Oliveira PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Jorge Corte Real PTB PsbPtbPcdob
José Augusto Maia PTB PsbPtbPcdob
Luciana Santos PCdoB PsbPtbPcdob
Mendonça Filho DEM 
Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB 
Silvio Costa PTB PsbPtbPcdob
Vilalba PRB 
Wolney Queiroz PDT 
Total de PERNAMBUCO 18

ALAGOAS

Arthur Lira PP 
Celia Rocha PTB PsbPtbPcdob
João Lyra PTB PsbPtbPcdob
Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Renan Filho PMDB 
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Rui Palmeira PSDB 
Total de ALAGOAS 7

SERGIPE

Andre Moura PSC 
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
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Márcio Macêdo PT 
Mendonça Prado DEM 
Valadares Filho PSB PsbPtbPcdob
Total de SERGIPE 5

BAHIA

Acelino Popó PRB 
Alice Portugal PCdoB PsbPtbPcdob
Amauri Teixeira PT 
Antonio Brito PTB PsbPtbPcdob
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Antonio Imbassahy PSDB 
Arthur Oliveira Maia PMDB 
Claudio Cajado DEM 
Daniel Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Edson Pimenta PCdoB PsbPtbPcdob
Fábio Souto DEM 
Felix Mendonça Júnior PDT 
Fernando Torres DEM 
Geraldo Simões PT 
Jânio Natal PRP PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
João Carlos Bacelar PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
José Carlos Araújo PDT 
José Nunes DEM 
José Rocha PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Joseph Bandeira PT 
Josias Gomes PT 
Jutahy Junior PSDB 
Lucio Vieira Lima PMDB 
Luiz Alberto PT 
Márcio Marinho PRB 
Marcos Medrado PDT 
Paulo Magalhães DEM 
Roberto Britto PP 
Rui Costa PT 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Sérgio Brito PSC 
Valmir Assunção PT 
Waldenor Pereira PT 
Total de BAHIA 33

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Aelton Freitas PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Antônio Andrade PMDB 
Aracely de Paula PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPrtb-
PrpPhsPtcPsl
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlaile Pedrosa PSDB 
Dimas Fabiano PP 
Domingos Sávio PSDB 
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl

Eduardo Azeredo PSDB 
Eduardo Barbosa PSDB 
Eros Biondini PTB PsbPtbPcdob
Fábio Ramalho PV PvPps
Gabriel Guimarães PT 
George Hilton PRB 
Geraldo Thadeu PPS PvPps
Gilmar Machado PT 
Jaime Martins PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPtbPcdob
João Magalhães PMDB 
José Humberto PHS PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Júlio Delgado PSB PsbPtbPcdob
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Lincoln Portela PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luis Tibé PTdoB PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Marcos Montes DEM 
Marcus Pestana PSDB 
Miguel Corrêa PT 
Odair Cunha PT 
Padre João PT 
Paulo Piau PMDB 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB 
Toninho Pinheiro PP 
Vitor Penido DEM 
Walter Tosta PMN 
Weliton Prado PT 
Total de MINAS GERAIS 40

ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB PsbPtbPcdob
Camilo Cola PMDB 
Lauriete PSC 
Lelo Coimbra PMDB 
Manato PDT 
Sueli Vidigal PDT 
Total de ESPÍRITO SANTO 6

RIO DE JANEIRO

Adrian PMDB 
Alessandro Molon PT 
Alexandre Santos PMDB 
Alfredo Sirkis PV PvPps
Andreia Zito PSDB 
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Aureo PRTB PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Benedita da Silva PT 
Brizola Neto PDT 
Chico Alencar PSOL 
Chico D`Angelo PT 
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Deley PSC 
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Carlos Alberto PMN 
Dr. Paulo César PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Eduardo Cunha PMDB 
Eliane Rolim PT 
Felipe Bornier PHS PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Fernando Jordão PMDB 
Francisco Floriano PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Glauber Braga PSB PsbPtbPcdob
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB PsbPtbPcdob
Jean Wyllys PSOL 
Liliam Sá PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Marcelo Matos PDT 
Miro Teixeira PDT 
Neilton Mulim PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Nelson Bornier PMDB 
Romário PSB PsbPtbPcdob
Simão Sessim PP 
Solange Almeida PMDB 
Stepan Nercessian PPS PvPps
Vitor Paulo PRB 
Washington Reis PMDB 
Zoinho PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de RIO DE JANEIRO 38

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPtbPcdob
Alexandre Leite DEM 
Aline Corrêa PP 
Antonio Bulhões PRB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB PsbPtbPcdob
Bruna Furlan PSDB 
Carlinhos Almeida PT 
Carlos Roberto PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Delegado Protógenes PCdoB PsbPtbPcdob
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Ubiali PSB PsbPtbPcdob
Dra.Elaine Abissamra PSB PsbPtbPcdob
Duarte Nogueira PSDB 
Eleuses Paiva DEM 
Eli Correa Filho DEM 
Gabriel Chalita PMDB 
Guilherme Campos DEM 
Guilherme Mussi PV PvPps
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jefferson Campos PSB PsbPtbPcdob

Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
José Mentor PT 
Luiz Fernando Machado PSDB 
Luiza Erundina PSB PsbPtbPcdob
Mara Gabrilli PSDB 
Marcelo Aguiar PSC 
Milton Monti PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Newton Lima PT 
Otoniel Lima PRB 
Pastor Marco Feliciano PSC 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Teixeira PT 
Penna PV PvPps
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Izar PV PvPps
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto de Lucena PV PvPps
Roberto Freire PPS PvPps
Roberto Santiago PV PvPps
Salvador Zimbaldi PDT 
Tiririca PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Vicentinho PT 
Walter Ihoshi DEM 
William Dib PSDB 
Total de SÃO PAULO 50

MATO GROSSO

Júlio Campos DEM 
Nilson Leitão PSDB 
Valtenir Pereira PSB PsbPtbPcdob
Wellington Fagundes PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de MATO GROSSO 4

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS PvPps
Erika Kokay PT 
Izalci PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Jaqueline Roriz PMN 
Luiz Pitiman PMDB 
Policarpo PT 
Reguffe PDT 
Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de DISTRITO FEDERAL 8

GOIÁS

Armando Vergílio PMN 
Carlos Alberto Leréia PSDB 
Flávia Morais PDT 
Heuler Cruvinel DEM 
Íris de Araújo PMDB 
João Campos PSDB 
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Leandro Vilela PMDB 
Marina Santanna PT 
Pedro Chaves PMDB 
Ronaldo Caiado DEM 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Valdivino de Oliveira PSDB 
Total de GOIÁS 13

MATO GROSSO DO SUL

Giroto PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Reinaldo Azambuja PSDB 
Vander Loubet PT 
Total de MATO GROSSO DO SUL 3

PARANÁ

Alex Canziani PTB PsbPtbPcdob
Alfredo Kaefer PSDB 
André Vargas PT 
André Zacharow PMDB 
Assis do Couto PT 
Edmar Arruda PSC 
Eduardo Sciarra DEM 
Fernando Francischini PSDB 
Giacobo PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Hermes Parcianello PMDB 
João Arruda PMDB 
Leopoldo Meyer PSB PsbPtbPcdob
Luiz Carlos Setim DEM 
Luiz Nishimori PSDB 
Moacir Micheletto PMDB 
Nelson Meurer PP 
Osmar Serraglio PMDB 
Reinhold Stephanes PMDB 
Rubens Bueno PPS PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Takayama PSC 
Zeca Dirceu PT 
Total de PARANÁ 22

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS PvPps
Celso Maldaner PMDB 
Décio Lima PT 
Esperidião Amin PP 
João Pizzolatti PP 
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 
Total de SANTA CATARINA 14

RIO GRANDE DO SUL

Alexandre Roso PSB PsbPtbPcdob
Assis Melo PCdoB PsbPtbPcdob
Darcísio Perondi PMDB 
Enio Bacci PDT 
Fernando Marroni PT 
Giovani Cherini PDT 
Jeronimo Goergen PP 
José Stédile PSB PsbPtbPcdob
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Noé PSB PsbPtbPcdob
Marco Maia PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB 
Paulo Pimenta PT 
Renato Molling PP 
Ronaldo Nogueira PTB PsbPtbPcdob
Ronaldo Zulke PT 
Total de RIO GRANDE DO SUL 16

 DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:

 Partido Bloco

RORAIMA

Paulo Cesar Quartiero DEM 
Total de RORAIMA 1

AMAPÁ

Evandro Milhomen PCdoB PsbPtbPcdob
Fátima Pelaes PMDB 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Vinicius Gurgel PRTB PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de AMAPÁ 4

PARÁ

Arnaldo Jordy PPS PvPps
Dudimar Paxiúba PSDB 
Giovanni Queiroz PDT 
Josué Bengtson PTB PsbPtbPcdob
Total de PARÁ 4

AMAZONAS

Pauderney Avelino DEM 
Rebecca Garcia PP 
Sabino Castelo Branco PTB PsbPtbPcdob
Total de AMAZONAS 3

RONDÔNIA

Carlos Magno PP 
Nilton Capixaba PTB PsbPtbPcdob
Total de RONDÔNIA 2
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ACRE

Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PV PvPps
Sibá Machado PT 
Taumaturgo Lima PT 
Total de ACRE 4

MARANHÃO

Gastão Vieira PMDB 
Nice Lobão DEM 
Waldir Maranhão PP 
Total de MARANHÃO 3

CEARÁ

Antonio Balhmann PSB PsbPtbPcdob
Ariosto Holanda PSB PsbPtbPcdob
Artur Bruno PT 
Chico Lopes PCdoB PsbPtbPcdob
Domingos Neto PSB PsbPtbPcdob
Edson Silva PSB PsbPtbPcdob
Eudes Xavier PT 
Genecias Noronha PMDB 
Gorete Pereira PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
João Ananias PCdoB PsbPtbPcdob
José Airton PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Raimundão PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Total de CEARÁ 15

PIAUÍ

Hugo Napoleão DEM 
Iracema Portella PP 
Marllos Sampaio PMDB 
Total de PIAUÍ 3

RIO GRANDE DO NORTE

Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
Rogério Marinho PSDB 
Sandra Rosado PSB PsbPtbPcdob
Total de RIO GRANDE DO NORTE 4

PARAÍBA

Manoel Junior PMDB 
Total de PARAÍBA 1

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPtbPcdob
Bruno Araújo PSDB 
João Paulo Lima PT 
José Chaves PTB PsbPtbPcdob
Pastor Eurico PSB PsbPtbPcdob

Roberto Teixeira PP 
Sergio Guerra PSDB 
Total de PERNAMBUCO 7

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB PsbPtbPcdob
Joaquim Beltrão PMDB 
Total de ALAGOAS 2

SERGIPE

Almeida Lima PMDB 
Heleno Silva PRB 
Rogério Carvalho PT 
Total de SERGIPE 3

BAHIA

Emiliano José PT 
Erivelton Santana PSC 
Luiz Argôlo PP 
Maurício Trindade PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Nelson Pellegrino PT 
Oziel Oliveira PDT 
Total de BAHIA 6

MINAS GERAIS

Antônio Roberto PV PvPps
Diego Andrade PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
João Bittar DEM 
Leonardo Quintão PMDB 
Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Mário de Oliveira PSC 
Mauro Lopes PMDB 
Newton Cardoso PMDB 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Renzo Braz PP 
Zé Silva PDT 
Total de MINAS GERAIS 13

ESPÍRITO SANTO

Cesar Colnago PSDB 
Dr. Jorge Silva PDT 
Paulo Foletto PSB PsbPtbPcdob
Rose de Freitas PMDB 
Total de ESPÍRITO SANTO 4

RIO DE JANEIRO

Arolde de Oliveira DEM 
Cristiano PTdoB PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Edson Ezequiel PMDB 
Edson Santos PT 
Filipe Pereira PSC 
Otavio Leite PSDB 
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Rodrigo Maia DEM 
Walney Rocha PTB PsbPtbPcdob
Total de RIO DE JANEIRO 8

SÃO PAULO

Alberto Mourão PSDB 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arnaldo Jardim PPS PvPps
Beto Mansur PP 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Dimas Ramalho PPS PvPps
Edinho Araújo PMDB 
João Paulo Cunha PT 
Jonas Donizette PSB PsbPtbPcdob
José De Filippi PT 
Junji Abe DEM 
Keiko Ota PSB PsbPtbPcdob
Missionário José Olimpio PP 
Nelson Marquezelli PTB PsbPtbPcdob
Paulo Freire PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Paulo Maluf PP 
Vanderlei Macris PSDB 
Vaz de Lima PSDB 
Vicente Candido PT 
Total de SÃO PAULO 20

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB 
Homero Pereira PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Neri Geller PP 
Roberto Dorner PP 
Total de MATO GROSSO 4

GOIÁS

Jovair Arantes PTB PsbPtbPcdob
Magda Mofatto PTB PsbPtbPcdob
Roberto Balestra PP 
Sandro Mabel PR PrPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de GOIÁS 4

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Fabio Trad PMDB 
Geraldo Resende PMDB 
Mandetta DEM 
Marçal Filho PMDB 
Total de MATO GROSSO DO SUL 5

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Angelo Vanhoni PT 
Cida Borghetti PP 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 

Nelson Padovani PSC 
Ratinho Junior PSC 
Rosane Ferreira PV PvPps
Total de PARANÁ 8

SANTA CATARINA

Edinho Bez PMDB 
Gean Loureiro PMDB 
Total de SANTA CATARINA 2

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Alceu Moreira PMDB 
Bohn Gass PT 
Danrlei De Deus Hinterholz PTB PsbPtbPcdob
Henrique Fontana PT 
José Otávio Germano PP 
Manuela D`ávila PCdoB PsbPtbPcdob
Marcon PT 
Nelson Marchezan Junior PSDB 
Onyx Lorenzoni DEM 
Osmar Terra PMDB 
Pepe Vargas PT 
Sérgio Moraes PTB PsbPtbPcdob
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de RIO GRANDE DO SUL 15

 O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) – Encer-
ro a sessão, convocando para amanhã, sexta-feira, dia 
12 de agosto, às 9 horas, sessão ordinária de debates.

AVISOS

II – RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE CO-
MISSÃO – ART. 24, II, DO RICD
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, c/c o 
art. 132, § 2º (PARECERES FAVORÁVEIS),
ou com o art. 133 (PARECERES CONTRÁRIOS), to-
dos do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1° do RICD).
1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 2.771/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à Rádio Atlântida FM de 
Caxias do Sul Ltda. para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em frequência modulada, no Município de 
Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-8-2011
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Nº 2.786/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que renova a 
concessão outorgada à Rádio Barbacena Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, 
no Município de Barbacena, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-8-2011

Nº 2.796/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à Rádio Verdes Mares 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, no Município de Fortaleza, 
Estado do Ceará.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-8-2011

Nº 2.797/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à Rádio Castelo Branco 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Divinopólis, Es-
tado de Minas Gerais.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-8-2011

Nº 2.809/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à TV Corcovado S.A. para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, no 
Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-8-2011

Nº 2.811/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Rádio e Televisão OM 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens, no Município de Curitiba, Estado do Paraná.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-8-2011

Nº 2.812/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Rádio e Televisão OM 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens, no Município de Londrina, Estado do Paraná.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-8-2011

Nº 103/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à TV Aratu S/A para ex-
plorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, no 
Município de Salvador, Estado da Bahia.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-8-2011

Nº 163/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária de Comunicação 
Pesquisa e Cultura Mipibuense a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de São José de 
Mipibu, Estado do Rio Grande do Norte.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-8-2011

Nº 182/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária Rádio FM Game-
leiras a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Monte das Gameleiras, no Estado do 
Rio Grande do Norte.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-8-2011

Nº 187/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural Rafardense a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Rafard, Estado de São Paulo.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-8-2011

Nº 188/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Comunitária Cidade Viva a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Parazinho, Estado do Rio Grande do Norte.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-8-2011

Nº 189/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Radiodifusão Goianinha FM a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária no Mu-
nicípio de Goianinha, Estado do Rio Grande do Norte.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-8-2011

Nº 197/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à Rádio Itapema FM de 
Florianópolis Ltda. para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em frequência modulada, no Município de 
Florianópolis, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-8-2011
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Nº 213/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que renova 
a permissão outorgada à Rádio Atlântida FM de Santa 
Cruz Ltda., para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em frequência modulada, no Município de Santa 
Cruz do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-8-2011

Nº 244/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Rádio Progresso de 
Juazeiro S.A. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, no Município de Juazeiro do 
Norte, Estado do Ceará.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-8-2011

PROJETO DE LEI

Nº 2.994/1997 (Jair Bolsonaro) – Proíbe, pelo prazo 
de cinco anos, a exportação de madeira não benefi-
ciada oriunda de floresta nativa.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-8-2011

Nº 4.812/2001 (Senado Federal – Emilia Fernan-
des) – Acrescenta dispositivos à Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-8-2011

Nº 1.339/2003 (Fábio Souto) – Altera a Lei nº 9.433, 
de 8 de Janeiro de 1997, prevendo aplicação de recur-
sos na recuperação das áreas de preservação perma-
nente que especifica.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-8-2011

Nº 5.194/2005 (Ronaldo Caiado) – Determina que fri-
goríficos com registro no Serviço de Inspeção Federal 
(SIF) informem, diariamente, ao Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento os preços, quantida-
des e outras características dos bovinos adquiridos 
para abate.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-8-2011

Nº 44/2007 (Lincoln Portela) – Altera o art. 3º da Lei nº 
10.836, de 9 de janeiro de 2004, que cria o Programa 
Bolsa Família, para dispor sobre a condicionalidade 
de serviço voluntário.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-8-2011

Nº 1.050/2007 (Otavio Leite) – Dispõe sobre a utiliza-
ção das áreas públicas de unidades de conservação 

ambiental integrantes do S.N.U.C. (Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação), de unidades militares 
e prédios públicos em geral, particularmente os desti-
nados às unidades educacionais, por grupos oficiais de 
Escoteiros e Bandeirantes, e dá outras providências.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-8-2011

Nº 5.759/2009 (Gorete Pereira) – Denomina Açude De-
putado Francisco Diógenes Nogueira, o Açude Figuei-
redo, localizado no município de Alto Santo, no Ceará.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-8-2011

1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS

PROJETO DE LEI

Nº 6.159/2009 (Jurandy Loureiro) – Altera a Lei nº 
9.537, de 11 de dezembro de 1997, para tornar obri-
gatória a proteção das hélices das embarcações.
Apensados: PL 6620/2009 (Sebastião Bala Rocha) 
PL 421/2011 (Carlos Bezerra ) 
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-8-2011

1.3 PROPOSIÇÕES COM TRAMITAÇÃO CONJUNTA 
QUE RECEBERAM PARECERES FAVORÁVEIS A 
UMAS E/OU CONTRÁRIOS A OUTRAS, NÃO DIVER-
GENTES; E/OU PELA INCONSTITUCIONALIDADE; 
E/OU INJURIDICIDADE

PROJETO DE LEI

Nº 547/2003 (Reginaldo Lopes) – Dispõe sobre a 
obrigatoriedade das empresas de beneficiamento e 
comércio de laticínios informar ao produtor de leite o 
valor pago pelo produto até o dia cinco de cada mês 
e a proibição de diferenciação de preços entre produ-
tores e a proibição da prática de cotas de excedente, 
chamado de produção excedente, entre os períodos 
das águas.
COM PARECER FAVORÁVEL: PL 547/2003, principal.
COM PARECER CONTRÁRIO: PL 1.051/2003, apen-
sado.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-8-2011

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMIS-
SÃO – ART. 54 DO RICD C/C ART. 132, § 2º DO RICD
(MATÉRIAS SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO EM APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS 
DO ART.144 DO RICD)
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – Art. 58, § 3º, c/c o 
art. 132, §2º, do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1° do RICD).
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2.1 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU OR-
ÇAMENTÁRIA

PROJETO DE LEI

Nº 7.530/2006 (Sandro Mabel) – Cria o Programa Na-
cional de Incentivo ao Emprego de Egressos do Siste-
ma Penitenciário – PROESP e dá outras providências.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-8-2011

Nº 4.721/2009 (Senado Federal – João Durval) – 
Dispõe sobre a criação de Zona de Processamento 
de Exportação (ZPE) no Município de Conceição do 
Coité, no Estado da Bahia.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-8-2011

2.2 PELA INCONSTITUCIONALIDADE E/OU INJU-
RIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE

PROJETO DE LEI

Nº 4.940/2001 (Senado Federal – ROMERO JUCA) 
– Autoriza a criação de Distrito Agropecuário no Mu-
nicípio de São Luiz do Anauá, no Estado de Roraima, 
e dá outras providências.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-8-2011

4. DEVOLVIDO(S) AO(S) AUTOR(ES)
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – RCP: art. 35, §§ 1º 
e 2º, do RICD.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – DEMAIS PROPO-
SIÇÕES: art. 137, § 1º, do RICD.
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5 
sessões.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 325/2011 (João Campos) – Susta os efeitos da de-
cisão do Supremo Tribunal Federal proferida na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4277 e Arguição 
de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 
132 e 178, que reconhece a entidade familiar da união 
entre pessoas do mesmo sexo.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-8-2011

PROJETO DE LEI

Nº 1.625/2011 (Mendes Ribeiro Filho) – Institui a 
campanha nacional de esclarecimento e prevenção do 
câncer de intestino e de exames preventivos através 
do SUS (Sistema Único de Saúde)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-8-2011

Nº 1.796/2011 (Roberto de Lucena) – Institui o Dia 
Nacional de Combate à Intolerância.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-8-2011

Nº 1.820/2011 (Andreia Zito) – Altera a Lei nº 8.878, 
de 11 de maio de 1994, para acrescentar o art. 4º-A, 
dispondo sobre a reintegração de anistiados no Regi-
me Jurídico Único de que trata a Lei nº 8.112, de 11 
de dezembro de 1990, e dá outras providências.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-8-2011

Nº 1.826/2011 (João Ananias) – Institui o Dia Nacio-
nal da Planta Medicinal, a ser comemorado no dia 21 
de maio de cada ano.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-8-2011
ARQUIVE-SE, nos termos do § 4º do artigo 58 do 
RICD, a seguinte proposição:

PROJETO DE LEI 

N. 5.002/2009 (José Aníbal) – Autoriza a União a su-
plementar as transferências a Estados, Distrito Fede-
ral e Municípios, de que tratam os incisos I e II do art. 
159, da Constituição Federal e dá outras providências.
Apensado: PL 5.590/2009 (Jovair Arantes)
ARQUIVE-SE, nos termos do artigo 133 do RICD, a 
seguinte proposição: 

PROJETO DE LEI

N. 7.794/2010 (Senado Federal – César Borges) – Altera 
o inciso I do art. 473 da Consolidação das Leis do Traba-
lho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, para ampliar para 5 (cinco) dias o prazo 
de dispensa de comparecimento ao trabalho do empre-
gado em caso de falecimento de familiar ou dependente.

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE EXPE�
DIENTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2011

Dia 12, 6ª-feira

10:00 JORGE CORTE REAL (PTB – PE)
10:25 ONOFRE SANTO AGOSTINI (DEM – SC)
10:50 SILVIO COSTA (PTB – PE)
11:15 PAUDERNEY AVELINO (DEM – AM)
11:40 SUELI VIDIGAL (PDT – ES)

Dia 15, 2ª-feira

15:00 LUIZ ALBERTO (PT – BA)
15:25 EDIO LOPES (PMDB – RR)
15:50 SÉRGIO MORAES (PTB – RS)
16:15 PASTOR EURICO (PSB – PE)
16:40 GIACOBO (PR – PR)

Dia 16, 3ª-feira

15:00 PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT – PE)
15:25 TAUMATURGO LIMA (PT – AC)

Dia 17, 4ª-feira

15:00 DELEGADO PROTÓGENES (PCdoB – SP)
15:25 JOVAIR ARANTES (PTB – GO)
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Dia 18, 5ª-feira

15:00 VITOR PAULO (PRB – RJ)
15:25 ALCEU MOREIRA (PMDB – RS)

Dia 19, 6ª-feira

10:00 GABRIEL CHALITA (PMDB – SP)
10:25 JOSÉ DE FILIPPI (PT – SP)
10:50 ANDRÉ DIAS (PSDB – PA)
11:15 DAMIÃO FELICIANO (PDT – PB)
11:40 HERMES PARCIANELLO (PMDB – PR)

Dia 22, 2ª-feira

15:00 WELLINGTON FAGUNDES (PR – MT)
15:25 ANTÔNIO ROBERTO (PV – MG)
15:50 FRANCISCO PRACIANO (PT – AM)
16:15 NICE LOBÃO (DEM – MA)
16:40 MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIO (PP – SP)

Dia 23, 3ª-feira

15:00 HENRIQUE FONTANA (PT – RS)
15:25 JOÃO PAULO CUNHA (PT – SP)

Dia 24, 4ª-feira

15:00 MARA GABRILLI (PSDB – SP)
15:25 RONALDO ZULKE (PT – RS)

Dia 25, 5ª-feira

15:00 SIMÃO SESSIM (PP – RJ)
15:25 ELIANE ROLIM (PT – RJ)

Dia 26, 6ª-feira

10:00 PENNA (PV – SP)
10:25 FLAVIANO MELO (PMDB – AC)
10:50 JONAS DONIZETTE (PSB – SP)
11:15 MÁRCIO REINALDO MOREIRA (PP – MG)
11:40 VALADARES FILHO (PSB – SE)

Dia 29, 2ª-feira

15:00 VICENTE ARRUDA (PR – CE)
15:25 POLICARPO (PT – DF)
15:50 NELSON PADOVANI (PSC – PR)
16:15 WLADIMIR COSTA (PMDB – PA)
16:40 EMILIANO JOSÉ (PT – BA)

Dia 30, 3ª-feira

15:00 HENRIQUE AFONSO (PV – AC)
15:25 JOSUÉ BENGTSON (PTB – PA)

Dia 31, 4ª-feira

15:00 ROSE DE FREITAS (PMDB – ES)
15:25 PAULO FOLETTO (PSB – ES)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I – COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 18-8-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE�
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 827/11 – Do Sr. Ricardo Izar – 
que “estabelece medidas de defesa sanitária aplicá-
veis a animais, vegetais ou fungos, objeto de atividade 
agropecuária ou aquícola, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DOMINGOS SÁVIO. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 16-8-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE�
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.471/07 – Do Sr. Paulo Piau – 
que “cria Sistema de Indenização a Produtores Rurais 
cujas Propriedades sejam Passíveis da Desapropriação 
para fins de Ocupação por Quilombolas, para Popula-
ções Indígenas, Reservas Extrativistas ou por outros 
Segmentos Sociais”. 
RELATOR: Deputado LIRA MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.083/11 – Do Sr. Cleber Verde 
– que “estende ao catador de marisco e à marisqueira 
o recebimento do seguro-desemprego, concedido ao 
pescador profissional artesanal, conforme o disposto 
na Lei nº 10.779, de 2003”. 
RELATOR: Deputado HÉLIO SANTOS. 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO  
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
 DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 18-8-11 
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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 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. 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
 DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 17-8-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.534/09 – Do Sr. José Men-
tor – que “veda a transmissão de lutas marciais pelas 
emissoras de televisão na forma que especifica e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado BRUNO ARAÚJO. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-8-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.026/04 – Do Sr. Cláudio Magrão 
– que “dispõe sobre os limites à concentração econô-
mica nos meios de comunicação social, e dá outras 
providências”. (Apensado: PL 6667/2009) 
RELATOR: Deputado RUY CARNEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 738/11 – Do Sr. Luiz Otavio – 
que “acrescenta alínea ao inciso I do art. 23 da Lei nº 
8.977, de 6 de janeiro de 1995, que dispõe sobre o 
Serviço de TV a Cabo, para incluir canal reservado ao 
Comando do Exército Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 768/11 – Do Sr. Lincoln Portela – 
que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
que dispõe sobre a proteção aos direitos do consumidor 
e dá outras providências, para facilitar a localização de 
anunciante de bens e serviços”. 
RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 1.269/11 – Do Sr. Aureo – que 
“altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, dispon-
do sobre a homologação junto à Anatel dos contratos 
firmados entre operadoras de telecomunicações e 
empresas terceirizadas”. 
RELATOR: Deputado ROGÉRIO PENINHA MENDONÇA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.592/11 – Do Sr. Geraldo Re-
sende – que “proíbe o uso de robôs, softwares e pro-
gramas de lances nos pregões eletrônicos”. 
RELATOR: Deputado DR. ADILSON SOARES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.712/11 – Do Sr. João Dado – 
que “altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, dis-
pondo sobre a fiscalização remota das redes e serviços 
de telecomunicações de interesse coletivo”. 
RELATOR: Deputado RODRIGO DE CASTRO. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
 E DE CIDADANIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 17-8-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 407/99 – Do Sr. Costa Ferreira 
– que “dá nova redação ao art. 7º e ao art. 12 da Lei 
nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, ampliando a 
competência dos oficiais de registro civil das pesso-
as naturais e de interdições e tutelas”. (Apensados: 
PL 471/1999, PL 1750/1999, PL 3350/2000 (Apensa-
dos: PL 1257/2003, PL 1578/2003, PL 2902/2008, PL 
4803/2009 (Apensado: PL 6258/2009) e PL 1499/2011) 
e PL 7704/2006) 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 

PROJETO DE LEI Nº 506/07 – Do Sr. Sérgio Barradas 
Carneiro – que “altera e revoga dispositivos do Código 
Civil, relativos à filiação”. 
RELATOR: Deputado VIEIRA DA CUNHA. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-8-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 4.330/04 – Do Sr. Sandro Mabel 
– que “dispõe sobre o contrato de prestação de serviço 
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a terceiros e as relações de trabalho dele decorrentes”. 
(Apensado: PL 5439/2005) 
RELATOR: Deputado ARTHUR OLIVEIRA MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.672/07 – Do Sr. Sandes Júnior 
– que “dispõe sobre a responsabilidade civil das em-
presas locadoras de veículos em acidentes de trânsito 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.988/08 – Do Sr. Chico Lopes – 
que “acrescenta parágrafo ao art. 4º da Lei nº 9.099, de 
26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado VICENTE CANDIDO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.957/09 – Do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “acrescenta artigo à Lei nº 9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais 
e administrativas derivadas de condutas e atividades 
lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO BULHÕES. 

PROJETO DE LEI Nº 6.702/09 – Do Sr. Hermes Par-
cianello – que “altera a Lei n° 9.099, de 26 de setem-
bro de 1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.799/10 – Do Sr. Paulo Maga-
lhães – que “autoriza o cartório de ofício de registro 
civil e casamento a corrigir erros materiais”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS. 

PROJETO DE LEI Nº 6.885/10 – Do Sr. Ademir Ca-
milo – que “disciplina o procedimento de intervenção 
nos Poderes dos Estados, do Distrito Federal ou do 
Município previsto nos arts. 34, 35 e 36 da Constitução 
Federal e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.520/10 – Do Sr. Paulo Ma-
galhães – que “altera o art. 55 da Lei nº 6.015, de 31 
de Dezembro de 1973, que dispõe sobre os registros 
públicos”. 
RELATOR: Deputado MARCOS MEDRADO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.661/10 – Do Sr. Sérgio Bar-
radas Carneiro – que “revoga dispositivos do Código 
Civil, que dispõem sobre a separação judicial”. 
RELATOR: Deputado ALESSANDRO MOLON. 

PROJETO DE LEI Nº 7.822/10 – Do Senado Fede-
ral – Valdir Raupp – (PLS 59/2003) – que “acrescenta 
parágrafo único ao art. 95 da Lei nº 9.099, de 26 de 
setembro de 1995, para dispor sobre o Juizado Espe-
cial Itinerante”. 
RELATOR: Deputado FRANCISCO ESCÓRCIO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.841/10 – Do Sr. Sérgio Barra-
das Carneiro – que “dispõe sobre protesto de dívidas 
alimentares”. 
RELATOR: Deputado CARLOS BEZERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.897/10 – Do Sr. Manoel Junior 
– que “acrescenta o art. 32-A à Lei nº 6.515, de 23 de 
dezembro de 1977, de modo a permitir que, após a 
averbação do divórcio, as certidões de registro possam 
indicar o estado civil de solteiro”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 223/11 – Do Sr. Sandes Júnior 
– que “acresce o inciso XV ao art. 30 da Lei nº 8.935, 
de 18 de novembro de 1994”. 
RELATOR: Deputado HENRIQUE OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 228/11 – Do Sr. Sandes Júnior 
– que “altera o § 2º do art. 160 da Lei nº 6.015, de 31 
de dezembro de 1973, disciplinando a obrigatorieda-
de da territorialidade nas notificações extrajudiciais”. 
RELATOR: Deputado DIMAS FABIANO. 

PROJETO DE LEI Nº 238/11 – Do Sr. Sandes Júnior 
– que “dispõe sobre a reserva na divulgação das ano-
tações de prontuários de pessoas indiciadas ou pro-
cessadas, nas hipóteses que menciona”. 
RELATOR: Deputado DIMAS FABIANO. 

PROJETO DE LEI Nº 313/11 – Do Sr. Sandes Júnior 
– que “altera a Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, 
que dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal”. 
RELATOR: Deputado FABIO TRAD. 

PROJETO DE LEI Nº 817/11 – Do Sr. Rubens Bueno 
– que “altera os parágrafos 1º e 2º do art. 52 da Lei 
nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, para permitir à 
mulher, em igualdade de condições, proceder ao re-
gistro de nascimento do filho”. 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 

PROJETO DE LEI Nº 824/11 – Do Sr. Rubens Bueno 
– que “dá nova redação ao art. 3º do Lei nº 10.259, 
de 2001, para aumentar de sessenta para duzentos 
salários mínimos a competência do Juizado Especial 
Cível Federal”. 
RELATOR: Deputado GABRIEL GUIMARÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.280/11 – Do Sr. Carlos Bezerra 
– que “veda a penhora do estabelecimento comercial, 
quando neste funcionar essencialmente a atividade 
empresarial”. 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 

PROJETO DE LEI Nº 1.627/11 – Do Sr. Mendes Ri-
beiro Filho – que “altera o art. 175 da Lei nº 5.869, de 
11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, de-
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clarando feriado forense os dias compreendidos entre 
20 de dezembro e 6 de janeiro, inclusive”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 1.772/07 – Do Sr. Carlos Bezerra 
– que “acrescenta dispositivos aos artigos 27 e 33 da 
Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.922/07 – Do Sr. Cleber Verde 
– que “acrescenta parágrafo ao art. 57 da Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991”. 
RELATOR: Deputado DR. GRILO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.931/07 – Da Sra. Janete Ro-
cha Pietá – que “altera o art. 3º da Lei nº 9.867, de 10 
de novembro de 1999, para dispor sobre a inclusão 
dos idosos como pessoas em desvantagem para efei-
to de inserção no mercado econômico por meio de 
Cooperativas Sociais, bem como para permitir que os 
representantes legais das pessoas em desvantagem 
e incapazes, nos termos do Código Civil, possam ser 
sócios das referidas Cooperativas”. 
RELATOR: Deputado EDSON SILVA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.166/07 – Do Sr. Pedro Eugênio 
– que “dispõe sobre pedido de suspensão ou rescisão 
de contrato de prestação de serviço de telecomunica-
ções”. (Apensados: PL 2702/2007, PL 2931/2008, PL 
3968/2008 e PL 4230/2008) 
RELATOR: Deputado JOSÉ MENTOR. 

PROJETO DE LEI Nº 2.298/07 – Do Sr. Raul Henry – 
que “obriga os supermercados a divulgarem em des-
taque a data de vencimento da validade dos produtos 
incluídos em todas as promoções especiais lançadas 
por estes estabelecimentos”. (Apensado: PL 2875/2008) 
RELATOR: Deputado VICENTE CANDIDO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.347/07 – Do Sr. Augusto Car-
valho – que “altera a Lei nº 7.089, de 23 de março de 
1983, que veda a cobrança de juros de mora nos ca-
sos que especifica”. 
RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI. 

PROJETO DE LEI Nº 2.348/07 – Do Senado Federal 
– Valdir Raupp – (PLS 272/2006) – que “dispõe sobre 
a quitação antecipada de contratos de empréstimos e 
financiamentos com desconto em folha de pagamento 
e sobre cobrança de tarifas nessas operações”. (Apen-
sado: PL 3105/2008) 
RELATOR: Deputado EDSON SILVA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.389/07 – Do Sr. Otavio Leite – 
que “dispõe sobre a obrigatoriedade da inscrição via 
internet em concurso público”. 
RELATOR: Deputado CESAR COLNAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.622/07 – Do Sr. Vanderlei 
Macris – que “dispoõe sobre a obrigatoriedade de os 
fabricantes de aparelhos de televisão alertarem o con-
sumidor final sobre a compatibilidade do equipamento 
com o padrão de transmissão digital”. 
RELATOR: Deputado ANDRÉ DIAS. 

PROJETO DE LEI Nº 2.731/08 – Do Senado Federal – 
Pedro Simon – (PLS 75/2005) – que “altera a redação 
dos §§ 5º, 7º e 8º do art. 54 da Lei nº 8.884, de 11 de 
junho de 1994, que “Transforma o Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica – Cade, em Autarquia, 
dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações 
contra a ordem econômica e dá outras providências””. 
(Apensados: PL 3311/2008 e PL 1767/2007) 
RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.037/08 – Do Sr. Sandes Júnior 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação, 
nos hospitais da rede pública, de pontos com solução 
anti-séptica e placas de orientação para a prevenção 
de infecções hospitalares”. (Apensado: PL 5807/2009) 
RELATOR: Deputado EVANDRO MILHOMEN. 

PROJETO DE LEI Nº 3.155/08 – Do Sr. Geraldo Re-
sende – que “altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro 
de 2003, que “Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá 
outras providências”, para tratar da identificação do 
veículo do idoso”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 3.210/08 – Da Sra. Rebecca 
Garcia – que “acrescenta os §§ 5º e 6º ao art. 15 da 
Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, vedando a 
exigência de comparecimento do idoso enfermo aos 
órgãos públicos e assegurando-lhe o atendimento do-
miciliar para obtenção de laudo de saúde”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO BULHÕES. 

PROJETO DE LEI Nº 3.495/08 – Do Poder Executivo – 
que “altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 
– Código Brasileiro de Aeronáutica, para disciplinar as 
hipóteses de emissão de certificado de aeronavega-
bilidade especial”. 
RELATOR: Deputado DÉCIO LIMA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.562/08 – Do Sr. Filipe Perei-
ra – que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990, que “dispõe sobre a proteção do consumidor e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 3.573/08 – Do Senado Federal 
– Lúcia Vânia – (PLS 424/2007) – que “acrescenta pa-
rágrafos ao art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor 
e dá outras providências, renumerando o atual pará-
grafo único, para impor ao fornecedor a obrigação de 
advertir o consumidor, de forma clara e destacada, 
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do direito de arrependimento previsto no art. 49 e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.268/08 – Do Sr. Sandes Jú-
nior – que “torna obrigatório a faixa de pedestres em 
frente às escolas públicas e privadas de todo o terri-
tório nacional”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.373/08 – Da Sra. Sueli Vidigal 
– que “dispõe sobre a proibição de tratamento discri-
minatório aos cidadãos doadores de sangue por parte 
das entidades coletoras”. 
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.483/08 – Da Sra. Luiza Erun-
dina – que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que “estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional”, para prever a instituição de con-
selhos de escola e de conselhos de representantes 
dos conselhos de escola”. 
RELATOR: Deputado GABRIEL CHALITA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.530/08 – Do Sr. Mauro Maria-
ni – que “altera a redação do inciso XX do art. 19 da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui 
o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a 
expedição da permissão internaçional para conduzir 
veículo”. 
RELATOR: Deputado DR. GRILO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.144/09 – Do Senado Federal 
– Magno Malta – (PLS 192/2008) – que “denomina 
“Rodovia Ignez Cola” o trecho da rodovia BR-93 com-
preendido entre a cidade de Cachoeiro do Itapemirim, 
no Estado do Espírito Santo, e o contorno da cidade de 
Volta Redonda, no Estado do Rio de Janeiro”. 
RELATOR: Deputado MAURO LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 5.260/09 – Do Sr. Dr. Talmir – que 
“altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, para 
proibir o estabelecimento de cláusulas contratuais que 
obriguem a fidelização do consumidor, a estipulação 
de prazos mínimos de vigência e o pagamento de mul-
tas em caso de cancelamento antecipado de contratos 
de prestação de serviços”. (Apensado: PL 5879/2009) 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.273/09 – Do Senado Federal – 
Pedro Simon – que “dá nova redação ao art. 3º da Lei 
nº 10.029, de 20 de outubro de 2000, que estabelece 
normas gerais para a prestação voluntária de serviços 
administrativos e de serviços auxiliares de saúde e 
de defesa civil nas Polícias Militares e nos Corpos de 
Bombeiros Militares e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ANTHONY GAROTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.349/09 – Do Sr. João Dado – 
que “dispõe sobre a obrigatoriedade de as fábricas de 
produtos que contenham látex gravar em suas embala-
gens advertência sobre a presença dessa substância”. 
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO LIMA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.397/09 – Do Sr. Jefferson Cam-
pos – que “dispõe sobre a necessidade de anuência pré-
via dos clientes para o provimento de serviços adicionais 
pelas prestadoras de serviço telefônico fixo comutado”. 
RELATOR: Deputado CESAR COLNAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.672/09 – Do Sr. Carlos Bezerra 
– que “obriga os hospitais de todo o país a manter em 
local visível de suas dependências aviso informando 
sobre o direito da parturiente a acompanhante”. 
RELATOR: Deputado MÁRCIO MACÊDO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.209/10 – Do Sr. Ricardo Ber-
zoini e outros – que “acrescenta o art. 59-A à Lei nº 
8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre o di-
reito à informação do segurado do Regime Geral de 
Previdência Social, quanto a resultados de exames 
médico-periciais para concessão de auxílio-doença”. 
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO LIMA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.400/10 – Do Sr. Paulo Pimenta 
– que “altera a Lei nº 10.233 de 5 de junho de 2001, 
dispondo sobre a vistoria de rodovias federais”. 
RELATOR: Deputado DÉCIO LIMA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.914/10 – Do Sr. Bonifácio de 
Andrada – que “regulamenta construções nas áreas 
metropolitanas”. 
RELATOR: Deputado PAULO MALUF. 

PROJETO DE LEI Nº 819/11 – Do Sr. Onofre Santo Agos-
tini – que “confere ao Município de Maravilha, no Estado 
de Santa Catarina, o título de Cidade das Crianças”. 
RELATOR: Deputado MENDONÇA FILHO. 

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 4.102/93 – Do Senado Federal 
– Mauricio Correa – (PLS 152/1991) – que “regula a 
garantia constitucional da inviolabilidade de dados; 
define crimes praticados por meio de computador; al-
tera a Lei nº 7.646, de 18 de dezembro de 1987, que 
“dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual 
de programas de computador e sua comercialização 
no País, e dá outras providências”” 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. 
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PROJETO DE LEI Nº 5.022/09 – Do Poder Executivo 
– que “assegura validade nacional à Declaração de 
Nascido Vivo – DNV, regula sua expedição e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado DÉCIO LIMA. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

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 2.891/00 – Do Senado Federal – 
Arlindo Porto – (PLS 380/1999) – que “altera dispositivos 
da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código 
de Trânsito Brasileiro, de modo a permitir dispensa de 
exame de saúde a categorias profissionais específicas”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 7.914/10 – Do Sr. Bonifácio de 
Andrada – que “regulamenta construções nas áreas 
metropolitanas”. 
RELATOR: Deputado PAULO MALUF. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 12-8-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 5.453/01 – Do Senado Federal – 
LUCIO ALCANTARA – (PLS 172/1999) – que “altera o 
art. 261 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 3.086/04 – Do Sr. Luis Carlos 
Heinze – que “determina a inclusão de dado referen-
te à capacidade máxima de tração do veículo em seu 
Certificado de Licenciamento Anual”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 7.696/06 – Da Sra. Rose de 
Freitas – que “altera o Código de Trânsito Brasileiro 
para dispor sobre o registro e a perícia do acidente 
de trânsito sem vítima”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 2.216/07 – Do Sr. Augusto Car-
valho – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, 
e define como infração o transporte de bebida alcoó-
lica no interior do veículo”. (Apensado: PL 3098/2008) 

RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 
PROJETO DE LEI Nº 3.322/08 – Do Sr. Chico Alen-
car – que “altera a redação do § 1º do art. 148 da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a for-
mação de condutores”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

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 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. 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-8-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE�
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.828/08 – Do Sr. Valdir Colat-
to – que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor”. 
RELATORA: Deputada NILDA GONDIM. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 18-8-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.119/11 – Do Sr. Lira Maia – que 
“cria Área de Livre Comércio no Município de Marabá, 
no Estado do Pará, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado FRANCISCO PRACIANO. 



Agosto de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 12 40959 

PROJETO DE LEI Nº 1.678/11 – Do Sr. Inocêncio Oli-
veira – que “modifica o Art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 
de dezembro de 1971”. 
RELATOR: Deputado ÂNGELO AGNOLIN. 

PROJETO DE LEI Nº 1.686/11 – Do Sr. Antônio Ro-
berto – que “altera os arts. 72 e 227 da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), para disciplinar a jornada 
de trabalho dos digitadores e dos operadores de te-
lemarketing”. 
RELATOR: Deputado CARLOS ROBERTO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.778/11 – Do Sr. Guilherme 
Campos – que “dispõe sobre a suspensão e cassa-
ção da eficácia da inscrição no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/
MF de estabelecimentos que distribuam, adquiram, 
comercializem, transportem ou estoquem produtos 
que tenham sido objeto de contrafação, crimes contra 
a marca, sonegação de tributos ou furto ou roubo”. 
RELATOR: Deputado ROMERO RODRIGUES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.788/11 – Do Sr. Mendonça Fi-
lho – que “dispõe sobre a restrição de financiamento 
de operações de concentração econômica pelo Ban-
co Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-8-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE�
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.164/11 – Do Sr. Lincoln Porte-
la – que “acrescenta o § 3º e incisos ao art. 1º da Lei 
nº 11.770, de 09 de setembro de 2008”. (Apensado: 
PL 1464/2011) 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.219/11 – Do Senado Federal 
– Antonio Carlos Júnior – (PLS 32/2010) – que “acres-
centa § 4º ao art. 72 da Lei nº 8.213, de 24 de julho 
de 1991, para dispor sobre o pagamento de salário-
-maternidade em caso de micro e pequenas empresas 
com 10 (dez) ou menos empregados”. (Apensado: PL 
125/2011) 
RELATOR: Deputado ANTONIO BALHMANN. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-8-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 549/11 – Do Sr. Weliton Prado – 
que “dispõe sobre a criação do Selo Verde de controle 
e redução do esgotamento sanitário”. 
RELATOR: Deputado EDIVALDO HOLANDA JUNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 1.694/11 – Do Sr. Felipe Bornier 
– que “acresce artigo à Lei no 4.591, de 16 de dezem-
bro de 1964, que dispõe sobre o condomínio em edifi-
cações e as incorporações imobiliárias”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO JARDIM. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE�
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 6.926/10 – Do Sr. Ronaldo Caia-
do – que “dispõe sobre reserva de recurso do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste – 
FCO para o desenvolvimento da Microrregião do En-
torno do Distrito Federal”. 
RELATOR: Deputado HEULER CRUVINEL. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 12-8-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.987/09 – Do Sr. Roberto Brit-
to – que “dispõe sobre destinação para arborização 
urbana de parte dos recursos arrecadados por apli-
cação de multa por infração ambiental”. (Apensado: 
PL 6557/2009) 
RELATOR: Deputado JOSÉ DE FILIPPI. 

PROJETO DE LEI Nº 6.466/09 – Do Senado Federal 
– Antônio Carlos Valadares – (PLS 504/2007) – que 
“altera a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que 
estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 
básico, com o objetivo de incentivar a economia no 
consumo de água”. 
RELATOR: Deputado GENECIAS NORONHA. 
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PROJETO DE LEI Nº 1.517/11 – Do Sr. Newton Lima – 
que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para proibir 
o tráfego de motocicletas, motonetas e ciclomotores 
entre veículos de faixas adjacentes, bem como cria 
faixa exclusiva para circulação desses veículos”. 
RELATOR: Deputado MAURO MARIANI. 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS  
E MINORIAS 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA 

(DIA 15-8-2011) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE�
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 803/11 – Do Sr. Nelson Pellegrino 
e outros – que “dispõe sobre modificação de registro 
civil de afrodescendente”. 
RELATOR: Deputado MÁRCIO MARINHO. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 17-8-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 93/11 – Do Sr. Bernardo Santana 
de Vasconcellos – que “denomina “Rodovia Benedito 
de Paula Nascimento” o trecho da rodovia BR-146, en-
tre as cidades de Araxá e Patos de Minas, no Estado 
de Minas Gerais”. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-8-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.640/06 – Do Sr. Wellington Fa-
gundes – que “autoriza o Poder Executivo a transfor-
mar o Campus Universitário de Sinop da Universida-
de Federal de Mato Grosso (UFMT) em Universidade 
Federal da Região Norte de Mato Grosso e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado LELO COIMBRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.536/07 – Do Sr. Vander Lou-
bet – que “dispõe sobre a criação da Escola Técnica 
Federal de Corumbá, Mato Grosso do Sul, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado TIRIRICA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.545/08 – Do Sr. Vitor Penido – 
que “autoriza a criação de Centro Federal de Educação 
Tecnológica – CEFET, no município de Ponte Nova, no 
Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.646/09 – Do Senado Federal – 
Kátia Abreu – (PLS 123/2008) – que “autoriza o Poder 
Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Trans-
porte Hidroviário, com sede no Município de Xambioá, 
no Estado do Tocantins”. 
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.648/09 – Do Senado Federal 
– Flávio Arns – (PLS 429/2008) – que “autoriza o Po-
der Executivo a criar a Escola Técnica de Campina da 
Lagoa, vinculada à Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná – UTFPR”. 
RELATOR: Deputado PAULO FREIRE. 

PROJETO DE LEI Nº 5.931/09 – Do Sr. Guilherme Cam-
pos – que “fica instituído o Dia Nacional da Astronomia, 
a ser celebrado anualmente no dia 2 de dezembro”. 
RELATORA: Deputada PROFESSORA DORINHA SE-
ABRA REZENDE. 

PROJETO DE LEI Nº 6.094/09 – Do Sr. João Campos 
– que “altera o art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, que “Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional””. 
RELATOR: Deputado PROFESSOR SETIMO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.244/10 – Do Senado Federal 
– Cícero Lucena – (PLS 334/2009) – que “autoriza o 
Poder Executivo a criar campus do Instituto Federal da 
Paraíba no Município de Santa Rita – PB”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES. 

PROJETO DE LEI Nº 7.287/10 – Do Senado Fede-
ral – Leonel Pavan – (PLS 295/2005) – que “autoriza 
o Poder Executivo a criar a Universidade Federal do 
Vale do Itajaí (UFVI)”. 
RELATOR: Deputado ANGELO VANHONI. 

PROJETO DE LEI Nº 7.484/10 – Da Sra. Sueli Vidi-
gal – que “institui a Semana Nacional de Combate às 
Drogas”. 
RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 7.549/10 – Do Sr. Roberto San-
tiago – que “institui o Dia Nacional dos Auxiliares da 
Administração Escolar”. 
RELATOR: Deputado WALDIR MARANHÃO. 
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PROJETO DE LEI Nº 1.286/11 – Da Sra. Professora 
Dorinha Seabra Rezende – que “acrescenta § 2º ao 
art. 25 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
que estabelece as diretrizes e bases da educação na-
cional, dispondo sobre a obrigatoriedade da existência 
de educadores assistentes na educação infantil e nos 
dois primeiros anos do ensino fundamental”. 
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL. 

PROJETO DE LEI Nº 1.321/11 – Do Senado Federal 
– José Sarney – (PLS 294/2005) – que “cria o Fundo 
Nacional Pró-Leitura (FNPL), destinado à captação 
de recursos para atendimento aos objetivos da Lei nº 
10.753, de 30 de outubro de 2003, que institui a Po-
lítica Nacional do Livro, e revoga o art. 17 da referida 
Lei”. (Apensado: PL 1529/2011) 
RELATOR: Deputado ARTUR BRUNO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.375/11 – Da Sra. Professora 
Dorinha Seabra Rezende – que “altera a redação do 
art. 11 da Lei nº 11.180, de 23 de setembro de 2005, 
no que se refere ao valor da bolsa-permanência do 
Programa Universidade para Todos – PROUNI”. 
RELATOR: Deputado RENAN FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.376/11 – Do Sr. Ságuas Mo-
raes – que “regulamenta a instituição do Piso Salarial 
Profissional Nacional (PSPN) para os profissionais da 
educação escolar, nos termos do Art. 206 da Consti-
tuição Federal”. 
RELATOR: Deputado PAULO PIMENTA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.603/11 – Do Sr. José de Filippi 
– que “altera o § 3º do art. 8º da Lei nº 11.494, de 20 
de junho de 2007, que regulamenta o Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação – FUN-
DEB, e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada ROSANE FERREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.642/11 – Do Sr. Luiz Noé – 
que “inscreve os nomes de João Belchior Marques 
Goulart e Leonel de Moura Brizola no “Livro dos He-
róis da Pátria””. 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.644/11 – Do Sr. Romero Ro-
drigues – que “dispõe sobre reserva de vagas para 
egressos de escolas de ensino médio da região ge-
ográfica em que estiver situada a instituição federal 
de educação superior que aderir a sistema nacional 
unificado de seleção de candidatos a seus cursos de 
graduação”. 
RELATOR: Deputado LUIZ NOÉ. 

PROJETO DE LEI Nº 1.648/11 – Do Sr. Washington Reis 
– que “altera a Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999, 

que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares, 
para determinar a publicação desse valor em diário oficial”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.654/11 – Do Sr. Newton Lima 
– que “confere o título de “Capital Nacional da Cerâ-
mica Artística e da Decoração” ao Município de Porto 
Ferreira, no Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.655/11 – Da Sra. Professora 
Dorinha Seabra Rezende – que “altera o § 1º do art. 
15 da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, para 
dispor sobre a distribuição nacional dos recursos do 
salário-educação”. 
RELATOR: Deputado WALDIR MARANHÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.662/11 – Do Sr. Luiz Couto 
– que “denomina “Israel Guedes Ferreira” o edifício 
da Agência Central do INSS no Município de Alagoa 
Grande, no Estado da Paraíba”. 
RELATOR: Deputado RUI COSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.673/11 – Do Sr. Ângelo Agno-
lin – que “acrescenta o § 7º ao art. 26 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as dire-
trizes e bases da educação nacional, para incluir, nos 
currículos do ensino fundamental e médio, o tema do 
empreendedorismo”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS SETIM. 

PROJETO DE LEI Nº 1.702/11 – Do Sr. Jose Stédile 
– que “determina a obrigatoriedade de matrícula em 
instituição de ensino aos atletas com menos de 18 
anos e que não tenham concluído o ensino médio, 
vinculados a entidades desportivas profissionais ou 
entidades de prática desportiva formadoras de atleta, 
bem como beneficiários da Bolsa-Atleta”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ DE FILIPPI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.715/11 – Do Sr. Diego Andra-
de – que “altera a redação do parágrafo único do art. 
44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacio-
nal, para dispor sobre a divulgação dos resultados dos 
processos seletivos de acesso a cursos superiores de 
graduação”. 
RELATOR: Deputado RAUL HENRY. 

PROJETO DE LEI Nº 1.721/11 – Da Sra. Lauriete – 
que “autoriza o Poder Executivo a criar o Programa de 
Educação para as Populações Itinerantes e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado STEPAN NERCESSIAN. 

PROJETO DE LEI Nº 1.727/11 – Do Sr. Romero Ro-
drigues – que “declara o “Maior São João do Mundo”, 
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realizado na cidade de Campina Grande, Estado da 
Paraíba, Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil”. 
RELATOR: Deputado PINTO ITAMARATY. 

PROJETO DE LEI Nº 1.732/11 – Do Sr. Walter Tosta – 
que “dispõe sobre os cargos de direção e coordenação 
de cursos nas instituições de ensino”. 
RELATOR: Deputado BIFFI. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE�
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 309/11 – Do Sr. Pastor Marco 
Feliciano – que “altera o art. 33 da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, para dispor sobre a obrigato-
riedade do ensino religioso nas redes públicas de en-
sino do país”. 
RELATOR: Deputado PEDRO UCZAI. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-8-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 7.437/06 – Do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “cria o Programa Nacional para aquisição 
de unidades de atendimento móvel de urgência mé-
dico-hospitalar e dá outras providências”. (Apensado: 
PL 6655/2009) 
RELATOR: Deputado EDMAR ARRUDA. 

PROJETO DE LEI Nº 488/07 – Do Sr. Edinho Bez – que 
“reduz a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o 
PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as recei-
tas decorrentes da venda de carvão coque nacional”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GUIMARÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.032/07 – Do Sr. Valdir Colat-
to – que “dá nova redação ao § 3º do art. 25 da Lei nº 
8.870, de 15 de abril de 1994, que “altera dispositivos 
das Leis nºs 8.112 e 8.213, de 24 de julho de 1991, e 
dá outras providências””. (Apensados: PL 4384/2008 
e PL 406/2011) 
RELATOR: Deputado JOSÉ PRIANTE. 

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 JOSÉ GUIMARÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 5.768/09 – Do Sr. Zé Geraldo 
– que “modifica o art. 11 da Lei nº 11.952, de 25 de 
junho de 2009”. 
RELATOR: Deputado CLÁUDIO PUTY. 

PROJETO DE LEI Nº 5.900/09 – Do Senado Federal 
– Marisa Serrano – (PLS 69/2008) – que “altera a Lei 
nº 11.124, de 16 de junho de 2005, para tornar obri-
gatória a construção de estabelecimento de educação 
infantil nos conjuntos habitacionais de interesse social 
financiados por recursos públicos”. 
RELATOR: Deputado CLÁUDIO PUTY. 

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

PROJETO DE LEI Nº 7.330/10 – Do Poder Executivo 
– que “dá nova redação ao art. 9º da Lei nº 11.803, de 
5 de novembro de 2008”. 
RELATOR: Deputado JÚNIOR COIMBRA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.714/10 – Do Sr. Beto Faro – 
que “altera os arts. 1º e 11, da Lei nº 9.432, de 8 de 
janeiro de 1997, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CLÁUDIO PUTY. 

PROJETO DE LEI Nº 7.748/10 – Do Senado Federal – 
Francisco Dornelles – (PLS 119/2010) – que “altera a 
Lei nº 7.291, de 19 de dezembro de 1984, para alterar 
a base de cálculo da contribuição à Comissão Coor-
denadora da Criação do Cavalo Nacional (CCCCN)”. 
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS. 

PROJETO DE LEI Nº 7.770/10 – Da Sra. Sueli Vidigal 
– que “acrescenta ao art. 1º da Lei nº 10.866, de 04 de 
maio de 2004, o repasse da arrecadação do Imposto 
de Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico 
(CIDE) para atender a renovação da frota de transporte 
público ferroviário, aquaviário e rodoviário”. 
RELATOR: Deputado AUDIFAX. 

PROJETO DE LEI Nº 57/11 – Do Sr. Luiz Carlos Hauly 
– que “proíbe a realização de apostas em evento de 
natureza esportiva pela rede mundial de computadores 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS. 

PROJETO DE LEI Nº 715/11 – Do Sr. Romero Rodri-
gues – que “dispõe sobre a criação de Zona de Pro-
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cessamento de Exportação (ZPE) no Município de 
Campina Grande, no Estado da Paraíba”. 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.541/11 – Do Sr. Luiz Otavio – 
que “flexibiliza a aplicação da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, na revenda de imóveis habitacionais, 
até determinado valor, retomados por instituição finan-
ceira pública”. 
RELATOR: Deputado ANDRE VARGAS. 

PROJETO DE LEI Nº 1.661/11 – Do Sr. João Cam-
pos – que “altera a Lei nº 11.482, de 31 de maio de 
2007, para permitir a cônjuges, companheiros e com-
panheiras a opção pelo regime especial de tributação 
que especifica”. 
RELATOR: Deputado JEAN WYLLYS. 

PROJETO DE LEI Nº 1.675/11 – Do Sr. Vaz de Lima – 
que “altera a Lei nº 9.496 de 11 de setembro de 1997”. 
RELATOR: Deputado CLÁUDIO PUTY. 

PROJETO DE LEI Nº 1.717/11 – Da Sra. Bruna Furlan 
– que “permite à pessoa física contribuinte do imposto 
de renda deduzir da renda tributável as despesas com 
pagamento de prêmio de seguro de vida, de imóvel ou 
de automóvel, acrescentando alínea “h” ao inciso II do 
art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995”. 
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS. 

PROJETO DE LEI Nº 1.718/11 – Do Sr. Luiz Argôlo – 
que “dispõe sobre a isenção do Imposto de Importação 
incidente sobre memórias em estado sólido (SSD)”. 
RELATOR: Deputado RUI COSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.725/11 – Do Sr. Rodrigo de 
Castro – que “permite ao contribuinte destinar parte do 
imposto devido a projetos previamente selecionados 
pelo poder público”. 
RELATOR: Deputado CLÁUDIO PUTY. 

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 

PROJETO DE LEI Nº 2.470/07 – Do Sr. Paulo Teixeira 
– que “altera a Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993, 
“que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências”, para 
incluir, como requisito para licitação de obras ou servi-
ços, que o vencedor da licitação admita trabalhadores 
em situação de rua e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS. 

PROJETO DE LEI Nº 1.088/11 – Do Sr. Cleber Verde 
– que “concede aos armadores de pesca o beneficio 
de ajuda de custo para a manutenção da embarcação 
de pesca durante o período do defeso”. 
RELATOR: Deputado AELTON FREITAS. 

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 3.228/08 – Do Senado Federal – 
Antonio Carlos Valadares – (PLS 350/2005) – que “altera 
a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, (Estatuto da 
Cidade), para determinar a priorização dos meios de 
transporte de propulsão humana sobre os motorizados 
e do transporte coletivo sobre o individual”. (Apensados: 
PL 1160/2007 (Apensados: PL 1422/2007 (Apensado: 
PL 3437/2008) e PL 2717/2007) e PL 3211/2008) 
RELATOR: Deputado JEAN WYLLYS. 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 12-8-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 562/07 – Do Sr. Otavio Leite – 
que “altera o art. 3º da Lei nº 7.797, de 10 de julho de 
1989, que “cria o Fundo Nacional do Meio Ambiente 
e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado MOACIR MICHELETTO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.409/07 – Do Sr. Beto Faro – 
que “altera o art. 1º da Medida Provisória nº 2.199-14, 
de 24 de agosto de 2001, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado IRAJÁ ABREU. 

PROJETO DE LEI Nº 1.962/07 – Do Sr. Antonio Bu-
lhões – que “altera a Lei nº 9.985, de 18 de julho de 
2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza”. 
RELATOR: Deputado MÁRCIO MACÊDO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.700/08 – Do Sr. Hermes Parcia-
nello – que “obriga os fabricantes de motocicletas a ado-
tarem o sistema de injeção de combustível eletrônica. “ 
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.823/09 – Do Sr. João Herr-
mann – que “dispõe sobre parâmetros para a frota au-
tomotiva nacional, políticas para seu desenvolvimento 
e dá outras providências”. (Apensado: PL 4928/2009 
(Apensados: PL 5885/2009 e PL 7127/2010)) 
RELATOR: Deputado GIOVANI CHERINI. 
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PROJETO DE LEI Nº 6.543/09 – Do Senado Federal 
– Sibá Machado – (PLS 15/2008) – que “altera a Lei 
nº 8.723, de 28 de outubro de 1993, que dispõe sobre 
a redução de emissão de poluentes por veículos au-
tomotores e dá outras providências, para tornar obri-
gatória a divulgação da composição e da quantidade 
de poluentes emitidos pelos veículos comercializados 
no País”. (Apensado: PL 3533/2008 (Apensados: PL 
5063/2009 e PL 5890/2009)) 
RELATOR: Deputado GIOVANI CHERINI. 

PROJETO DE LEI Nº 7.257/10 – Do Sr. Jairo Ataide 
– que “altera dispositivos da Lei nº 11.428, de 22 de 
dezembro de 2006, que dispõe sobre a utilização e 
proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica 
relacionada a Mata Seca”. 
RELATOR: Deputado MARCOS MONTES. 

PROJETO DE LEI Nº 18/11 – Dos Srs. Maurício Ran-
ds e Weliton Prado – que “fomenta ações de reflores-
tamento em assentamentos rurais, áreas degradadas 
ou desapropriadas pelo poder público, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado GIOVANI CHERINI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.253/11 – Do Sr. Marcelo Matos 
– que “cria o Fundo de Apoio a Programas de Gestão 
e Tratamento de Resíduos Sólidos e Hospitalares Ur-
banos – Funalixo”. 
RELATOR: Deputado GIOVANI CHERINI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.370/11 – Do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “proíbe a utilização de dióxido 
de titânio em alimentos e cosméticos”. 
RELATOR: Deputado MARCOS MONTES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.379/11 – Do Sr. Romero Ro-
drigues – que “dispõe sobre a arborização de passeio 
público em conjunto habitacional financiado com re-
curso público”. 
RELATORA: Deputada MARINA SANTANNA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.437/11 – Do Sr. Guilherme 
Mussi – que “dispõe sobre a criação da “Loteria Am-
biental” destinada à conservação e proteção do meio 
ambiente, parques federais e promoção do desenvol-
vimento sustentável”. 
RELATOR: Deputado PENNA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.543/11 – Do Sr. Mandetta – que 
“acrescenta dispositivo à Lei nº 11.959, de 29 de junho 
de 2009, para controlar a pesca, no ambiente natural, 
de espécies ameaçadas de extinção, sobre-explotadas 
ou ameaçadas de sobre-explotação”. 
RELATOR: Deputado CLAUDIO CAJADO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.562/11 – Do Sr. Félix Men-
donça Júnior – que “altera a Lei nº 10.257, de 10 

de julho de 2001, para estabelecer diretriz quanto à 
adoção de tecnologias construtivas ambientalmente 
adequadas”. 
RELATORA: Deputada MARINA SANTANNA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.703/11 – Do Sr. Jorge Tadeu 
Mudalen – que “dispõe sobre a instalação do denomi-
nado “Telhado Verde” e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada MARINA SANTANNA. 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 18-8-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.801/11 – Do Sr. Ronaldo 
Caiado – que “altera a Lei nº 10.308, de 20 de no-
vembro de 2001, estabelecendo que a construção 
de depósito intermediário ou final de rejeitos radio-
ativos deverá ser aprovada, previamente, por meio 
de plebiscito”. 
RELATOR: Deputado ONOFRE SANTO AGOSTINI. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 17-8-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE�
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 7.525/10 – Da Sra. Elcione Bar-
balho – que “dispõe sobre a constituição de reserva 
para fazer frente a eventuais danos ambientais e só-
cio-econômico causados por vazamento de petróleo 
ou de gás natural decorrente de acidente ou falha de 
operação em equipamentos para exploração e produ-
ção de hidrocarbonetos”. 
RELATOR: Deputado ADRIAN. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-8-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE�
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 280/11 – Do Sr. Thiago Peixoto 
– que “reduz a zero as alíquotas da contribuição para 
o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social – COFINS incidentes sobre as 
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receitas de vendas de energia elétrica para os consu-
midores classificados na subclasse residencial baixa 
renda”. (Apensado: PL 1373/2011) 
RELATOR: Deputado MARCELO MATOS. 

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. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

AVISO 

PROPOSIÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA 

(DIA 15-8-2011) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ 
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DES�
TA COMISSÃO 

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. 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 18-8-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE�
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 7.500/10 – Do Sr. Jorge Tadeu 
Mudalen – que “dá nova redação ao inciso II do art. 5º 
da Lei nº 6.316, de 17 de dezembro de 1975, e acres-
centa parágrafo único ao art. 4º da Lei nº 9.696, de 
1º de setembro de 1998, para dar competência aos 
Conselhos Federais de Fisioterapia e Terapia Ocupa-
cional e ao de Educação Física para criar normas de 
referências relativas à proporcionalidade entre alunos 

e profissionais nos estabelecimentos que demandam 
as atividades por esses fiscalizadas”. 
RELATORA: Deputada JÔ MORAES. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 17-8-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.131/11 – Da Sra. Eliane Ro-
lim – que “dispõe sobre a concessão do direito a uma 
folga anual para a realização de exames de controle 
do câncer de mama e do colo de útero”. 
RELATORA: Deputada ERIKA KOKAY. 

PROJETO DE LEI Nº 1.638/11 – Do Senado Federal 
– Gleisi Hoffman – (PLS 81/2011) – que “altera a Lei 
nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre 
o período de carência para a concessão do benefício 
da aposentadoria por idade para as donas de casa 
de baixa renda previsto no § 13 do art. 201 da Consti-
tuição Federal, e dá outras providências”. (Apensado: 
PL 294/2011) 
RELATORA: Deputada LUCI CHOINACKI. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE�
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 372/11 – Da Sra. Manuela D’ávila 
– que “altera a Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 
2000, para estender às pessoas portadoras de doen-
ças graves a prioridade de atendimento”. 
RELATOR: Deputado JOÃO ANANIAS. 

PROJETO DE LEI Nº 659/11 – Da Sra. Nilda Gondim 
– que “acrescenta dispositivo ao Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA) – Lei nº 8.069, de 1990, para 
estabelecer prioridade em processo de adoção nos 
casos que especifica” 
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 16-8-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.223/92 – ONAIREVES MOU-
RA – que “dispõe sobre a autorização para as entida-
des desportivas promoverem concursos e sorteios de 
brindes”. (Apensados: PL 3231/2000, PL 4542/1994, 
PL 5315/2001 e PL 1720/1996) 
RELATORA: Deputada CIDA BORGHETTI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.044/07 – Da Sra. Luiza Erundina 
– que “acrescenta dispositivo na Lei nº 8.213, de 1991”. 
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO. 
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PROJETO DE LEI Nº 1.444/07 – Do Sr. Jorge Tadeu 
Mudalen – que “dispõe sobre a prática de tatuagem e 
“piercing””. (Apensado: PL 2104/2007) 
RELATOR: Deputado ACELINO POPÓ. 

PROJETO DE LEI Nº 1.683/07 – Do Sr. Dr. Ubiali – 
que “dispõe sobre a adição de ácido fólico no açúcar”. 
RELATORA: Deputada ERIKA KOKAY. 

PROJETO DE LEI Nº 3.963/08 – Do Sr. Valdir Colatto 
– que “dispõe sobre a consideração do trabalho vo-
luntário em instituições de assistência educacional e 
social para fins de integralização curricular dos cursos 
de graduação”. 
RELATORA: Deputada TERESA SURITA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.035/09 – Do Sr. Carlos Bezerra 
– que “altera a redação do art. 12 da Lei nº 8.212, de 
24 de julho de 1991, e do art. 11 da Lei nº 8.213, de 
24 de julho de 1991, para suprimir o critério associado 
à dimensão do imóvel rural para fins de qualificação 
do produtor rural como segurado especial do Regime 
Geral de Previdência Social”. 
RELATOR: Deputado MARCUS PESTANA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.313/09 – Do Senado Federal – 
Expedito Júnior – que “altera a Lei nº 9.506, de 30 de 
outubro de 1997, para impedir a aposentadoria, pelo 
Plano de Seguridade Social dos Congressistas, de par-
lamentar que tenha perdido o mandato de acordo com 
o art. 55 da Constituição Federal por ato ou omissão 
ilícitos relacionados a recursos públicos”. (Apensado: 
PL 1215/2011) 
RELATOR: Deputado LAEL VARELLA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.445/09 – Do Sr. Ratinho Junior 
– que “altera o § 3° do art. 16 da Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefí-
cios da Previdência Social e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES. 

PROJETO DE LEI Nº 5.668/09 – Do Sr. Celso Maldaner 
– que “altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
para permitir o recálculo da renda mensal do benefício 
de segurado que permanece ou que retorna a ativida-
de”. (Apensados: PL 5693/2009, PL 6552/2009 (Apen-
sado: PL 6951/2010), PL 7369/2010 e PL 1168/2011) 
RELATOR: Deputado ANDRÉ ZACHAROW. 

PROJETO DE LEI Nº 5.839/09 – Do Sr. Dimas Ramalho 
– que “acrescenta o parágrafo único ao art. 116 da Lei 
nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para garantir o envio 
de correspondência informando que o segurado atingiu 
os requisitos mínimos para aposentadoria por idade 
ou tempo de contribuição”. (Apensado: PL 980/2011) 
RELATORA: Deputada BENEDITA DA SILVA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.843/09 – Do Sr. Eleuses Pai-
va – que “altera a Lei nº 8.213 de 24 de julho de 1991, 
para estabelecer adicional de tempo de serviço para 
o trabalhador com deficiência que requer aposenta-
doria, vinculada ao RGPS – Regime Geral de Previ-
dência Social”. 
RELATOR: Deputado AMAURI TEIXEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.036/09 – Do Sr. Cleber Verde – 
que “conceitua a figura do importador com escopo de re-
gulamentar o art. 195, inciso IV da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO BRITO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.740/10 – Do Sr. Vander Lou-
bet – que “dispõe sobre a inclusão do gás liquefeito 
de petróleo na cesta básica e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada BENEDITA DA SILVA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.781/10 – Do Sr. Marco Maia 
– que “cria condições especiais de trabalho e aposen-
tadoria para os profissionais de comunicações que 
exercem funções externas”. 
RELATOR: Deputado PADRE JOÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.812/10 – Do Senado Federal – 
Expedito Júnior – (PLS 49/2008) – que “altera o inciso 
II do § 2º do art. 77 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 
1991, para estender o direito à pensão por morte aos 
filhos e dependentes até os 24 anos de idade, quando 
estudantes, e dá outras providências”. (Apensados: PL 
2483/2007 e PL 366/2011) 
RELATOR: Deputado JHONATAN DE JESUS. 

PROJETO DE LEI Nº 6.995/10 – Do Sr. Antônio Rober-
to – que “altera a redação do art. 11 da Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991, e os arts. 12 e 22 da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991, para fixar a contribuição 
previdenciária do aposentado que retorna à atividade 
e da empresa para a qual preste serviço”. (Apensado: 
PL 299/2011) 
RELATOR: Deputado ANDRÉ ZACHAROW. 

PROJETO DE LEI Nº 7.104/10 – Do Sr. Márcio França 
– que “dispõe sobre a extensão do benefício do Auxílio-
-Acidente aos dependentes do segurado”. (Apensados: 
PL 7211/2010 e PL 1057/2011) 
RELATOR: Deputado MANDETTA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.159/10 – Do Sr. Vicentinho – 
que “considera insalubre a atividade profissional dos 
empregados em serviços de coleta de lixo”. 
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS. 

PROJETO DE LEI Nº 7.424/10 – Do Sr. Dr. Rosinha 
– que “regulamenta o exercício da profissão de Tera-
peuta em Dependências Químicas”. (Apensado: PL 
7772/2010) 
RELATOR: Deputado PADRE JOÃO. 
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PROJETO DE LEI Nº 7.487/10 – Do Senado Federal – 
Sibá Machado – (PLS 238/2003) – que “altera a Lei nº 
7.986, de 28 de dezembro de 1989, que “regulamenta 
a concessão do benefício previsto no art. 54 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, e dá ou-
tras providências”, para permitir o reconhecimento da 
condição de beneficiário mediante prova testemunhal”. 
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.578/10 – Do Poder Executivo 
– que “dá nova redação ao art. 27 da Lei nº 11.772, 
de 17 de setembro de 2008, que trata do patrocínio do 
Instituto GEIPREV de Seguridade Social”. 
RELATOR: Deputado DR. PAULO CÉSAR. 

PROJETO DE LEI Nº 7.597/10 – Da Sra. Marinha 
Raupp – que “dispõe sobre a extensão do benefício 
previdenciário de Aposentadoria Rural por Idade (ARI), 
às cônjuges e companheiras dos trabalhadores rurais, 
descritos no art. 11, inciso VII, da Lei 8.213, de 24 de 
julho de 1991 e adiciona a alínea “d” ao referido artigo”. 
RELATOR: Deputado PADRE JOÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.797/10 – Do Senado Federal – 
Paulo Paim – (PLS 293/2009) – que “altera o art. 151 da 
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que “dispõe sobre 
os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá 
outras providências”, para incluir o lúpus e a epilepsia 
entre as doenças cujos portadores são dispensados 
de cumprir prazo de carência para usufruir dos benefí-
cios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez”. 
RELATORA: Deputada ROSINHA DA ADEFAL. 

PROJETO DE LEI Nº 7/11 – Do Sr. Weliton Prado – 
que “determina que os órgãos competentes construam 
ginásios poliesportivos específicos para o paradesporto 
e lazer das pessoas portadoras de deficiências e dá 
outras providências”. 
RELATORA: Deputada ROSINHA DA ADEFAL. 

PROJETO DE LEI Nº 174/11 – Do Sr. Weliton Prado 
– que “institui o Plano Nacional de Abastecimento de 
Hortigranjeiros – PLANHORT, fixa normas gerais para 
os entrepostos públicos de abastecimento alimentar, 
altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado PADRE JOÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 239/11 – Do Sr. Sandes Júnior 
– que “acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 
1º de maio de 1943, para garantir seguro de vida aos 
jornalistas profissionais”. (Apensado: PL 332/2011) 
RELATOR: Deputado ANTONIO BULHÕES. 

PROJETO DE LEI Nº 295/11 – Do Sr. Marçal Filho – 
que “altera as leis nº 8.212, de 24 de julho de 1991, nº 
8.213, de 24 de julho de 1991 e o Decreto nº 3.048, de 

6 de maio de 1999, para incluir o catador de material re-
ciclável como segurado especial da Previdência Social”. 
RELATOR: Deputado HENRIQUE AFONSO. 

PROJETO DE LEI Nº 302/11 – Do Sr. Marçal Filho – 
que “dá nova redação aos incisos III e IV, § 8º do art. 
6º da Lei nº 10.999, de 15 de dezembro de 2004”. 
RELATOR: Deputado AMAURI TEIXEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 304/11 – Do Sr. Marçal Filho – 
que “altera disposições acerca da alíquota de contri-
buição previdenciária dos taxistas”. 
RELATORA: Deputada ERIKA KOKAY. 

PROJETO DE LEI Nº 329/11 – Do Sr. Hugo Leal – que 
“altera o caput do art. 396 da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, para assegurar à empregada o 
direito a dois períodos de descanso de meia hora cada 
um, durante a jornada de trabalho, para amamentar ou 
cuidar de seu filho até que este complete seis meses”. 
RELATORA: Deputada ERIKA KOKAY. 

PROJETO DE LEI Nº 362/11 – Do Sr. William Dib – 
que “dá nova redação ao art. 15 da lei nº 10.741, de 
1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto 
do Idoso e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO BRITO. 

PROJETO DE LEI Nº 487/11 – Do Senado Federal – 
Paulo Paim – (PLS 526/2007) – que “modifica a Lei 
nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre 
a manutenção da qualidade de segurado do Regime 
Geral de Previdência Social daquele que contar com 
180 (cento e oitenta) contribuições mensais, para fim 
de concessão do benefício de pensão por morte”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO BRITO. 

PROJETO DE LEI Nº 646/11 – Do Sr. Mauro Nazif – 
que “altera o caput do art. 1º da Lei nº 7.986, de 28 de 
dezembro de 1989, que regulamenta a concessão do 
benefício previsto no artigo 54 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, e dá outras providências, 
para assegurar pagamento de abono anual”. 
RELATOR: Deputado JHONATAN DE JESUS. 

PROJETO DE LEI Nº 665/11 – Do Sr. Hugo Leal – que 
“dispõe sobre ao acesso gratuito dos portadores de 
hiperplasia benigna ou câncer de próstata aos medi-
camentos que necessitam”. (Apensados: PL 983/2011, 
PL 1317/2011, PL 1395/2011 e PL 1897/2011) 
RELATOR: Deputado JOÃO ANANIAS. 

PROJETO DE LEI Nº 671/11 – Do Sr. Weliton Prado – 
que “dispõe sobre o custeio das faturas de consumo de 
energia elétrica e de água dos hospitais universitários 
públicos federais”. 
RELATORA: Deputada JÔ MORAES. 
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PROJETO DE LEI Nº 777/11 – Do Sr. Washington 
Reis – que “acrescenta art. 40-A à Lei nº 8.213, de 24 
de julho de 1991, e § 9º ao art. 20 da Lei n 8.742, de 
7 de dezembro de 1993, para dispor sobre acréscimo 
por idade na renda mensal do benefício de aposenta-
doria de valor mínimo do Regime Geral de Previdên-
cia Social e do benefício de prestação continuada da 
Assistência Social”. 
RELATOR: Deputado CHICO D’ANGELO. 

PROJETO DE LEI Nº 879/11 – Da Sra. Erika Kokay – 
que “acrescenta art. 473-A ao Decreto-Lei nº 5.452, de 
1º de maio de 1943, que aprova a Consolidação das 
Leis do Trabalho, para estipular em 30 (trinta) dias a 
licença-paternidade”. 
RELATORA: Deputada BENEDITA DA SILVA. 

PROJETO DE LEI Nº 880/11 – Do Sr. Paulo Maga-
lhães – que “obriga a presença de médico em voos 
comerciais”. 
RELATOR: Deputado MARCUS PESTANA. 

PROJETO DE LEI Nº 897/11 – Do Sr. George Hilton 
– que “proíbe, em todo território nacional, a comercia-
lização e uso da substância salvinorina e da planta da 
qual pode ser extraída, da espécie Salvia divinorum”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO BULHÕES. 

PROJETO DE LEI Nº 902/11 – Do Sr. Geraldo Resen-
de – que “concede isenção do Imposto sobre Produ-
tos Industrializados incidentes sobre motocicletas e 
bicicletas e reduz a zero as alíquotas da Contribuição 
para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financia-
mento da Seguridade Social (COFINS) incidentes so-
bre a receita bruta decorrente da venda, no mercado 
interno, desses bens, quando adquiridos por Agente 
Comunitário de Saúde e por Agente de Combate às 
Endemias”. (Apensado: PL 949/2011) 
RELATOR: Deputado AMAURI TEIXEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 909/11 – Do Sr. Gabriel Chalita – 
que “estabelece preceitos para o aperfeiçoamento da 
política educacional brasileira dos sistemas públicos 
de ensino, para a permanência e o sucesso escolar de 
alunos com distúrbios, transtornos e/ou dificuldades de 
aprendizagem, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DR. ALUIZIO. 

PROJETO DE LEI Nº 941/11 – Do Sr. Walney Rocha 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de exame de 
ecocardiograma nos recém-nascidos com síndrome de 
down em âmbito nacional e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DR. ALUIZIO. 

PROJETO DE LEI Nº 942/11 – Do Sr. Carlinhos Almei-
da – que “acrescenta o § 2º ao Art. 4º da Lei nº 9.250, 
de 26 de setembro de 1995, com o objetivo de dobrar o 

valor deduzido por dependente adotado ou sob guarda 
judicial, nas condições que especifica”. 
RELATOR: Deputado MANDETTA. 

PROJETO DE LEI Nº 969/11 – Do Sr. Washington Reis 
– que “dispõe sobre limpeza e inspeção de ar condi-
cionado central, na forma que menciona”. 
RELATOR: Deputado RAIMUNDÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 972/11 – Do Sr. Romero Rodri-
gues – que “dispõe que todos os materiais escolares 
destinados às crianças de até 12 anos de idade, te-
nham sua venda permitida mediante a certificação dos 
órgãos públicos competentes de que são isentos de 
quaisquer riscos para a saúde física das crianças, e 
fixa outras providências”. 
RELATORA: Deputada NILDA GONDIM. 

PROJETO DE LEI Nº 1.039/11 – Do Sr. Dr. Ubiali – 
que “altera o valor da pensão especial concedida a 
Orlando Lovecchio Filho pela Lei nº 10.923, de 22 de 
julho de 2004”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO BULHÕES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.055/11 – Do Sr. Dr. Ubiali – 
que “altera o art. 59 da Lei nº 9.394 de 20 dezembro 
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases para a 
educação nacional”. 
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS. 

PROJETO DE LEI Nº 1.084/11 – Do Sr. Cleber Ver-
de – que “altera o § 4º do art. 22– A, acresce os arts. 
22-C e 25-B na Lei nº 8212, de 24 de julho de 1991, 
já incluídas as alterações realizadas em decorrência 
da Lei nº 10.256, de 09 de julho de 2001, com a fina-
lidade de estender à empresa de captura e indústria 
de pesca os benefícios concedidos à agroindústria 
no tocante ao valor da alíquota de contribuições pre-
videnciárias recolhidas pelo empregador em favor da 
Previdência Social”. 
RELATOR: Deputado PASTOR EURICO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.135/11 – Do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “reabre o prazo para o acordo 
de revisão dos benefícios previdenciários previsto no 
art. 2º da Lei nº 10.999, de 15 de dezembro de 2004, 
que “autoriza a revisão dos benefícios previdenciários 
concedidos com data de início posterior a fevereiro de 
1994 e o pagamento dos valores atrasados nas con-
dições que especifica.”” 
RELATOR: Deputado DR. JORGE SILVA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.136/11 – Do Sr. Cesar Colna-
go – que “dispõe sobre a Política Nacional de Cons-
cientização e Orientação sobre o LES – Lupus Erite-
matoso Sistêmico, e dá providências”. (Apensado: PL 
1342/2011) 
RELATOR: Deputado ELEUSES PAIVA. 
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PROJETO DE LEI Nº 1.145/11 – Do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “acrescenta o art. 392-B à Consolidação das 
Leis do Trabalho, para dispor sobre a licença mater-
nidade das mulheres que trabalham em equipagens 
das embarcações de marinha mercante, de navegação 
fluvial e lacustre, de tráfego nos portos e de pesca”. 
RELATORA: Deputada TERESA SURITA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.178/11 – Do Sr. Jesus Rodri-
gues – que “reconhece as pessoas com doenças renais 
crônicas como pessoas com deficiência para todos os 
fins de direito e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CESAR COLNAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.183/11 – Do Sr. Stefano Aguiar 
– que “acrescenta o § 5º ao art. 69 da Lei nº 8.212, de 
24 de julho de 1991, para vedar o comparecimento do 
aposentado e pensionista do Regime Geral de Previ-
dência Social para fins de recadastramento e recen-
seamento previdenciário”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PROJETO DE LEI Nº 1.187/11 – Da Sra. Gorete Pe-
reira – que “altera a Lei nº 11.889, de 24 de dezembro 
de 2008, que regulamenta o exercício das profissões 
de Técnico em Saúde Bucal – TSB e de Auxiliar em 
Saúde Bucal – ASB, para instituir piso salarial profis-
sional nacional”. 
RELATOR: Deputado ROGÉRIO CARVALHO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.204/11 – Do Sr. Romero Ro-
drigues – que “estabelece a obrigatoriedade de as 
instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde, em 
todas as esferas de governo, publicarem relação dos 
medicamentos de uso contínuo disponibilizados nos 
Centros Especializados de Dispensação de Medica-
mentos Excepcionais – Cedmex, por meio dos respecti-
vos portais oficiais na internet, e dá outras providências” 
RELATOR: Deputado JOÃO ANANIAS. 

PROJETO DE LEI Nº 1.208/11 – Do Senado Federal 
– Antonio Carlos Valadares – (PLS 385/2008) – que 
“altera o art. 5º da Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999, 
que dispõe sobre a compensação financeira entre o 
regime geral de previdência social e os regimes de 
previdência dos servidores da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, nos casos de con-
tagem recíproca de tempo de contribuição para efeito 
de aposentadoria; e revoga o art. 12 da Lei nº 10.666, 
de 8 de maio de 2003”. 
RELATORA: Deputada ERIKA KOKAY. 

PROJETO DE LEI Nº 1.216/11 – Do Senado Federal 
– Lúcia Vânia – (PLS 427/2007) – que “altera a Lei nº 
5.889, de 8 de junho de 1973, para dispor sobre a se-
gurança e higiene do trabalho rural”. 
RELATOR: Deputado PADRE JOÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.217/11 – Do Senado Fede-
ral – Tião Viana – (PLS 37/2008) – que “acrescenta 
art. 19-A à Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para 
vincular o montante das multas aplicadas pelas in-
frações ao art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 
1991, às ações de habilitação e reabilitação profis-
sional e social”. 
RELATOR: Deputado CHICO D’ANGELO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.237/11 – Do Sr. Jânio Natal 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de os forne-
cedores de bebidas apresentarem, nas embalagens, 
advertência sobre higiene”. 
RELATOR: Deputado DARCÍSIO PERONDI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.264/11 – Do Sr. Cleber Verde – 
que “dispõe sobre a criação do Programa de Combate 
e Prevenção ao Câncer de Pele junto aos pescadores 
em todo o território nacional”. 
RELATORA: Deputada CELIA ROCHA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.271/11 – Do Sr. José Guima-
rães – que “proíbe a utilização do corante Amarelo 
Tartrazina na indústria farmacêutica, cosmética e ali-
mentícia e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PROJETO DE LEI Nº 1.277/11 – Da Sra. Flávia Morais 
– que “aumenta as alíquotas da Contribuição para o 
Pis/Pasep e Cofins incidentes sobre operações com 
brinquedos relacionados a produtos bélicos”. 
RELATORA: Deputada ALINE CORRÊA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.285/11 – Do Sr. Felipe Bornier 
– que “cria o Banco de Prótese Mamária”. 
RELATOR: Deputado HENRIQUE FONTANA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.324/11 – Do Sr. Wellington 
Fagundes – que “estabelece a criação de delegacias 
de polícia especializadas no atendimento às pessoas 
idosas, nas cidades com população superior a cento 
e cinqüenta mil habitantes”. 
RELATOR: Deputado ALEXANDRE ROSO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.362/11 – Do Sr. Assis Melo – 
que “altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 8.213, de 
24 de julho de 1991, para instituir, no âmbito do Regi-
me Geral de Previdência Social, o auxílio-temporário 
a ser concedido a mulheres em situação de violência 
doméstica e familiar”. 
RELATORA: Deputada JÔ MORAES. 

PROJETO DE LEI Nº 7.941/10 – Do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “dispõe sobre o reajuste valor do das apo-
sentadorias mantidas pela Previdência Social”. 
RELATOR: Deputado MARCUS PESTANA. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-8-11 
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.265/11 – Do Sr. Alessandro 
Molon – que “dá nova redação ao art. 132 da Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990, que “Dispõe sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente”, acrescentan-
do parágrafos para definir quantidade e distribuição 
dos Conselhos Tutelares”. (Apensado: PL 1552/2011) 
RELATORA: Deputada ERIKA KOKAY. 

PROJETO DE LEI Nº 6.197/09 – Do Senado Federal 
– Demóstenes Torres – (PLS 536/2003) – que “altera a 
redação do art. 2.039 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002 (Código Civil), para estender aos casamentos 
celebrados na vigência da Lei nº 3.071, de 1º de janeiro 
de 1916, a possibilidade de alteração do regime de bens”. 
RELATOR: Deputado ELEUSES PAIVA. 

PROJETO DE LEI Nº 235/11 – Do Sr. Sandes Júnior 
– que “inclui parágrafo único ao art. 158 do Decreto-
-Lei nº 3.689, de 03 de outubro de 1941 – Código de 
Processo Penal”. (Apensado: PL 258/2011) 
RELATORA: Deputada NILDA GONDIM. 

PROJETO DE LEI Nº 867/11 – Do Senado Federal – 
Maria do Carmo Alves – (PLS 118/2010) – que “alte-
ra o Capítulo V do Título I e o Capítulo X do Título III, 
ambos do Livro V da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002 (Código Civil), para dar novo tratamento aos 
institutos da exclusão da herança, relativamente à in-
dignidade sucessória e à deserdação”. 
RELATOR: Deputado DANILO FORTE. 

PROJETO DE LEI Nº 931/11 – Do Sr. Lindomar Gar-
çon – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de acom-
panhamento psicológico para pessoas abrigadas em 
entidades como orfanatos, creches e asilos em todo 
o território nacional”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO DE LUCENA. 

PROJETO DE LEI Nº 987/11 – Do Sr. Carlos Bezerra 
– que “altera a Lei nº 8.009, de 29 de março de 1990, 
que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de fa-
mília”. (Apensado: PL 1358/2011) 
RELATORA: Deputada CELIA ROCHA. 

PROJETO DE LEI Nº 991/11 – Do Sr. Lira Maia – que 
“altera o art. 1.698 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro 
de 2002 – Código Civil”. 
RELATOR: Deputado DANILO FORTE. 

PROJETO DE LEI Nº 1.009/11 – Do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “altera o art. 1584, § 2º , e o art. 1585 do 
Código Civil Brasileiro, visando maior clareza sobre 
a real intenção do legislador quando da criação da 
Guarda Compartilhada”. 
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.029/11 – Do Sr. Dr. Ubiali – que 
“altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, para 
tornar invioláveis os Conselheiros Tutelares, por quais-
quer de suas opiniões, palavras e votos”. 
RELATORA: Deputada ERIKA KOKAY. 

PROJETO DE LEI Nº 1.042/11 – Do Sr. Dr. Ubiali – que 
“obriga as montadoras de veículos a oferecer modelos 
já adaptados à compradores portadores de deficiência 
com isenção de IPI, conforme a Lei nº 8.989, de 24 de 
fevereiro de 1995”. 
RELATORA: Deputada ROSINHA DA ADEFAL. 

PROJETO DE LEI Nº 1.061/11 – Do Sr. Dr. Ubiali – que 
“altera a legislação do imposto de renda das pessoas 
físicas e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada ROSINHA DA ADEFAL. 

PROJETO DE LEI Nº 1.118/11 – Do Sr. Eduardo 
Barbosa – que “acrescenta parágrafo único ao art. 
1º da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, para 
estabelecer que a pessoa com deficiência seja consi-
derada idosa com idade igual ou superior a quarenta 
e cinco anos”. 
RELATOR: Deputado CESAR COLNAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.199/11 – Da Sra. Nilda Gon-
dim – que “acrescenta parágrafos ao art. 94 da Lei nº 
5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo 
Civil, e modifica a redação do art. 80 da Lei nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto 
do Idoso e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.212/11 – Do Sr. Carlos Be-
zerra – que “acrescenta dispositivo à Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990, que “Dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente e dá outras providências””. 
RELATORA: Deputada CIDA BORGHETTI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.313/11 – Do Sr. Ricardo Tripo-
li – que “institui o Programa Cidade Amiga do Idoso”. 
RELATORA: Deputada CELIA ROCHA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.322/11 – Do Senado Fede-
ral – Gleisi Hoffmann – (PLS 49/2011) – que “altera 
os arts. 88 e 89 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro 
de 1995 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Cri-
minais), para vedar a suspensão condicional do 
processo e a ação penal condicionada à represen-
tação nos crimes cometidos com violência domés-
tica ou familiar contra a mulher, e o art. 16 da Lei 
nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da 
Penha), para estabelecer prioridade às ações pe-
nais que especifica”. 
RELATORA: Deputada ERIKA KOKAY. 
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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 5.210/09 – Do Sr. Dr. Ubiali – que 
“dispõe sobre a obrigatoriedade do enriquecimento 
com cálcio em bebidas à base de soja e dá outras 
providências”. 
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS. 

PROJETO DE LEI Nº 5.383/09 – Do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “altera a Lei nº 9.503 de 23 setembro de 
1997– Código de Trânsito Brasileiro – para determi-
nar que o valor da taxa para renovação do Exame de 
Aptidão Física e Mental será gratuita ao condutor com 
mais de sessenta e cindo anos de idade”. (Apensado: 
PL 6865/2010 (Apensado: PL 432/2011)) 
RELATOR: Deputado ANDRÉ ZACHAROW. 

PROJETO DE LEI Nº 7.647/10 – Do Sr. Milton Mon-
ti – que “dispõe sobre a regulamentação da profissão 
de Terapeuta Ocupacional e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada SUELI VIDIGAL. 

PROJETO DE LEI Nº 7.787/10 – Do Senado Fede-
ral – Papaléo Paes – (PLS 516/2009) – que “revoga o 
art. 1.520 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 
(Código Civil), para excluir a possibilidade de extinção 
da punibilidade criminal pelo casamento”. 
RELATORA: Deputada CIDA BORGHETTI. 

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA 

(DIA 15-8-2011) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.748/11 – Do Senado Federal 
– Valdir Raupp – (PLS 275/2011) – que “altera a Lei 
nº 7.064, de 6 de dezembro de 1982, para dispor so-
bre os trabalhadores contratados ou transferidos por 
seus empregadores para prestar serviços no exterior”. 
(Apensado: PL 3360/2008 (Apensado: PL 4609/2009)) 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 1.804/11 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de funções comissionadas no Quadro de Pessoal da 
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª 
Região e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.805/11 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de cargos de provimento efetivo no Quadro de Pessoal 
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª 
Região e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado EROS BIONDINI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.827/11 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de cargos de provimento efetivo no Quadro de Pes-
soal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho 
da 21ª Região”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.829/11 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de cargos de provimento efetivo no Quadro de Pes-
soal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho 
da 6ª Região”. 
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.868/11 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a extinção 
e transformação dos cargos de Auxiliar Judiciário em 
cargos de Técnico Judiciário e de Analista Judiciário 
nos Quadros de Pessoal da Secretaria dos Tribunais 
Regionais do Trabalho e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.869/11 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de cargos de provimento efetivo no Quadro de Pes-
soal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho 
da 14ª Região”. 
RELATOR: Deputado MAURO NAZIF. 

PROJETO DE LEI Nº 1.870/11 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de cargos de provimento efetivo e de cargos em comis-
são no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da 17ª Região”. 
RELATOR: Deputado RONALDO NOGUEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.875/11 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de cargos de provimento efetivo no Quadro de Pes-
soal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho 
da 18ª Região”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE�
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 6.940/10 – Do Sr. Antonio Car-
los Mendes Thame – que “altera a Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-lei 
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nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para permitir o pa-
gamento de verbas rescisórias por meio de cheque 
administrativo”. 
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO. 

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. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-8-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.211/09 – Do Sr. João Dado – 
que “altera o art. 67 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 
1997, que “Dispõe sobre a política energética nacio-
nal, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, 
institui o Conselho Nacional de Política Energética e 
a Agência Nacional do Petróleo e dá outras providên-
cias”, para determinar a sujeição da PETROBRÁS às 
normas licitatórias comuns”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO QUINTÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.685/09 – Do Senado Federal 
– Lúcia Vânia – (PLS 315/2007) – que “altera a Conso-
lidação das Leis do Trabalho (CLT), para dispor sobre 
a proteção do trabalho do idoso”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO QUINTÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.047/10 – Do Sr. Efraim Filho – 
que “acrescenta parágrafo ao art. 899 do Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1943, que aprova a Consolidação das Leis 
Trabalhistas – CLT, e dá outras providências”. (Apen-
sado: PL 307/2011) 
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.109/10 – Do Senado Federal 
– Expedito Júnior – (PLS 48/2008) – que “assegura à 
estudante grávida o regime de exercícios domiciliares 
instituído pelo Decreto-Lei nº 1.044, de 21 de outubro 
de 1969, e altera a Lei nº 11.788, de 25 de setembro 
de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes, 
para possibilitar a interrupção do estágio da estudante 
grávida”. (Apensado: PL 5877/2009) 
RELATOR: Deputado RONALDO NOGUEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.352/10 – Do Sr. Roberto Britto 
– que “dispõe sobre o uso de correio eletrônico pelos 
órgãos e repartições da Administração Pública Federal”. 
RELATORA: Deputada MANUELA D’ÁVILA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.452/10 – Do Sr. Filipe Pereira – 
que “altera a Lei nº 8.987, de 1995, que “dispõe sobre 

o regime de concessão e permissão da prestação de 
serviços públicos previstos no art. 175 da Constituição 
Federal, e dá outras providências”, para dispor sobre 
os serviços de pagamento automático de pedágios”. 
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.944/10 – Do Sr. Rodrigo Maia 
– que “estabelece condições necessárias para a ga-
rantia e preservação da profissão de aeronauta e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado EUDES XAVIER. 

PROJETO DE LEI Nº 271/11 – Do Sr. Ricardo Izar – 
que “dispõe sobre a obrigatoriedade de concessão 
de seguro-desemprego aos trabalhadores rurais em 
âmbito de contrato por tempo determinado”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA. 

PROJETO DE LEI Nº 447/11 – Do Sr. Arnaldo Jordy 
– que “dá nova redação ao art. 3º da Lei nº 8.630, 
de 23 de fevereiro de 1993, que “Dispõe sobre o 
regime jurídico da exploração dos portos organiza-
dos e das instalações portuárias e dá outras provi-
dências”, para integrar as autoridades de inspeção 
do trabalho às demais autoridades em exercício no 
porto organizado”. 
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.298/11 – Do Sr. Padre Ton – 
que “acrescenta parágrafo único ao art. 15 da Con-
solidação das Leis do Trabalho – CLT, a fim de dispor 
sobre o pedido de emissão de carteira de trabalho e 
previdência social por menor de 16 anos”. 
RELATOR: Deputado ASSIS MELO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.353/11 – Do Sr. Ronaldo No-
gueira – que “cria a obrigatoriedade de destinação 
provisória de bens não perecíveis e permanentes apre-
endidos para entidades filantrópicas cadastradas nos 
órgãos federais competentes”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 1.367/11 – Do Sr. Dr. Jorge Sil-
va – que “altera o artigo 54, da Lei 9.784, de 29 de 
janeiro de 1999”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO QUINTÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.391/11 – Do Sr. Penna – que 
“dispõe sobre a regulamentação do exercício profis-
sional de Designer, e dá providências”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.429/11 – Do Sr. Antônio Ro-
berto – que “dispõe sobre restrições ao monitora-
mento de correspondência eletrônica por parte do 
empregador”. 
RELATOR: Deputado RONALDO NOGUEIRA. 
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PROJETO DE LEI Nº 1.491/11 – Do Sr. Laercio Olivei-
ra – que “altera a Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) a fim de atualizar a base da cálculo da contri-
buição sindical patronal”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.496/11 – Do Sr. Hugo Motta – 
que “autoriza a criação, pelo Poder Executivo, da Uni-
versidade Federal do Sertão, com sede no município 
de Patos, no Estado da Paraíba”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO QUINTÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.564/11 – Do Senado Fede-
ral – Lúcia Vânia – (PLS 88/2008) – que “acrescenta 
§§ 4º e 5º ao art. 643 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943, para conceder prioridade nos pro-
cedimentos judiciais trabalhistas aos trabalhadores 
desempregados, com mais de 50 (cinquenta) anos, e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado POLICARPO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.570/11 – Do Sr. Edinho Bez – 
que “estabelece limites de valores a serem recolhidos 
ao Sistema CFQ/CRQ por profissionais e entidades 
que laboram na área da Química, nos termos da le-
gislação vigente”. 
RELATOR: Deputado RONALDO NOGUEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.584/11 – Do Sr. Eduardo Aze-
redo – que “altera a redação do § 2º do art. 1º da Lei 
nº 10.473, de 27 de junho de 2002, para incluir na área 
de atuação da Fundação Universidade Federal do Vale 
do São Francisco, os municípios da região mineira do 
Vale do São Francisco”. 
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS. 

PROJETO DE LEI Nº 1.590/11 – Do Sr. Roberto San-
tiago – que “acrescenta a Seção XIII-A ao Capítulo I do 
Título III da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 
aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, para dispor sobre jornada especial de trabalho 
para os coletores de lixo”. 
RELATOR: Deputado RONALDO NOGUEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.615/11 – Do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “dispõe sobre o “dumping social””. 
RELATOR: Deputado RONALDO NOGUEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.635/11 – Do Senado Federal 
– Alvaro Dias – (PLS 660/2007) – que “dispõe sobre 
o exercício da profissão de técnico em sistema de 
segurança e disciplina os cursos de treinamento e 
habilitação, bem como a revenda de instrumentos e 
ferramentas utilizadas na profissão”. 
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.658/11 – Do Senado Federal 
– Clésio Andrade – (PLS 43/2011) – que “acrescenta 
§ 5º ao art. 71 da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, para dispor sobre a negociação coletiva 
dos intervalos para repouso e alimentação de empre-
gados condutores e cobradores no transporte coleti-
vo urbano de passageiros e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO QUINTÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.670/11 – Do Senado Federal – 
Raimundo Colombo – (PLS 109/2010) – que “altera a 
Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, para considerar 
suprida a exigência de que os Municípios notifiquem 
em até 2 (dois) dias úteis o recebimento de recursos 
caso disponibilizem essa informação na internet”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.684/11 – Do Poder Executivo 
– que “prorroga o prazo de pagamento da Gratifica-
ção de Representação de Gabinete e da Gratificação 
Temporária para os servidores ou empregados requi-
sitados pela Advocacia-Geral da União”. 
RELATOR: Deputado RONALDO NOGUEIRA. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE�
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.935/08 – Do Senado Federal 
– Patrícia Saboya – (PLS 666/2007) – que “acrescen-
ta arts. 473-A a 473-C à Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, para regulamentar a licença-
-paternidade a que se refere o inciso XIX do art. 7º da 
Constituição Federal”. (Apensados: PL 4853/2009 e 
PL 4913/2009) 
RELATOR: Deputado RONALDO NOGUEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 227/07 – Do Sr. Milton Monti – 
que “dispõe sobre a movimentação e armazenagem 
de mercadorias importadas ou despachadas para 
exportação, o alfandegamento de locais e recintos, 
a licença para explorar serviços de movimentação e 
armazenagem de mercadorias em Centro Logístico e 
Industrial Aduaneiro, altera a legislação aduaneira e 
dá outras providências”. (Apensado: PL 4138/2008) 
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA. 

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. 
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PROJETO DE LEI Nº 6.558/09 – Do Sr. Ciro Noguei-
ra – que “dispõe sobre o exercício das profissões de 
maitre e garçom”. (Apensados: PL 6646/2009 e PL 
564/2011) 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.211/11 – Do Sr. Ronaldo No-
gueira – que “dispõe sobre a profissão de detetive 
particular, cria o Conselho Federal de Detetives do 
Brasil e os Conselhos Regionais de Detetives e dá 
providências correlatas”. 
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 12-8-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 7.176/06 – Do Sr. Paes Landim 
– que “acresce parágrafos ao art. 7º da Consolidação 
da Leis do Trabalho”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.381/08 – Do Sr. Filipe Pereira 
– que “altera a redação do caput do art. 13, da Lei nº 
8.036, de 11 de maio de 1990, que “dispõe sobre o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço””. 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE�
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

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 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 con-
ta vinculada do FGTS para a aquisição de terras na 
zona rural”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA. 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-8-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE�
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.231/11 – Do Sr. Giovani Che-
rini – que “determina a obrigatoriedade, em âmbito 
nacional, da presença de Guia de Turismo Local em 
excursões de turismo”. 
RELATORA: Deputada LUCI CHOINACKI. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-8-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.444/11 – Do Sr. Aureo – que 
“dispõe sobre a complementação de aposentadoria 
de portuários vinculados às Administrações Portuá-
rias subordinadas à Secretaria Especial de Portos e 
dá outras providências” 
RELATOR: Deputado JOSE STÉDILE. 

PROJETO DE LEI Nº 1.641/11 – Do Sr. Romero Ro-
drigues – que “denomina “Governador Ernani Sátyro”, 
trecho de cento e treze quilômetros da BR-361, entre as 
cidades de Patos e Itaporanga, no Estado da Paraíba”. 
RELATOR: Deputado JÂNIO NATAL. 

PROJETO DE LEI Nº 1.687/11 – Do Sr. Antônio Ro-
berto – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, 
para incluir a avaliação psicológica nos cursos de 
reciclagem de motoristas infratores”. (Apensado: PL 
1825/2011) 
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR. 

PROJETO DE LEI Nº 1.719/11 – Do Sr. Renzo Braz 
– que “passa a ser denominado “Viaduto Durval José 
Moreira” o viaduto localizado no Km 674 da BR-116, 
no Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado ARACELY DE PAULA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.740/11 – Do Sr. Carlinhos Al-
meida – que “denomina “Marginal Petrobras Norte” a 
pista marginal da Rodovia Presidente Dutra, entre os 
quilômetros 146 e 143, sentido norte (Rio de Janeiro), 
no Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado CARLOS ROBERTO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.741/11 – Do Sr. Carlinhos 
Almeida – que “denomina “Marginal Petrobras Sul” a 
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pista marginal da Rodovia Presidente Dutra, entre os 
quilômetros 143 e 146, sentido sul (São Paulo), no 
Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado WILLIAM DIB. 

II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A  
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI  
Nº 8.035, DE 2010, DO PODER EXECUTIVO,  

QUE “APROVA O PLANO NACIONAL DE  
EDUCAÇÃO PARA O DECÊNIO 2011-2020  

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

SEMINÁRIO 

LOCAL: CTGAS/Federação das Indústrias do Estado 
do Rio Grande do Norte (FIERN) 
HORÁRIO: 08h30min 

A – Seminário: 

Seminário da Comissão Especial do Plano Nacional 
de Educação 
“Agenda para Mudanças Curriculares no Ensino Médio”
Programação:
8h00 – Credenciamento
8h30 – Abertura
Representante da CNI, Deputado Rogério Marinho e 
Governadora do Estado do Rio Grande do Norte, Ro-
salba Ciarlini 
9h00 – Apresentação do Sistema Indústrias
9h30 – Debates
Composição da Mesa:
Sr. Cláudio Moura e Castro, Governador do Estado 
do Ceará Cid Gomes e Deputado Rogério Marinho 
(moderador) 
11h30 – Encerramento 
Célio da Cunha, Assessor Especial da UNESCO 

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

SEMINÁRIO 

LOCAL: Porto Alegre-RS-Ass. Leg. 
HORÁRIO: 09h 

A – Seminário: 

SEMINÁRIO: COMBATE AO CRACK E OUTRAS DRO-
GAS ILÍCITAS
Coordenador: Deputado Vieira da Cunha
Relator: Deputado Afonso Hamm
Data: 12-8-2011 

Local: Plenário Assembléia Legislativa 
Praça Marechal Deodoro, 101 – Porto Alegre/RS 
ORGANIZADORES – 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 (CEDROGA) 
da Câmara dos Deputados e Subcomissão Contra o 
CRACK da Assembléia Legislativa RS 

PROGRAMAÇÃO

8h – Visita Comunidade Terapêutica Pública Reviver 
Av. Frederico Ritter – Cachoeirinha/RS 
10h – Abertura Seminário 
Presidente da ALRS – Dep. Adão Villa Verde; 
Poder Executivo – Fabiano Pereira, Secretário de Jus-
tiça e Direitos Humanos e Ciro Simoni, Secretário da 
Saúde; 
Coordenador da Comissão na Câmara dos Deputados 
– Dep. Reginaldo Lopes (PT/MG); 
Relator Comissão Câmara – Dep. Givaldo Garibão 
(PSB/AL); 
Coordenador da Comissão no Rio Grande do Sul – 
Dep. Vieira da Cunha (PDT/RS); 
Relator da Comissão no Rio Grande do Sul – Dep. 
Afonso Hamm (PP/RS); 
Membro Titular da Comissão Especial – Deputado 
Osmar Terra;
Relatora da Subcomissão contra o Crack da AL RS – 
Dep. Miriam Marroni; 
Representante do Tribunal de Justiça – Des. Léo Lima; 
Ministério Público RS – Dr. Marcelo Dornelles; 
Superintendente da PF RS – Del. Rosalvo Ferreira 
Franco; 
Prefeitura Municipal de Porto Alegre – Prefeito José 
Fortunati; 
Representante Instituto Crack Nem Pensar; 
11h – Painel: “Uma abordagem contemporânea das 
drogas” 
Mediador: Dep. Reginaldo Lopes (PT/MG); 
Painelistas: Secretário Fabiano Pereira (SJDH) e Se-
cretário Ciro Simoni (Saúde); 
Intervenções de questionamento:
Deputado Estadual Mano Changes; 
Prefeitura de Porto Alegre; 
Um Deputado Federal. 
14h – Painel: “Redes de Tratamento” 
Mediação: Deputada Estadual Miriam Marroni; 
Painelistas: Manoel Soares (CUFA) e representante 
do Grupo Mães Contra o Crack 
15h – Painel: “Internação Compulsória” 
Mediador: Dep. Afonso Hamm 
Painelistas: Dep. Osmar Terra e Carmem Oliveira – Se-
cretária Nacional de Promoção dos Direitos da Criança 
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e do Adolescente da Secretaria dos Direitos Humanos 
da Presidência da República. 
16h – Debate sobre Descriminalização 
Mediador: Dr. Germano Bonow, ex-Secretário de Saú-
de do RS 
Painelistas: Dep. Vieira da Cunha e Marcelo Dornelles 
– Subprocurador-Geral do Estado 

III – COMISSÕES MISTAS 

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,  
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
 DE EMENDAS (8 DIAS) 

Decurso: 6º dia
Último Dia: 14-8-2011

PROJETO DE LEI Nº 20/2011-CN, que “abre ao Or-
çamento da Seguridade Social da União, em favor do 
Ministério da Saúde e de Operações Oficiais de Crédi-
to, crédito suplementar no valor de R$ 593.754.077,00 
(quinhentos e noventa e três milhões, setecentos e 
cinquenta e quatro mil, setenta e sete reais), para 
reforço de dotações contantes da Lei Orçamentária 
de 2011.”

IV – COORDENAÇÃO DE 
 COMISSÕES PERMANENTES 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA  
ÀS COMISSÕES 

EM 11-8-2011: 

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática: 
PROJETO DE LEI Nº 1.808/2011 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania: 
PROJETO DE LEI Nº 1.792/2011 

Comissão de Defesa do Consumidor: 
PROJETO DE LEI Nº 1.762/2011 

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio: 
PROJETO DE LEI Nº 1.770/2011 

Comissão de Educação e Cultura: 
PROJETO DE LEI Nº 1.772/2011 
PROJETO DE LEI Nº 1.777/2011 

Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado: 
PROJETO DE LEI Nº 1.800/2011 

Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público: 
PROJETO DE LEI Nº 1.813/2011 

Comissão de Viação e Transportes: 
PROJETO DE LEI Nº 1.787/2011 
PROJETO DE LEI Nº 1.799/2011 
PROJETO DE LEI Nº 1.825/2011 

(Encerra�se a sessão às 18 horas e 17 
minutos.)

DESPACHOS DO PRESIDENTE EM 
PROPOSIÇÕES

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 74, DE 2011  
(Do Sr. Ronaldo Fonseca) 

Acrescenta parágrafo ao art. 137 do 
Regimento Interno para determinar que, 
estando em funcionamento comissão es-
pecial destinada ao estudo de determinado 
tema, serão a ela encaminhadas cópias de 
todos os projetos existentes na Casa sobre 
o mesmo assunto. 

(Decorrido o prazo previsto no § 1º do 
art. 216 do RICD, encaminhe-se à Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania 
(mérito e art. 54, RICD) proposição sujeita 
à apreciação do Plenário regime de tramita-
ção: prioridade) 

REQUERIMENTO Nº 2.424, DE 2011  
(Da Sra. Alice Portugal) 

Requer a retirada de tramitação do 
Projeto de Lei nº 6.435/2005 e do Projeto 
de Lei nº 7.354/2006.

(Submeta-se ao Plenário, nos termos do 
art. 104, § 1º, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados. Publique-se. Oficie-se.) 

REQUERIMENTO Nº 2.454, DE 2011  
(Do Sr. Onofre Santo Agostini) 

Requer a retirada de tramitação do 
requerimento nº 2358 de 2011 

(Defiro a retirada do Requerimento nº 
2.358, de 2011, nos termos do art. 104 c/c O 
art. 114, V, do RICD. Publique-se.) 

REQUERIMENTO Nº 2.619, DE 2011  
(Do Sr. Pastor Marco Feliciano ) 

Requer, nos termos do Artigo 104 do 
Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, a retirada de tramitação do Projeto 
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de Lei nº 1021/11, que “Institui o Programa 
Nacional “Papai do Céu na Escola”” 

(Defiro a retirada do Projeto de Lei nº 
1.021, de 2011, nos termos do art. 104 c/c o 
art. 114, VII, do RICD. Publique-se.) 

REQUERIMENTO Nº 2.633, DE 2011  
(Do Sr. Roberto de Lucena) 

Requer retirada do PL 1899, de 2011 
que altera a redação de dispositivos da Lei 
nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que “de-
fine os crimes resultantes de preconceito 
de raça ou de cor” 

(Defiro, nos termos do art. 104, c.c. o art. 
114, Inciso VII, ambos do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, a retirada do PL 
nº 1899/2011. Publique-se.) 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

ARQUIVEM-SE, nos termos do artigo 133 do 
RICD, as seguintes proposições: 

PROJETOS DE LEI

Nº 5.997/2009 (Senado Federal – César Bor-
ges) – Altera o § 1º do art. 6º da Lei nº 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003 (Estatuto do Desarmamento), para 
permitir o porte de arma de fogo para os integrantes do 
quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, os inte-
grantes das escoltas de presos e as guardas portuárias.

Nº 6.806/2010 (Carlos Sampaio) – Cria o Pro-
grama Nacional de Combate à Retinoblastoma e aos 
Tumores Embrionários e dá outras providências.

E seu apensado: PL 6.909/2010 (Sueli Vidigal).
Nº 7.754/2010 (Senado Federal – Expedito Jú-

nior) – Altera o art. 473 da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 
10 de maio de 1943, para ampliar o período de inter-
rupção do contrato de trabalho em razão de casamento 
para até 5 dias consecutivos e estender esse benefício 
aos empregados que tenham formalizado união estável.

Brasília, 11 de agosto de 2011. – Deputado Mar-
co Maia, Presidente.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

ARQUIVE-SE, nos termos do § 4º do artigo 164 
do RICD, a seguinte proposição:

PROJETO DE LEI

Nº 7.422/2010 (Poder Executivo) – Dispõe sobre 
medidas tributárias referentes à realização no Brasil 
da Copa das Confederações FIFA 2013 e da Copa do 
Mundo FIFA 2014, e dá outras providências. 

Brasília, 11 de agosto de 2011. – Deputado Mar-
co Maia, Presidente.

PARECERES

PROJETO DE LEI Nº 1.664-C, DE 1999 
(Do Sr. Enio Bacci)

Proíbe a pesca com rede em todo o 
território nacional, durante o período de 
três anos, para pescadores amadores e dá 
outras providências; tendo pareceres: da 
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio 
Ambiente e Minoras, pela aprovação, com 
emenda (relator: DEP. RONALDO VASCON-
CELLOS); da Comissão de Agricultura e Po-
lítica Rural, pela aprovação, com substitutivo 
(relator: DEP. JOÃO TOTA); e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa deste e da Emenda da Comissão 
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e 
Minorias, nos termos do Substitutivo da Co-
missão de Agricultura e Política Rural, com 
subemendas (relator: DEP. VILSON COVATTI).

Despacho: Às Comissões de Defesa 
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias; 
Agricultura e Política Rural e Constituição e 
Justiça e de Cidadania.

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

O presente projeto de lei tem por finalidade proibir 
a pesca com qualquer tipo de rede, em todo o território 
nacional, por pescadores amadores, durante o período 
de três anos, a contar da publicação da lei.

O projeto determina, ainda, que os infratores terão 
suas redes e todo o material de pesca apreendidos de-
finitivamente e, estabelece que os casos de reincidência 
estarão sujeitos, adicionalmente, à multas de 100 UFIRs.

Distribuído para exame de mérito à Comissão de 
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias e 
à Comissão de Agricultura e Política Rural, o projeto 
recebeu dos referidos órgãos técnicos parecer favo-
rável à sua aprovação nos termos do substitutivo e 
emendas apresentados. 

II – Voto do Relator

A esta Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania cumpre examinar os aspectos de constitu-
cionalidade, juridicidade, técnica legislativa e redação 
da proposição, nos termos do art. 32, IV, alínea a, do 
Regimento Interno da Casa. 
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Trata-se de matéria pertinente à competência 
legislativa da União e às atribuições normativas do 
Congresso Nacional, encontrando-se o projeto for-
malmente abrigado pelos artigos 24, inciso VI, e 48, 
caput, ambos da Constituição Federal. Não havendo 
reserva de iniciativa sobre o tema, revela-se legítima 
sua apresentação por parte de parlamentar, de acordo 
com a competência geral prevista no art. 61, caput, do 
mesmo texto constitucional. 

No que tange aos aspectos de juridicidade, es-
tamos propondo emenda a fim de corrigir o valor da 
multa imposta aos infratores, uma vez que a UFIR foi 
extinta a partir de 1º da janeiro de 2001, conforme dis-
posto no art. 29, § 3º da Medida Provisória nº 1.973, 
de 26/10/2000. O valor da UFIR, àquela data, era de 
R$ 1,0641.

Quanto aos aspectos de técnica legislativa e 
de redação, a emenda apresentada ao mesmo tem-
po que corrige o valor da multa, o traz grafado por 
extenso nos termos da Lei Complementar nº 95, de 
1998, com a redação dada pela Lei Complementar 
nº 107, de 2001.

Deve-se, ainda, suprimir o art. 4º do projeto e 
do substitutivo, pois contém cláusula de revogação 
genérica, vedada pela já referida Lei Complementar 
nº 95/98. 

Isto posto, nosso voto é no sentido da constitucio-
nalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e redação 
do Projeto de Lei nº 1.664, de 1999, e da emenda da 
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambien-
te e Minorias, tudo na forma do substitutivo aprovado 
pela à Comissão de Agricultura e Política Rural, com 
as emendas ora apresentadas. 

Sala da Comissão, 16 de fevereiro de 2011. –  
Deputado Vilson Covatti, Relator, PP/RS.

EMENDA Nº

Dê ao art. 2° do substitutivo a seguinte redação:

“Art. 2º Os infratores desta lei terão suas 
redes, tarrafas ou punçá e todo o material de 
pesca apreendidos definitivamente.”

Sala da Comissão, 16 de fevereiro de 2011. –  
Deputado Vilson Covatti, Relator, PP/RS.

EMENDA Nº

Dê ao parágrafo único do art. 3° do substitutivo 
a seguinte redação:

“Parágrafo único. A multa, de que trata 
este artigo, será única para cada infrator no 
valor de cem reais, cada uma.”

Sala da Comissão, 16 de fevereiro de 2011. –  
Deputado Vilson Covatti, Relator, PP/RS.

EMENDA Nº

Suprima-se o art. 4º do substitutivo ao projeto de 
lei em epígrafe.

Sala da Comissão, 16 de fevereiro de 2011. –  
Deputado Vilson Covatti, Relator, PP/RS.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou, 
contra os votos dos Deputados jutahy Junior, Cesar 
Colnago e Nelson Marchezan Junior, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto 
de Lei nº 1.664-B/1999 e da Emenda da Comissão de 
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, nos 
termos do Substitutivo da Comissão de Agricultura, Pe-
cuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, com 
3 subemendas, de acordo com o Parecer do Relator, 
Deputado Vilson Covatti. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
João Paulo Cunha – Presidente, Vicente Candido e 
Cesar Colnago – Vice-Presidentes, Alessandro Molon, 
Almeida Lima, Anthony Garotinho, Antonio Bulhões, 
Arnaldo Faria de Sá, Delegado Protógenes, Dr. Grilo, 
Edson Silva, Eduardo Cunha, Esperidião Amin, Fábio 
Ramalho, Fabio Trad, Félix Mendonça Júnior, Henrique 
Oliveira, Jilmar Tatto, João Campos, João Paulo Lima, 
Jorginho Mello, Jutahy Junior, Luiz Carlos, Luiz Couto, 
Marçal Filho, Marcos Medrado, Maurício Quintella Les-
sa, Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça 
Filho, Onyx Lorenzoni, Osmar Serraglio, Paes Landim, 
Pastor Marco Feliciano , Ricardo Berzoini, Roberto 
Teixeira, Ronaldo Fonseca, Rubens Otoni, Vieira da 
Cunha, Vilson Covatti, Wilson Filho, Arolde de Olivei-
ra, Assis Carvalho, Chico Lopes, Cida Borghetti, Fábio 
Faria, Francisco Escórcio, Gabriel Chalita, Gonzaga 
Patriota, Laurez Moreira, Leandro Vilela, Márcio Ma-
cêdo, Nelson Marchezan Junior, Sandro Alex e Sérgio 
Barradas Carneiro. 

Sala da Comissão, 2 de agosto de 2011. – De-
putado João Paulo Cunha, Presidente.

SUBEMENDA Nº 01  
ADOTADA PELA CCJC AO  

SUBSTITUTIVO DA CAPADR AO  
PROJETO DE LEI Nº 1.664-B, DE 1999

Dê ao art. 2° do substitutivo a seguinte redação:

“Art. 2º Os infratores desta lei terão suas 
redes, tarrafas ou punçá e todo o material de 
pesca apreendidos definitivamente.”

Sala da Comissão, 2 de agosto de 2011. – De-
putado João Paulo Cunha, Presidente.
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SUBEMENDA Nº 02  
ADOTADA PELA CCJC AO  

SUBSTITUTIVO DA CAPADR AO  
PROJETO DE LEI Nº 1.664-B. DE 1999

Dê ao parágrafo único do art. 3° do substitutivo 
a seguinte redação:

“Parágrafo único. A multa, de que trata 
este artigo, será única para cada infrator no 
valor de cem reais, cada uma.”

Sala da Comissão, 2 de agosto de 2011. – De-
putado João Paulo Cunha, Presidente.

SUBEMENDA Nº 03  
ADOTADA PELA CCJC AO  

SUBSTITUTIVO DA CAPADR AO 
 PROJETO DE LEI Nº 1.664-B. DE 1999

Suprima-se o art. 4º do substitutivo ao projeto de 
lei em epígrafe.

Sala da Comissão, 2 de agosto de 2011. – De-
putado João Paulo Cunha, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 5.071-A, DE 2001 
(Do Senado Federal) 

PLS nº 133/97 
Ofício nº 940/01 (SF)

Autoriza a criação de Distrito Agrope-
cuário no Município de Cantá, no Estado de 
Roraima, e dá outras providências; tendo 
pareceres: da Comissão da Amazônia e de 
Desenvolvimento Regional, pela aprovação 
(Relator: Deputado Airton Cascavel); da Co-
missão de Agricultura e Política Rural, pela 
aprovação (Relator: Deputado Almir Sá); e 
da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, pela inconstitucionalidade 
(Relator: Deputado Gonzaga Patriota)

Despacho: às Comissões de Amazônia e 
Desenvolvimento Regional; Agricultura e Política 
Rural e Constituição e Justiça e de Cidadania.

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

Publicação dos pareceres das Comissões da Ama-
zônia e de Desenvolvimento Regional; De Agricul-
tura e Política Rural e de Constituição e Justiça e 
de Cidadania 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE  
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

I – Relatório

O Projeto de Lei em epígrafe, do Senado Fede-
ral, autoriza a criação, pelo Poder Executivo, do Dis-

trito Agropecuário de Cantá, no Estado de Roraima, 
destinado a sediar atividades de agropecuária, colo-
nização, turismo, mineração, pesquisas e áreas de 
preservação, dentre outras.

O mencionado Distrito objetiva a criação de um 
pólo de desenvolvimento e o aumento da oferta de ali-
mentos para Roraima e Amazônia Ocidental.

Caberá ao Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, através da SUFRAMA – Superintendência 
da Zona Franca de Manaus, o estabelecimento de nor-
mas e diretrizes que nortearão a seleção e avaliação 
de projetos que pretendam investir na região.

A matéria foi distribuída para apreciação nas Co-
missões da Amazônia e de Desenvolvimento Regio-
nal, de Agricultura e Política Rural, e de Constituição 
e Justiça e de Redação.

Decorrido o prazo regimental, não foram apre-
sentadas emendas ao Projeto.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Inspirado no modelo adotado no Estado do Ama-
zonas, implantado ao longo de diversas rodovias, a pro-
posição aqui relatada objetiva concentrar investimentos 
e apoio de organismos governamentais visando atrair 
inversões da iniciativa privada, maximizar o aproveita-
mento dos recursos naturais e aumentar o excedente 
da oferta de alimentos destinados aos mercados de 
Roraima e Amazônia Ocidental.

Esse procedimento acarretará, ainda, redução do 
custo da oferta dos serviços oficiais e de produção e co-
mercialização dos projetos privados, a exemplo do que 
ocorre com os distritos industriais existentes no país.

Finalmente, a expectativa é de que, com as parce-
rias dos governos estadual e municipais, as facilidades 
e iniciativas de fomento daí decorrentes concorrerão 
sobremaneira para diversificar a economia regional, 
com projetos nas áreas de turismo e mineração, en-
tre outros.

Ante o exposto, voto pela aprovação do Projeto 
de Lei nº 5.071, de 2001.

Sala da Comissão, de de 2001. – Deputado Air-
ton Cascavel, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão da Amazônia e de Desenvolvimento 
Regional, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, 
o Projeto de Lei nº 5.071/2001, nos termos do parecer 
do relator, Deputado Airton Cascavel.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eurípedes Miranda, Alceste Almeida, Anivaldo Vale, 
Átila Lins, Babá, Danilo de Castro, Josué Bengtson, 
Jurandil Juarez, Raimundo Santos, Ricarte de Freitas, 
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Sérgio Carvalho e Vanessa Grazziotin, Titulares; Anto-
nio Feijão, Asdrubal Bentes, Avenzoar Arruda, Confúcio 
Moura e Sérgio Barcellos, Suplentes.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001. – 
Deputado Eurípedes Miranda, 1º Vice-Presidente.

COMISSÃO DE AGRICULTURA  
E POLÍTICA RURAL

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 5.071-A, do Senado Federal, 
autoriza o Poder Executivo a criar um distrito agrope-
cuário no Município de Cantá, no Estado de Roraima, 
com o objetivo de estimular o desenvolvimento, entre 
outras, das seguintes atividades: agropecuária, colo-
nização, turismo, mineração e pesquisas. O distrito 
agropecuário poderá ainda sediar áreas de preserva-
ção ambiental.

Caberá ao Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, por meio da SUFRAMA – Superintendência 
da Zona Franca de Manaus, definir as normas e diretri-
zes que nortearão a seleção e a avaliação de projetos 
de investimentos no distrito.

O Projeto foi distribuído às Comissões da Ama-
zônia e de Desenvolvimento Regional; de Agricultura e 
Política Rural; e de Constituição e Justiça e de Reda-
ção (art. 54). Na primeira comissão de mérito, o projeto 
foi aprovado, nos termos do parecer do Relator, sem 
emendas, em 21 de novembro de 2001.

É o Relatório.

II – Voto do Relator

O distrito agropecuário que se pretende criar tem 
por objetivo concentrar investimentos governamentais 
numa determinada região de forma a torná-la mais 
atraente a inversões privadas. O pressuposto básico 
é o de que, dada a presença de “economias externas”, 
vários projetos desenvolvidos simultaneamente em uma 
mesma região serão economicamente viáveis, quando 
esses mesmos projetos, se considerados isoladamente, 
seriam inviáveis. Nossa expectativa é que a criação do 
distrito preconizado facilite o aproveitamento de recur-
sos naturais da região para o aumento da produção 
agropecuária, assim como para o desenvolvimento do 
turismo e da mineração.

Ante o exposto, voto pela aprovação do Projeto 
de Lei nº 5.071-A, de 2001.

Sala da Comissão, 25 de março de 2002. – De-
putado Almir Sá.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Agricultura e Política Rural, em 
reunião ordinária realizada hoje, opinou pela aprova-
ção do PL nº 5.071-A/01, nos termos do parecer do 

Relator, Deputado Almir Sá, com a abstenção dos De-
putados Nilson Mourão, José Pimentel, João Grandão 
e Adão Pretto. O Deputado João Grandão apresentou 
voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Waldemir Moka – Presidente em exercício, Roberto 
Pessoa – 3º Vice-Presidente, Adão Pretto, Agnaldo Mu-
niz, Almir Sá, Anivaldo Vale, Antônio Jorge, Armando 
Abílio, Augusto Nardes, Carlos Batata, Carlos Dunga, 
Cleonâncio Fonseca, Confúcio Moura, Dilceu Sperafico, 
Dr. Benedito Dias, Eujácio Simões, Félix Mendonça, 
Francisco Coelho, Gervásio Silva, Gessivaldo Isaias, 
Giovanni Queiroz, Hugo Biehl, João Grandão, João Ma-
tos, João Pizzolatti, João Tota, Joaquim Francisco, Joel 
de Hollanda, José Carlos Elias, José Pimentel, Josué 
Bengtson, Júlio Semeghini, Luis Carlos Heinze, Mar-
celo Castro, Moacir Micheletto, Nelson Meurer, Nilson 
Mourão, Odílio Balbinotti, Paulo Braga, Paulo Mourão, 
Romel Anizio, Ronaldo Caiado, Saulo Pedrosa, Silas 
Brasileiro, Telmo Kirst, Themístocles Sampaio, Werner 
Wanderer, Wilson Santos e Xico Graziano.

Sala da Comissão, 8 de maio de 2002. – Deputado 
Waldemir Moka – PMDB/MS, Presidente em exercício.

Voto em separado

Esse é um projeto extremamente complexo e 
abrangente e incide sobre uma competência do Po-
der Executivo. De um lado, sabemos que não se pode 
autorizar o Executivo a executar qualquer ação que já 
é autorizado pela Constituição. Por outro, sua comple-
xidade é incrementada a partir do momento que não 
há um conceito sobre “Distrito Agropecuário”. Portan-
to, se aprovássemos esse PL, estaríamos “assinando 
um cheque em branco”. Nesse sentido, nosso voto é 
contrário ao relatório.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2002. – De-
putado João Grandão (PT/MS).

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO  
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

I – Relatório

O projeto de lei em exame, de autoria do Senado 
Federal, visa a autorizar o Poder Executivo Federal a 
criar, no Município de Cantá, no Estado de Roraima, 
Distrito Agropecuário “destinado a desenvolver, prefe-
rencialmente, atividades de agropecuária, colonização, 
turismo ecológico, mineração e áreas institucionais 
para preservação e pesquisas”.

O projeto foi distribuído, para apreciação de mé-
rito, às Comissões da Amazônia e Desenvolvimento 
Regional e de Agricultura e Política Rural, recebendo 
em ambas parecer favorável.
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A matéria foi encaminhada a esta Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania para apreciação 
de sua constitucionalidade, juridicidade e técnica le-
gislativa, nos termos do art. 54 do Regimento Interno.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Em que pesem os bons propósitos desenvolvi-
mentistas do Senado Federal, lamentavelmente, cons-
tato que a proposição não reúne condições mínimas 
para prosperar. Verifico que quatro dos cinco artigos do 
projeto apresentam inconstitucionalidades insuperáveis.

O projeto em tela é semelhante ao Projeto de Lei 
nº 5.212, de 2001, relatado pelo Deputado José Edu-
ardo Cardoso, que concluiu pela inconstitucionalidade 
da proposição, sendo acompanhado pelos membros 
desta Comissão.

O art. 1º do Projeto colide frontalmente com a 
Súmula nº 1 deste Colegiado, que assim preceitua:

“Projeto de lei, de autoria de Deputado 
ou Senador que autoriza o Poder Executivo a 
tomar determinada providência que é de sua 
competência privativa, é inconstitucional”.

Não há como olvidar, entretanto, que há casos 
em que é permitido a tramitação de “projeto autoriza-
tivo”, nas hipóteses em que a própria Constituição ex-
pressamente prevê a autorização do Poder Legislativo. 
Fora esses casos, não há como o Legislativo autorizar 
o Executivo a realizar aquilo que a própria Constituição 
já lhe da competência para fazê-lo.

No caso, deparamo-nos com uma situação jurídica 
inteiramente anômala, eis que a autorização pretendida 
foge ao campo normativo federal. O Poder Executivo 
Federal não pode criar distritos municipais, como mui-
to bem elucidou o eminente Deputado José Eduardo 
Cardozo, em seu parecer, que passo a recordar:

“No que tange aos distritos municipais, o 
tema foi tratado no art. 30, inciso IV, da Cons�
tituição Federal, que outorga aos municípios 
competência para a sua criação, organização 
e supressão, observada a legislação estadual.

No mapa federativo traçado pela Lei 
Maior, ao Município é concedida autonomia 
administrativa, sendo sua estrutura e atribui�
ções organizadas ora por normas próprias, 
ora por leis estaduais. De acordo com essa 
repartição de competências entre os entes 
federativos, coube ao Município a responsa�
bilidade exclusiva de ordenação da cidade, a 
organização de seus serviços públicos locais 
e a proteção ambiental de sua área.

Conforme definição doutrinária, o distrito 
é uma área administrativa, sem autonomia po�
lítica e financeira, com alguns serviços públicos 
estaduais e municipais, assim descentralizados 
para melhor atendimento à população.

Vê�se, portanto, que a criação de distrito 
municipal é de competência privativa do Muni�
cípio, não cabendo à União impor ou regular 
a sua formação.”

Registre-se que tal matéria em nada se asse-
melha à formação de regiões administrativas para a 
execução de planos nacionais de desenvolvimento 
econômico e redução de desigualdades regionais. Tal 
faculdade concedida à União é prevista no art. 43 da 
Constituição Federal e que necessariamente envolve 
mais de um Estado da federação.

O art. 3º do projeto é inconstitucional, pois atribui 
ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
por meio da Suframa, a competência de fixar diretri-
zes e normas para a seleção e avaliação de projetos 
a serem implantados no Distrito. Tal proposição fere o 
Princípio da Separação de Poderes, invadindo a compe-
tência privativa do Presidente da República para emitir 
ordens de atuação aos Ministérios e demais órgãos 
da Administração Pública Federal.

Por fim, cabe assinalar a inconstitucionalidade 
do art. 4º do projeto, que estabelece prazo de noven-
ta dias para que Poder Executivo regulamente a lei 
projetada. Tal inconstitucionalidade, reiteradas vezes 
apontada nesta Comissão, encontra-se sob o ampa-
ro de entendimento jurisprudencial consolidado pelo 
Pretório Excelso, segundo o qual “é defeso ao Poder 
Legislativo assinalar prazo para que outro Poder exer�
ça atribuição que é de sua exclusiva competência.”

Por todo o exposto, não há como anuir à preten-
são de se criar distritos municipais por meio de leis 
federais. A matéria só poderá ser tratada pelos instru-
mentos normativos do próprio Município, revelando-se 
absolutamente inconstitucional a iniciativa legislativa 
dos membros do Congresso Nacional.

Pelas precedentes razões, manifesto meu voto 
pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 5.071, 
de 2001, restando prejudicada a análise dos demais 
aspectos pertinentes a esta Comissão.

Sala da Comissão, 20 de gosto de 2008. – De-
putado Gonzaga Patriota, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 5.071/2001, 
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Gonza-
ga Patriota.
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Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
João Paulo Cunha – Presidente, Vicente Candido e 
Cesar Colnago – Vice-Presidentes, Alessandro Molon, 
Almeida Lima, André Dias, Anthony Garotinho, Antonio 
Bulhões, Arnaldo Faria de Sá, Bonifácio de Andrada, 
Brizola Neto, Carlos Bezerra, Danilo Forte, Delegado 
Protógenes, Dr. Grilo, Edson Silva, Eduardo Cunha, 
Esperidião Amin, Evandro Milhomen, Fabio Trad, Fé-
lix Mendonça Júnior, Henrique Oliveira, Jilmar Tatto, 
João Campos, João Paulo Lima, Jorginho Mello, José 
Mentor, Jutahy Junior, Luiz Carlos, Luiz Couto, Mar-
çal Filho, Marcos Medrado, Maurício Quintella Lessa, 
Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça 
Filho, Nelson Pellegrino, Odair Cunha, Onyx Lorenzoni, 
Osmar Serraglio, Pastor Marco Feliciano, Paulo Maluf, 
Ricardo Berzoini, Roberto Teixeira, Ronaldo Fonseca, 
Rubens Otoni, Sandra Rosado, Solange Almeida, Viei-
ra da Cunha, Vilson Covatti, Alexandre Leite, Arolde 
de Oliveira, Cleber Verde, Gean Loureiro, Gonzaga 
Patriota, José Nunes, Leandro Vilela, Márcio Reinaldo 
Moreira, Nilton Capixaba, Sandro Alex e Sarney Filho.

Sala da Comissão, 3 de agosto de 2011. – De-
putado João Paulo Cunha, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 7.367-A, DE 2002 
(Da Comissão de Legislação Participativa) 

Sugestão nº 35/2002

Altera o parágrafo único do art. 14 da 
CLT, a fim de permitir que as entidades re-
presentativas de trabalhadores emitam a 
Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
tendo pareceres: Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público, pela 
aprovação, com substitutivo (relatora: DEP. 
MARIA HELENA); e da Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania, pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público (relator: DEP. GONZAGA PATRIOTA).

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; e Consti-
tuição e Justiça E de Cidadania (art. 54).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

Publicação dos Pareceres das Comissões de Tra-
balho, de Administração e Serviço Público e Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania Comissão de Tra-
balho, de Administração e Serviço Público

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 7.367, de 2002, é de autoria da 
Comissão de Legislação Participativa que, em reunião 

ordinária do dia 13 de novembro de 2002, aprovou o 
conteúdo da Sugestão nº 35, de 2002, da Associação 
Comunitária do Chonin de Cima, nos termos do pare-
cer do Relator, Deputado Aníbal Gomes.

A proposição visa permitir que as entidades re-
presentativas, por meio de convênio com o Ministério 
do Trabalho e Emprego, emitam Carteiras de Trabalho 
e Previdência Social.

A justificativa da Associação Comunitária Cho-
nin de Cima, ao encaminhar a sugestão, é de que as 
pessoas residentes em distritos e zonas rurais são, 
na maioria, trabalhadores rurais que encontram difi-
culdades para requererem a CTPS, a fim de saírem 
do mercado informal de trabalho. A solução para o 
problema estaria na possibilidade de as entidades 
representativas de distritos e zonas rurais emitirem 
tal documento.

É o relatório.

II – Voto da Relatora

Hoje a Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS), de acordo com o art. 14 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, é emitida pelas Delegacias Regionais 
do Trabalho e Emprego (DRTE) ou mediante convê-
nio, pelos órgãos federais, estaduais e municipais da 
administração pública direta ou indireta. 

Todavia, inexistindo convênio com os re-
feridos órgãos, a emissão da CTPS poderá ser 
realizada pelos sindicatos mediante convênio.

Apesar de uma grande quantidade de órgãos 
públicos e de sindicatos profissionais estar autorizada 
a emitir a CTPS, entendemos também que essa per-
missão possa ser estendida a outras entidades repre-
sentativas de determinados setores representativos 
da sociedade, como as associações, a exemplo da 
Associação Comunitária do Chonin de Cima, quando 
os postos de atendimento (DRTE, órgãos estaduais 
e municipais) estiverem localizados a uma distância 
considerável das comunidades, inviabilizando o acesso 
da população ao documento.

No entanto entendemos que o projeto merece 
reparos na medida em que a expressão usada no 
projeto – entidades representativas de trabalhadores 
– se confunde com a figura dos sindicatos que, atu-
almente, já são autorizados a emitir a CTPS. Nesse 
caso, sugerimos que essa permissão seja concedida 
às associações comunitárias legalmente constituída.

Ante o exposto, somos pela aprovação do Pro-
jeto de Lei nº 7.367, de 2002, na forma do substitu-
tivo anexo.

Sala da Comissão, 4 de agosto de 2003. – De-
putada Maria Helena, Relatora.
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SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI Nº 7.367, DE 2002 

Altera o parágrafo único do art. 14 da 
CLT, a fim de permitir que as associações co-
munitárias legalmente constituídas emitam 
a Carteira de Trabalho e Previdência Social. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Esta lei visa alterar o parágrafo único do 

art. 14 da Consolidação das Leis do Trabalho, a fim de 
permitir que as associações comunitárias legalmente 
constituídas possam emitir a Carteira de Trabalho e 
Previdência Social.

Art. 2º O parágrafo único do art. 14 da Consoli-
dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 14.  ................................................
Parágrafo único. Inexistindo convênio com 

os órgãos indicados ou na inexistência destes, 
poderá ser admitido convênio, para o mesmo 
fim, com sindicatos ou associações comuni-
tárias legalmente constituídas.” (NR)

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala da Comissão, 4 de agosto de 2003. – De-
putada Maria Helena, Relatora.

III – Parecer da Comissão

 A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, 
opinou unanimemente pela aprovação, com substitu-
tivo, do Projeto de Lei nº 7.367/2002, nos termos do 
parecer da Relatora, Deputada Maria Helena.

 Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Sandro Mabel e Adauto Pereira – Vice-Presidentes, 
Daniel Almeida, Dra. Clair, Isaías Silvestre, José Múcio 
Monteiro, Jovair Arantes, Leonardo Picciani, Luciano 
Castro, Luiz Antonio Fleury, Milton Cardias, Paulo Ro-
cha, Ricardo Rique, Vanessa Grazziotin, Vicentinho, 
Washington Luiz, Alceu Collares, Ann Pontes, Anto-
nio Nogueira, Júlio Delgado, Laura Carneiro, Sandes 
Júnior e Welinton Fagundes.

 Sala da Comissão, 10 de setembro de 2003. – 
Deputado Sandro Mabel, Vice-Presidente no exercício 
da Presidência.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 7.367, DE 2002

Altera o parágrafo único do art. 14 da 
CLT, a fim de permitir que as associações 

comunitárias legalmente constituídas emi-
tam a Carteira de Trabalho e Previdência 
Social. 

O Congresso Nacional decreta: 
1. Esta lei visa alterar o parágrafo único do art. 

14 da Consolidação das Leis do Trabalho, a fim de 
permitir que as associações comunitárias legalmente 
constituídas possam emitir a Carteira de Trabalho e 
Previdência Social. 

2. O parágrafo único do art. 14 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 14.  ................................................
Parágrafo único. Inexistindo convênio com 

os órgãos indicados ou na inexistência destes, 
poderá ser admitido convênio, para o mesmo 
fim, com sindicatos ou associações comuni-
tárias legalmente constituídas.” (NR) 

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2003. – 
Deputado Sandro Mabel, Vice-Presidente noexercício 
da Presidência.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO  
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 7.367, de 2002, de autoria 
da Comissão de Legislação Participativa, visa alterar 
o parágrafo único do art. 14 da CLT, a fim de permitir 
que as entidades representativas de trabalhadores 
emitam a Carteira de Trabalho e Previdência Social.

A presente proposição foi formulada, inicialmente, 
pela Associação do Chonin de Cima – Distrito de Go-
vernador Valadares – MG, na Comissão de Legislação 
Participativa, recebendo a denominação de Sugestão 
Legislativa nº. 35, de 2002.

A sugestão foi aprovada unanimemente pela 
Comissão de Legislação Participativa, em reunião 
ordinária realizada no dia 13 de novembro de 2002, 
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Aníbal 
Gomes, sendo assim convertida no Projeto de Lei nº. 
7.367, de 2002.

Em seguida, o projeto foi aprovado também de 
forma unânime pela Comissão de Trabalho, de Ad-
ministração e Serviço Público – CTASP, em reunião 
ordinária realizada no dia 10 de janeiro de 2003, com 
Substitutivo, nos termos do Parecer da Relatora, De-
putada Maria Helena.

É o relatório.
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II – Voto do Relator

Trata-se de proposição, na forma de sugestão, 
cuja iniciativa coube à sociedade civil por meio da As-
sociação do Chonin de Cima, de Governador Valada-
res, Minas Gerais, sendo viabilizada pela Comissão de 
Legislação Participativa – CLP. Constitui-se esse órgão 
técnico em um instrumento de que dispõe o Parlamento 
para que os cidadãos brasileiros possam, diretamen-
te, participar da produção de normas que integrarão 
o ordenamento jurídico do País, de acordo com suas 
demandas e necessidades, contribuindo para tornar 
mais democrático o processo legislativo.

Assim, no curso da tramitação regimental dessa 
iniciativa popular, cabe-nos, nesta oportunidade, apre-
ciar a constitucionalidade, a juridicidade e a técnica 
legislativa tanto do Projeto de Lei nº. 7.367, de 2002, 
de autoria da Comissão de Legislação Participativa, 
quanto do Substitutivo apresentado ao projeto, apro-
vado pela CTASP.

Nessas duas proposições, estão obedecidas as 
normas constitucionais cujo exame compete a esta 
Comissão:

Competência legislativa da União (art. 
22, inciso I);

Atribuição do Congresso Nacional, com 
posterior pronunciamento do Presidente da 
República (art. 48); e

Legitimidade da iniciativa concorrente 
(art. 61, caput).

A técnica legislativa do Projeto de Lei nº. 7.367, 
de 2002, não merece reparos. Quanto ao Substitutivo 
aprovado pela CTASP, chamamos à atenção para que, 
na redação final, seja corrigida a formatação relativa 
aos artigos 1º e 2º, procedida pela CTASP (fls. 28).

Diante do exposto, somos pela constitucionalida-
de, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de 
Lei nº 7.367, de 2002 e do Substitutivo apresentado a 
ele, aprovado pela CTASP.

Sala da Comissão, 7 de julho de 2009. – Depu-
tado Gonzaga Patriota, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opi-
nou, contra os votos dos Deputados Luiz Couto , 
João Paulo Lima e Alessandro Molon, pela consti-
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do 
Projeto de Lei nº 7.367/2002 e do Substitutivo da 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, nos termos do Parecer do Relator, Deputa-
do Gonzaga Patriota. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
João Paulo Cunha – Presidente, Vicente Candido e 
Cesar Colnago – Vice-Presidentes, Alessandro Molon, 
Almeida Lima, Anthony Garotinho, Antonio Bulhões, 
Arnaldo Faria de Sá, Delegado Protógenes, Dr. Grilo, 
Edson Silva, Eduardo Cunha, Esperidião Amin, Fábio 
Ramalho, Fabio Trad, Félix Mendonça Júnior, Henrique 
Oliveira, Jilmar Tatto, João Campos, João Paulo Lima, 
Jorginho Mello, Jutahy Junior, Luiz Carlos, Luiz Couto, 
Marçal Filho, Marcos Medrado, Maurício Quintella Les-
sa, Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça 
Filho, Onyx Lorenzoni, Osmar Serraglio, Paes Landim, 
Pastor Marco Feliciano , Ricardo Berzoini, Roberto 
Teixeira, Ronaldo Fonseca, Rubens Otoni, Vieira da 
Cunha, Vilson Covatti, Wilson Filho, Arolde de Olivei-
ra, Assis Carvalho, Chico Lopes, Cida Borghetti, Fábio 
Faria, Francisco Escórcio, Gabriel Chalita, Gonzaga 
Patriota, Laurez Moreira, Leandro Vilela, Márcio Ma-
cêdo, Nelson Marchezan Junior, Sandro Alex e Sérgio 
Barradas Carneiro. 

Sala da Comissão, 2 de agosto de 2011. – De-
putado João Paulo Cunha, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.574-C, DE 2009 
(Do Poder Executivo) 

Mensagem nº 1.033/08 
Aviso nº 1.234/08 – C. Civil

Dá nova redação ao art. 2º da Lei nº 
4.319, de 16 de março de 1964, que cria o 
Conselho de Defesa dos Direitos da Pes-
soa Humana – CDDPH; tendo pareceres: da 
Comissão de Direitos Humanos e Minorias, 
pela aprovação, com emenda (relator: DEP. 
PEDRO WILSON); da Comissão de Traba-
lho, de Administração e Serviço Público, 
pela aprovação deste e da emenda da Co-
missão de Direitos Humanos e Minorias 
(relator: DEP. GLADSON CAMELI); e da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade, técnica legislativa e, no mérito, 
pela aprovação deste, com substitutivo, e 
pela rejeição das emendas apresentadas 
na Comissão e da Emenda da Comissão 
de Direitos Humanos e Minorias (relator: 
DEP. LUIZ COUTO).

Despacho: Às Comissões de Direitos Hu-
manos e Minorias; Trabalho, de Administração 
e Serviço Público; e Constituição e Justiça e 
de Cidadania (mérito e art. 54, RICD). 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
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Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

EMENDA AO  
PROJETO Nº 1, DE  2011

Altera-se a redação do caput do artigo 2°, bem 
como o seu inciso I, que passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 2º O Conselho de Defesa dos Direi-
tos da Pessoa Humana – CDDPH será com-
posto por vinte e oito conselheiros titulares, 
distribuídos da seguinte forma:

I – representantes de entes públicos:
a) Secretário Especial dos Direitos Hu-

manos;
b) Procurador-Geral da República;
c) Presidente da Comissão de Direitos 

Humanos da Câmara dos Deputados;
d) Presidente da Comissão de Direitos 

Humanos do Senado Federal;
e) Líder da Maioria na Câmara dos De-

putados ou seu representante;
f) Líder da Minoria na Câmara dos De-

putados ou seu representante;
g) Líder da Maioria no Senado Federal 

ou seu representante;
h) Líder da Minoria no Senado Federal 

ou seu representante;
i) um de entidades de magistrados;
j) um do Ministério das Relações Exte-

riores;
l) um do Ministério da Justiça;
m) um da Polícia Federal;
n) um da Defensoria Pública da União; 
o) Presidente do Conselho Nacional dos 

Comandantes Gerais das Polícias Militares e 
Corpos de Bombeiros Militares do Brasil ou 
seu representante; e

p) Presidente do Conselho Nacional dos 
Chefes de Polícia ou seu representante.”

Justificação

A inclusão dos representantes das Polícias Mili-
tares e Polícias Civis corresponde aos anseios dessas 
instituições, uma vez que são responsáveis pela aplica-
ção dos direitos da pessoa humana no cotidiano. Urge 
a necessidade de participação dessas entidades não 
só pela proximidade com a comunidade, mas, também 
pela proximidade com o que há de mais atual na for-
mulação dos direitos em defesa da pessoa humana. 

As Polícias Estaduais mantêm em seus currículos 
de formação profissional disciplinas voltadas aos direi-
tos da pessoa humana; há, também, que se ressaltar 

que as Polícias Estaduais atuam na linha de frente no 
combate à criminalidade e deve, sempre, atuar atenta 
aos ditames legais, observando os direitos fundamen-
tais da pessoa humana, resultando disso, um legítimo 
interesse na participação do Conselho de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Humana.

Em razão dos argumentos apresentados, peço 
apoio dos nobres pares para que a presente emenda 
seja aprovada, a fim de contribuir com os anseios da 
sociedade em propiciar a criação de um Conselho de 
Defesa dos Direitos Humanos que atue com ampla 
participação de todos os segmentos da sociedade. 

Sala da Comissão, – Deputado Hugo Leal, PSC/RJ.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 2, DE 2011

Altera-se a redação do“caput do artigo 2°, bem 
como o seu inciso II, que passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 2º O Conselho de Defesa dos Direi-
tos da Pessoa Humana – CDDPH será com-
posto por vinte e seis conselheiros titulares, 
distribuídos da seguinte forma:

II – representantes da sociedade civil:
a) um da Ordem dos Advogados do Brasil;
b) um de entidades de magistrados;
c) um do Conselho Nacional dos Procu-

radores-Gerais de Justiça;
d) Presidente do Conselho Nacional dos 

Comandantes Gerais das Polícias Militares e 
Corpos de Bombeiros Militares do Brasil ou 
seu representante;

e) Presidente do Conselho Nacional dos 
Chefes de Polícia ou seu representante;

f) nove de organizações da sociedade 
civil de abrangência nacional e com atuação 
relacionada à defesa dos direitos humanos

Justificação

A inclusão dos representantes das Polícias Mi-
litares e Polícias Civis corresponde aos anseios des-
sas instituições, uma vez que são responsáveis pela 
aplicação dos direitos da pessoa humana no coti-
diano. Urge a necessidade de participação dessas 
entidades não só pela proximidade com a comuni-
dade, mas, também pela proximidade com o que há 
de mais atual na formulação dos direitos em defesa 
da pessoa humana. 

As Polícias Estaduais mantêm em seus currículos 
de formação profissional disciplinas voltadas aos direi-
tos da pessoa humana; há, também, que se ressaltar 
que as Polícias Estaduais atuam na linha de frente no 
combate à criminalidade e deve, sempre, atuar atenta 
aos ditames legais, observando os direitos fundamen-
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tais da pessoa humana, resultando disso, um legítimo 
interesse na participação do Conselho de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Humana.

Em razão dos argumentos apresentados, peço 
apoio dos nobres pares para que a presente emenda 
seja aprovada, a fim de contribuir com os anseios da 
sociedade em propiciar a criação de um Conselho de 
Defesa dos Direitos Humanos que atue com ampla 
participação de todos os segmentos da sociedade. 

Sala da Comissão, de 2011. – Deputado João 
Campos. 

I – Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Poder 
Executivo dá nova redação ao art. 2º da Lei n.º 4.319, 
de 16 de março de 1964, que cria o Conselho de Defesa 
dos Direitos da Pessoa Humana – CDDPH, alterando a 
composição do colegiado com a inclusão, na categoria 
de agentes públicos, dos ocupantes dos cargos de:

Secretário Especial dos Direitos Humanos;
Procurador-Geral da República; 
Presidente da Comissão de Direitos Hu-

manos da Câmara dos Deputados; 
Presidente da Comissão de Direitos Hu-

manos do Senado Federal; 
Líder da Maioria da Câmara dos Depu-

tados ou seu representante; 
Líder da Minoria da Câmara dos Depu-

tados ou seu representante; 
Líder da Maioria do Senado Federal ou 

seu representante; 
Líder da Minoria do Senado Federal ou 

seu representante; 
um representante de entidades de ma-

gistrados; 
um do Ministério das Relações Exterio-

res; um do Ministério da Justiça; 
um da Polícia Federal; e 
um da Defensoria Pública da União.
Na condição de representantes da socie-

dade civil, a proposição acresce ao rol acima:
um da Ordem dos Advogados do Brasil; 
nove de organizações da sociedade ci-

vil de abrangência nacional e com atuação 
relacionada à defesa dos direitos humanos; e 

um do Conselho Nacional dos Promoto-
res-Gerais de Justiça.

Estabelece, mais, a proposição a forma de indi-
cação dos membros oriundos dos entes públicos bem 
como da eleição dos representantes da sociedade civil, 
de forma análoga à adotada pelo Conselho Nacional 

dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Con-
selho Nacional da Assistência Social.

O projeto de lei sob comento, tramitando sob re-
gime ordinário e sujeito à apreciação conclusiva pelas 
Comissões, foi distribuído às Comissões de Direitos 
Humanos e Minorias (CDHM) e de Trabalho de Admi-
nistração e de Serviço Público (CTASP), ambas para 
juízo de mérito.

Foi aprovado pela CDHM, nos termos do voto do 
Relator, com uma emenda de redação substituindo a 
expressão numérica constante do “caput” do art. 2º 
da proposição “... 26 (vinte e seis) conselheiros...” por 
“...24 (vinte e quatro) conselheiros”.

A CTASP, de igual forma, aprovou a proposição 
com a emenda da CDHM.

Nesta fase, o projeto de lei encontra-se sub-
metido à esta Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania para parecer, nos termos do art. 54 do 
R.I.C.D., sendo que, no prazo regimental, a ele foram 
apresentadas duas emendas.

A primeira emenda ao projeto, de n.º 1, de au-
toria do Deputado Hugo Leal inclui, dentre os entes 
públicos que comporiam o CDDPH, o Presidente do 
Conselho Nacional dos Comandantes Gerais das Po-
lícias Militares e Corpos dos Bombeiros Militares do 
Brasil ou seu representante assim como o Presidente 
do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia ou seu 
representante

A Emenda n.º 02/011, modificativa, de autoria do 
Deputado João Campos, procede de igual forma, po-
rém coloca aquelas autoridades referidas pela Emen-
da nº 1 na categoria de entidades da sociedade civil 
que integrariam o Conselho de Defesa dos Direitos da 
Pessoa Humana. 

É o relatório.

II – Voto do Relator

Dispõe o Regimento Interno da Câmara dos De-
putados, art. 32, IV, a, do RICD, que compete a esta 
CCJC manifestar-se quanto à constitucionalidade, ju-
ridicidade, regimentalidade e técnica legislativa e re-
dacional das proposições referenciadas. 

Quanto aos pré-requisitos indispensáveis ao trâmi-
te regular das proposições nesta Casa, merece registro 
que o projeto de lei vindo do Poder Executivo observa 
as exigências para o seu regular processamento. 

O mesmo não ocorre com as emendas modifi-
cativas a ele apresentadas nesta Comissão, vez que 
ambas se referem a titulares de cargos da área das 
Polícias Civil e Militar, bem como do Corpo de Bombei-
ros Militares que já integram o Conselho de Segurança, 
sendo pois despicienda a sua inclusão no colegiado 
que ora se analisa.
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Por outro lado, observo na composição do Con-
selho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana a 
ausência de uma entidade da sociedade civil, a Asso-
ciação Nacional dos Defensores Públicos, cuja inclusão 
é de suma importância.

Com efeito, são os integrantes dessa categoria 
funcional, em atuação não só na esfera da União – mas 
e principalmente na dos Estados e do Distrito Federal 
– os responsáveis pelas demandas de direito penal, 
execução penal, família e de violência doméstica aten-
didas pelas defensorias públicas destes entes federa-
tivos, vez que ali se verificam as maiores ocorrências 
criminais. Portanto, a participação do agente público 
que diretamente atua nessa área, é fundamental para 
a eficiência da proteção aos vitimados. Por tais razões, 
em sede de Substitutivo incluirei essa entidade dentre 
as que representam a sociedade civil.

Outrossim, quanto à técnica legislativa e reda-
cional o projeto original está a merecer correção para 
adequá-lo ao prescrito pela Lei Complementar n.º 
95/98, alterada pela Lei Complementar n.º 107/01, que 
“dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a 
consolidação das lei, conforme determina o parágrafo 
único do art. 59 da Constituição Federal, e estabele�
ce normas para a consolidação dos atos normativos 
que menciona”.

Face ao acima exposto, voto pela constituciona-
lidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto 
de Lei n.º 4.574, de 2009, e pela rejeição das Emen-
das da Comissão de Direitos Humanos e Minorias e 
da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
tudo na forma do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 11 de maio de 2011. – Depu-
tado Luiz Couto, Relator.

SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI Nº 4.574-B, DE 2009

Dá nova redação ao art. 2º da Lei n.º 
4.319, de 16 de março de 1964, que cria o 
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa 
Humana – CDDPH.

Art. 1º O art. 2º da Lei n.º 4.319, de 16 de mar-
ço de 1964, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º O Conselho de Defesa dos Direi-
tos da Pessoa Humana – CDDPH será com-
posto por vinte e cinco conselheiros titulares, 
distribuídos da seguinte forma:

I – representantes de entes públicos:
a) Secretário Especial dos Direitos Hu-

manos;
b) Procurador-Geral da República; 

c) Presidente da Comissão de Direitos 
Humanos e Minorias da Câmara dos Depu-
tados; 

d) Presidente da Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa do Se-
nado Federal; 

e) Líder da Maioria da Câmara dos De-
putados ou seu representante; 

f) Líder da Minoria da Câmara dos De-
putados ou seu representante; 

g) Líder da Maioria do Senado Federal 
ou seu representante; 

h) Líder da Minoria do Senado Federal 
ou seu representante; 

i) um representante de entidades de ma-
gistrados; 

j) um do Ministério das Relações Exte-
riores; 

l) um do Ministério da Justiça; 
m) um da Polícia Federal; e 
n) um da Defensoria Pública da União.
II – representantes da sociedade civil:
a) um da Ordem dos Advogados do Brasil; 
b) nove de organizações da sociedade 

civil de abrangência nacional e com atuação 
relacionada à defesa dos direitos humanos; 

c) um do Conselho Nacional dos Procu-
radores-Gerais de Justiça; e

d) um da Associação Nacional dos De-
fensores Públicos, ANADEP.

§ 1º Os representantes dos entes públicos e seus 
suplentes serão designados pelos respectivos Minis-
tros, chefes ou presidentes das instituições.

§ 2º Os representantes indicados na alínea “b” 
do inciso II e seus suplentes serão eleitos em encontro 
nacional para mandato de dois anos.

§ 3º O edital de convocação do encontro nacional 
a que se refere o § 2º será divulgado, pelo CDDPH ou 
pela Secretaria Especial de Direitos Humanos, sempre 
observando os princípios da ampla publicidade e da par-
ticipação plural dos diversos segmentos da sociedade.

§ 4º As hipóteses de perda ou substituição de 
mandato e as demais regras de funcionamento do 
CDDPH serão definidas em Regimento Interno.” (NR).

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, 11 de maio de 2011. – Depu-
tado Luiz Couto, Relator.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

Durante a discussão do parecer sobre a proposi-
ção em apreço, este Relator convenceu-se do acerto 
e da procedência de algumas sugestões oferecidas 
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por ilustres membros desta Comissão, com vistas ao 
aperfeiçoamento do texto do substitutivo apresentado.

Assim, acato tais Sugestões para apresentar, no 
prazo a que alude o art. 57, XI, do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, a redação do novo texto 
do substitutivo para apreciação deste Órgão Colegia-
do, cuja forma final encontra-se em anexo.

Mantenho, por fim, a conclusão do parecer ori-
ginal no sentido da constitucionalidade, juridicidade e 
boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº 4.574-B, de 
2009, nos termos do substitutivo ora ofertado.

Sala da Comissão, 8 de agosto de 2011. – De-
putado Luiz Couto, Relator.

SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI No 4.574-B, DE 2009

Dá nova redação ao art. 2º da Lei nº 
4.319, de 16 de março de 1964, que “cria o 
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa 
Humana – CDDPH”.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º da Lei n.º 4.319, de 16 de mar-

ço de 1964, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º O Conselho de Defesa dos Direi-
tos da Pessoa Humana – CDDPH será com-
posto por vinte e sete conselheiros titulares, 
distribuídos da seguinte forma:

I – representantes de entes públicos:
a) Secretário Especial dos Direitos Hu-

manos;
b) Procurador-Geral da República; 
c) Presidente da Comissão de Direitos 

Humanos e Minorias da Câmara dos Depu-
tados; 

d) Presidente da Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa do Se-
nado Federal; 

e) Líder da Maioria da Câmara dos De-
putados ou seu representante; 

f) Líder da Minoria da Câmara dos De-
putados ou seu representante; 

g) Líder da Maioria do Senado Federal 
ou seu representante; 

h) Líder da Minoria do Senado Federal 
ou seu representante; 

i) um representante de entidades de ma-
gistrados; 

j) um do Ministério das Relações Exte-
riores; 

l) um do Ministério da Justiça; 
m) um da Polícia Federal; 
n) um da Defensoria Pública da União.

II – representantes da sociedade civil:
a) um da Ordem dos Advogados do Brasil; 
b) dez de organizações da sociedade 

civil de abrangência nacional e com atuação 
relacionada à defesa dos direitos humanos; 

c) um do Conselho Nacional dos Procu-
radores-Gerais de Justiça; 

d) um da Associação Nacional dos De-
fensores Públicos – ANADEP;

e) um da Associação dos Delegados de 
Polícia do Brasil..

§ 1º Os representantes dos entes públicos e seus 
suplentes serão designados pelos respectivos Minis-
tros, chefes ou presidentes das instituições.

§ 2º Os representantes indicados na alínea “b” 
do inciso II e seus suplentes serão eleitos em encontro 
nacional para mandato de dois anos.

§ 3º O edital de convocação do encontro nacional 
a que se refere o § 2º será divulgado, pelo CDDPH ou 
pela Secretaria Especial de Direitos Humanos, sem-
pre observando os princípios da ampla publicidade 
e da participação plural dos diversos segmentos da 
sociedade.

§ 4º As hipóteses de perda ou substituição de 
mandato e as demais regras de funcionamento do 
CDDPH serão definidas em regimento interno.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, 8 de agosto de 2011. – De-
putado Luiz Couto, Relator.

III – Parecer da Comissão

 A Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, 
no mérito, pela aprovação, com substitutivo, do Proje-
to de Lei nº 4.574/2009, e, no mérito, pela rejeição da 
Emenda da Comissão de Direitos Humanos e Minorias 
e das emendas apresentadas nesta Comissão, nos 
termos do Parecer, com complementação, do Relator, 
Deputado Luiz Couto. O Deputado Arnaldo Faria de 
Sá apresentou voto em separado. 

 Estiveram presentes os Senhores Deputados:  
João Paulo Cunha – Presidente, Vicente Candido e 
Cesar Colnago – Vice-Presidentes, Alessandro Molon, 
Almeida Lima, Anthony Garotinho, Antonio Bulhões, 
Arnaldo Faria de Sá, Delegado Protógenes, Dr. Grilo, 
Edson Silva, Eduardo Cunha, Esperidião Amin, Fábio 
Ramalho, Fabio Trad, Félix Mendonça Júnior, Henrique 
Oliveira, Jilmar Tatto, João Campos, João Paulo Lima, 
Jorginho Mello, Jutahy Junior, Luiz Carlos, Luiz Couto, 
Marçal Filho, Marcos Medrado, Maurício Quintella Les-
sa, Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça 
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Filho, Onyx Lorenzoni, Osmar Serraglio, Paes Landim, 
Pastor Marco Feliciano , Ricardo Berzoini, Roberto 
Teixeira, Ronaldo Fonseca, Rubens Otoni, Vieira da 
Cunha, Vilson Covatti, Wilson Filho, Arolde de Olivei-
ra, Assis Carvalho, Chico Lopes, Cida Borghetti, Fábio 
Faria, Francisco Escórcio, Gabriel Chalita, Gonzaga 
Patriota, Laurez Moreira, Leandro Vilela, Márcio Ma-
cêdo, Nelson Marchezan Junior, Sandro Alex e Sérgio 
Barradas Carneiro. 

Sala da Comissão, 2 de agosto de 2011. – De-
putado João Paulo Cunha, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA CCJC  
AO PROJETO DE LEI No 4.574-B, DE 2009

Dá nova redação ao art. 2º da Lei nº 
4.319, de 16 de março de 1964, que “cria o 
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa 
Humana – CDDPH”.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º da Lei n.º 4.319, de 16 de mar-

ço de 1964, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º O Conselho de Defesa dos Direi-
tos da Pessoa Humana – CDDPH será com-
posto por vinte e sete conselheiros titulares, 
distribuídos da seguinte forma:

I – representantes de entes públicos:
a) Secretário Especial dos Direitos Hu-

manos;
b) Procurador-Geral da República; 
c) Presidente da Comissão de Direitos 

Humanos e Minorias da Câmara dos Depu-
tados; 

d) Presidente da Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa do Se-
nado Federal; 

e) Líder da Maioria da Câmara dos De-
putados ou seu representante; 

f) Líder da Minoria da Câmara dos De-
putados ou seu representante; 

g) Líder da Maioria do Senado Federal 
ou seu representante; 

h) Líder da Minoria do Senado Federal 
ou seu representante; 

i) um representante de entidades de ma-
gistrados; 

j) um do Ministério das Relações Exte-
riores; 

l) um do Ministério da Justiça; 
m) um da Polícia Federal; 
n) um da Defensoria Pública da União.
II – representantes da sociedade civil:
a) um da Ordem dos Advogados do Brasil; 

b) dez de organizações da sociedade 
civil de abrangência nacional e com atuação 
relacionada à defesa dos direitos humanos; 

c) um do Conselho Nacional dos Procu-
radores-Gerais de Justiça; 

d) um da Associação Nacional dos De-
fensores Públicos – ANADEP;

e) um da Associação dos Delegados de 
Polícia do Brasil..

§ 1º Os representantes dos entes públicos e seus 
suplentes serão designados pelos respectivos Minis-
tros, chefes ou presidentes das instituições.

§ 2º Os representantes indicados na alínea b do 
inciso II e seus suplentes serão eleitos em encontro 
nacional para mandato de dois anos.

§ 3º O edital de convocação do encontro nacional 
a que se refere o § 2º será divulgado, pelo CDDPH ou 
pela Secretaria Especial de Direitos Humanos, sempre 
observando os princípios da ampla publicidade e da par-
ticipação plural dos diversos segmentos da sociedade.

§ 4º As hipóteses de perda ou substituição de 
mandato e as demais regras de funcionamento do 
CDDPH serão definidas em regimento interno.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, 2 de agosto de 2011. – De-
putado João Paulo Cunha, Presidente.

VOTO EM SEPARADO

I – Relatório

O projeto de lei em apreço, de autoria do Po-
der Executivo dá nova redação ao artigo 2º da Lei nº 
4.319, de 16 de março de 1964, o qual cria o Con-
selho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana – 
CDDPH, alterando-se a composição do colegiado 
com a inclusão, na categoria de agentes públicos, dos 
ocupantes dos cargos de: 1) Secretário Especial dos 
Direitos Humanos; 2) Procurador-Geral da República; 
3) Presidente da Comissão de Direitos Humanos da 
Câmara dos Deputados; 4) Presidente da Comissão 
de Direitos Humanos do Senado Federal; 5) Líder da 
Maioria na Câmara dos Deputados ou seu represen-
tante; 6) Líder da Minoria na Câmara dos Deputados 
ou seu representante; 7) Líder da Maioria no Sena-
do Federal ou seu representante; 8) Líder da Minoria 
no Senado Federal ou seu representante; 9) um de 
entidades de magistrados; 10) um do Ministério das 
Relações Exteriores; 11) um do Ministério da Justiça; 
12) um da Polícia Federal; 13) um da Defensoria Pú-
blica da União; 14) um da Ordem dos Advogados do 
Brasil; 15) nove de organizações da sociedade civil 
de abrangência nacional e com atuação relacionada 
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à defesa dos direitos humanos; 16) um do Conselho 
Nacional dos Promotores-Gerais de Justiça.

O projeto de lei estabelece a forma de indicação 
dos membros oriundos dos entes públicos bem como 
da eleição dos representantes da sociedade civil.

O projeto está tramitando sob regime ordinário e 
sujeito à apreciação conclusiva pelas Comissões, sen-
do distribuído às Comissões de Direitos Humanos e 
Minorias (CDHM), de Trabalho de Administração e de 
Serviço Público (CTASP) e de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, todas para juízo de mérito.

Foi aprovado pela CDHM, nos termos do voto 
do Relator, com uma emenda de redação substituindo 
a expressão numérica constante do caput do art. 2º 
da proposição “... 26 (vinte e seis) conselheiros...” por 
“...24 (vinte e quatro) conselheiros”.

A CTASP, de igual forma, aprovou a proposição 
com a emenda da CDHM.

Nesta fase, o projeto de lei encontra-se sub-
metido à esta Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania para parecer, nos termos do art. 54 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, sendo 
que, no prazo regimental, a ele foram apresentadas 
duas emendas.

A Emenda de número “1”, de autoria do Deputado 
Hugo Leal inclui, dentre os entes públicos que compo-
riam o CDDPH, o Presidente do Conselho Nacional dos 
Comandantes Gerais das Polícias Militares e Corpos 
dos Bombeiros Militares do Brasil (CNCG-PM/CBM) ou 
seu representante assim como o Presidente do Con-
selho Nacional dos Chefes de Polícia Civil (CNCP) ou 
seu representante.

A Emenda número “2”, de autoria do Deputado 
João Campos, procede de igual forma, porém coloca 
aquelas autoridades referidas pela Emenda n.º 1 na ca-
tegoria de entidades da sociedade civil que integrariam 
o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana.

É o relatório.

II – Voto 

Dispõe o Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, art. 32, IV, a, do RICD, que compete a 
esta CCJC manifestar-se quanto à constitucionali-
dade, juridicidade, regimentalidade, técnica legis-
lativa e redacional, além do mérito das proposições 
referenciadas.

Ocorre que, a inclusão dos representantes das 
Polícias Militares e Polícias Civis, corresponde aos an-
seios dessas instituições, uma vez que são órgãos do 
Poder Público responsáveis pela aplicação dos direitos 
da pessoa humana no cotidiano de suas atividades. 
Em face disso, urge a necessidade de participação 
dessas entidades não só pela proximidade com a co-

munidade, mas, também, pela proximidade com o que 
há de mais atual na formulação dos direitos em defesa 
da pessoa humana.

Por outro turno, as Polícias Estaduais mantêm 
em seus currículos de formação profissional disci-
plinas voltadas aos direitos da pessoa humana. Há, 
também, que se ressaltar que as Polícias Estaduais 
atuam na linha de frente no combate à criminalidade 
e deve, sempre, atuar atenta aos ditames legais, ob-
servando, sobremaneira, os direitos fundamentais da 
pessoa humana, resultando disso, um legítimo interesse 
na participação do Conselho de Defesa dos Direitos 
da Pessoa Humana.

Sem margem para dúvidas, a inserção dessas 
categorias no Conselho de Defesa dos Direitos da 
Pessoa Humana aprimorará as atividades policiais de-
sempenhadas junto ao cidadão, permitindo um busca 
constante na satisfação dos direitos e garantias fun-
damentais.

Por outro lado, curial a modificação do posiciona-
mento do representante da “entidade dos magistrados”, 
recolocondo-a dentro do dispositivo destinado aos “re-
presentantes da sociedade civil”, uma vez considerada 
a natureza jurídica dessa entidade.

Outra alteração pertinente trata-se da substiui-
ção do termo “Procurador-Geral da República” por 
“Procuradoria Geral da República”, considerando que 
tal modificação atende a possibilidade do Procurador 
Geral da República ser representado por um membro 
daquele órgão. 

Por todo o exposto, meu voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legis-
lativa do Projeto de Lei n° 4574, de 2009 e no mérito 
pela sua aprovação, na forma do substitutivo que ora 
apresento.

Sala das Comissões, 8 de junho de 2011. – De-
putado Arnaldo Faria de Sá, PTB/SP.

SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI Nº 4.574-B, DE 2009

Dá nova redação ao artigo 2° da Lei 
no 4.319, de 16 de março de 1964, que cria 
o Conselho de Defesa dos Direitos da Pes-
soa Humana – CDDPH.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 2° da Lei no 4.319, de 16 de mar-

ço de 1964, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2° O Conselho de Defesa dos Direi-
tos da Pessoa Humana – CDDPH será compos-
to por trinta conselheiros titulares, distribuídos 
da seguinte forma:

I – representantes de entes públicos:
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a) Secretário Especial dos Direitos Hu-
manos;

b) Procuradoria Geral da República;
c) Presidente da Comissão de Direitos 

Humanos da Câmara dos Deputados;
d) Presidente da Comissão de Direitos 

Humanos do Senado Federal;
e) Líder da Maioria na Câmara dos De-

putados ou seu representante;
f) Líder da Minoria na Câmara dos De-

putados ou seu representante;
g) Líder da Maioria no Senado Federal 

ou seu representante;
h) Líder da Minoria no Senado Federal 

ou seu representante;
i) um do Ministério das Relações Exte-

riores;
j) um do Ministério da Justiça;
l) um da Polícia Federal; e
m) um da Defensoria Pública da União.
II – representantes da sociedade civil:
a) um da Ordem dos Advogados do Brasil;
b) nove de organizações da sociedade 

civil de abrangência nacional e com atuação 
relacionada à defesa dos direitos humanos; 

c) um do Conselho Nacional dos Promo-
tores-Gerais de Justiça;

d) um de entidades de magistrados;
e) um do Conselho Nacional de Coman-

dantes Gerais das Polícias Militares e Corpos 
de Bombeiros Militares; 

f) um do Conselho Nacional dos Chefes 
de Polícias Civis;

g) um da Associação dos Oficiais Milita-
res Estaduais do Brasil; e

h) um da Associação dos Delegados de 
Polícia do Brasil. 

§ 1° Os representantes dos entes públicos e seus 
suplentes serão designados pelos respectivos Minis-
tros, chefes, presidentes das instituições e associações.

§ 2° Os representantes indicados na alínea “b” 
do inciso II e seus suplentes serão eleitos em encontro 
nacional para mandato de dois anos.

§ 3° O edital de convocação do encontro nacional 
a que se refere o § 2° será divulgado, pelo CDDPH ou 
pela Secretaria Especial de Direitos Humanos, sempre 
observando os princípios da ampla publicidade e da par-
ticipação plural dos diversos segmentos da sociedade.

§ 4° As hipóteses de perda ou substituição de 
mandato e as demais regras de funcionamento do 
CDDPH serão definidas no regimento interno.” (NR)

Sala das sessões, 8 de junho de 2011. – Depu-
tado Arnaldo Faria de Sá, PTB/SP.

PROJETO DE LEI Nº 207-A, DE 2011 
(Do Sr. Sandes Júnior)

Cria o Cadastro Nacional de Veículos 
Roubados; tendo parecer da Comissão de 
Segurança Pública e Combate ao Crime Or-
ganizado, pela rejeição (relator: DEP. HUGO 
LEAL).

Despacho: Às Comissões de Seguran-
ça Pública e Combate ao Crime Organizado; 
Finanças e Tributação (Art. 54 RICD) e Consti-
tuição 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 Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado

I – Relatório

Versa o presente projeto de lei sobre a criação 
de um Cadastro Nacional de Veículos Roubados, com 
a intenção de reduzir as infrações penais referentes 
a veículos automotores. Os dados a serem incluídos 
nesse cadastro seriam marca e modelo, ano de fabri-
cação e ano do modelo, código Renavam, placa e nú-
mero de chassi. A alimentação da base de dados se 
daria mediante convênios entre a União e as unidades 
federadas, financiadas pelo Fundo Nacional de Segu-
rança Pública (FNSP), instituído pela Lei n. 10.201, de 
14 de fevereiro de 2001.

Na Justificativa, o ilustre autor argumenta que 
a disponibilidade de tais dados auxiliaria a atividade 
dos órgãos do sistema repressivo penal, sendo que o 
FNSP prevê o financiamento de ações dessa natureza. 

Apresentada em 8/2/2011, por despacho de 
28/2/2011 a proposição foi distribuída às Comissões 
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado 
(CSPCCO), de Finanças e Tributação (CFT) e de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), sujeita a apre-
ciação conclusiva, em regime de tramitação ordinária.

Decorrido o prazo regimental, não foi apresenta-
da qualquer emenda.

É o relatório.

II – Voto do Relator

A matéria em questão é pertinente por subordi-
nar-se à competência desta Comissão, nos termos do 
art. 32, inciso XV, alínea b e g do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados (RICD). 

Congratulamo-nos com o ilustre autor, pela inicia-
tiva, no intuito de coibir crimes envolvendo a subtração 
de veículos automotores. No mérito, porém, discorda-
mos da necessidade da inovação legal. 
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Verificamos, inicialmente, que a proposição re-
produz, in totum, o PL nº 3292/2008, arquivado por 
término de legislatura, de autoria do Deputado Celso 
Russomano, não reeleito. Referido projeto foi aprova-
do nesta Comissão na última legislatura, assim como 
na CFT, tendo sido rejeitado na Comissão de Viação 
e Transportes (CVT) e na CCJC.

O Decreto federal n. 6.138, de 28 de junho de 
2007, “institui, no âmbito do Ministério da Justiça, a 
Rede de Integração Nacional de Informações de Segu-
rança Pública, Justiça e Fiscalização – Rede Infoseg, 
e dá outras providências” (ementa), “com a finalidade 
de integrar, nacionalmente, as informações que se re-
lacionam com segurança pública, identificação civil e 
criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e 
defesa civil, a fim de disponibilizar suas informações 
para a formulação e execução de ações governamen-
tais e de políticas públicas federal, estaduais, distrital 
e municipais” (art. 1º). 

O Decreto prevê a faculdade de participar da 
Rede Infoseg “órgãos federais da área de segurança 
pública, controle e fiscalização, as Forças Armadas e 
os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público, 
e, mediante convênio, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios” (art. 2º). Dentre outros dados que 
constam da Rede Infoseg, está o referente a veículos 
automotores, conforme dispõe o art. 3º. 

Naturalmente os dados da Rede Infoseg têm 
caráter sigiloso (“acesso restrito dos usuários creden-
ciados”, art. 5º), razão porque não são acessíveis ao 
cidadão comum. Restaria, como medida de economia, 
aproveitar os dados da Rede e disponibilizá-las, para 
consulta, aos cidadãos, mediante link de acesso dis-
ponível na internet.

Verificamos, na rede mundial de computadores 
(internet), dentre outros, os seguintes serviços de re-
cuperação de veículos furtados e roubados e os res-
pectivos sítios, conforme a relevância:

– Comercialização Nacional de Veículos Reinte-
grados (mas na busca dá como Cadastro Nacional de 
Veículos Roubados): http://www.cnvr.com.br/;

– Cadastro Nacional de Veículos Roubados: http://
www.roubadosbr. com.br/;

– Portal do Trânsito: http://www.portaldotransito.
com.br/asp/furtos/;

– Cadastro de Veículos Roubados da Polícia Ro-
doviária Federal: http://www.dprf.gov.br/PortalInternet/
index.faces?paginaDestino=alerta.faces;

– Verific@uto: http://verificauto.blogspot.
com/2007/08/consultas-carros-roubados-grtis.html;

– Vectra Clube: http://www.vectraclube.com.br/
forum/viewtopic.php?t= 3300.

Desses, apenas o sítio do Departamento de Po-
lícia Rodoviária Federal (DPRF) é vinculado a órgão 
público. Dos demais, alguns cobram tarifa pelo serviço 
de divulgação (roubadosbr, por exemplo), informando 
que possuem mecanismos de busca do bem sinistra-
do. Outros o fazem gratuitamente, embora geralmente 
direcionando a pesquisa para órgãos policiais e Depar-
tamentos de Trânsito (Detran) das unidades federadas.

Transcrevemos, a seguir, trecho de nosso voto 
na CCJC, no qual agregamos argumentos do parecer 
aprovado na CVT, ambos durante a legislatura passa-
da, em relação ao PL n. 3292/2008, de mesmo teor:

O projeto e as emendas aprovadas na Comis-
são de Finanças e Tributação obedecem aos requisi-
tos constitucionais formais para a espécie normativa 
e não afrontam dispositivos de natureza material da 
Carta Magna.No que tange à juridicidade, todavia, 
alinhamo-nos com o pensamento desenvolvido pelo 
ilustre Relator da matéria na Comissão de Viação e 
Transportes, Deputado Alexandre Silveira, quando apre-
ciou o mérito.Em seu Voto, o ilustre Relator salientou a 
existência de repetição, pelo projeto, de comandos já 
inseridos em outro diploma legal, a Lei Complemen-
tar nº 121, de 2006. Com efeito, o art. 2º daquela lei 
complementar assim dispõe:

Art. 2º Fica instituído, no âmbito do Poder Exe-
cutivo, o Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização 
e Repressão ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas, 
com os seguintes objetivos:

I – planejar e implantar a política nacio-
nal de combate ao furto e roubo de veículos 
e cargas;

II – gerar e implementar mecanismos 
de cooperação entre a União, os Estados e 
o Distrito Federal, para o desenvolvimento de 
ações conjuntas de combate ao furto e roubo 
de veículos e cargas, com a participação dos 
respectivos órgãos de segurança e fazendários;

III – promover a capacitação e a articula-
ção dos órgãos federais, estaduais e do Distrito 
Federal com atribuições pertinentes ao objeto 
desta Lei Complementar;

 ..............................................................
VIII – organizar, operar e manter sistema 

de informações para o conjunto dos órgãos 
integrantes do Sistema, nos seus diferentes 
níveis de atuação;

IX – promover e implantar o uso, pelos 
fabricantes, de códigos que identifiquem na 
nota fiscal o lote e a unidade do produto que 
está sendo transportado.

§ 1º O Sistema compreende o conjunto 
dos órgãos, programas, atividades, normas, 
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instrumentos, procedimentos, instalações, equi-
pamentos e recursos materiais, financeiros e 
humanos destinados à execução da política 
nacional de prevenção, fiscalização e repressão 
ao roubo e furto de veículos e cargas.

§ 2º (VETADO)
§ 3º Todos os órgãos integrantes do Sis-

tema ficam obrigados a fornecer informações 
relativas a roubo e furto de veículos e cargas, 
com vistas em constituir banco de dados do 
sistema de informações previsto no inciso VIII 
do caput deste artigo.

De forma idêntica à referida lei complementar, o 
projeto cria cadastro de veículos roubados (semelhan-
temente ao art. 2º, caput, da LC 121/08) e estabelece 
a cooperação entre os órgãos de segurança pública 
dos demais entes federativos e a União (art. 2º, VIII e 
§ 3º da LC 121/08).

Cabe ressaltar que o dispositivo acima transcrito 
não pede a sua regulamentação por lei ordinária, sendo 
autoaplicável, o que torna o presente projeto inócuo, 
ou seja, com conteúdo incapaz de promover qualquer 
inovação ao ordenamento jurídico, o que contraria a 
noção de lei.

Tal fato conduz, portanto, à injuridicidade da pro-
posição, a qual contamina as emendas aprovadas na 
Comissão de Finanças e Tributação.

Em razão da injuridicidade apontada, deixamos 
de examinar a técnica legislativa empregada na pro-
posição e nas emendas aprovadas na Comissão de 
Finanças e Tributação.

A injuridicidade do projeto parte de seu primeiro 
artigo, que não segue a forma estipulada pelo art. 7º 
da Complementar n. 95, de 26 de fevereiro de 1998, 
que “dispõe sobre regras de elaboração, redação, al-
teração e consolidação das leis”, ou seja, limitar-se a 
definir o objeto e âmbito de aplicação da norma. 

Noutro passo, só para argumentar, percebemos 
que a terminologia utilizada não é a mais adequada. 
Com efeito, o ideal seria referir-se a veículos subtraí-
dos, que incluem os roubados e os furtados, embora 
o art. 2º refira-se apenas ao registro de furto.

Em face do exposto, votamos pela REJEIÇÃO 
do Projeto de Lei n. 207/2011. 

Sala da Comissão, 1º de junho de 2011. – Depu-
tado Hugo Leal, Relator.

III – Parecer da Comissão 

 A Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado, em reunião ordinária realizada 
hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº 207/11, nos termos 
do Parecer do Relator, Deputado Hugo Leal. 

 Estiveram presentes os Senhores Deputados:  
Fernando Francischini e Enio Bacci – Vice-Presiden-
tes; Alessandro Molon, Arthur Lira, Keiko Ota, Lourival 
Mendes, Marllos Sampaio, Perpétua Almeida, Rome-
ro Rodrigues, Stepan Nercessian – Titulares; Arnaldo 
Faria de Sá, Edio Lopes, Hugo Leal, Otoniel Lima e 
Pastor Eurico – Suplentes. 

Sala da Comissão, 3 de agosto de 2011. – De-
putado Mendonça Prado, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 2.807-A, DE 2010 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR nº 2.330/2010 
MSC nº 100/2010

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Sócio-Cultural Santa Tere-
zinha a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Sucupira do Norte, Estado do Maranhão; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. SARNEY FILHO).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de auto-
ria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática, que aprova o ato a que se refere a Por-
taria no 689, de 10 de setembro de 2009, que autoriza 
a Associação Comunitária Sócio-Cultural Santa Terez-Associação Comunitária Sócio-Cultural Santa Terez-
inha a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Sucupira do Norte, Estado do Maranhão.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
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Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
se pronuncie exclusivamente acerca da constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 2.807, de 2010.

A proposição em foco, elaborada pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
limita-se a formalizar a ratificação, pela Câmara, de ato 
de autorização resultante da análise técnica realiza-
da pelo Ministério das Comunicações. Nesse sentido, 
atende aos requisitos constitucionais formais relativos 
à competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos do art. 223 da nossa 
Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislati-
va do Projeto de Decreto Legislativo no 2.807, de 2010.

Sala da Comissão, 8 de julho de 2011. – Depu-
tado Sarney Filho, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 2.807/2010, nos 
termos do Parecer do Relator, Deputado Sarney Filho. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
João Paulo Cunha – Presidente, Vicente Candido e 
Cesar Colnago – Vice-Presidentes, Alessandro Molon, 
Almeida Lima, Anthony Garotinho, Antonio Bulhões, 
Arnaldo Faria de Sá, Delegado Protógenes, Dr. Grilo, 
Edson Silva, Eduardo Cunha, Esperidião Amin, Fábio 
Ramalho, Fabio Trad, Félix Mendonça Júnior, Henrique 
Oliveira, Jilmar Tatto, João Campos, João Paulo Lima, 
Jorginho Mello, Jutahy Junior, Luiz Carlos, Luiz Couto, 
Marçal Filho, Marcos Medrado, Maurício Quintella Les-
sa, Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça 
Filho, Onyx Lorenzoni, Osmar Serraglio, Paes Landim, 
Pastor Marco Feliciano , Ricardo Berzoini, Roberto 
Teixeira, Ronaldo Fonseca, Rubens Otoni, Vieira da 

Cunha, Vilson Covatti, Wilson Filho, Arolde de Olivei-
ra, Assis Carvalho, Chico Lopes, Cida Borghetti, Fábio 
Faria, Francisco Escórcio, Gabriel Chalita, Gonzaga 
Patriota, Laurez Moreira, Leandro Vilela, Márcio Ma-
cêdo, Nelson Marchezan Junior, Sandro Alex e Sérgio 
Barradas Carneiro. 

Sala da Comissão, 2 de agosto de 2011. – De-
putado João Paulo Cunha, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 2.892-A, DE 2010 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR nº 2.363/2010 
MSC nº 356/2010

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Esmeralda Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média, no Município de Vacaria, 
Estado do Rio Grande do Sul; tendo pare-
cer da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (relator: 
DEP. GABRIEL CHALITA).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD) 

Apreciação: proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato constante do 
Decreto de 30 de março de 2010, que renova, por dez 
anos, a partir de 1º de maio de 2004, a concessão ou-1º de maio de 2004, a concessão ou-, a concessão ou-
torgada à Rádio Esmeralda Ltda. para explorar, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em onda média, no Município de Vacaria, Estado do 
Rio Grande do Sul.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
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se pronuncie exclusivamente acerca da constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 2.892, de 2010.

A proposição em foco, elaborada pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
limita-se a formalizar a ratificação, pela Câmara, de 
ato de renovação de concessão resultante da análise 
técnica realizada pelo Ministério das Comunicações. 
Nesse sentido, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislati-
va do Projeto de Decreto Legislativo no 2.892, de 2010.

Sala da Comissão, de de 2011. – Deputado Ga-
briel Chalita, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 2.892/2010, nos ter-
mos do Parecer do Relator, Deputado Gabriel Chalita. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
João Paulo Cunha – Presidente, Vicente Candido e 
Cesar Colnago – Vice-Presidentes, Alessandro Molon, 
Almeida Lima, Anthony Garotinho, Antonio Bulhões, 
Arnaldo Faria de Sá, Delegado Protógenes, Dr. Grilo, 
Edson Silva, Eduardo Cunha, Esperidião Amin, Fábio 
Ramalho, Fabio Trad, Félix Mendonça Júnior, Henrique 
Oliveira, Jilmar Tatto, João Campos, João Paulo Lima, 
Jorginho Mello, Jutahy Junior, Luiz Carlos, Luiz Couto, 
Marçal Filho, Marcos Medrado, Maurício Quintella Les-
sa, Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça 
Filho, Onyx Lorenzoni, Osmar Serraglio, Paes Landim, 
Pastor Marco Feliciano , Ricardo Berzoini, Roberto 
Teixeira, Ronaldo Fonseca, Rubens Otoni, Vieira da 
Cunha, Vilson Covatti, Wilson Filho, Arolde de Olivei-

ra, Assis Carvalho, Chico Lopes, Cida Borghetti, Fábio 
Faria, Francisco Escórcio, Gabriel Chalita, Gonzaga 
Patriota, Laurez Moreira, Leandro Vilela, Márcio Ma-
cêdo, Nelson Marchezan Junior, Sandro Alex e Sérgio 
Barradas Carneiro. 

Sala da Comissão, 2 de agosto de 2011. – De-
putado João Paulo Cunha, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 2.941-A, DE 2010 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR nº 2.437/2010 
MSC nº 359/2010

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Cultural de Música e Ci-
nema a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
São José dos Campos, Estado de São Paulo; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. PAULO MALUF).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática, que aprova o ato a que se 
refere a Portaria no 28, de 4 de fevereiro de 2010, 
que autoriza a Associação Comunitária Cultural de 
Música e Cinema a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de São José dos Campos, 
Estado de São Paulo.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
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se pronuncie exclusivamente acerca da constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 2.941, de 2010.

A proposição em foco, elaborada pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
limita-se a formalizar a ratificação, pela Câmara, de ato 
de autorização resultante da análise técnica realiza-
da pelo Ministério das Comunicações. Nesse sentido, 
atende aos requisitos constitucionais formais relativos 
à competência legislativa da União e às atribuições do 
Congresso Nacional, nos termos do art. 223 da nossa 
Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislati-
va do Projeto de Decreto Legislativo no 2.941, de 2010.

Sala da Comissão, 13 de julho de 2011. – Depu-
tado Paulo Maluf, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 2.941/2010, nos 
termos do Parecer do Relator, Deputado Paulo Maluf. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
João Paulo Cunha – Presidente, Vicente Candido e 
Cesar Colnago – Vice-Presidentes, Alessandro Molon, 
Almeida Lima, Anthony Garotinho, Antonio Bulhões, 
Arnaldo Faria de Sá, Delegado Protógenes, Dr. Grilo, 
Edson Silva, Eduardo Cunha, Esperidião Amin, Fábio 
Ramalho, Fabio Trad, Félix Mendonça Júnior, Henrique 
Oliveira, Jilmar Tatto, João Campos, João Paulo Lima, 
Jorginho Mello, Jutahy Junior, Luiz Carlos, Luiz Couto, 
Marçal Filho, Marcos Medrado, Maurício Quintella Les-
sa, Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça 
Filho, Onyx Lorenzoni, Osmar Serraglio, Paes Landim, 
Pastor Marco Feliciano , Ricardo Berzoini, Roberto 
Teixeira, Ronaldo Fonseca, Rubens Otoni, Vieira da 
Cunha, Vilson Covatti, Wilson Filho, Arolde de Olivei-

ra, Assis Carvalho, Chico Lopes, Cida Borghetti, Fábio 
Faria, Francisco Escórcio, Gabriel Chalita, Gonzaga 
Patriota, Laurez Moreira, Leandro Vilela, Márcio Ma-
cêdo, Nelson Marchezan Junior, Sandro Alex e Sérgio 
Barradas Carneiro. 

Sala da Comissão, 2 de agosto de 2011. – De-
putado João Paulo Cunha, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 2.973-A, DE 2010 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR nº 2.529/2010 
MSC nº 361/2010

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Mega Empresa de Comunica-
ções Ltda. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada, 
no Município de Ribeirão Preto, Estado de 
São Paulo; tendo parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (relator: DEP. PAULO MALUF).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe-
re a Portaria no 939, de 19 de novembro de 2009, que 
renova, a partir de 11 de junho de 2006, a permissão 
outorgada à Mega Empresa de Comunicações Ltda. 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada, no Município de Ribeirão Preto, 
Estado de São Paulo.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
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se pronuncie exclusivamente acerca da constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 2.973, de 2010.

A proposição em foco, elaborada pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
limita-se a formalizar a ratificação, pela Câmara, de 
ato de renovação de permissão resultante da análise 
técnica realizada pelo Ministério das Comunicações. 
Nesse sentido, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislati-
va do Projeto de Decreto Legislativo no 2.973, de 2010.

Sala da Comissão, 13 de julho de 2011. – Depu-
tado Paulo Maluf, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 2.973/2010, nos 
termos do Parecer do Relator, Deputado Paulo Maluf. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
João Paulo Cunha – Presidente, Vicente Candido e 
Cesar Colnago – Vice-Presidentes, Alessandro Molon, 
Almeida Lima, Anthony Garotinho, Antonio Bulhões, 
Arnaldo Faria de Sá, Delegado Protógenes, Dr. Grilo, 
Edson Silva, Eduardo Cunha, Esperidião Amin, Fábio 
Ramalho, Fabio Trad, Félix Mendonça Júnior, Henrique 
Oliveira, Jilmar Tatto, João Campos, João Paulo Lima, 
Jorginho Mello, Jutahy Junior, Luiz Carlos, Luiz Couto, 
Marçal Filho, Marcos Medrado, Maurício Quintella Les-
sa, Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça 
Filho, Onyx Lorenzoni, Osmar Serraglio, Paes Landim, 
Pastor Marco Feliciano , Ricardo Berzoini, Roberto 
Teixeira, Ronaldo Fonseca, Rubens Otoni, Vieira da 
Cunha, Vilson Covatti, Wilson Filho, Arolde de Olivei-

ra, Assis Carvalho, Chico Lopes, Cida Borghetti, Fábio 
Faria, Francisco Escórcio, Gabriel Chalita, Gonzaga 
Patriota, Laurez Moreira, Leandro Vilela, Márcio Ma-
cêdo, Nelson Marchezan Junior, Sandro Alex e Sérgio 
Barradas Carneiro. 

Sala da Comissão, 2 de agosto de 2011. – De-
putado João Paulo Cunha, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 3.046-A, DE 2010 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR nº 2.138/2010 
MSC nº 95/2010

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Cruzeiro Limitada para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média, no Município de Cruzei-
ro, Estado de São Paulo; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa (relator: DEP. 
GABRIEL CHALITA).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato constante do 
Decreto de 5 de março de 2010, que renova, por dez 
anos, a partir de 16 de junho de 2001, a concessão 
outorgada à Rádio Cruzeiro Limitada para explorar, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, no Município de Cruziero, Es-, no Município de Cruziero, Es-de Cruziero, Es-, Es-
tado de São Paulo.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
se pronuncie exclusivamente acerca da constitucio-



40998 Sexta-feira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2011

nalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 3.046, de 2010.

A proposição em foco, elaborada pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
limita-se a formalizar a ratificação, pela Câmara, de 
ato de renovação de concessão resultante da análise 
técnica realizada pelo Ministério das Comunicações. 
Nesse sentido, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislati-
va do Projeto de Decreto Legislativo no 3.046, de 2010.

Sala da Comissão, 14 de julho de 2011. – Depu-
tado Gabriel Chalita, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 3.046/2010, nos ter-
mos do Parecer do Relator, Deputado Gabriel Chalita. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
João Paulo Cunha – Presidente, Vicente Candido e 
Cesar Colnago – Vice-Presidentes, Alessandro Molon, 
Almeida Lima, Anthony Garotinho, Antonio Bulhões, 
Arnaldo Faria de Sá, Delegado Protógenes, Dr. Grilo, 
Edson Silva, Eduardo Cunha, Esperidião Amin, Fábio 
Ramalho, Fabio Trad, Félix Mendonça Júnior, Henrique 
Oliveira, Jilmar Tatto, João Campos, João Paulo Lima, 
Jorginho Mello, Jutahy Junior, Luiz Carlos, Luiz Couto, 
Marçal Filho, Marcos Medrado, Maurício Quintella Les-
sa, Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça 
Filho, Onyx Lorenzoni, Osmar Serraglio, Paes Landim, 
Pastor Marco Feliciano , Ricardo Berzoini, Roberto 
Teixeira, Ronaldo Fonseca, Rubens Otoni, Vieira da 
Cunha, Vilson Covatti, Wilson Filho, Arolde de Olivei-
ra, Assis Carvalho, Chico Lopes, Cida Borghetti, Fábio 

Faria, Francisco Escórcio, Gabriel Chalita, Gonzaga 
Patriota, Laurez Moreira, Leandro Vilela, Márcio Ma-
cêdo, Nelson Marchezan Junior, Sandro Alex e Sérgio 
Barradas Carneiro. 

Sala da Comissão, 2 de agosto de 2011. – De-
putado João Paulo Cunha, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 3.099-A, DE 2010 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR nº 2.541/2010 
MSC nº 362/2010

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rede Valeparaibana de Ra-
diodifusão Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modu-
lada, no Município de Taubaté, Estado de 
São Paulo; tendo parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (relator: DEP. GABRIEL CHALITA).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refere 
a Portaria no 935, de 19 de novembro de 2009, que re-935, de 19 de novembro de 2009, que re-, que re-
nova, a partir de 3 de novembro de 2001, a permissão 
outorgada à Rede Valeparaibana de Radiodifusão Ltda. 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada, no Município de Taubaté, Estado 
de São Paulo.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
se pronuncie exclusivamente acerca da constitucio-
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nalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 3.099, de 2010.

A proposição em foco, elaborada pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
limita-se a formalizar a ratificação, pela Câmara, de 
ato de renovação de permissão resultante da análise 
técnica realizada pelo Ministério das Comunicações. 
Nesse sentido, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislati-
va do Projeto de Decreto Legislativo no 3.099, de 2010.

Sala da Comissão, 14 de julho de 2011. – Depu-
tado Gabriel Chalita, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 3.099/2010, nos ter-
mos do Parecer do Relator, Deputado Gabriel Chalita. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
João Paulo Cunha – Presidente, Vicente Candido e 
Cesar Colnago – Vice-Presidentes, Alessandro Molon, 
Almeida Lima, Anthony Garotinho, Antonio Bulhões, 
Arnaldo Faria de Sá, Delegado Protógenes, Dr. Grilo, 
Edson Silva, Eduardo Cunha, Esperidião Amin, Fábio 
Ramalho, Fabio Trad, Félix Mendonça Júnior, Henrique 
Oliveira, Jilmar Tatto, João Campos, João Paulo Lima, 
Jorginho Mello, Jutahy Junior, Luiz Carlos, Luiz Couto, 
Marçal Filho, Marcos Medrado, Maurício Quintella Les-
sa, Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça 
Filho, Onyx Lorenzoni, Osmar Serraglio, Paes Landim, 
Pastor Marco Feliciano , Ricardo Berzoini, Roberto 
Teixeira, Ronaldo Fonseca, Rubens Otoni, Vieira da 
Cunha, Vilson Covatti, Wilson Filho, Arolde de Olivei-
ra, Assis Carvalho, Chico Lopes, Cida Borghetti, Fábio 

Faria, Francisco Escórcio, Gabriel Chalita, Gonzaga 
Patriota, Laurez Moreira, Leandro Vilela, Márcio Ma-
cêdo, Nelson Marchezan Junior, Sandro Alex e Sérgio 
Barradas Carneiro. 

Sala da Comissão, 2 de agosto de 2011. – De-
putado João Paulo Cunha, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 3.110-A, DE 2010 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR nº 2.597/2010 
MSC nº 363/2010

Aprova o ato que outorga permissão à 
Sociedade Rádio Vanguarda Limitada para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, no Município de 
Paranaíta, Estado de Mato Grosso; tendo 
parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. VALTENIR PEREIRA).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de auto-
ria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática, que aprova o ato a que se refere a Portaria 
no 102, de 11 de março de 2010, que outorga permissão 
à Sociedade Rádio Vanguarda Limitada para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modula-sonora em frequência modula-
da, no Município de Paranaíta, Estado do Mato Grosso.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie exclusivamente acerca da constitucionali-
dade, juridicidade e técnica legislativa da proposição 
em análise.
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O projeto de Decreto Legislativo é de autoria da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática, que ratificou a análise técnica realizada 
pelo Ministério das Comunicações.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamen-
te às normas estabelecidas pela Lei Complementar 
no 95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 
107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislati-
va do Projeto de Decreto Legislativo no 3.110, de 2010.

Sala da Comissão, 9 de junho de 2011. – Depu-
tado Valtenir Pereira, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 3.110/2010, 
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Valtenir 
Pereira. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
João Paulo Cunha – Presidente, Vicente Candido e 
Cesar Colnago – Vice-Presidentes, Alessandro Molon, 
Almeida Lima, Anthony Garotinho, Antonio Bulhões, 
Arnaldo Faria de Sá, Delegado Protógenes, Dr. Grilo, 
Edson Silva, Eduardo Cunha, Esperidião Amin, Fábio 
Ramalho, Fabio Trad, Félix Mendonça Júnior, Henri-
que Oliveira, Jilmar Tatto, João Campos, João Paulo 
Lima, Jorginho Mello, Jutahy Junior, Luiz Carlos, Luiz 
Couto, Marçal Filho, Marcos Medrado, Maurício Quin-
tella Lessa, Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, 
Mendonça Filho, Onyx Lorenzoni, Osmar Serraglio, 
Paes Landim, Pastor Marco Feliciano , Ricardo Ber-
zoini, Roberto Teixeira, Ronaldo Fonseca, Rubens 
Otoni, Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Wilson Filho, 
Arolde de Oliveira, Assis Carvalho, Chico Lopes, Cida 
Borghetti, Fábio Faria, Francisco Escórcio, Gabriel 

Chalita, Gonzaga Patriota, Laurez Moreira, Leandro 
Vilela, Márcio Macêdo, Nelson Marchezan Junior, 
Sandro Alex e Sérgio Barradas Carneiro. 

Sala da Comissão, 2 de agosto de 2011. – De-
putado João Paulo Cunha, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 21-A, DE 2011 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR nº 1.075/2006 
MSC nº 631/2006

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio A Voz do Vale Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, no Município de 
Fartura, Estado de São Paulo; tendo pare-
cer da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (relator: 
DEP. PAULO MALUF).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania 

Apreciação: proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe-
re a Portaria no 676, de 26 de dezembro de 2005, que 
renova, a partir de 20 de abril de 1998, a permissão 
outorgada à Rádio A Voz do Vale Ltda. para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modu-
lada, no Município de Fartura, Estado de São Paulo.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
se pronuncie exclusivamente acerca da constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 21, de 2011.
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A proposição em foco, elaborada pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
limita-se a formalizar a ratificação, pela Câmara, de 
ato de renovação de permissão resultante da análise 
técnica realizada pelo Ministério das Comunicações. 
Nesse sentido, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legisla-
tiva do Projeto de Decreto Legislativo no 21, de 2011.

Sala da Comissão, 13 de julho de 2011. – Depu-
tado Paulo Maluf, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 21/2011, 
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Paulo 
Maluf. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
João Paulo Cunha – Presidente, Vicente Candido e 
Cesar Colnago – Vice-Presidentes, Alessandro Molon, 
Almeida Lima, Anthony Garotinho, Antonio Bulhões, 
Arnaldo Faria de Sá, Delegado Protógenes, Dr. Grilo, 
Edson Silva, Eduardo Cunha, Esperidião Amin, Fábio 
Ramalho, Fabio Trad, Félix Mendonça Júnior, Henrique 
Oliveira, Jilmar Tatto, João Campos, João Paulo Lima, 
Jorginho Mello, Jutahy Junior, Luiz Carlos, Luiz Couto, 
Marçal Filho, Marcos Medrado, Maurício Quintella Les-
sa, Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça 
Filho, Onyx Lorenzoni, Osmar Serraglio, Paes Landim, 
Pastor Marco Feliciano , Ricardo Berzoini, Roberto 
Teixeira, Ronaldo Fonseca, Rubens Otoni, Vieira da 
Cunha, Vilson Covatti, Wilson Filho, Arolde de Olivei-
ra, Assis Carvalho, Chico Lopes, Cida Borghetti, Fábio 
Faria, Francisco Escórcio, Gabriel Chalita, Gonzaga 

Patriota, Laurez Moreira, Leandro Vilela, Márcio Ma-
cêdo, Nelson Marchezan Junior, Sandro Alex e Sérgio 
Barradas Carneiro. 

Sala da Comissão, 2 de agosto de 2011. – De-
putado João Paulo Cunha, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 51-A, DE 2011 

(Da Comissão de Relações Exteriores  
e de Defesa Nacional) 

Mensagens nºs 155 e 510/10 
Avisos nºs 194 e 632/2010 – C. Civil

Aprova o texto do Acordo-Quadro de 
Cooperação em Ciência e Tecnologia Es-
pacial entre o Governo da República Fe-
derativa do Brasil e o Governo da Repúbli-
ca Bolivariana da Venezuela, assinado em 
Caracas, em 27 de junho de 2008; tendo 
pareceres: da Comissão de Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e Informática, pela 
aprovação (relator: DEP. HUGO MOTTA) 
e da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (relator: 
DEP. DELEGADO PROTÓGENES

Despacho: Às Comissões de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática e 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD).

Apreciação: proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

Publicação dos Pareceres das Comissões de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática e 
Constituição e Justiça e de Cidadania Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática

I – Relatório

Tramita nesta Comissão, em regime de urgência 
e sujeito a apreciação do Plenário da Câmara dos De-
putados, o Projeto de Decreto Legislativo em tela, da 
lavra da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional, com base na Mensagem nº 155, de 2010, en-
caminhada a esta Casa pelo Presidente da República.

Nesse documento, o Poder Executivo submete a 
apreciação do Congresso Nacional o texto do Acordo 
Quadro de Cooperação em Ciência e Tecnologia Espa-
cial entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da Republica Bolivariana da Venezuela.

O Acordo-Quadro é composto de quinze artigos, 
onde os dois Governos estabelecem mecanismos para 
impulsionar a cooperação científico-tecnológica no campo 
da exploração e utilização do espaço exterior para fins pa-
cíficos, priorizando a área de observação físico-territorial.
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Além disso, outras áreas que serão objeto de 
desenvolvimento conjunto são: telecomunicações; tec-
nologias espaciais; gestão pública de distribuição de 
dados espaciais; gestão técnico-científica e espacial 
e qualquer outra área objeto do Acordo que os países 
decidirem adotar em comum acordo.

O órgão brasileiro encarregado de executar o 
programa de Cooperação será a Agência Espacial 
Brasileira (AEB), vinculada ao Ministério de Ciência e 
Tecnologia, e que se relacionará com sua correspon-
dente venezuelana, a Agência Bolivariana para Ativi-
dades Espaciais.

O artigo XV do texto estabelece a vigência do 
processo de cooperação por cinco anos, prorrogáveis 
automaticamente por períodos iguais, salvo se uma das 
Partes comunicar à outra, por escrito e por via diplo-
mática, com seis meses de antecedência, a intenção 
de não prorrogação.

A exposição de motivos do Ministro de Estado 
das Relações Exteriores sustenta que o instrumento 
se insere no contexto de relacionamento privilegiado 
entre o Brasil e os demais países da América do Sul, 
sendo que já foram estabelecidos acordos similares com 
a Argentina, o Peru e a Colômbia, visando à aplicação 
da tecnologia espacial ao desenvolvimento regional.

É importante destacar que quando o acordo de 
cooperação estava em apreciação na Comissão de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional, a Con-
sultoria Legislativa desta Casa recomendou algumas 
alterações formais no texto do Acordo Quadro, com 
vistas a melhorar a compreensão de suas disposições.

Nesse sentido, o Poder Executivo encaminhou à 
Câmara dos Deputados a Mensagem de nº 155/2010, 
submetendo um texto revisado e aperfeiçoado do ponto 
de vista redacional, e com melhorias significativas no 
que respeita à tradução.

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional opinou de forma favorável ao Acordo Quadro, 
propondo a aprovação do projeto de decreto legislativo 
que ora analisamos. 

Além disso, o texto do projeto de decreto legis-
lativo já foi objeto de apreciação pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, onde o Parecer do 
Relator, Delegado Protógenes, concluindo pela cons-
titucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa, 
foi aprovado.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
em seu art. 32, inciso III, alínea a, define que a esta 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 

Informática compete pronunciar-se quanto ao mérito 
do projeto de decreto legislativo em estudo.

Nesse sentido, consideramos que o Acordo de 
Cooperação entre o governo brasileiro e o da Vene-
zuela reveste-se de fundamental importância para o 
processo de desenvolvimento contínuo da tecnologia 
espacial brasileira.

Além disso, o Acordo Quadro em análise permi-
tirá ampliar a cooperação binacional em observação 
físico territorial, o que permitirá aos governos de am-
bos os países aperfeiçoar os mecanismos de controle 
e observação da floresta amazônica.

Outro ponto de fundamental importância é o de-
senvolvimento de tecnologia nacional no campo espa-
cial e de telecomunicações, vetor abrangido pelo Acor-
do, e no qual se vislumbra uma grande sinergia, tendo 
em vista a experiência da Venezuela com o lançamento 
de um satélite geoestacionário de telecomunicações, 
em 2008, desenvolvido por uma empresa chinesa.

Diante do exposto, consideramos o Acordo impor-
tante do ponto de vista tecnológico e que efetivamente 
favorecerá o desenvolvimento do País em tecnologia 
espacial. Nesse sentido, recomendamos sua aprova-
ção no âmbito desta Casa e do Congresso Nacional, 
manifestando nosso voto pela APROVAÇÃO do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 51, de 2011, elaborado pela 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.

Sala da Comissão, 6 de julho de 2011. – Depu-
tado Hugo Motta, Relator.

III – Parecer da Comissão

 A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
opinou unanimemente pela aprovação do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 51/2011, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado Hugo Motta. 

 Estiveram presentes os Senhores Deputados:  
Bruno Araújo – Presidente, Antonio Imbassahy e Ruy 
Carneiro – Vice-Presidentes, Ariosto Holanda, Arolde 
de Oliveira, Aureo, Carlinhos Almeida, Cleber Verde, 
Dr. Adilson Soares, Emiliano José, Francisco Floriano, 
Gilmar Machado, Hermes Parcianello, Hugo Motta, 
José Rocha, Júlio Campos, Lindomar Garçon, Lucia-
na Santos, Luiza Erundina, Manoel Salviano, Márcio 
Marinho, Marcos Montes, Marllos Sampaio, Miro Tei-
xeira, Missionário José Olimpio, Pastor Eurico, Paulo 
Foletto, Paulo Wagner, Ratinho Junior, Ribamar Alves, 
Rogério Peninha Mendonça, Salvador Zimbaldi, Sandes 
Júnior, Sandro Alex, Sibá Machado, Dalva Figueiredo, 
Davi Alves Silva Júnior, Manoel Junior e Renzo Braz. 

Sala da Comissão, 3 de agosto de 2011. – Depu-
tado Ruy Carneiro, Presidente em exercício.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E  
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

I – Relatório

O projeto de decreto legislativo em referência, 
elaborado pela Comissão de Relações Exteriores e 
de Defesa Nacional a partir das Mensagens nºs 155 
e 510, de 2010, encaminhadas a esta Casa pelo Pre-
sidente da República, propõe seja aprovado o texto do 
Acordo-Quadro de Cooperação em Ciência e Tecnologia 
Espacial entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Bolivariana da Vene-
zuela, assinado em Caracas, em 27 de junho de 2008. 

De acordo com a exposição de motivos subscrita 
pelo Senhor Ministro de Estado das Relações exterio-
res, o referido Acordo-Quadro prevê a cooperação entre 
o Brasil e a Venezuela nas áreas de observação físico-
-territorial, telecomunicações, tecnologias espaciais, 
gestão pública de distribuição de dados espaciais e 
gestão científico-técnica e espacial. A implementação 
do Acordo deverá se dar por meio da implementação, 
por parte dos órgãos executores (Agência Espacial 
Brasileira e Agência Bolivariana para Atividades Espa-
ciais), de projetos específicos nas áreas mencionadas.

Ainda de acordo com a exposição de motivos, 
a assinatura do instrumento insere-se no contexto de 
relacionamento prioritário do Brasil com os países da 
América do Sul, já tendo o País celebrado acordos si-
milares com a Argentina, o Peru e a Colômbia sempre 
visando à ampliação da parceria com os sul-americanos 
para a aplicação da tecnologia espacial ao desenvol-
vimento sustentável da nossa região. 

Cumpre esclarecer que, quando se encontrava 
em apreciação na Comissão de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional a Mensagem de nº 155/2010, 
foi recomendado pela Consultoria Legislativa da Casa 
que se fizessem alguns ajustes formais no texto do 
Acordo-Quadro para a adequada compreensão de 
suas disposições, o que acabou ensejando o enca-
minhamento de uma nova mensagem presidencial a 
esta Casa, a Mensagem de nº 510/2010, que subme-
teu à consideração do Congresso Nacional o texto do 
Acordo-Quadro revisado e aperfeiçoado do ponto de 
vista redacional.

De acordo com o parecer do então Relator De-
putado André de Paula na Comissão de Relações Ex-
teriores, “na nova versão encaminhada pelo Executivo 
ao Congresso Nacional, a tradução melhorou significa-
tivamente, embora persista um ou outro problema de 
redação que, todavia, não compromete a interpretação 
e aplicação jurídicas do texto”. 

O parecer afinal aprovado pela aprovado pela 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacio-

nal opinou favoravelmente à ratificação solicitada, pro-
pondo o projeto de decreto legislativo ora sob exame. 

É o relatório. 

II – Voto do Relator

De acordo com o que dispõe o Regimento In-
terno da Casa, em seu art. 32, inciso IV, alínea a, a 
esta Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania compete pronunciar-se quanto aos aspectos de 
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e 
redação da proposição em foco. 

O projeto encontra-se formalmente abrigado pelo 
art. 49, inciso I, da Constituição Federal, propondo a ra-
tificação de acordo internacional firmado pelo Executivo, 
matéria pertinente à competência legislativa da União 
e à exclusiva competência do Congresso Nacional. 

Examinando-se o texto do acordo a ser aprovado, 
não se verifica nenhuma incompatibilidade de conte-
údo entre o ali ajustado e os princípios e normas que 
informam o texto constitucional vigente. 

Do ponto de vista da juridicidade, não há o que 
se objetar. 

Quanto aos aspectos de técnica legislativa e re-
dação, o projeto de decreto legislativo sob exame não 
apresenta nenhum problema, sendo de se observar 
ainda que o texto do Acordo-Quadro revisado e reen-
caminhado a esta Casa nos termos da Mensagem nº 
510, de 2010, é o que deverá ser ratificado por meio 
do projeto, sendo o mais adequado do ponto de vista 
técnico-formal.

Tudo isso posto, e nada havendo que possa obstar 
sua aprovação no âmbito desta Casa ou do Congresso 
Nacional, concluímos nosso voto no sentido da cons-
titucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e 
redação do Projeto de Decreto Legislativo nº 51, de 
2011, elaborado pela Comissão de Relações Exterio-
res e de Defesa Nacional. 

Sala da Comissão, 8 de junho de 2011. – Depu-
tado Delegado Protógenes, Relator.

III – Parecer da Comissão

 A Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 51/2011, nos termos 
do Parecer do Relator, Deputado Delegado Protógenes. 

 Estiveram presentes os Senhores Deputados:  
João Paulo Cunha – Presidente, Arthur Oliveira Maia 
e Vicente Candido – Vice-Presidentes, Alessandro 
Molon, Antonio Bulhões, Danilo Forte, Dimas Fa-
biano, Dr. Grilo, Edson Silva, Fábio Ramalho, Fabio 
Trad, Felipe Maia, Félix Mendonça Júnior, Henrique 
Oliveira, Jilmar Tatto, João Campos, Jorginho Mello, 
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Luiz Couto, Marçal Filho, Maurício Quintella Lessa, 
Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça 
Prado, Nelson Pellegrino, Odair Cunha, Osmar Ser-
raglio, Pastor Marco Feliciano , Roberto Teixeira, Ro-
naldo Fonseca, Rubens Otoni, Valtenir Pereira, Vieira 
da Cunha, Vilson Covatti, Wilson Filho, Alfredo Sirkis, 
Francisco Escórcio, Gean Loureiro, Gonzaga Patriota, 
Márcio Macêdo, Moreira Mendes, Nazareno Fonteles 
e Sérgio Barradas Carneiro. 

 Sala da Comissão, 16 de junho de 2011. – De-
putado João Paulo Cunha, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 100-A, DE 2011 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR nº 2.633/2011 
MSC nº 742/2010

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Fundação Casper Líbero para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
ondas curtas, no Município de São Paulo, 
no Estado de São Paulo; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa (relator: DEP. 
PAULO MALUF).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato constante do 
Decreto de 27 de julho de 2010, que renova, por dez 
anos, a partir de 1º de novembro de 2003, a concessão 
outorgada à Fundação Casper Líbero para explorar, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em ondas curtas, no Município de São Paulo, 
Estado de São Paulo.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
se pronuncie exclusivamente acerca da constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 100, de 2011.

A proposição em foco, elaborada pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
limita-se a formalizar a ratificação, pela Câmara, de 
ato de renovação de concessão resultante da análise 
técnica realizada pelo Ministério das Comunicações. 
Nesse sentido, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legisla-
tiva do Projeto de Decreto Legislativo no 100, de 2011.

Sala da Comissão, 13 de julho de 2011. – Depu-
tado Paulo Maluf, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla-
tiva do Projeto de Decreto Legislativo nº 100/2011, nos 
termos do Parecer do Relator, Deputado Paulo Maluf. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
João Paulo Cunha – Presidente, Vicente Candido e 
Cesar Colnago – Vice-Presidentes, Alessandro Molon, 
Almeida Lima, Anthony Garotinho, Antonio Bulhões, 
Arnaldo Faria de Sá, Delegado Protógenes, Dr. Grilo, 
Edson Silva, Eduardo Cunha, Esperidião Amin, Fábio 
Ramalho, Fabio Trad, Félix Mendonça Júnior, Henrique 
Oliveira, Jilmar Tatto, João Campos, João Paulo Lima, 
Jorginho Mello, Jutahy Junior, Luiz Carlos, Luiz Couto, 
Marçal Filho, Marcos Medrado, Maurício Quintella Les-
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sa, Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça 
Filho, Onyx Lorenzoni, Osmar Serraglio, Paes Landim, 
Pastor Marco Feliciano , Ricardo Berzoini, Roberto 
Teixeira, Ronaldo Fonseca, Rubens Otoni, Vieira da 
Cunha, Vilson Covatti, Wilson Filho, Arolde de Olivei-
ra, Assis Carvalho, Chico Lopes, Cida Borghetti, Fábio 
Faria, Francisco Escórcio, Gabriel Chalita, Gonzaga 
Patriota, Laurez Moreira, Leandro Vilela, Márcio Ma-
cêdo, Nelson Marchezan Junior, Sandro Alex e Sérgio 
Barradas Carneiro. 

Sala da Comissão, 2 de agosto de 2011. – De-
putado João Paulo Cunha, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 102-A, DE 2011 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR nº 2.636/2011 
MSC nº 743/2010

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Fundação Nossa Senhora Apa-
recida para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em ondas curtas, no Município 
de Aparecida, Estado de São Paulo; tendo 
parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. GABRIEL CHALITA).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato constante do 
Decreto de 17 de agosto de 2010, que renova, por dez 
anos, a partir de 1º de novembro de 2003, a conces-1º de novembro de 2003, a conces-, a conces-
são outorgada à Fundação Nossa Senhora Aparecida 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em ondas curtas, no Município de 
Aparecida, Estado de São Paulo.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
se pronuncie exclusivamente acerca da constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 102, de 2011.

A proposição em foco, elaborada pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
limita-se a formalizar a ratificação, pela Câmara, de 
ato de renovação de concessão resultante da análise 
técnica realizada pelo Ministério das Comunicações. 
Nesse sentido, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legisla-
tiva do Projeto de Decreto Legislativo no 102, de 2011.

Sala da Comissão, 14 de julho de 2011. – Depu-
tado Gabriel Chalita, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 102/2011, nos ter-
mos do Parecer do Relator, Deputado Gabriel Chalita. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
João Paulo Cunha – Presidente, Vicente Candido e 
Cesar Colnago – Vice-Presidentes, Alessandro Molon, 
Almeida Lima, Anthony Garotinho, Antonio Bulhões, 
Arnaldo Faria de Sá, Delegado Protógenes, Dr. Grilo, 
Edson Silva, Eduardo Cunha, Esperidião Amin, Fábio 
Ramalho, Fabio Trad, Félix Mendonça Júnior, Henrique 
Oliveira, Jilmar Tatto, João Campos, João Paulo Lima, 
Jorginho Mello, Jutahy Junior, Luiz Carlos, Luiz Couto, 
Marçal Filho, Marcos Medrado, Maurício Quintella Les-
sa, Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça 
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Filho, Onyx Lorenzoni, Osmar Serraglio, Paes Landim, 
Pastor Marco Feliciano , Ricardo Berzoini, Roberto 
Teixeira, Ronaldo Fonseca, Rubens Otoni, Vieira da 
Cunha, Vilson Covatti, Wilson Filho, Arolde de Olivei-
ra, Assis Carvalho, Chico Lopes, Cida Borghetti, Fábio 
Faria, Francisco Escórcio, Gabriel Chalita, Gonzaga 
Patriota, Laurez Moreira, Leandro Vilela, Márcio Ma-
cêdo, Nelson Marchezan Junior, Sandro Alex e Sérgio 
Barradas Carneiro. 

Sala da Comissão, 2 de agosto de 2011. – De-
putado João Paulo Cunha, Presidente.

COMISSÕES

ATAS

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E  
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Quadragésima Quinta Reunião Ordiná-
ria realizada em 10 de agosto de 2011

Às dez horas e trinta minutos do dia dez de agos-
to de dois mil e onze, reuniu-se a Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania, no Anexo II, Plenário 
01 da Câmara dos Deputados, com a presença dos 
Senhores Deputados João Paulo Cunha – Presidente; 
Arthur Oliveira Maia, Vicente Candido e Cesar Colna-
go – Vice-Presidentes; Alessandro Molon, Almeida 
Lima, André Dias, Anthony Garotinho, Antonio Bulhões, 
Arnaldo Faria de Sá, Bonifácio de Andrada, Brizola 
Neto, Carlos Bezerra, Danilo Forte, Delegado Protó-
genes, Dimas Fabiano, Dr. Grilo, Edson Silva, Eduardo 
Cunha, Efraim Filho, Esperidião Amin, Evandro Milho-
men, Fábio Ramalho, Fabio Trad, Félix Mendonça Jú-
nior, Henrique Oliveira, Jilmar Tatto, João Campos, 
João Paulo Lima, Jorginho Mello, Jutahy Junior, Luiz 
Carlos, Luiz Couto, Marçal Filho, Marcos Medrado, 
Mauro Benevides, Mendonça Filho, Nelson Pellegrino, 
Odair Cunha, Osmar Serraglio, Paes Landim, Pastor 
Marco Feliciano , Paulo Maluf, Ricardo Berzoini, Ro-
berto Freire, Roberto Teixeira, Ronaldo Fonseca, San-
dra Rosado, Solange Almeida, Valtenir Pereira, Vicen-
te Arruda, Vieira da Cunha, Vilson Covatti e Wilson 
Filho – Titulares; Alexandre Leite, Alfredo Sirkis, Assis 
Carvalho, Bruna Furlan, Chico Lopes, Cida Borghetti, 
Cleber Verde, Daniel Almeida, Décio Lima, Dilceu Spe-
rafico, Domingos Neto, Francisco Escórcio, Gabriel 
Chalita, Gabriel Guimarães, Gean Loureiro, Gonzaga 
Patriota, Hugo Leal, João Magalhães, José Carlos 
Araújo, José Nunes, Leandro Vilela, Márcio Macêdo, 
Márcio Reinaldo Moreira, Maurício Trindade, Mauro 
Lopes, Moreira Mendes, Nazareno Fonteles, Pedro 
Uczai, Rebecca Garcia, Ricardo Tripoli, Roberto Ba-

lestra, Sandro Alex, Sérgio Barradas Carneiro, Sibá 
Machado, Silas Câmara e Wolney Queiroz – Suplentes.
Deixaram de comparecer os Deputados Felipe Maia, 
José Mentor, Maurício Quintella Lessa, Mendes Ribei-
ro Filho, Mendonça Prado, Onyx Lorenzoni e Rubens 
Otoni. O Presidente declarou abertos os trabalhos e 
submeteu à apreciação a Ata da quadragésima quar-
ta reunião ordinária realizada em nove de agosto. O 
Deputado Luiz Couto requereu dispensa da leitura da 
Ata. Em votação, a Ata foi aprovada. EXPEDIENTE: 1 
– Ofício do Senhor Deputado Dimas Fabiano justifi-
cando ausência na reunião do dia dois de agosto, em 
razão de compromisso político-partidário no Estado 
de Minas Gerais; 2 – Ofício da Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo e o Conselho Municipal de 
Saúde de Campinas – SP, encaminhado Moção de 
Apoio para que o Congresso Nacional aprove leis al-
terando a incapacidade de pessoas doentes mentais 
e também que aumentem o valor do benefício previs-
to na Lei de Organização da Assistência Social; 3 – 
Ofício da Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo encaminhando indicação para que o Congresso 
Nacional aprove uma proposta de emenda constitu-
cional alterando a repartição de receitas entre os entes 
da Federação; 4 – Ofício da Câmara Municipal de São 
Miguel do Oeste – SC encaminhando moção de ape-
lo para que o Congresso Nacional aprove proposição 
que permita que o sistema prisional e penitenciário do 
país tenha condições de formar e recuperar os conde-
nados; 5 – Minuta de projeto de lei encaminhada pelo 
cidadão Paulo Eduardo Salge, OAB/MG 35.387, que 
“Acrescenta dispositivos a Lei Federal nº 8.429, de 2 
de junho de 1992”. ORDEM DO DIA: Os Deputados 
Osmar Serraglio, João Paulo Lima, Fábio Trad e San-
dra Rosado requereram inversão de pauta para apre-
ciação dos itens cinco, vinte e cinco, dezenove, e vin-
te e um, respectivamente. Foram os requerimentos 
aprovados pelo plenário da Comissão. Os Deputados 
Fabio Trad e Luiz Couto solicitaram , como relatores, 
a retirada de pauta dos itens quatro e dez da pauta, 
respectivamente, Projetos de Lei nº 4.251/01 e nº 
3.060/04. O Presidente deferiu. 1 – SUBSTITUTIVO 
DO SENADO AO PROJETO DE LEI Nº 595/03 – que 
“dispõe sobre a obrigatoriedade de emissoras de ra-
diodifusão transmitirem o programa oficial dos Poderes 
da República”. RELATOR: Deputado MENDES RIBEI-
RO FILHO. PARECER: pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa do Substitutivo do Sena-
do, com emendas de redação. Lido o Parecer pelo 
Deputado Vicente Candido, foi concedida vista conjun-
ta aos Deputados João Paulo Lima, Antonio Bulhões, 
Félix Mendonça Júnior, Vilson Covatti e Luiz Couto. 2 
– PROJETO DE LEI Nº 6.330/05 – do Sr. Sandes Jú-
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nior – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, para dispor sobre o arquivamento de auto de 
infração”. (Apensado: PL 7159/2006) RELATOR: De-
putado HUGO LEAL. PARECER: pela constitucionali-
dade, juridicidade e técnica legislativa deste e do PL 
7159/2006, apensado. Lido o Parecer pelo Deputado 
Antonio Bulhões, foi concedida vista ao Deputado Luiz 
Couto. 3 – PROJETO DE LEI Nº 5.578/01 – do Sr. Os-
mar Serraglio – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, para dispor sobre a Carteira Na-
cional de Habilitação das pessoas portadoras de Dia-
betes Mellitus”. RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. Lido o Parecer pelo Deputado Fabio 
Trad, não houve oradores inscritos para a discussão. 
Em votação, foi aprovado o Parecer. 4 – PROJETO DE 
LEI Nº 374/03 – do Sr. Lincoln Portela – que “assegu-
ra aos idosos o direito de dispor, prioritariamente, de 
assentos em estações e terminais de transporte de 
passageiros”. RELATORA: Deputada SANDRA ROSA-
DO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comis-
são de Seguridade Social e Família, com subemenda. 
Lido o Parecer, não houve oradores inscritos para a 
discussão. Em votação, foi aprovado o Parecer. 5 – 
PROJETO DE LEI Nº 26/99 – do Sr. Paulo Rocha – 
que “torna obrigatório o curso de direção defensiva, 
de primeiros socorros e de relações humanas aos 
condutores de transporte rodoviário de cargas e pas-
sageiros, e dá outras providências”. (Apensados: PL 
133/1999, PL 148/1999, PL 149/1999, PL 1042/1999 
e PL 3794/2000) RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 
PARECER: pela constitucionalidade e injuridicidade 
deste, do PL 133/1999, do PL 148/1999 e do PL 
3794/2000, apensados; e pela constitucionalidade, ju-
ridicidade e técnica legislativa do PL 149/1999 e do 
PL 1042/1999, apensados, com emendas. Lido o Pa-
recer pelo Deputado Marçal Filho, foi concedida vista 
ao Deputado Pedro Uczai. 6 – SUBSTITUTIVO DO 
SENADO AO PROJETO DE LEI Nº 2.646/00 – que 
“acrescenta § 6º ao art. 282 da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, para dispor sobre a interposição de recursos 
por iniciativa dos infratores que especifica”. RELATOR: 
Deputado HUGO LEAL. PARECER: pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa do Substitu-
tivo do Senado. Lido o Parecer pelo Deputado Ronal-
do Fonseca, foi concedida vista ao Deputado Luiz 
Couto. 7 – SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJE-
TO DE LEI Nº 2.959/00 – que “altera o art. 40 e o art. 
250 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de Trânsito Brasileiro, para disciplinar 
o tráfego de veículos com faróis acesos durante o dia 

nas rodovias”. RELATOR: Deputado HUGO LEAL. PA-
RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa do Substitutivo do Senado. Lido o Parecer 
pelo Deputado Ricardo Berzoini, não houve oradores 
inscritos para a discussão. Em votação, foi aprovado 
o Parecer. 8 – PROJETO DE LEI Nº 2.974/08 – do Sr. 
Lira Maia – que “altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezem-
bro de 1986, que “Dispõe sobre o Código Brasileiro de 
Aeronáutica”, para tratar da franquia de bagagem”. 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
deste, nos termos do Substitutivo da Comissão de 
Viação e Transportes. Lido o Parecer pelo Deputado 
Cesar Colnago, foi concedida vista ao Deputado João 
Paulo Lima. 9 – PROJETO DE LEI Nº 7.050/02 – do 
Senado Federal – EDISON LOBÃO – que “altera a Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro, para definir como infra-
ção o transporte de bebidas alcoólicas na condição 
que especifica”. RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. Lido o Parecer pelo 
Deputado Assis Carvalho, foi concedida vista conjun-
ta aos Deputados Fabio Trad, Marçal Filho e Ronaldo 
Fonseca. 10 – PROJETO DE LEI Nº 7.191/02 – do 
Senado Federal – Romero Juca – (PLS 17/2002) – que 
“altera a Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que 
aprova o Plano Nacional de Viação, de modo a incluir, 
na Relação Descritiva das Rodovias do Sistema Ro-
doviário Federal, a rodovia que especifica, sob a de-
signação de BR-438”. RELATOR: Deputado GONZAGA 
PATRIOTA. PARECER: pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa. Lido o Parecer, não hou-
ve oradores inscritos para a discussão. Em votação, 
foi aprovado o Parecer. 11 – PROJETO DE LEI Nº 
7.192/02 – do Senado Federal – ROMERO JUCA – 
(PLS 18/2002) – que “altera a Lei nº 5.917, de 10 de 
setembro de 1973, que aprova o Plano Nacional de 
Viação, de modo a incluir, na Relação Descritiva das 
Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, a rodovia 
que especifica, sob a designação de BR-439”. RELA-
TOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. PARECER: 
pela inconstitucionalidade e injuridicidade. Lido o Pa-
recer, não houve oradores inscritos para a discussão. 
Em votação, foi aprovado o Parecer. 12 – PROJETO 
DE LEI Nº 5.351/05 – do Senado Federal – Antônio 
Carlos Valadares – (PLS 228/2004) – que “altera a Lei 
nº 10.292, de 27 de setembro de 2001, que denomina 
Rodovia Governador Mário Covas a BR-101, para atri-
buir novas denominações a trechos da rodovia situados 
no Estado de Sergipe”. RELATOR: Deputado RICAR-
DO TRIPOLI. PARECER: constitucionalidade, injuridi-
cidade e técnica legislativa. Lido o Parecer, discutiu a 
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matéria o Deputado Vicente Arruda. Em votação, foi 
aprovado o Parecer contra o voto do Deputado Vicen-
te Arruda. 13 – PROJETO DE LEI Nº 6.163/09 – do 
Senado Federal – Marco Maciel – (PLS 434/2008) – 
que “denomina Rodovia Senador José Coelho o trecho 
da rodovia BR-407 compreendido entre as localidades 
de Petrolina e Afrânio, no Estado de Pernambuco”. 
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Lido o Parecer pelo Deputado Danilo Forte, não houve 
oradores inscritos para a discussão. Em votação, foi 
aprovado o Parecer. 14 – PROJETO DE LEI Nº 4.143/98 
– do Sr. Hermes Parcianello – que “dispõe sobre legis-
lação de trânsito, e dá outras providências”. RELATOR: 
Deputado HUGO LEAL. PARECER: pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, com 
emendas, e do Substitutivo da Comissão de Viação e 
Transportes, com subemendas. Lido o Parecer, foi con-
cedida vista ao Deputado Luiz Couto. 15 – 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 se-
tembro de 1997, que institui o Código Nacional de 
Trânsito”. (Apensados: PL 4441/1998 e PL 4556/1998) 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
deste, com substitutivo; do PL 4441/1998, com subs-
titutivo; e do PL 4556/1998, com emenda, apensados. 
Lido o Parecer, discutiu a matéria o Deputado Cesar 
Colnago. Em votação, foi aprovado o Parecer. 16 – 
PROJETO DE LEI Nº 4.367/98 – do Sr. Hermes Par-
cianello – que “acrescenta artigo à Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro)”. 
(Apensado: PL 4368/1998) RELATOR: Deputado HUGO 
LEAL. PARECER: pela constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa deste, com substitutivo, e do 
PL 4368/1998, apensado. O Relator solicitou a retirada 
de pauta da matéria para reexame. O Presidente de-
feriu. 17 – 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. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa, com substitutivo. Lido o Parecer, foi concedida 
vista ao Deputado Edson Silva e Luiz Couto. 18 – PRO-
JETO DE LEI Nº 3.279/00 – do Sr. De Velasco – que 
“acrescenta § 2º ao art. 80 da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro”. (Apensado: PL 3485/2000) RELATOR: De-
putado HUGO LEAL. PARECER: pela constitucionali-
dade, juridicidade e técnica legislativa deste, com 
substitutivo, e do Substitutivo da Comissão de Viação 
e Transportes, com subemenda substitutiva; e pela in-

constitucionalidade do PL 3485/2000, apensado. Lido 
o Parecer, não houve oradores inscritos para a discus-
são. Em votação, foi aprovado o Parecer. 19 – PRO-
JETO DE LEI Nº 4.546/01 – do Sr. Gonzaga Patriota 
– que “altera o art. 279 do Código de Trânsito Brasilei-
ro, habilitando o agente da autoridade de trânsito a 
proceder a retirada do disco ou unidade de registro 
dos veículos equipados com registrador instantâneo 
de velocidade e tempo”. RELATOR: Deputado JAIME 
MARTINS. PARECER: pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa. Lido o Parecer pelo Depu-
tado Edson Silva, foi concedida vista ao Deputado 
Hugo Leal. 20 – PROJETO DE LEI Nº 6.145/02 – do 
Sr. Simão Sessim – que “altera a redação do art. 1º da 
Lei nº 5.970, de 11 de dezembro de 1973 – objetivo 
de ajustar à nova legislação de trânsito do País”. RE-
LATOR: Deputado HUGO LEAL. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste 
e das Emendas apresentadas nesta Comissão, nos 
termos do Substitutivo da Comissão de Viação e Trans-
portes, com subemenda substitutiva. Lido o Parecer, 
foi concedida vista conjunta aos Deputados Sandra 
Rosado e Luiz Couto. 21 – PROJETO DE LEI Nº 
2.690/03 – do Sr. Welinton Fagundes – que “altera, na 
Lei nº 9.503, de 23 setembro de 1997, que “ institui o 
Código de Trânsito Brasileiro”, a redação do art. 284, 
dos parágrafos 1º e 2º do art. 286 e suprime o pará-
grafo 2º do art. 288”. (Apensado: PL 3296/2004) RE-
LATOR: Deputado HUGO LEAL. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, 
com emendas, e pela injuridicidade do PL 3296/2004, 
apensado. O Relator solicitou a retirada de pauta da 
matéria para reexame. O Presidente deferiu. 22 – PRO-
JETO DE LEI Nº 2.940/04 – do Sr. Cabo Júlio – que 
“altera o art. 244 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, Código de Trânsito Brasileiro”. (Apensado: PL 
7149/2006) RELATOR: Deputado HUGO LEAL. PARE-
CER: pela constitucionalidade, injuridicidade e má 
técnica legislativa deste e pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa do PL 7149/2006, 
apensado. Lido o Parecer, discutiram a matéria os De-
putados Cesar Colnago. Em votação, foi aprovado o 
Parecer. 23 – PROJETO DE LEI Nº 3.223/04 – do Sr. 
Lincoln Portela – que “dispões sobre formação de na-
vegação amadora e da outras providências”. RELATOR: 
Deputado VICENTE ARRUDA. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, 
nos termos do Substitutivo da Comissão de Viação e 
Transportes. Lido o Parecer pelo Deputado Pastor Mar-
co Feliciano, discutiu a matéria o Deputado Luiz Cou-
to. Em votação, foi aprovado o Parecer. 24 – PROJETO 
DE LEI Nº 849/07 – do Sr. Neilton Mulim – que “dispõe 
sobre a obrigatoriedade de divulgação dos valores ar-
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recadados a título de multas de trânsito e dá outras 
providências”. RELATOR: Deputado HUGO LEAL. PA-
RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa, nos termos do Substitutivo da Comissão 
de Viação e Transportes. Lido o Parecer, discutiram a 
matéria os Deputados Edson Silva e Cesar Colnago. 
Em votação, foi aprovado o Parecer. 25 – PROJETO 
DE LEI Nº 1.076/07 – do Sr. Pepe Vargas – que “alte-
ra a redação do § 8º do art. 257 do Código de Trânsito 
Brasileiro, para obrigar a identificação do infrator por 
parte do proprietário do veículo, pessoa física, sem 
habilitação para dirigir”. RELATOR: Deputado HUGO 
LEAL. PARECER: pela constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa deste, com emenda, e da Emen-
da da Comissão de Viação e Transportes. Lido o Pa-
recer, não houve oradores inscritos para a discussão. 
Em votação, foi aprovado o Parecer. 26 – PROJETO 
DE LEI Nº 2.769/08 – do Sr. Fábio Souto – que “altera 
a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que insti-
tui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre 
o transporte de crianças”. RELATOR: Deputado HUGO 
LEAL. PARECER: pela constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa deste e do Substitutivo da Co-
missão de Viação e Transportes. Lido o Parecer, dis-
cutiram a matéria os Deputados Luiz Couto, Cesar 
Colnago. O Relator solicitou a retirada de pauta da 
matéria para reexame. O Presidente deferiu. 27 – PRO-
JETO DE LEI Nº 3.013/08 – do Sr. Wellington Fagun-
des – que “altera a Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 
1973 (mudança de traçado do trecho da BR-163 entre 
Rondonópolis e Cuiabá)”. RELATOR: Deputado CAR-
LOS BEZERRA. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa deste, nos termos do 
Substitutivo da Comissão de Viação e Transportes. Lido 
o Parecer pelo Deputado André Dias, não houve ora-
dores inscritos para a discussão. Em votação, foi apro-
vado o Parecer. 28 – PROJETO DE LEI Nº 3.079/08 
– do Sr. Chico Lopes – que “estabelece obrigatorieda-
de de divulgação de normas de segurança no trans-
porte terrestre e aquaviário de passageiros”. RELATOR: 
Deputado JUTAHY JUNIOR. PARECER: pela incons-
titucionalidade deste e do Substitutivo da Comissão 
de Viação e Transportes. O Presidente informou que 
havia sobre a Mesa requerimento de retirada de pau-
ta da matéria, de autoria do Deputado Luiz Couto, que 
encaminhou favoravelmente. Em votação, foi aprovado 
o requerimento. 29 – PROJETO DE LEI Nº 3.137/08 
– do Sr. Jorginho Maluly – que “altera a Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, para dispor sobre o monitoramento 
eletrônico do trânsito”. (Apensado: PL 3402/2008) RE-
LATOR: Deputado HUGO LEAL. PARECER: pela in-
constitucionalidade deste e pela constitucionalidade, 

juridicidade e técnica legislativa do PL 3402/2008, 
apensado. O Relator solicitou a retirada de pauta da 
matéria para reexame. O Presidente deferiu. 30 – PRO-
JETO DE LEI Nº 3.190/08 – do Sr. Max Rosenmann 
– que “dá nova redação ao art. 328 da Lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que “Institui o Código de 
Trânsito Brasileiro”, para determinar o perdimento e a 
doação dos veículos não reclamados no prazo de qua-
tro meses”. (Apensado: PL 3346/2008) RELATOR: 
Deputado HUGO LEAL. PARECER: pela inconstitucio-
nalidade deste e do PL 3346/2008, apensado. Lido o 
Parecer, discutiram a matéria os Deputados Fabio Trad 
e Luiz Couto. Em votação, foi aprovado o Parecer. 31 
– PROJETO DE LEI Nº 4.925/09 – da Sra. Jô Moraes 
– que “dispõe sobre o Cadastro Nacional de Invalidez 
Permanente e de Óbitos no Trânsito e dá outras pro-
vidências”. RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIO-
TA. PARECER: pela inconstitucionalidade. Lido o Pa-
recer pelo Deputado Fabio Trad, foi concedida vista 
conjunta aos Deputados Edson Silva, Hugo Leal, Ce-
sar Colnago e Luiz Couto. 32 – PROJETO DE LEI Nº 
5.790/09 – do Sr. Jaime Martins – que “altera a Lei nº 
5.917, de 10 de setembro de 1973, que aprova o Pla-
no Nacional de Viação, de modo incluir na Relação 
Descritiva dos Portos Marítimos, Fluviais e Lacustres, 
os Portos de Costa Marques, Pimenteiras do Oeste, 
Tabajara e Cabixi, no Estado de Rondônia”. RELATOR: 
Deputado MOREIRA MENDES. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Lido 
o Parecer pelo Deputado Cesar Colnago, não houve 
oradores inscritos para a discussão. Em votação, foi 
aprovado o Parecer. 33 – PROJETO DE LEI Nº 6.022/09 
– do Sr. Edinho Bez – que “inclui no Anexo da Lei nº 
5.917, de 10 de setembro de 1973, que dispõe sobre 
o Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário que 
especifica” RELATOR: Deputado MAURO LOPES. PA-
RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa. Lido o Parecer pelo Deputado Edson 
Silva, não houve oradores inscritos para a discussão. 
Em votação, foi aprovado o Parecer. 34 – PROJETO 
DE LEI Nº 6.215/09 – do Sr. Gilmar Machado – que 
“denomina “Viaduto Francisco Moya” o viaduto locali-
zado no entroncamento da BR-365, km 613,2 com 
BR-452, saída para Patos de Minas e Araxá da cidade 
de Uberlândia, no Estado de Minas Gerais”. RELATOR: 
Deputado GABRIEL GUIMARÃES. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Lido o Parecer pelo Deputado Luiz Couto, não houve 
oradores inscritos para a discussão. Em votação, foi 
aprovado o Parecer. 35 – 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 Trân-
sito Brasileiro, para dispor sobre o exame de aptidão 
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física e mental”. RELATOR: Deputado FABIO TRAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com substitutivo. Lido o Parecer, 
discutiram a matéria os Deputados Edson Silva, Luiz 
Couto, Hugo Leal. Em votação, foi aprovado o Parecer. 
Também assumiu a Presidência o Deputado Paes Lan-
dim. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 
encerrou a reunião às treze horas, antes convocando 
reunião ordinária, para a próxima quinta-feira, onze de 
agosto, às dez horas, para apreciar os itens da pauta 
já divulgada com matérias relacionadas à Política Agrí-
cola. E, para constar, eu, Rejane Salete Marques, lavrei 
a presente Ata, que, por ter sido lida e aprovada, será 
assinada pelo Presidente, Deputado João Paulo Cunha,  
e publicada no Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 23ª Reunião (Ordinária Deliberativa) 
realizada em 3 de agosto de 2011

Às dez horas e trinta e um minutos do dia três 
de agosto de dois mil e onze, reuniu-se a Comissão 
de Desenvolvimento Urbano no Plenário 16 do Ane-
xo II da Câmara dos Deputados, sob a presidência 
alternada dos Deputados Manoel Junior – Presidente 
e Roberto Britto – Vice-Presidente, com a presença 
dos Deputados José de Filippi e Leopoldo Meyer – 
Vice-Presidentes; Bruna Furlan, Edivaldo Holanda 
Junior, Eliane Rolim, Genecias Noronha, Heuler Cru-
vinel, João Arruda, Mauro Mariani, Roberto Dorner, 
Rosane Ferreira, Vilalba, William Dib e Zoinho – Titu-
lares; Adrian, Alberto Mourão, Arnaldo Jardim, Edinho 
Araújo, Hugo Motta, João Carlos Bacelar, João Paulo 
Lima, José Chaves, Marcelo Matos, Paulo Freire e 
Roberto Teixeira – Suplentes. Compareceu também 
o Deputado Nelson Pellegrino. Deixaram de compa-
recer os Deputados Fernando Marroni e Francisco 
Escórcio. ABERTURA: Havendo número regimental, 
o Presidente declarou abertos os trabalhos e colocou 
em apreciação a Ata da 22ª Reunião Ordinária Deli-
berativa, realizada no dia treze de julho do corrente 
ano. Em votação, a Ata foi aprovada unanimemente. 
EXPEDIENTE: O Presidente comunicou que fez desig-
nação de relatoria no último dia dois de agosto, cuja 
relação encontrava-se distribuída junto com a pauta. 
ORDEM DO DIA: A – Requerimento: 1 – REQUE-
RIMENTO Nº 38/11 – do Sr. Adrian – que “requer a 
realização de Audiência Pública no âmbito desta Co-
missão, com a presença de representantes da Asso-
ciação Técnica Brasileira das Indústrias Automáticas 
de Vidro – ABIVIDRO, do Compromisso Empresarial 
para Reciclagem – CEMPRE, da Associação Brasileira 

do Ministério Público de Meio Ambiente – ABRAMPA, 
da Associação dos Catadores do Aterro Metropolitano 
do Jardim Gramacho – ACAMJG, do Secretário Na-
cional de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do 
Ministério do Meio Ambiente, do Secretário Nacional 
de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, 
do Diretor do Departamento de Engenharia de Saúde 
Pública, da Fundação Nacional de Saúde – DENSP/
FUNASA, da Federação das Indústrias do Estado do 
Rio de Janeiro – FIRJAN e da Associação das Em-
presas Recicladoras do Estado do Rio de Janeiro”. 
O Deputado Zoinho subscreveu o requerimento. Em 
votação, foi aprovado unanimemente o requerimento. 
B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA – 2 
– PROJETO DE LEI Nº 4.749/09 – do Sr. Celso Rus-
somanno – que “eleva a dez anos a responsabilidade 
do empreiteiro pela solidez e segurança de edifícios e 
outras construções consideráveis” (apensados: Proje-
tos de Lei nºs 6.429/09, 6.439/09, 7.023/10 e 243/11). 
RELATORA: Deputada BRUNA FURLAN. PARECER: 
pela aprovação do PL nº 4.749/09 e dos Projetos de 
Lei nºs 6.429/09, 6.439/09, 7.023/10 e 243/11, apen-
sados, com substitutivo. Retirado de Pauta a reque-
rimento do Deputado José Chaves. 3 – PROJETO 
DE LEI Nº 6.474-A/09 – do Sr. Jaime Martins – que 
“institui o Programa Bicicleta Brasil, para incentivar o 
uso da bicicleta visando a melhoria das condições de 
mobilidade urbana”. RELATOR: Deputado ROBERTO 
BRITTO. PARECER: pela aprovação, com emenda. 
Discutiram a matéria os Deputados Rosane Ferreira, 
Leopoldo Meyer, Mauro Mariani e Manoel Junior. Em 
votação, foi aprovado unanimemente o Projeto de Lei. 
4 – PROJETO DE LEI Nº 80/11 – do Sr. Bernardo 
Santana de Vasconcellos – que “acrescenta dispo-
sitivo à Lei nº 6.015, de 31 dezembro de 1973, que 
dispõe sobre Registros Públicos e à Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, que instituiu o Código Cívil, 
conferindo aos condomínios edilicios a oportunidade 
de se constituírem como pessoas jurídicas”. RELA-
TOR: Deputado JOSÉ CHAVES. PARECER: pela re-
jeição. Vista concedida ao Deputado Arnaldo Jardim. 
5 – PROJETO DE LEI Nº 185/11 – do Sr. Weliton 
Prado – que “dispõe sobre a garantia de percentual 
de moradias para idosos no Programa Minha Casa, 
Minha Vida (PMCMV)” (apensados: PL’s nºs 390/11 e 
459/11). RELATOR: Deputado VILALBA. PARECER: 
pela rejeição do PL nº 185/11 e dos PL’s nºs 390/11 
e 459/11, apensados. O Deputado Vilalba esclareceu 
que solicitou ao Executivo, por meio da Presidência 
da Câmara, orientação no sentido de saber quantos 
idosos realmente precisam ser atendidos e também 
quantas pessoas com problemas físicos. Vista con-
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cedida ao Deputado José de Filippi. 6 – PROJETO 
DE LEI Nº 1.327/11 – do Sr. Wellington Fagundes – 
que “altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, 
denominada Estatuto da Cidade, para incluir crité-
rios de classificação do espaço urbano e rural, e dá 
outras providências”. RELATOR: Deputado HUGO 
MOTTA. PARECER: pela rejeição. Retirado de pauta, 
de ofício. Antes de encerrar os trabalhos, a Deputa-
da Bruna Furlan agradeceu a presença de estudan-
tes de Barueri-SP, sua cidade, que vieram conhecer 
o Congresso Nacional. Fez também uso da palavra 
o Deputado Mauro Mariani, para solicitar o agenda-
mento da Audiência Pública objeto do Requerimento 
nº 32, de sua autoria, a fim de discutir o Programa 
Minha Casa Minha Vida, referente ao art. 5º, inciso 
III, da Medida Provisória nº 514/10 (vias asfaltadas), 
aprovado pelo plenário da Comissão em vinte e nove 
de junho do corrente. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos 
às onze horas e dezenove minutos. E, para constar, 
eu, Iracema Marques, Secretária, lavrei a presente 
Ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo 
Deputado Manoel Junior, Presidente, e encaminhada 
à publicação no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA ESTUDAR 
POLÍTICAS, ORÇAMENTO E FINANCIAMENTO 

DA SEGURANÇA PÚBLICA

54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 1ª Reunião, realizada em 5 de maio 
de 2011

Às quinze horas e quarenta e sete minutos do 
dia cinco de maio de dois mil e onze, reuniu-se a 
Subcomissão Permanente para Estudar Políticas, 
Orçamento e Financiamento da Segurança Pública, 
no Plenário 6, Anexo II da Câmara dos Deputados, 
convocada pelo Presidente da Comissão de Segu-
rança Pública e Combate ao Crime Organizado. As-
sumiu o a presidência dos trabalhos o Deputado 
Fernando Francischini. A lista de presença registrou 
o comparecimento dos Deputados Edio Lopes, José 
Augusto Maia, Lourival Mendes, Keiko Ota e Alber-
to Filho – Titulares; Hugo leal – Suplente. Também 
compareceu como não membro o Deputado Marllos 
Sampaio. Deixou de registrar presença o Deputado 
Gonzaga Patriota. ABERTURA: Havendo número re-
gimental, Presidente declarou abertos os trabalhos. 
ORDEM DO DIA: Instalação da Subcomissão e elei-
ção de seu Presidente. O Deputado Fernando Fran-
cischini anunciou o nome do Deputado José Augusto 

Maia como candidato único à presidência, conforme 
acordo entre os membros, e que a eleição se daria 
por escrutínio secreto. Convidou o Deputado Marllos 
Sampaio para atuar como secretário e em seguida 
deu início ao processo de votação, com a chamada 
nominal dos membros. Findo este e procedido ao 
escrutínio, constatou-se a coincidência entre o nú-
mero de cédulas e de votantes. Após a apuração, o 
Presidente anunciou o resultado, proclamando eleito, 
com cinco votos, o Deputado José Augusto Maia. O 
Deputado Fernando Francischini convidou para as-
sumir a presidência o Deputado eleito, declarando-o 
empossado. O Presidente José Augusto Maia agrade-
ceu a seus pares e informou que iria propor melhores 
formas de uso dos recursos destinados à segurança 
pública. Também comunicou que tinha interesse em 
fazer parcerias com Estados e Municípios tendo em 
vista ser o tema objeto de preocupação e atuação das 
três esferas de governo. O Deputado Lourival Mendes 
parabenizou o Presidente e apontou não haver recur-
sos suficientes para o sistema de segurança pública. 
Disse ainda que a estrutura legal criminal brasileira 
era atrasada, tendo sugerido mudanças urgentes. 
O Deputado Marllos Sampaio sugeriu fosse provi-
denciada audiência com a Presidenta da República 
para tratar do tema. O Presidente concordou com os 
interlocutores e sugeriu aos seus pares que fossem 
convidados autoridades de segurança pública para 
que apontassem as necessidades dos órgãos que 
representam. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo 
a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos às de-
zesseis horas e quinze minutos, informando que co-
municará posteriormente data da próxima reunião da 
Subcomissão. E, para constar, eu, Ricardo Menezes 
Perpétuo, Secretário, lavrei a presente Ata, que, lida 
e aprovada, será assinada pelo Deputado Fernando 
Francischini, Primeiro Vice-Presidente da Comissão 
de Segurança Pública e Combate ao Crime Organi-
zado, e pelo Presidente da Subcomissão, Deputado 
José Augusto Maia, e publicada no Diário da Câmara 
dos Deputados.

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA ESTUDAR 
POLÍTICAS, ORÇAMENTO E FINANCIAMENTO 

DA SEGURANÇA PÚBLICA

54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 2ª Reunião, realizada em 8 de junho 
de 2011

Às treze horas e trinta e nove minutos do dia oito 
de junho de dois mil e onze, reuniu-se ordinariamente 
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a Subcomissão Permanente para Estudar Políticas, 
Orçamento e Financiamento da Segurança Pública, 
no Plenário 6, Anexo II da Câmara dos Deputados, 
sob a presidência do Deputado José Augusto Maia. 
A lista de presença registrou o comparecimento dos 
Deputados: José Augusto Maia – Presidente; Alberto 
Filho, Keiko Ota, Lourival Mendes – Titulares; Delegado 
Protógenes – Suplente. Registrou presença também 
o Deputado Delegado Waldir, como não-membro. 
Deixaram de registrar presença os Deputados Edio 
Lopes e Gonzaga Patriota. ABERTURA: Havendo 
número regimental, o Presidente declarou abertos 
os trabalhos e submeteu à apreciação a Ata da 1ª 
reunião, cuja leitura foi dispensada pelo Deputado 
Lourival Mendes. Em votação, a Ata foi aprovada. 
ORDEM DO DIA: Discussão e aprovação da proposta 
de trabalho da subcomissão e designação do relator. 
O Deputado José Augusto Maia indicou o Deputado 
Lourival Mendes para ser o relator da subcomissão, 
o qual aceitou a indicação, e franqueou a palavra aos 
membros da subcomissão. A Deputada Keiko mani-
festou seu total apoio ao Relator e à subcomissão 
na busca de recursos. O Deputado Lourival Mendes 
enfatizou a necessidade de mais investimentos na 
segurança pública, ressaltando que esta não tem o 
mesmo tratamento ministerial que outras áreas como 
saúde e educação, pois não tem um ministério espe-
cífico. O Deputado Delegado Protógenes ressaltou 
que são grandes os desafios da subcomissão e que, 
assim como saúde e educação, a segurança pública 
é também garantia constitucional. O Deputado José 
Augusto Maia propôs que no segundo semestre se 
faça uma audiência pública na Comissão de Segurança 
Pública para discutir com as autoridades do governo 
federal formas de se obter recursos para a seguran-
ça pública. Propôs ainda a realização de visitas aos 
Estados, para maior conhecimento das necessidades 
no setor da segurança pública. Nesse mesmo sentido 
manifestou-se o Deputado Lourival Mendes, sugerindo 
ainda que fossem convidados os governadores para 
participar da referida audiência. Por fim, indagados 
pelo Presidente se concordavam com a proposta de 
trabalho apresentada, os membros da subcomissão 
anuíram. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a 
tratar, o Presidente encerrou os trabalhos às catorze 
horas e vinte e seis minutos, informando que comu-
nicará posteriormente data da próxima reunião da 
Subcomissão. E, para constar, eu, Ricardo Menezes 
Perpétuo, Secretário, lavrei a presente Ata, que, lida 
e aprovada, será assinada pelo Presidente da Sub-
comissão, Deputado José Augusto Maia, e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA ESTUDAR 
POLÍTICAS, ORÇAMENTO E FINANCIAMENTO 

DA SEGURANÇA PÚBLICA

54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Or-
dinária

Ata da 3ª Reunião, realizada em 14 de junho 
de 2011

Às treze horas e cinquenta e oito minutos do dia 
quatorze de junho de dois mil e onze, reuniu-se ordi-
nariamente a Subcomissão Permanente para Estudar 
Políticas, Orçamento e Financiamento da Segurança 
Pública, no Anexo II, Plenário 8 da Câmara dos Depu-
tados, sob a presidência do Deputado José Augusto 
Maia. A lista de presença registrou o comparecimento 
dos Deputados José Augusto Maia, Presidente; Lourival 
Mendes, Relator; Gonzaga Patriota – Titular; Delega-
do Protógenes e Pastor Eurico – Suplentes. Deixaram 
de registrar presença os Deputados Alberto Filho, Edio 
Lopes e Keiko Ota. ABERTURA: Havendo número re-
gimental, o Presidente declarou abertos os trabalhos e 
submeteu à apreciação a Ata da 2ª reunião, cuja leitu-
ra foi dispensada a pedido do Deputado Lourival Men-
des. Em votação, a Ata foi aprovada. ORDEM DO DIA: 
O Presidente deu conhecimento ao Plenário de que a 
reunião fora convocada para definição das visitas que 
a Subcomissão pretendia fazer, conforme decidido na 
reunião anterior. Em seguida franqueou a palavra aos 
membros da Subcomissão. O Deputado Lourival Mendes 
sugeriu que a primeira reunião ocorresse no Estado do 
Maranhão, no dia 5 de agosto do corrente. Em seguida, 
o Deputado José Augusto Maia esclareceu que o obje-
tivo das visitas era colher informações com entidades 
governamentais e representantes da sociedade civil 
acerca do orçamento destinado ao setor da segurança 
pública. A partir das informações coletadas, informou 
que a Subcomissão redigirá um documento que com-
porá o relatório final deste Colegiado. Em seguida, fez 
uso da palavra o Deputado Pastor Eurico, no sentido de 
valorizar o profissional da segurança pública. Defendeu 
ainda a criação de um fundo federal de apoio aos Esta-
dos. Ato contínuo, o Presidente informou que solicitaria 
à Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira 
da Casa a indicação de um consultor de orçamento para 
prestar assessoramento à Subcomissão e para acom-
panhar as viagens. Sugeriu ainda que, em relação aos 
parlamentares, cada um arcasse com suas despesas 
relativas a transporte e hospedagem durante as visitas 
da Subcomissão. Logo após, submeteu à apreciação do 
Plenário as propostas, que foram aprovadas por unanimi-
dade. Por fim, o Deputado José Augusto Maia registrou 
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a presença de Vereadores de Pão de Açúcar, município 
do Estado de Permanbuco, e de integrantes da Rádio 
Filadélfia, também do Estado. ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os traba-
lhos às quatorze horas e nove minutos. E, para cons-
tar, eu, Ricardo Menezes Perpétuo, Secretário, lavrei a 
presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo 
Presidente, Deputado José Augusto Maia, e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados.

DESIGNAÇÃO

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
 FINANCEIRA E CONTROLE

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, as seguintes designações de 
relatoria:

Ao Deputado Vanderlei Macris 
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

nº 15/2011 – do Sr. Nélson Padovani – que “ Propõe 
que a Comissão de Fiscalização e Controle realize 
ato de fiscalização e controle com vistas a apurar os 
contratos que estabelecem os serviços terceirizados 
nos aeroportos brasileiros, onde praticam preços bem 
acima do mercado. “

Ao Deputado Aureo
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

nº 74/2009 – do Sr. Geraldo Resende que “Propõe que 
a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle e o 
Tribunal de Contas da União fiscalizem as instituições 
privadas de ensino superior aderentes ao Prouni.”

Sala da Comissão, 11 de agosto de 2011. – Sér-
gio Brito, Presidente.

SEÇÃO II

ATOS DO PRESIDENTE

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA-
DOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
1º , inciso I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de 
junho de 1990, resolve:

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, CRIS-CRIS-
TIANE BRANCO MACEDO, ponto nº 6662, ocupante 
de cargo da Categoria Funcional de Analista Legisla-Analista Legisla-
tivo – atribuição Técnica Legislativa, Classe Especial, 
Padrão 45, da função comissionada de Assessor Téc-45, da função comissionada de Assessor Téc-, da função comissionada de Assessor Téc-Assessor Téc-
nico-Jurídico, FC-07, do Gabinete do Segundo Vice-
Presidente, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados, a partir de 02 de agosto de 2011. 

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, WEL-WEL-
SON DUARTE PORTO, ponto nº 5548, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo 
– atribuição Agente de Polícia Legislativa, Classe Es-Agente de Polícia Legislativa, Classe Es-, Classe Es-Es-
pecial, Padrão 34, da função comissionada de Dire-, Padrão 34, da função comissionada de Dire-34, da função comissionada de Dire-, da função comissionada de Dire-Dire-
tor da Coordenação de Apoio Logístico, FC-07, do 
Departamento de Polícia Legislativa, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 10 de 
agosto de 2011. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA-
DOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
1º , inciso I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 
de junho de 1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 
de dezembro de 1990, resolve:

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução 
nº 21, de 4 de novembro de 1992, CRISTIANE BRAN-
CO MACEDO, ponto nº 6662, ocupante de cargo da 
Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição 
Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão 45, para 
exercer, a partir de 02 de agosto de 2011, a função 
comissionada de Assistente de Gabinete, FC-05, do 
Gabinete do Líder do Partido Popular Socialista, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados. 

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução 
nº 21, de 4 de novembro de 1992, MIZAEL BORGES 
DA SILVA NETO, ponto nº 7122, ocupante de cargo 
da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atri-Técnico Legislativo – atri- – atri-
buição Agente de Polícia Legislativa, Classe A, Padrão 
08, para exercer, a partir de 10 de agosto de 2011, a 
função comissionada de Diretor da Coordenação de 
Apoio Logístico, FC-07, do Departamento de Polícia 
Legislativa, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA-
DOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
1º , inciso I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de 
junho de 1990, resolve:

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, CAMILO ADRI-
ANO LOPES SOARES, ponto nº 6246, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo 
– atribuição Agente de Encadernação e Douração, 
Classe Especial, Padrão 34,  substituto do Secretário-
Executivo do Programa de Assistência e Educação 
Pré-Escolar, FC-05, da Coordenação de Recursos 
Humanos, do Departamento de Pessoal, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados, no período de 
25 a 31 de julho de 2011. 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, CRISTINA CAS-
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CAES SABINO, ponto nº 5220, ocupante de cargo da 
Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição 
Operador de Máquinas, Classe Especial, Padrão 34,  
substituta do Diretor, FC-08, do Departamento de Pes- do Diretor, FC-08, do Departamento de Pes-do Diretor, FC-08, do Departamento de Pes-
soal, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, 
no período de 25 a 31 de julho de 2011. 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, DEUSDEDITH MELCHI-
ADES COSTA FILHO, ponto nº 4243, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo 
– atribuição Operador de Máquinas, Classe Especial, 
Padrão 34,  substituto do Chefe da Seção de Apoio 
Técnico, FC-05, da Coordenação de Administração 
de Edifícios, do Departamento Técnico, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados, no período de 18 
a 31 de julho de 2011. 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, FERNANDO HENRIQUE 
DOS SANTOS E SILVA, ponto nº 7175, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo 
– atribuição Analista de Informática Legislativa, Clas-Analista de Informática Legislativa, Clas-, Clas-
se A, Padrão 32,  substituto do Chefe da Seção de 
Informática Legislativa, FC-05, da Coordenação de 
Engenharia de Sistemas, do Centro de Informática, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, no 
período de 25 a 26 de julho de 2011. 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, GUSTAVO VICENTE 
MÖLLER GONÇALVES, ponto nº 6528, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo 
– atribuição Técnica Legislativa, Classe Especial, Pa-Técnica Legislativa, Classe Especial, Pa-, Classe Especial, Pa-Especial, Pa-, Pa-
drão 45, 2º substituto do Chefe da Assessoria Jurídica, 
FC-07, do Departamento de Pessoal, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus impedi-em seus impedi-
mentos eventuais, a partir de 25 de julho de 2011. 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, JOSE EDUARDO MACH-
ADO, ponto nº 6001, ocupante de cargo da Categoria 
Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Agente 
de Polícia Legislativa, Classe Especial, Padrão 34,  
substituto do Supervisor de Segurança do Presidente, 
FC-05, da Coordenação de Operações Especiais, do 
Departamento de Polícia Legislativa, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados, no período de 22 
a 31 de julho de 2011. 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, JULIANA AÍDA MELO 
OLIVIER ZIEGELMANN, ponto nº 7304, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – 
atribuição Assistente Administrativo, Classe A, Padrão 

07, 2ª substituta do Chefe da Seção de Convênios e 
Registro de Imóveis Funcionais, FC-05, da Coordena-
ção de Habitação, da Diretoria-Geral, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus impedi-em seus impedi-
mentos eventuais, a partir de 08 de agosto de 2011. 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, KELEN ALVES 
DE SOUSA SILVA, ponto nº 7240, ocupante de cargo 
da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atri-Técnico Legislativo – atri- – atri-
buição Assistente Administrativo, Classe A, Padrão 08,  
substituta do Chefe da Seção de Acompanhamento de 
Trabalhos Gráficos, FC-05, da Coordenação de Ser-
viços Gráficos, do Departamento de Apoio Parlamentar, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, no 
período de 04 a 24 de julho de 2011. 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, LEONARDO RIBEIRO 
DA SILVA, ponto nº 6351, ocupante de cargo da Ca-6351, ocupante de cargo da Ca-, ocupante de cargo da Ca-
tegoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição 
Operador de Máquinas, Classe Especial, Padrão 34,  
substituto do Chefe da Seção de Impressão Ofsete, 
FC-05, da Coordenação de Serviços Gráficos, do De-
partamento de Apoio Parlamentar, do Quadro de Pes-, do Quadro de Pes-
soal da Câmara dos Deputados, no período de 01 a 
07 de agosto de 2011. 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, LEONARDO RIBEIRO 
DA SILVA, ponto nº 6351, ocupante de cargo da Ca-6351, ocupante de cargo da Ca-, ocupante de cargo da Ca-
tegoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição 
Operador de Máquinas, Classe Especial, Padrão 34, 
1º substituto do Chefe da Seção de Impressão Ofsete, 
FC-05, da Coordenação de Serviços Gráficos, do 
Departamento de Apoio Parlamentar, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus impedi-em seus impedi-
mentos eventuais, a partir de 08 de agosto de 2011. 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, PEDRO LUIZ DO CAR-
MO, ponto nº 6588, ocupante de cargo da Categoria 
Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técnica 
Legislativa, Classe Especial, Padrão 45,  substituto do 
Consultor do Núcleo Financeiro, FC-07, da Assessoria 
Técnica da Diretoria-Geral, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados, no período de 01 de junho a 
31 de julho de 2011. 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, SHIRLEY MARCIA DOS 
SANTOS, ponto nº 5004, ocupante de cargo da Catego-5004, ocupante de cargo da Catego-, ocupante de cargo da Catego-
ria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Adjunto 
Parlamentar – Secretaria, Classe Especial, Padrão 34, 
2ª substituta do Chefe da Seção de Protocolo-Geral, 
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FC-05, da Coordenação de Comunicações, da Direto-
ria Administrativa, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, em seus impedimentos eventuais, a 
partir de 09 de agosto de 2011. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA-
DOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
1º, item I, alínea a, do Ato da Mesa n.º 205, de 28 de 
junho de 1990, resolve:

TORNAR SEM EFEITO, de acordo com os pa-
rágrafos 1º e 6º do artigo 13 da Lei nº 8.112, de 11 
de dezembro de 1990, o Ato de 29 de junho de 2011, 
publicado no Diário da Câmara dos Deputados do 
dia 30 subsequente, que nomeou IDIVARCI ALVES 
MARTINS para exercer, no Gabinete da Primeira Vice-
-Presidente, o cargo em comissão de Assistente Téc-
nico de Gabinete, CNE-09, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA-
DOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
1º, item I, alínea “a”, do Ato da Mesa n.º 205, de 28 de 
junho de 1990, resolve:

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, AN-
GELA COSTA MARTINS, ponto n.º 119.246, do cargo 

em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Ad-
junto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, que exercia no Gabinete do Quarto-
-Secretário, a partir de 11 de agosto de 2011.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, CÍCERA 
JEANE VIEIRA, ponto n.º 120.028, do cargo em co-
missão de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, 
CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu-
tados, que exerce no Gabinete do Segundo-Secretário.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA-
DOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
1º, inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 28 
de junho de 1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 
de dezembro de 1990, resolve:

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, STEPHANY LYRA DOS SANTOS 
DA COSTA para exercer, no Gabinete do Líder do Par-
tido do Movimento Democrático Brasileiro, o cargo em 
comissão de Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 11 de agosto de 2011. 
– Marco Maia, Presidente.
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Gonzaga Patriota - PSB 
Inocêncio Oliveira - PR 
João Paulo Lima - PT 
Jorge Corte Real - PTB 
José Augusto Maia - PTB 
José Chaves - PTB 
Luciana Santos - PCdoB 
Mendonça Filho - DEM 
Pastor Eurico - PSB 
Paulo Rubem Santiago - PDT 
Pedro Eugênio - PT 
Raul Henry - PMDB 
Roberto Teixeira - PP 
Sergio Guerra - PSDB 
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 
Mário de Oliveira - PSC 
Mauro Lopes - PMDB 
Miguel Corrêa - PT 
Newton Cardoso - PMDB 
Odair Cunha - PT 
Padre João - PT 
Paulo Abi-ackel - PSDB 
Paulo Piau - PMDB 
Reginaldo Lopes - PT 
Renzo Braz - PP 
Rodrigo de Castro - PSDB 
Saraiva Felipe - PMDB 
Toninho Pinheiro - PP 
Vitor Penido - DEM 
Walter Tosta - 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 

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 
Dra. Elaine Abissamra - PSB 
Duarte Nogueira - PSDB 
Edinho Araújo - PMDB 
Eleuses Paiva - DEM 
Eli Correa Filho - DEM 
Gabriel Chalita - PMDB 
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 
Nilson Leitão - PSDB 
Roberto Dorner - PP 
Valtenir Pereira - PSB 
Wellington Fagundes - PR 

Distrito Federal 

Augusto Carvalho - PPS 
Erika Kokay - PT 
Izalci - PR 
Jaqueline Roriz - PMN 
Luiz Pitiman - PMDB 
Policarpo - PT 



Reguffe - PDT 
Ronaldo Fonseca - PR 

Goiás 

Armando Vergílio - PMN 
Carlos Alberto Leréia - PSDB 
Flávia Morais - PDT 
Heuler Cruvinel - DEM 
Íris de Araújo - PMDB 
João Campos - PSDB 
Jovair Arantes - PTB 
Leandro Vilela - PMDB 
Magda Mofatto - PTB 
Marina Santanna - PT 
Pedro Chaves - PMDB 
Roberto Balestra - PP 
Ronaldo Caiado - DEM 
Rubens Otoni - PT 
Sandes Júnior - PP 
Sandro Mabel - 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 
João Pizzolatti - PP 
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 

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: Lira Maia (DEM) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: Celso Maldaner (PMDB) 
3º Vice-Presidente: José Nunes (DEM) 

Titulares Suplentes

PT  

Assis do Couto Geraldo Simões

Beto Faro Miriquinho Batista

Bohn Gass Padre Ton

Jesus Rodrigues Valmir Assunção

Josias Gomes Waldenor Pereira

Marcon 2 vagas

Vander Loubet 

PMDB  

Alceu Moreira Alberto Filho

Celso Maldaner Antônio Andrade

Leandro Vilela Edinho Araújo

Moacir Micheletto Lelo Coimbra

Paulo Piau Lucio Vieira Lima vaga do PR

Pedro Chaves vaga do PDT Valdir Colatto

Reinhold Stephanes 1 vaga

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

João Pizzolatti Roberto Dorner

Luis Carlos Heinze (Dep. do PTB ocupa a vaga)

DEM  

Abelardo Lupion vaga do Bloco PV, PPS Heuler Cruvinel vaga do Bloco PV, PPS

Jairo Ataíde vaga do PSB Luiz Carlos Setim

José Nunes Marcos Montes vaga do PSB

Lira Maia Onofre Santo Agostini

Paulo Cesar Quartiero vaga do PSB Onyx Lorenzoni vaga do PSB

Ronaldo Caiado 1 vaga

Vitor Penido vaga do PSDB 

PR  

Davi Alves Silva Júnior Aelton Freitas

Homero Pereira Diego Andrade vaga do PRB

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

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

PMN  

(Dep. do PSL 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 Zé Geraldo

Taumaturgo Lima 1 vaga

PMDB  

Marinha Raupp Átila Lins

(Dep. do PP ocupa a vaga) José Priante

1 vaga 1 vaga

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  

Janete Capiberibe vaga do DEM Glauber Braga

Laurez Moreira Valtenir Pereira vaga do PCdoB

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 (Dep. do PSB ocupa a 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 Gorete Pereira vaga do PMDB

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

PSC  

Antônia Lúcia vaga do PT Mário de Oliveira 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 Jhonatan de Jesus

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 Benjamin Maranhão

Arthur Oliveira Maia Francisco Escórcio

Carlos Bezerra vaga do PMN Gabriel Chalita

Danilo Forte Gean Loureiro

Eduardo Cunha João Magalhães

Fabio Trad vaga do Bloco PV, PPS Leandro Vilela

Marçal Filho vaga do PSC Mauro Lopes vaga do PSB

Mauro Benevides (Dep. do PSL ocupa a vaga)

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

Osmar Serraglio (Dep. do PSC ocupa a vaga)

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 Domingos Neto

Sandra Rosado Gonzaga Patriota

Valtenir Pereira Laurez Moreira

(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) (Dep. do PSL ocupa a vaga)

DEM  

Eli Correa Filho Antonio Carlos Magalhães Neto

Walter Ihoshi Augusto Coutinho vaga do PSDB

 
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 Carlos Roberto vaga do DEM

Valdivino de Oliveira Mara Gabrilli

 
Otavio Leite

PP  

Renato Molling Simão Sessim

 
Vilson Covatti vaga do PMDB

DEM  

Fernando Torres (Dep. do PSDB ocupa a 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  

Francisco Escórcio vaga do PTB Adrian vaga do PRP

Genecias Noronha vaga do PSL Edinho Araújo vaga do PSL

João Arruda Flaviano Melo

Manoel Junior Hugo Motta

Mauro Mariani 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  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 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  

1 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: Artur Bruno (PT) 
3º Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB) 

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

Waldenor Pereira vaga do PP 

PMDB  

Gabriel Chalita Mauro Benevides vaga do PR

Gastão Vieira Osmar Serraglio

Joaquim Beltrão Pedro Chaves vaga do PDT

Lelo Coimbra Renan Filho

Professor Setimo Rogério Peninha Mendonça

Raul Henry vaga do PP (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  Onyx Lorenzoni

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 Janete Capiberibe

 
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  

1 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: Júnior Coimbra (PMDB) 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes

PT  

Andre Vargas Amauri Teixeira

Assis Carvalho José Mentor

Cláudio Puty Policarpo

José Guimarães Reginaldo Lopes

Pedro Eugênio Ricardo Berzoini

Pepe Vargas Rogério Carvalho

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

Lucio Vieira Lima Eduardo Cunha

(Dep. do PT ocupa a vaga) Genecias Noronha

1 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 Vilson Covatti vaga do DEM

 
1 vaga

DEM  

Alexandre Leite Jairo Ataíde

Júlio Cesar João Bittar

Pauderney Avelino vaga do Bloco PV, 

PPS (Dep. do PP ocupa a vaga)

Rodrigo 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 1 vaga

PRB  

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) (Dep. do PRTB ocupa a vaga)

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

 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE 

Presidente: 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 Eduardo Cunha

João Magalhães (Dep. do PDT ocupa a vaga)

Marcelo Castro vaga do PSC 

Nelson Bornier 

PSDB  

Carlos Brandão Carlaile Pedrosa

Fernando Francischini vaga do PTB Manoel Salviano

Nilson Leitão 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



1 vaga 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

 
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  

1 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  

1 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  

Mário de Oliveira 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 PSB Carlos 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
(Licenciado)

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 Stepan Nercessian

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) 1 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 Sampaio Fátima Pelaes

(Dep. do PMN ocupa a vaga) Mauro Lopes



PSDB  

Fernando Francischini Carlos Sampaio

João Campos vaga do PSC Nilson Leitão

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 Alexandre Leite vaga do PDT

 
(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 (Dep. do DEM ocupa a vaga)

Bloco PV, PPS  

Stepan Nercessian (Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PTB  

José Augusto Maia Arnaldo Faria 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: 

Titulares Suplentes

PT  

Amauri Teixeira Arlindo Chinaglia

Benedita da Silva Dr. Rosinha

Chico D'angelo Erika Kokay

Padre João Henrique Fontana

Rogério Carvalho Luci Choinacki

1 vaga Pepe Vargas

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 Odair Cunha

(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

Paulo Pereira da Silva Sebastião Bala Rocha vaga do PP

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): José Mauro Meira Magalhães 
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 Simões Rubens Otoni

Zeca Dirceu Vander Loubet

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

(Dep. do PR ocupa a vaga) 1 vaga

PMDB  

Edinho Araújo Camilo Cola

Edson Ezequiel Francisco Escórcio vaga do PTB

Leonardo Quintão vaga do PCdoB Marinha Raupp

Mauro Lopes vaga do PSDB Mauro Mariani

Newton Cardoso Ronaldo Benedet vaga do PT

Washington Reis (Dep. do PDT ocupa a vaga)

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) 1 vaga

DEM  

Eduardo Sciarra Pauderney Avelino

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  

Dra. Elaine Abissamra 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 (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

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 Dalva Figueiredo

João Paulo Lima Fernando Ferro

José Guimarães Luci Choinacki

Ricardo Berzoini Luiz Alberto

Rubens Otoni Sibá Machado

Waldenor Pereira Vicente Candido

PMDB  

Alceu Moreira Danilo Forte

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 Amin Aguinaldo Ribeiro

José Otávio Germano Arthur Lira

Paulo Maluf Márcio Reinaldo Moreira

Simão Sessim Roberto Balestra

DEM  

Augusto Coutinho Eleuses Paiva

Efraim Filho Felipe Maia

Pauderney Avelino Mendonça Filho

Ronaldo Caiado Onofre Santo Agostini

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 Jefferson Campos

Ribamar Alves Pastor Eurico

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: Jesus Rodrigues (PT) 
2º Vice-Presidente: Mandetta (DEM) 
3º Vice-Presidente: Aline Corrêa (PP) 
Relator: Vanderlei Macris (PSDB) 

Titulares Suplentes

PT  

Jesus Rodrigues Domingos Dutra

Paulo Pimenta Emiliano José

Reginaldo Lopes Henrique Fontana

1 vaga 1 vaga

PMDB  

Geraldo Resende Alberto Filho

Leandro Vilela Darcísio Perondi

Marllos Sampaio Solange Almeida

Nilda Gondim (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PSDB  

Fernando Francischini Bruno Araújo

Vanderlei Macris João Campos

Vaz de Lima 1 vaga

PP  

Aline Corrêa Afonso Hamm

Toninho Pinheiro José Linhares

DEM  

Mandetta Efraim Filho

Professora Dorinha Seabra Rezende 1 vaga

PR  

Paulo Freire Anthony Garotinho

Ronaldo Fonseca (Dep. do PTC ocupa a vaga)

PSB  

Givaldo Carimbão Keiko Ota

Pastor Eurico 1 vaga

PDT  

Sueli Vidigal 1 vaga

Bloco PV, PPS  

Dr. Aluizio Carmen Zanotto

PTB  

José Augusto Maia 1 vaga

PSC  

Marcelo Aguiar Erivelton Santana vaga do PMDB

 
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 Magalhães

Edinho Araújo (Dep. do PSC ocupa a vaga)

Mauro Lopes 1 vaga

PSDB  

Jorginho Mello 3 vagas

Otavio Leite 

1 vaga 

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 EXECUTIVA ENCARREGADA DE IMPLEMENTAR 

TODOS OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À 
REALIZAÇÃO DA SESSÃO DO PARLAMENTO JOVEM 

BRASILEIRO 

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

Titulares Suplentes

PT  

Alessandro Molon 

Reginaldo Lopes 

PMDB  

Gabriel Chalita 



Hugo Motta 

PSDB  

Luiz Fernando Machado 

DEM  

Professora Dorinha Seabra Rezende  

PSB  

Domingos Neto 

PCdoB  

Manuela D'ávila 

PSOL  

Jean Wyllys 

 
Secretário(a): Érika 
Local: CEFOR 
Telefones: Ramal 67620 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 10-A, DE 

1995, DO SR. ADHEMAR DE BARROS FILHO, QUE 
"MODIFICA O ART. 45 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 
ACRESCENTA PARÁGRAFOS AO MESMO ARTIGO", 

CRIANDO O SISTEMA DISTRITAL MISTO 

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

Titulares Suplentes

PT  

Erika Kokay Bohn Gass

Henrique Fontana Fernando Ferro

João Paulo Lima Luci Choinacki

José Guimarães Luiz Alberto

Ricardo Berzoini Sibá Machado

Rubens Otoni Taumaturgo Lima

Waldenor Pereira Vicente Candido

PMDB  

Alceu Moreira Danilo Forte

Almeida Lima Eduardo Cunha

Edinho Araújo Íris de Araújo

Mauro Benevides Marcelo Castro

Newton Cardoso Professor Setimo

1 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 Amin Aguinaldo Ribeiro

José Otávio Germano Arthur Lira

Paulo Maluf Márcio Reinaldo Moreira

Simão Sessim Roberto Balestra

DEM  

Augusto Coutinho Felipe Maia

Efraim Filho Mandetta

Pauderney Avelino Mendonça Filho

Ronaldo Caiado Onyx Lorenzoni

PR  

Jaime Martins Maurício Quintella Lessa

Luciano Castro (Dep. do PHS ocupa a vaga)

Vicente Arruda 1 vaga

PSB  

Luiza Erundina Jefferson Campos

Ribamar Alves Valadares Filho

Valtenir Pereira 1 vaga

PDT  

Miro Teixeira Félix Mendonça Júnior

Reguffe Sueli Vidigal



Bloco PV, PPS  

Alfredo Sirkis Roberto Freire

Sandro Alex Rosane Ferreira

PTB  

Antonio Brito Arnaldo Faria de Sá

Walney Rocha Paes Landim

PSC  

Carlos Eduardo Cadoca Edmar Arruda

PCdoB  

Daniel Almeida Delegado Protógenes

PRB  

George Hilton Vitor Paulo

PTdoB  

Lourival Mendes 1 vaga

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

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 7495, DE 2006, DO SENADO 
FEDERAL, QUE "REGULAMENTA OS §§ 4º E 5º DO ART. 198 
DA CONSTITUIÇÃO, DISPÕE SOBRE O APROVEITAMENTO 
DE PESSOAL AMPARADO PELO PARÁGRAFO ÚNICO DO 
ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51, DE 14 DE 

FEVEREIRO DE 2006, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" (CRIA 
5.365 EMPREGOS PÚBLICOS DE AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS, NO ÂMBITO DO QUADRO SUPLEMENTAR DE 
COMBATE ÀS ENDEMIAS DA FUNASA) 

Presidente: Benjamin Maranhão (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Osmar Terra (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Valtenir Pereira (PSB) 
3º Vice-Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB) 
Relator: Domingos Dutra (PT) 

Titulares Suplentes

PT  

Domingos Dutra Alessandro Molon

Josias Gomes Amauri Teixeira vaga do PMDB

Padre Ton Chico D'angelo

1 vaga Fátima Bezerra vaga do PR

 
Miriquinho Batista

 
Vicentinho

PMDB  

Benjamin Maranhão Alberto Filho

Geraldo Resende André Zacharow

Osmar Terra Leandro Vilela

Pedro Chaves (Dep. do PT ocupa a vaga)

PSDB  

João Campos Andreia Zito

Raimundo Gomes de Matos Antonio Imbassahy

Romero Rodrigues (Dep. do PDT ocupa a vaga)

PP  

Aline Corrêa José Linhares

Roberto Britto Toninho Pinheiro

DEM  

Efraim Filho Fábio Souto

Mendonça Prado Mandetta

PR  

Dr. Paulo César Liliam Sá

(Dep. do PHS ocupa a vaga) (Dep. do PT ocupa a vaga)

PSB  

Mauro Nazif Ribamar Alves

Valtenir Pereira 1 vaga

PDT  

Flávia Morais Ângelo Agnolin vaga do PSDB

 
Dr. Jorge Silva

Bloco PV, PPS  

Carmen Zanotto Rosane Ferreira

PTB  

Ronaldo Nogueira Arnaldo Faria de Sá



PSC  

Carlos Eduardo Cadoca Andre Moura

PCdoB  

Jô Moraes Alice Portugal

PRB  

1 vaga 1 vaga

PRP  

Jânio Natal 1 vaga

 
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A 
Telefones: (61) 3216-6209 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

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 Gabriel Chalita vaga do PSB

Lelo Coimbra vaga do PMN Joaquim Beltrão

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 (Dep. do PR ocupa a vaga)

DEM  

Nice Lobão Marcos Montes

Professora Dorinha Seabra 
Rezende  Onyx Lorenzoni

PR  

Izalci Paulo Freire

Neilton Mulim Ronaldo Fonseca vaga do PP

 

(Dep. do PSOL ocupa a 
vaga)

PSB  

Ariosto Holanda Luiz Noé

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

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) 1 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  

João Campos Eduardo Barbosa

William Dib Fernando Francischini

1 vaga (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  

(Dep. do PHS ocupa a vaga) Marcelo Aguiar

PCdoB  

Evandro Milhomen Delegado Protógenes

PRB  

1 vaga Otoniel Lima

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

PT  



Cândido Vaccarezza 

João Paulo Cunha 

PMDB  

Osmar Serraglio 

PSDB  

Bruno Araújo 

PDT  

João Dado 

Miro Teixeira 

PTB  

Arnaldo Faria de Sá 

PCdoB  

Aldo Rebelo 

PRB  

Cleber Verde 

 
Secretário(a): - 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS 

SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS 
PRODUZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES 

PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO 
SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE 

SIGILO E OUTRAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NA 
RESOLUÇÃO N º 29, DE 1993 

Presidente: Fabio Trad (PMDB) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes

PMDB  

Fabio Trad 

PSDB  

Nelson Marchezan Junior 

PDT  

Félix Mendonça Júnior 

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

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR AS 

PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO QUE VERSEM 
SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA. 

Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Edio Lopes (PMDB) 

Titulares Suplentes

PT  

José Mentor Dalva Figueiredo

Paulo Pimenta Décio Lima

Rui Costa Miriquinho Batista

Zeca Dirceu Vicentinho

PMDB  

Átila Lins Alceu Moreira

Danilo Forte Fátima Pelaes

Edio Lopes Gean Loureiro

Ronaldo Benedet Mendes Ribeiro Filho

PSDB  

João Campos Fernando Francischini

Reinaldo Azambuja Wandenkolk Gonçalves

1 vaga William Dib

PP  

Jair Bolsonaro Arthur Lira

Vilson Covatti Sandes Júnior

DEM  

Júlio Campos 2 vagas

1 vaga 

PR  



Ronaldo Fonseca (Dep. do PMN ocupa a vaga)

1 vaga (Dep. do PTdoB ocupa a vaga)

PSB  

Givaldo Carimbão Gonzaga Patriota

Valtenir Pereira Pastor Eurico

PDT  

Vieira da Cunha João Dado

Bloco PV, PPS  

Paulo Wagner Lindomar Garçon

PTB  

Arnaldo Faria de Sá José Augusto Maia

PSC  

Andre Moura Antônia Lúcia

PCdoB  

Delegado Protógenes Perpétua Almeida

PRB  

Otoniel Lima 1 vaga

PRP  

Jânio Natal 1 vaga

 
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A 
Telefones: (61) 3216-6206 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROMOVER ESTUDOS 

E PROPOSIÇÕES VOLTADAS À REGULAMENTAÇÃO DO 
TRABALHO TERCEIRIZADO NO BRASIL. 

Presidente: Sandro Mabel (PR) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Roberto Santiago (PV) 

Titulares Suplentes

PT  

Eudes Xavier Bohn Gass

Gilmar Machado Nelson Pellegrino

Policarpo Rogério Carvalho

Vicentinho 1 vaga

PMDB  

Adrian Gean Loureiro

Darcísio Perondi Leonardo Quintão

Edio Lopes (Dep. do PTB ocupa a vaga)

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

PSDB  

Alfredo Kaefer André Dias

Carlos Sampaio Reinaldo Azambuja

Jutahy Junior 1 vaga

PP  

Jerônimo Goergen Aguinaldo Ribeiro

José Otávio Germano Aline Corrêa

DEM  

Augusto Coutinho Efraim Filho

Onyx Lorenzoni 1 vaga

PR  

Gorete Pereira vaga do PTC Aelton Freitas

Laercio Oliveira Luciano Castro

Sandro Mabel 

PSB  

Dr. Ubiali Alexandre Roso

Mauro Nazif Sandra Rosado

PDT  

Paulo Pereira da Silva João Dado

Bloco PV, PPS  

Roberto Santiago Moreira Mendes

 
Stepan Nercessian vaga do PMDB

PTB  



Silvio Costa Arnaldo Faria de Sá vaga do PMDB

 
Ronaldo Nogueira

PSC  

Andre Moura Nelson Padovani

PCdoB  

Assis Melo 1 vaga

PRB  

1 vaga Heleno Silva

PTC  

(Dep. do PR ocupa a 
vaga) 1 vaga

 
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A 
Telefones: (61) 3216 6207 
FAX: (61) 3216 6225 

 
COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR AS 

INVESTIGAÇÕES SOBRE OS FATOS E AS CIRCUNSTÂNCIAS 
QUE ENVOLVEM OS DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS 
OCORRIDOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO PARÁ. 

Coordenador: Cláudio Puty (PT) 

Titulares Suplentes

PT  

Cláudio Puty 

Francisco Praciano 

PCdoB  

Delegado Protógenes 

PSOL  

Jean Wyllys 

 
Secretário(a): - 

 
COMISSÃO EXTERNA 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): - 

 



Lançamentos da Edições Câmara

LOCAL DE VENDA

Livraria Miller
Ed. Principal e Anexo IV
da Câmara dos Deputados 
Telefone: (61) 3216-9971

INFORMAÇÕES 

Coordenação Edições Câmara
Telefones: (61) 3216-5809

E-mail: edicoes.cedi@camara.gov.br
Site: http://www2.camara.gov.br/internet/publicacoes/edicoes

� Lei 8.112/90
 ISBN 978-85-736-5537-7

� Legislação Brasileira sobre Educação
 ISBN 978-85-736-5549-0 

� Lei de Licitações e Contratos Administrativos
 ISBN 978-85-736-5631-2 
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