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FERNANDO NASCIMENTO (PT – PE) – Vinculação entre a carência de saneamento básico e
a mortalidade infantil. Adoção de ações conjuntas
entre governantes para melhoria das condições de
vida das populações menos favorecidas................
JÔ MORAES (Bloco/PCdoB – MG) – Instalação da Frente Parlamentar em prol da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Empenho da Frente
na destinação de recursos do PAC 2 para a construção de metrô na Capital mineira.........................
LUIZ COUTO (PT – PB) – Atraso nas obras
de restauração de rodovias no Estado da Paraíba.
Matéria Os únicos punidos, de Leonardo Fuhrmann,
a respeito da não concessão de anistia a militares
cassados, publicada pela revista CartaCapital. Entrevista sob o título Nós fizemos e sabemos como
continuar a fazer, concedida pela presidenciável
Dilma Rousseff à revista IstoÉ...............................
PEDRO WILSON (PT – GO) – Defesa de votação do projeto de lei sobre a implantação da Internet
banda larga em estabelecimentos escolares...........
IVAN VALENTE (PSOL – SP) – Desvio na
aplicação de recursos do Programa Universidade
para Todos – PROUNI. Fiscalização pelo Ministério da Educação da aplicação de recursos públicos
destinados a instituições particulares de ensino.
Apresentação de projeto sobre a regulamentação
de compensações orçamentárias e financeiras para
a área de educação no caso de renúncia fiscal. ...
EDUARDO VALVERDE (PT – RO) – Defesa
de aprovação do projeto de lei sobre a implantação da Internet banda larga em estabelecimentos
de educação básica Posicionamento do orador favorável à recriação da empresa Telecomunicações
Brasileiras S/A – TELEBRÁS..................................
SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO (PT – BA)
– Homenagem póstuma à legista Maria Thereza
Pacheco. Artigo Abolição e limites da liberdade,
de autoria do Prof. Taurino Araújo, publicado pelo
jornal A Tarde, de Salvador, Estado da Bahia........
NELSON PELLEGRINO (PT – BA) – Inconsistência das declarações do presidenciável José
Serra a respeito da violência no Estado da Bahia..
VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB – SC) –
Necessidade de reformulação da política cambial
brasileira em prol do setor produtivo.......................
CAPITÃO ASSUMÇÃO (Bloco/PSB – ES)
– Cumprimento pelo Presidente Michel Temer de
acordo sobre a conclusão das votações da Proposta
de Emenda à Constituição nº 300, de 2008, sobre
a criação do piso salarial nacional de policiais e
bombeiros militares.................................................
LUIZ CARLOS SETIM (DEM – PR) – Comemoração do Dia de Nossa Senhora de Fátima.
Transcurso do Dia Nacional da Polônia. Comemoração do Dia Estadual da Comunidade Polonesa,
no Estado do Paraná..............................................
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JORGE TADEU MUDALEN (DEM – SP) –
Apelo ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT e à Agência Nacional de
Transportes Terrestres – ANTT de fiscalização das
obras de recuperação de ponte na Rodovia Fernão
Dias, Estado de São Paulo.....................................
RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB –
CE) – Outorga da Medalha Capistrano de Abreu
ao Presidente do Grupo Ypióca, Everardo Ferreira
Telles, pela Prefeitura Municipal de Maranguape,
Estado do Ceará. Lançamento do II Festival Nacional do Humor de Maranguape. .........................
DOMINGOS DUTRA (PT – MA) – Repúdio à
ação da Polícia Militar contra servidores e docentes
grevistas da Universidade Estadual do Maranhão –
UEMA. Solicitação à Governadora Roseana Sarney
de abertura de negociações com os representantes
do movimento grevista............................................
GIOVANNI QUEIROZ (PDT – PA) – Posse
do Deputado Estadual Luís Cunha no Tribunal de
Contas do Estado do Pará......................................
BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB – RS) –
Transcurso do 14º aniversário da Fundação Thiago
de Moraes Gonzaga, em Porto Alegre, Estado do
Rio Grande do Sul..................................................
ALCENI GUERRA (DEM – PR) – Viagem do
orador a Portugal e à Holanda, em missão oficial,
para conhecimento de programas de reabilitação
de dependentes químicos e combate às drogas.
Inclusão da questão do crack nas agendas dos
candidatos à sucessão presidencial.......................
DR. PAULO CÉSAR (PR – RJ) – Improcedência de matérias veiculadas pela Internet sobre
o posicionamento do orador contrário ao Projeto
Ficha Limpa............................................................
FÁBIO RAMALHO (PV – MG) – Desastre
ambiental provocada pelo vazamento de óleo no
Golfo do México. Necessidade de adoção, pelas
autoridades competentes, de políticas preventivas
de acidentes ambientes, tendo em vista a exploração de petróleo em águas profundas no Brasil......
CHICO LOPES (Bloco/PCdoB – CE) – Homenagem póstuma ao produtor cultural Cláudio
Roberto de Abreu Pereira.......................................
EDINHO BEZ (Bloco/PMDB – SC) – Importância do transporte ferroviário para o desenvolvimento
econômico do País. Contribuição da Ferrovia Tereza Cristina para a criação de Municípios no Estado
de Santa Catarina. Congratulações aos ferroviários
catarinenses...........................................................
LUIZ ALBERTO (PT – BA) – Solidariedade ao
Governador do Estado da Bahia, Jaques Wagner,
diante de críticas do compositor Caetano Veloso, do
Senador César Borges e do Deputado Geddel Vieira
Lima à situação do Centro Histórico de Salvador......
RITA CAMATA (PSDB – ES) – Imediata votação pelo Senado Federal do Projeto Ficha Lim-
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pa e da Medida Provisória nº 475, de 2009, sobre
reajuste de benefícios da Previdência Social.........
IRAN BARBOSA (PT – SE) – Transcurso do
42º aniversário de criação da Universidade Federal
de Sergipe – UFSE. Vinculação entre a distribuição
de renda e a melhoria do rendimento escolar de
estudantes. Escalada da violência contra idosos
e mulheres no Estado. Carta aberta ao jornalista
Alexandre Garcia, subscrita pelo Presidente da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Travestis e Transexuais – ABGLT, Toni Reis. .........
SIMÃO SESSIM (PP – RJ) – Posse do ex-Prefeito de Teresópolis Mário Oliveira Tricano, no cargo de
Secretário Municipal de Transportes de Nova Iguaçu,
no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.............
FERNANDO CHIARELLI (PDT – SP) – Expectativa de aprovação pela Casa das propostas
de criação dos Estados de Carajás e Tapajós........
FÁTIMA BEZERRA (PT – RN) – Êxito da visita
do Prefeito Maurício Marques a Ministérios em busca
de recursos para a execução de obras no Município
de Parnamirim, Estado do Rio Grande do Norte......
PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB – AC)
– Apoio ao posicionamento do Ministério Público
contrário ao Projeto de Lei nº 265, de 2007, a chamada Lei da Mordaça.............................................
MAJOR FÁBIO (DEM – PB) – Retomada das
votações pela Casa da Proposta de Emenda à Constituição nº 300, de 2008, sobre a criação do piso salarial nacional de policiais e bombeiros militares......
MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB – MS) – Transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa dos Municípios de Deodápolis, São
Gabriel do Oeste, Selvíria e Bodoquena, Estado
de Mato Grosso do Sul...........................................
GERALDO RESENDE (Bloco/PMDB – MS)
– Transcurso do 10º aniversário de implantação
do curso de Medicina na Universidade Federal da
Grande Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul.
Balanço positivo da reunião entre o Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva e o Presidente do Paraguai,
Fernando Lugo, destinada à adoção de medidas
de combate à violência e ao tráfico de drogas e de
armas na região de fronteira entre os 2 países. Volta
de agricultores brasileiros para o País em decorrência do quadro de violência reinante no Paraguai....
DOMINGOS DUTRA (PT – MA. Pela ordem.)
– Transcurso do 122º aniversário da promulgação
da Lei Áurea. Morosidade da Casa na apreciação
da Proposta de Emenda à Constituição nº 438, de
2001, sobre a expropriação de terras, no caso de
constatação da prática de trabalho escravo. Protesto
contra a apresentação pelo DEM de ação direta de
inconstitucionalidade do Decreto nº 4.877, de 2003,
acerca da regulamentação de terras de remanescentes dos quilombos. ...........................................
PEDRO FERNANDES (PTB – MA. Pela ordem.)
– Conclamação à sociedade brasileira para participa-

20323

20323

20326

20327

20327

20327

20328

20328

20328

20330

Maio de 2010

ção no debate do Projeto de Lei nº 694, de 1995, sobre a instituição das diretrizes nacionais do transporte
coletivo urbano. Congratulações ao autor do projeto,
ex-Deputado Alberto Goldman, à Relatora da matéria,
Deputada Angela Amin, e ao Presidente da respectiva
Comissão Especial, Deputado Eduardo Sciarra.........
LUIZ ALBERTO (PT – BA. Pela ordem.) –
Apelo à direção da Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis – ANP de assinatura
de contratos para a exploração de petróleo na região da Bacia de Tucano Sul, no Estado da Bahia.
Alcance pela empresa Petróleo Brasileiro S/A –
PETROBRAS de recorde na produção petrolífera.
Expectativa de rejeição pelo Senado Federal de
emenda sobre a concessão de campos de petróleo
a empresas privadas..............................................
PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT – PE) –
Empenho da Frente Parlamentar da Saúde na regulamentação da Emenda Constitucional nº 29,
de 2000, sobre a destinação de recursos ao setor.
Defesa de aprovação da proposta de criação do
piso salarial nacional dos agentes comunitários de
saúde e dos agentes de combate às endemias.....
PAES DE LIRA (Bloco/PTC – SP. Pela ordem.)
– Assassinato do Policial Militar Ademilson Martins
de Souza durante perseguição a criminosos, em São
Paulo, Estado de São Paulo. Defesa de aprovação
da Proposta de Emenda à Constituição nº 300, de
2008, sobre a criação de piso salarial nacional para
policiais e bombeiros militares................................
GERALDO SIMÕES (PT – BA. Pela ordem.)
– Suspensão, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do pagamento de vantagens
salariais concedidas aos servidores aposentados
da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira – CEPLAC. Solicitação à Ministra Laurita
Hilário Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, de concessão de audiência ao orador e a representantes
da Associação dos Aposentados da CEPLAC para
discussão do assunto.............................................
CARLOS SANTANA (PT – RJ. Pela ordem.)
– Transcurso do 122º aniversário da assinatura da
Lei Áurea. Dívidas do País para com a população
afrodescendente.....................................................
GERMANO BONOW (DEM – RS) – Homenagem à memória do ex-Deputado Raul Pilla, defensor
do regime parlamentarista de governo...................
COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB – BA) –
Repúdio à agressão praticada contra o diretor da
Associação dos Professores Licenciados da Bahia,
Germano Barreto, durante manifestação realizada
no Município de Feira de Santana. Escalada da
violência na municipalidade. Defesa de criação da
Região Metropolitana de Feira de Santana............
PEDRO WILSON (PT – GO. Pela ordem.) –
Transcurso do aniversário da Abolição da Escravatura
no Brasil. Comemoração do Dia do Enfermeiro, do
Dia do Assistente Social, do Dia de Nossa Senhora
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de Fátima e do Dia de Nossa Senhora Auxiliadora,
Padroeira de Goiânia, Estado de Goiás. Transcurso
do Dia das Mães.....................................................
VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB – SC. Pela
ordem.) – Transcurso do Dia da Abolição da Escravatura. Artigo A Farra da antropologia oportunista,
publicado pela revista Veja. . .................................
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Presença, na Casa, do Assessor Jurídico da Universidade
Federal de Campina Grande, Eduardo Medeiros,
e do Operador de Direito da instituição de ensino,
Lindberg Martins.....................................................
CLAUDIO CAJADO (DEM – BA) – Despedida
do Embaixador da Ucrânia, no Brasil, Volodymyr
Lákomov. Aprovação, pela Comissão de Defesa
do Consumidor, do projeto de lei, oriundo do Poder
Executivo, a respeito da Infraestrutura de Chave
Pública Brasileira, a ICP-Brasil. .............................
RÔMULO GOUVEIA (PSDB – PB) – Visita, à
Casa, do Assessor Jurídico da Universidade Federal de
Campina Grande, Eduardo Medeiros, e do Operador
de Direito da instituição de ensino, Lindberg Martins.
Posse do ex-Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado da Paraíba, Deputado Arthur Cunha Lima, no
cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Ascensão do Vice‑Presidente da Assembleia,
Deputado Ricardo Marcelo, à Presidência do Poder
Legislativo Estadual. Imediata inclusão na pauta da
Proposta de Emenda à Constituição nº 300, de 2008,
sobre a criação de piso salarial nacional de policiais
e bombeiros militares, e de outras propostas de interesse de segmentos da sociedade brasileira.............
SANDES JÚNIOR (PP – GO) – Aprovação
do Projeto Ficha Limpa pela Casa..........................
FÁTIMA BEZERRA (PT – RN. Pela ordem.)
– Lançamento da campanha Salve a Água Potável de Natal, destinada à preservação do Aquífero
do San Vale, em Natal, Estado do Rio Grande do
Norte. Garantia pelo Ministro do Turismo, Luiz Barretto, de alocação de recursos para saneamento
do manancial. Realização pelo Governo Federal e
pelo Governo Estadual de investimentos no setor
de saneamento básico............................................
FRANCISCO RODRIGUES (DEM – RR) – Implantação do sistema de telefonia móvel na região
sul do Estado de Roraima......................................
FERNANDO CHIARELLI (PDT – SP. Pela ordem.) – Participação da etnia negra na formação da
sociedade brasileira. Transcurso do Dia da Abolição
da Escravatura. Recebimento de correspondência
do Oficial de Justiça, Paulo Corrêa, a respeito da
greve dos servidores do Poder judiciário do Estado
de São Paulo..........................................................
JILMAR TATTO (PT – SP) – Projeções de crescimento do Produto Interno Bruto – PIB brasileiro. Acerto
da política econômica do Governo Luiz Inácio Lula da
Silva. Discordância com as declarações da Senadora
Hillary Clinton, dos Estados Unidos da América, sobre
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a carga tributária vigente no País. Razões da reação
da Oposição contra o Governo petista. Aplausos ao
Governo Federal pela recriação da empresa Telecomunicações Brasileiras S/A – TELEBRÁS, no processo
de expansão da banda larga no País........................
EDINHO BEZ (Bloco/PMDB – SC. Pela ordem.) – Congratulações ao técnico da Seleção
Brasileira de Futebol, Carlos Caetano Bledorn Verri, o Dunga, pela convocação dos jogadores para a
Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.............
MÁRCIO MARINHO (Bloco/PRB – BA) –
Transcurso do 122º aniversário da Abolição da Escravatura no País. Relevância do livro A Busca de
um Caminho para o Brasil, de Hélio Santos...........
INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR – PE) – Repercussão negativa sobre a produção algodoeira do
Brasil e de outros países, em decorrência da proibição pela Índia das exportações de algodão........
GUILHERME CAMPOS (DEM – SP) – Defesa
de reajuste dos limites da receita bruta para efeito
de enquadramento no Regime Especial Unificado
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte – SIMPLES Nacional.....................................
VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – AM)
– Promoção, pela União Brasileira dos Estudantes
– UBES da campanha Se Liga 16! 2010 é a nossa
vez, em prol do voto do eleitorado jovem...............
EUGÊNIO RABELO (PP – CE) – Expansão dos
chamados empregos verdes, especialmente na Região
Nordeste. Regularização do Seguro-Safra 2009/2010
junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário pelos
produtores rurais do Estado do Ceará. ....................
EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) –
Celebração de missa gratulatória nas imediações
do Memorial JK, como parte das comemorações
do cinquentenário de fundação de Brasília. Transcurso do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa.
Realização da 9ª Bienal Internacional do Livro do
Ceará, em Fortaleza...............................................
MENDONÇA PRADO (DEM, SE) – Transcurso do 70º aniversário de criação do salário mínimo
no País. Defesa de aprovação da Medida Provisória
nº 474, de 2009, sobre a instituição da política de
valorização do salário mínimo................................
LEANDRO SAMPAIO (PPS – RJ) – Aprovação, pela Casa, das propostas de reajuste de aposentadorias e pensões em 7,72% e de extinção do
fator previdenciário. ...............................................
V – Ordem do Dia
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Votação
do Requerimento nº 6.836, de 2010, sobre a prorrogação, por 90 dias, do prazo de funcionamento da
CPI destinada à investigação das causas, consequências e responsabilidades pelo desaparecimento
de crianças e adolescentes no Brasil.....................
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ARLINDO CHINAGLIA (PT – SP. Pela ordem.)
– Contrariedade à prorrogação do prazo de funcionamento da CPI......................................................
GERMANO BONOW (DEM – RS. Pela ordem.) – Conveniência de adiamento da apreciação
do requerimento......................................................
CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela ordem.) –
Indagação à Presidência sobre a expiração do prazo
de votação do requerimento. Conveniência de esclarecimento, por membro da CPI, sobre as razões da
prorrogação do prazo de funcionamento do órgão..
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Informação
ao Plenário sobre a data de encerramento da CPI....
LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Pela
ordem.) – Defesa de prorrogação do prazo de funcionamento da CPI.................................................
ARLINDO CHINAGLIA (PT – SP. Pela ordem.)
– Necessidade de fundamentação das razões da
prorrogação do prazo de funcionamento de CPIs. ...
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Aprovação do requerimento...............................................
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 2.074-A, de 2009, que aprova o texto do
Acordo entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Oriental do
Uruguai para a Criação de Escolas e/ou Institutos
Binacionais Fronteiriços Profissionais e/ou Técnicos e para o Credenciamento de Cursos Técnicos
Binacionais Fronteiriços, celebrado em Brasília, em
1º de abril de 2005. Encerramento da discussão...
Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados GERMANO
BONOW (DEM – RS), VALDIR COLATTO (Bloco/
PMDB – SC), ARLINDO CHINAGLIA (PT – SP), LUIZ
CARLOS HAULY (PSDB – PR), CHICO ALENCAR
(PSOL – RJ), EMANUEL FERNANDES (PSDB –
SP), HUMBERTO SOUTO (PPS – MG).................
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Votação
e aprovação do projeto e da redação final.............
Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal...................................................................
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.351-A, de 2008, que aprova o texto do
Tratado de Extradição entre a República Federativa
do Brasil e a República Popular da China, celebrado
em Brasília, em 12 de novembro de 2004..............
EMANUEL FERNANDES (PSDB – SP. Pela
ordem.) – Conveniência de retirada do projeto da
pauta.......................................................................
ARLINDO CHINAGLIA (PT – SP. Pela ordem.)
– Apoio à retirada do projeto da pauta...................
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
CHICO ALENCAR (PSOL – RJ). VALDIR COLATTO
(Bloco/PMDB – SC. Pela ordem.) – Apoio à retirada
do projeto da pauta.................................................
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PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Retirada
do projeto da pauta.................................................
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 2.132-A, de 2009, que aprova o texto do Acordo
por Troca de Notas, entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República da
Botsuana, sobre o Exercício de Atividade Remunerada por parte de Dependentes de Pessoal Diplomático, Consular, Militar, Administrativo e Técnico,
celebrado em Brasília, em 5 de maio de 2009.......
ARLINDO CHINAGLIA (PT – SP. Pela ordem.) –
Apoio à votação do projeto, não obstante a não apresentação de parecer à matéria por Comissão da Casa.
Declaração de voto pela aprovação do projeto..........
Usou da palavra para proferir parecer ao projeto,
pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, o Sr. Deputado CHICO ALENCAR (PSOL – RJ)..
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Informação ao Plenário sobre a emissão de parecer ao
projeto pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público. ...........................................
Encerramento da discussão..........................
Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados EMANUEL
FERNANDES (PSDB – SP), VALDIR COLATTO
(Bloco/PMDB – SC)................................................
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Votação
e aprovação do projeto e da redação final.............
Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal...................................................................
Encerramento da Ordem do Dia...................
VI – Encerramento
2 – ATA DA 107ª SESSÃO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, ORDINÁRIA, DA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 53ª LEGISLATURA, EM 13 DE MAIO DE 2010
I – Abertura da sessão
II – Leitura e assinatura da ata da sessão
anterior
III – Leitura do expediente
IV – Pequeno Expediente
SILAS BRASILEIRO (Bloco/PMDB – MG.
Pela ordem.) – Justificativa da ausência do orador
em sessão anterior.................................................
LINCOLN PORTELA (PR – MG. Como Líder.)
– Justificativa de ausência do orador em sessão
anterior. Reavaliação do registro de presença na
Casa pelo Presidente Michel Temer. Imediata aprovação das Propostas de Emendas à Constituição
de nos 544, de 2002, sobre a criação dos Tribunais
Regionais Federais da 6ª, 7ª, 8ª e 9ª Regiões; 300,
de 2008, referente à instituição do piso salarial nacional de policiais e bombeiros militares; e 308, de
2004, acerca de criação da Polícia Penitenciária
Federal e das Polícias Penitenciárias Estaduais....
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PAES DE LIRA (Bloco/PTC – SP. Pela ordem.)
– Reexame pelo Governo brasileiro da política de
aproximação com a República Islâmica do Irã.......
PEDRO WILSON (PT – GO. Pela ordem.) –
Necessidade de aprovação, pela Casa, do projeto
de lei sobre a ampliação do acesso aos serviços de
Internet banda larga no Brasil. Realização do Grito
da Terra Brasil, no Distrito Federal..........................
LUIZ COUTO (PT – PB. Pela ordem.) – Condições carcerárias desumanas impostas a líderes
da fé Bahá’í na República Islâmica do Irã. Artigo extraído do site Bahá’í World News Service – BWNS
a respeito do assunto. Apelo ao Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva de debate com as autoridades
iranianas sobre a libertação dos religiosos............
PAULO TEIXEIRA (PT – SP. Pela ordem.) –
Realização da 48ª Assembleia Geral da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, sob o tema
Discípulos e Servidores da Palavra de Deus e a Missão da Igreja no Mundo. Realização do 16º Congresso
Eucarístico Nacional, no Distrito Federal....................
GERALDO SIMÕES (PT – BA. Pela ordem.)
– Presença no plenário da Prefeita Ioná Queiroz, do
Município de Camamu, Estado da Bahia. Instalação
de agências do INSS em municípios baianos........
FERNANDO MARRONI (PT – RS. Pela ordem.) – Ações do Governo Luiz Inácio Lula da Silva
em prol do desenvolvimento da agricultura familiar..
EDINHO BEZ (Bloco/PMDB – SC) – Congratulações ao colunista e comunicador Luiz Antônio
Brescianini, do jornal Folha do Vale, pelos relevantes serviços prestados à região sul catarinense. . .
LUIZ ALBERTO (PT – BA) – Transcurso do
122º aniversário da Abolição da Escravatura no
Brasil. Questionamento do Democratas à implantação de políticas de inclusão social destinadas à
população negra brasileira.....................................
CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela ordem.)
– Transcurso do 122º aniversário de Abolição da Escravatura no Brasil. Ajuizamento pela empresa Paulo
Octavio Investimentos Imobiliários Ltda. de ação indenizatória contra militante do Movimento Fora Arruda
e Toda Máfia pela quebra de vasos de decoração. . .
ÁTILA LINS (Bloco/PMDB – AM) – Importância
da retomada das votações da Proposta de Emenda à Constituição nº 300, de 2008, sobre a criação
do piso salarial nacional de policiais e bombeiros
militares. Apoio à proposta do Deputado Paulo Pimenta de taxação de bebidas alcoólicas com vistas
à captação de recursos necessários para a composição do piso salarial de servidores da segurança
pública. Realização de encontro entre autoridades
governamentais, representantes de trabalhadores e
empresários para debate da atuação da Comissão
Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio no
Município de Lábrea, Estado do Amazonas. Apelo
à Presidenta da Caixa Econômica Federal, Maria
Fernanda Ramos Coelho, de instalação de agên-
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cias do órgão no interior do Estado do Amazonas,
especialmente no Município de Boca do Acre........
PEDRO WILSON (PT – GO) – Realização
da 13ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. Saudações aos participantes no evento. implementação do PAC 2. Empenho dos Deputados
Paulo Henrique Lustosa e Dr. Ubiali na aprovação
do projeto de lei sobre o acesso aos serviços de
Internet banda larga. Conveniência de votação, pelo
Senado Federal, do projeto de lei sobre a distribuição a Estados e Municípios de royalties de petróleo
da camada pré-sal..................................................
LUIZ COUTO (PT – PB) – Imediata convocação de candidatos aprovados em concurso público
para preenchimento de cargos no Departamento de
Polícia Federal........................................................
PAES DE LIRA (Bloco/PTC – SP) – Proposta
do Deputado Paulo Pimenta de sobretaxação de bebidas alcoólicas para o financiamento do piso salarial
nacional de policiais e bombeiros militares. Imediata
retomada das votações da Proposta de Emenda à
Constituição nº 300, de 2008, a respeito do tema. .
FERNANDO MARRONI (PT – RS) – Avanços
do Governo Luiz Inácio Lula da Silva.....................
DR. UBIALI (Bloco/PSB – SP) – Defesa de
universalização do acesso à Internet.....................
LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Como
Líder.) – Artigo É a democracia, estúpidos, de Clóvis Rossi, publicado pelo jornal Folha de S.Paulo.
Posicionamento contrário à autonomia do Banco
Central. Defesa do desenvolvimento sustentável
do País com distribuição de renda justa.................
ALBERTO FRAGA (DEM – DF. Como Líder.)
– Protesto contra a utilização do nome do orador por
personagem antagonista no filme Tropa de Elite 2..
VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB – SC) – Necessidade de adoção pela Casa de providências
acerca da reclamação do Deputado Alberto Fraga.
Posicionamento contrário a reivindicações do movimento Grito da Terra Brasil 2010, realizado em
Brasília, Distrito Federal. Criação do novo Código
Ambiental Brasileiro..................................................
INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR – PE) – Inclusão
do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva entre os
100 líderes mais influentes do mundo, pela revista
norte-americana Time............................................
MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB – CE)
– Falecimento do ex-Prefeito Célio Rodrigues, do
Município de Pacatuba, Estado do Ceará..............
VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Imediata votação pela Casa da Proposta de
Emenda à Constituição nº 556, de 2002, sobre a
extensão a seringueiros de direitos concedidos a
ex-combatentes da 2ª Guerra Mundial. Participação na 1ª Caminhada das Vitoriosas do Amazonas,
organizada pelo Centro de Integração Amigas da
Mama – CIAM, em Manaus....................................
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V – Grande Expediente
ANTONIO BULHÕES (Bloco/PRB – SP) –
Cumprimento, pelos governantes, de preceitos preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Constituição Federal acerca da garantia
de proteção especial às crianças e adolescentes.
Participação da sociedade brasileira no combate
ao crime de pedofilia e aos abusos sexuais contra
menores. Erradicação do trabalho infantil no País.
Adoção de políticas públicas destinadas aos idosos. Necessidade de cumprimento do disposto no
Estado do Idoso. Inclusão social de portadores de
necessidades especiais..........................................
DR. ROSINHA (PT – PR) – Transcurso do
Dia da Abolição da Escravatura. Conveniência de
aprovação da proposta de emenda à Constituição
sobre a expropriação de propriedades rurais, no
caso de constatação da prática trabalho escravo. Congratulações aos militantes do movimento
Grito da Terra Brasil 2010, realizado em Brasília,
Distrito Federal. Reportagem Diários Secretos,
acerca de denúncias de desvio de recursos públicos por servidores da Assembleia Legislativa
do Estado do Paraná, divulgada pela emissora
RPC-TV e pelo jornal Gazeta do Povo. Natureza
caluniosa de denúncias do presidente do PSDB do
Estado do Paraná contra o orador. Conveniência
de investigação de membros da Mesa Executiva
da Assembleia Legislativa do Paraná, pelo Grupo
de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO. Necessidade de realização de
concurso público para preenchimento de vagas na
Assembleia. ........................................................
Apresentação de proposições: JORGE
BOEIRA, DR. PAULO CÉSAR, PAES DE LIRA,
FRANCISCO TENORIO, COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, VANESSA GRAZZIOTIN, COMISSÃO
DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO
E INFORMÁTICA, WILLIAM WOO, COMISSÃO
ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.361, DE 2004, DO SR.
VIEIRA REIS, QUE “MODIFICA A LEI Nº 8.069, DE
13 DE JULHO DE 1990, QUE “DISPÕE SOBRE O
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,
ESTABELECENDO LIMITES AO FUNCIONAMENTO DE CASAS DE JOGOS DE COMPUTADORES”
(CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL: LAN HOUSES, TELECENTROS, CYBERCAFÉS, PONTOS
DE CULTURA E SIMILARES); COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº
357-A, DE 2001, DO SENADO FEDERAL, QUE
“ALTERA A ALÍNEA “D” DO INCISO VI DO ART.
150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA INSTITUIR IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PARA CADERNOS ESCOLARES”; JOÃO CAMPOS, LUPÉRCIO
RAMOS, PODER EXECUTIVO, PAULO TEIXEIRA,
FERNANDO MARRONI, MARCO MAIA, VILSON
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COVATTI, GERMANO BONOW, EDSON DUARTE, RATINHO JUNIOR, ANSELMO DE JESUS,
ERNANDES AMORIM............................................
VI – Ordem do Dia
(Debates e trabalho de Comissões)
VII – Comunicações Parlamentares
MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB – CE)
– Realização da Convenção do Partido da Transformação Social – PTS na Câmara Municipal de
Fortaleza, Estado do Ceará. Participação do orador
no evento................................................................
20387

20389

VIII – Encerramento
DISCURSO PROFERIDO PELO SRA. DEPUTADA RITA CAMATA (PSDB – ES) NO PERÍODO
DESTINADO AO GRANDE EXPEDIENTE DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Nº 84, REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2010 –
RETIRADO PELA ORADORA PARA REVISÃO:
Retrospecto do processo de redemocratização do
País. Efeitos positivos da política socioeconômica
adotada pelo Governo Fernando Henrique Cardoso. Necessidade de regulamentação da Emenda
Constitucional nº 29, de 2000, sobre a destinação
de receitas para a saúde pública. Apelo ao Governo Federal de revisão do Programa Minha Casa,
Minha Vida. Defesa de realização de maiores investimentos nas áreas de saúde e educação e
na geração de novos empregos no País. Apoio à
eleição de José Serra para a Presidência da República..................................................................
3 – DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
a) Arquive-se, nos termos do § 4º do artigo
58 do RICD, o PL nº 6.689/02................................

20394

20396

20405

20410

COMISSÕES
4 – DESIGNAÇÕES
a) Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, em 12 e 13-5-10.................
b) Comissão de Desenvolvimento Econômico,
Indústria e Comércio, em 12-5-10..........................
c) Comissão de Educação e Cultura, em
13-5-10...............................................................
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SEÇÃO II
5 – ATOS DO PRESIDENTE
a) Dispensar: Ana Lúcia Henrique Teixeira
Gomes Motta Ribeiro, Deusdedith Melchiades Costa
Filho, José Luiz Camargo da Costa, Luiz Cláudio
Rabello Pettena......................................................
b) Designar: Cristiane da Silva Santos Villela, Frederico Fonseca de Almeida, João da Rocha
Silva, Luiz Cláudio Horta de Jesus.........................
6 – MESA
7 – LÍDERES E VICE-LÍDERES
8 – DEPUTADOS EM EXERCÍCIO
9 – COMISSÕES
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SEÇÃO I

Ata da 106ª Sessão, Extraordinária,
Matutina, em 13 de maio de 2010
Presidência dos Srs. Inocêncio Oliveira, 2º Secretário;
Paes de Lira, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno
ÀS 9 HORAS COMPARECEM À CASA
OS SRS.:
Inocêncio Oliveira
Nelson Marquezelli
Giovanni Queiroz
Leandro Sampaio

MARANHÃO
Domingos Dutra PT
Pedro Fernandes PTB
Zé Vieira PR
Presentes Maranhão: 3
CEARÁ

Partido Bloco
RORAIMA
Angela Portela PT
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Urzeni Rocha PSDB
Presentes Roraima: 3
AMAPÁ
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Amapá: 1

Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Presentes Ceará: 2
PIAUÍ
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Piauí: 1
PARAÍBA
Luiz Couto PT
Presentes Paraíba: 1

PARÁ
Beto Faro PT
Gerson Peres PP
Lira Maia DEM
Lúcio Vale PR
Nilson Pinto PSDB
Wandenkolk Gonçalves PSDB
Zequinha Marinho PSC
Presentes Pará: 7
AMAZONAS
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Amazonas: 2
RONDÔNIA
Anselmo de Jesus PT
Eduardo Valverde PT
Ernandes Amorim PTB
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Moreira Mendes PPS
Presentes Rondonia: 5
TOCANTINS
Lázaro Botelho PP
Vicentinho Alves PR
Presentes Tocantins: 2

PERNAMBUCO
Fernando Ferro PT
Fernando Nascimento PT
Maurício Rands PT
Presentes Pernambuco: 3
ALAGOAS
Augusto Farias PTB
Presentes Alagoas: 1
BAHIA
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Félix Mendonça DEM
Geraldo Simões PT
José Carlos Araújo PDT
Luiz Alberto PT
Luiz Carreira DEM
Maurício Trindade PR
Nelson Pellegrino PT
Sérgio Barradas Carneiro PT
Presentes Bahia: 9
MINAS GERAIS
Ciro Pedrosa PV
Jairo Ataide DEM
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Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Mário Heringer PDT
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Presentes Minas Gerais: 6
ESPÍRITO SANTO
Manato PDT
Presentes Espírito Santo: 1
RIO DE JANEIRO
Arolde de Oliveira DEM
Carlos Santana PT
Dr. Paulo César PR
Fernando Gonçalves PTB
Hugo Leal PSC
Jair Bolsonaro PP
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Solange Amaral DEM
Presentes Rio de Janeiro: 8
SÃO PAULO
Arnaldo Faria de Sá PTB
Arnaldo Jardim PPS
Dimas Ramalho PPS
Dr. Talmir PV
Ivan Valente PSOL
Jorge Tadeu Mudalen DEM
José Genoíno PT
Regis de Oliveira PSC
Walter Feldman PSDB
Presentes São Paulo: 9
MATO GROSSO
Carlos Abicalil PT
Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Presentes Mato Grosso: 2
DISTRITO FEDERAL
Jofran Frejat PR
Presentes Distrito Federal: 1
GOIÁS
Leonardo Vilela PSDB
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Presentes Goiás: 2
PARANÁ
Luiz Carlos Setim DEM
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP
Ricardo Barros PP
Presentes Paraná: 4
SANTA CATARINA
Angela Amin PP
João Matos PMDB PmdbPtc
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Jorge Boeira PT
Mauro Mariani PMDB PmdbPtc
Nelson Goetten PR
Paulo Bauer PSDB
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Presentes Santa Catarina: 7
RIO GRANDE DO SUL
Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Enio Bacci PDT
Luis Carlos Heinze PP
Luiz Carlos Busato PTB
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Pompeo de Mattos PDT
Sérgio Moraes PTB
Vieira da Cunha PDT
Vilson Covatti PP
Presentes Rio Grande do Sul: 10

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A lista
de presença registra na Casa o comparecimento de 94
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA
O SR. MANATO, servindo como 2º Secretário,
procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual
é, sem observações, aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Passase à leitura do expediente.
O SR. MANATO, servindo como 1º Secretário,
procede à leitura do seguinte

III – EXPEDIENTE
Ofício n° 2 /Plen
Brasília, 12 maio de 2010
Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
a fim de comunicar que estarei fora de Brasília no
período de 13-5-10 e 21-5-10, nesta oportunidade o
Vice-Líder, Dep. Arlindo Chinaglia (PT-SP) ocupará interinamente a Liderança do Partido dos Trabalhadores.
Atenciosamente, – Deputado Fernando Ferro,
Líder do PT.
Publique-se.
Em 13-5-10. – Michel Temer, Presidente.
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OF. S/45/2010

Ofício nº 274-L-DEM/10
Brasília, 13 de maio de 2010
Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Luiz Carlos
Setim para integrar, como membro titular, a Comissão
Especial destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição nº 386, de 2009, destinada a
altera dispositivos da Constituição Federal para estabelecer a necessidade de curso superior em jornalismo
para o exercício da profissão de jornalista.
Respeitosamente, – Deputado José Carlos
Aleluia, Vice-Líder do Democratas.
Publique-se.
Em 13-5-10. – Michel Temer, Presidente.

Brasília, 13 de maio de 2010
Ilustríssimo Senhor
Marco Antonio Ribeiro
Chefe de Gabinete da Presidência da Câmara dos
Deputados
Nesta
Senhor Chefe de Gabinete,
Encaminho a Vossa Senhoria a listagem de parlamentares que estiveram presentes à XXIII Sessão
do Parlamento do Mercosul, realizada no período
compreendido entre 9 e 12 de maio de 2010, em Montevidéu, no Uruguai, conforme determina o art. 14, §§
2º e 3º, da Resolução nº 1-CN, de 2007.
Por oportuno, esclareço que os dias 9 e 12 de maio
foram destinados aos deslocamentos dos participantes
para comparecerem à reunião em apreço.
Atenciosamente, – Antonio Ferreira Costa Filho,
Secretário.

Publique-se.
Em 13-5-10. – Michel Temer, Presidente.
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REQUERIMENTO Nº 6.681, DE 2010
(Do Sr. Luiz Carlos Busato)
Requer a revisão do despacho aposto
ao PL nº 752/2003, do Sr. Dr. Pinotti.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do Art. 32, inciso XVIII, alíneas
o e r, combinado com o art. 141 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, o envio do Projeto de Lei nº 752
de 2003, de autoria do Deputado Dr. Pinotti, que “altera
a Lei nº 9.313, de 13 de novembro de 1996, outorgando
prioridades às industrias que produzem fármacos de medicamentos utilizados no cuidado aos doentes de AIDS
e portadores de HIV” para apreciação pela Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público – CTASP.
A matéria foi distribuída – para análise do mérito – às
Comissões de Seguridade Social e Família; e de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. Entretanto,
a matéria carece da análise da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, vez que a iniciativa trata
de normas aplicáveis tão-somente à administração pública
– especificamente aos laboratórios oficiais federais.
Para que não haja dúvidas da aquiescência meritória da Câmara dos Deputados – por meio de seus
órgãos técnicos – no debate da matéria, há que se merecer a manifestação da citada Comissão, pois trata-se
de “matéria relativa ao serviço público da administração
direta e indireta, inclusive fundacional” (RICD art. 32,
Inciso XVIII, alínea p).
Sala das Sessões, 15 de abril de 2010. – Deputado Luiz Carlos Busato.
Defiro, nos termos do art. 141 do RICD, a
solicitação de redistribuição de proposição, e revejo o despacho inicial aposto ao PL nº 752/03 para
incluir a Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público, que deverá pronunciar-se antes da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. Publique-se. Oficie-se.
Novo Despacho: CTASP, CSSF, CDEIC e CCJC
(Art. 54, RICD. Apreciação: Proposição sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art.
24, II. Regime de Tramitação: Ordinário.
Em 13-5-10. – Michel Temer, Presidente.
REQUERIMENTO Nº 6.733, DE 2010
(Do Sr. João Matos)
Requer Sessão Solene na Câmara dos
Deputados, no dia 25 de maio de 2010, a fim
de fazer uma homenagem ao Dia Nacional
da Adoção.
Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, nos termos regimentais, Sessão
Solene no dia 25 de maio de 2010 em homenagem ao
Dia Nacional da Adoção, comemorado nesta data.
Brasília, 27 de abril de 2010. – João Matos,
Deputado Federal (PMDB – SC).
Publique-se.
Em 13-5-10. – Michel Temer, Presidente.
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REQUERIMENTO Nº 6.743, DE 2010
(Do Sr. Paes Landim)
Solicita a tramitação conjunta do Projeto de Lei nº 14, de 1999, com o Projeto de
Lei nº 7.190, de 2010, uma vez que ambas
as proposições pretendem alterar o mesmo
dispositivo legal.
Senhor Presidente,
O Regimento Interno, em seu art. 142, prevê que,
“estando em curso duas ou mais proposições da mesma espécie, que regulem matéria idêntica ou correlata,
é lícito promover sua tramitação conjunta, mediante
requerimento de qualquer Comissão ou Deputado ao
Presidente da Câmara”.
É o caso dos Projetos de nºs Lei nº 14/99, que
“altera o artigo 224 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943 – Consolidação das Leis do Trabalho”
e nº 7.190, de 2010, que também compartilha do propósito de alterar o mesmo art. 224 do Decreto-Lei nº
5.452, de 1943.
Diante do exposto, com base nos artigos 142 e
143 do Regimento Interno, requeiro a tramitação conjunta do PL nº 14, de 1999 com o PL nº 7.190, 2010.
Sala das Sessões, 29 de abril de 2010. – Deputado Paes Landim.
Prejudicado o pedido nos termos do art.
164, inciso I, do RICD, considerando a apensação do PL nº 7.190/2010 ao PL nº 1.407/2007.
Oficie-se. Publique-se.
Em 13-5-10. – Michel Temer, Presidente.
COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
REQUERIMENTO Nº 6.753, DE 2010
(Do Sr. Abelardo Lupion)
Requer, nos termos regimentais, seja
dado novo despacho ao PL nº 7.123/2010
a fim de incluir este Órgão Técnico para
apreciar o mérito.
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, que a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural seja incluída para apreciar o mérito do
Projeto de Lei nº 7.123, de 2010, de autoria do Deputado
Assis do Couto, que “Institui a Estrada-Parque Caminho
do Colono, no Parque Nacional do Iguaçu”.
Justificação
Em sua justificativa, o autor esclarece que entre
os objetivos da Estrada-Parque do Colono proposta
por meio do Projeto de Lei nº 7.123/2010 encontra-
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se o seguinte: “II – fomentar o desenvolvimento rural
sustentável das Regiões Oeste e Sudoeste do Paraná
por meio do turismo ecológico e rural”.
A reabertura do caminho, agora observando um
conjunto de condicionantes destinado a garantir a sua
sustentabilidade ambiental, permitirá a realização de
turismo rural como forma de ampliação das possibilidades de atuação dos agricultores; o aumento da comercialização interna de alimentos orgânicos produzidos na região, difundindo assim seu consumo e sua
importância; abertura de novo canal de comercialização
da produção da agricultura familiar etc.
O fechamento do trecho dificultou o acesso entre
os municípios da Regiões Sudoeste e Oeste do Estado
do Paraná, locais esses essencialmente agrícolas. Sua
reabertura representa ganhos para o povo do campo,
que necessita de apoio para o desenvolvimento e crescimento de suas atividades.
A realização de todas essas possibilidades certamente assegurará melhores condições de vida no
campo para a população local, objetivo este destacado entre as áreas de atividade da Comissão de
Agricultura.
Diante do exposto, fica demonstrada a competência regimental temática desta Comissão para deliberar sobre a proposição em tela, a qual envolve o
setor rural.
Sala da Comissão, 4 de maio de 2010. – Deputado Abelardo Lupion, Presidente.
Defiro, nos termos do art. 141 do RICD,
o pedido formulado no Requerimento nº
6.753/2010, para determinar a inclusão da
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural no despacho
inicial do Projeto de Lei nº 7.123/2010, devendo
manifestar-se antes da Comissão de Viação e
Transportes – CVT. NOVO DESPACHO: CAPADR, CVT, CMADS e CCJC (art. 54, RICD).
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões – Art. 24, II. Regime de Tramitação: Ordinário. Oficie-se. Publique-se.
Em 13-5-10. – Michel Temer, Presidente.
REQUERIMENTO Nº 6.780, DE 2010
(Do Sr. Eliene Lima)
Requer a desapensação do PL
nº 5.833/09, que foi apensado ao PL nº
3.405/00.
Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, nos termos do art. 142 do Regimento da Câmara dos Deputados, a desapensação
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do PL nº 5.833/2009, de minha autoria, apensado ao
PL nº 3.405/2000, do Sr. Chico Sardelli.
Tal pedido se deve ao fato de que este parlamentar acredita que o conteúdo do PL nº 5.833 deve
ser discutido particularmente em cada comissão técnica pertinente, visto que o mesmo não teve nenhum
contraponto, podendo já ir a Plenário por causa dessa
apensação.
Salas das Sessões, 5 de maio de 2010. – Deputado Eliene Lima, PP/MT.
Indefiro o pedido de desapensação contido no Requerimento nº 6.780, de 2010, porquanto a distribuição por dependência obedeceu ao disposto no inciso I do art. 139 do
RICD, patente a correlação entre as matérias.
Publique-se. Oficie-se.
Em 13-5-10. – Michel Temer, Presidente.
REQUERIMENTO Nº 6.889, DE 2010
Solicita prorrogação do prazo da Comissão.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, seja prorrogado por 25 (vinte e cinco) sessões
ordinárias, o prazo da Comissão Especial destinada a
proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição
nº 357-A, de 2001, do Senado Federal, que “altera a
alínea d do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal, para instituir imunidade tributária para cadernos escolares” (Imunidade Tributária para Cadernos
Escolares).
Sala das Comissões, de maio de 2010. – Deputado Sebastião Bala Rocha (PDT/AP), Presidente.
Defiro, ad referendum do Plenário.
Publique-se.
Em 13-5-10. – Michel Temer, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Finda
a leitura do expediente, passa-se às

IV – BREVES COMUNICAÇÕES
Por analogia com as sessões ordinárias, a primeira hora será destinada aos pronunciamentos dados
como lidos ou de 1 minuto.
Concedo a palavra ao ilustre Deputado Maurício Rands.
O SR. MAURÍCIO RANDS (PT – PE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Inocêncio Oliveira,
nobres pares, o Grito da Terra reuniu ontem mais de
4 mil trabalhadores rurais aqui em Brasília, mobilizados por uma pauta muito concreta de modificação do
Plano Safra.
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Eles pleiteiam um aumento de 15 para 20 bilhões de reais dos recursos da agricultura familiar;
uma suplementação orçamentária de 200 milhões de
reais para a assistência técnica, visando à qualidade
de vida e de produção dos assentados da reforma
agrária; uma suplementação orçamentária de 600
milhões de reais para o INCRA, para obtenção de
terra e infraestrutura nos assentamentos; e o desenvolvimento de um plano de habitação rural, orçado
em 1 bilhão de reais.
Passo a abordar outro assunto.
Sr. Presidente, nobres Deputadas e Deputados,
é com enorme satisfação e orgulho que presto homenagem aos 50 anos do Movimento de Cultura Popular,
o MCP, formalizado em 13 de maio de 1960.
Foi assim, como uma foto da realidade vivida pelo
recifense entre a década de 50 e 60, que Germano
Coelho definiu a origem do MCP: “O Movimento de
Cultura Popular (MCP) nasceu da miséria do povo do
Recife. De suas paisagens mutiladas. De seus mangues cobertos de mocambos. Da lama, dos morros e
alagados, onde crescem o analfabetismo, o desemprego, a doença e a fome (...)”.
Eis um movimento que, inspirado em valores
iluministas, vislumbrou democratizar a educação e a
cultura. O MCP tornou-se referência nacional, levando
à população mais oprimida e humilde da cidade não
apenas arte e alfabetização, mas consciência política
e formação intelectual.
Em 1959, o MCP era debatido e idealizado pelos seus fundadores, entre eles Germano Coelho,
que viria a ser o primeiro presidente. O Movimento
de Cultura Popular foi institucionalizado em 13 de
maio de 1960, no Arraial do Bom Jesus, no Sítio da
Trindade, Casa Amarela, local identificado com o
próprio movimento por sua história de libertação do
povo pernambucano.
Intelectuais, artistas, acadêmicos e políticos uniram-se em torno de uma causa comum: levar ao povo
educação, arte, saúde e cultura, promovendo a inclusão social.
Abelardo da Hora, Anita Paes Barreto, Paulo Rosas, Argentina Rosas, Paulo Freire, Francisco Brennand,
Ariano Suassuna, Almeri Bezerra, Norma Porto Carrero, Hermilo Borba Filho, Silke Weber, José Cláudio,
Ângela Coelho Vieira, Mário Câncio, Francisco Julião,
Geninha da Rosa Borges, Teca Calazans, Luiza Félix,
Cristina Tavares, Magdalena Arraes, William Pinheiro,
Joacir Castro, Luciano Siqueira e tantos outros homens
e mulheres, cidadãos comuns, uniram-se em torno de
um único objetivo.
Letícia Rameh Barbosa narra de forma bela, em
sua tese de doutorado, a história do MCP, seu alcance
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social e o objetivo comum de “servir aos mais carentes e desprotegidos” (tese que se transformou no livro
Movimento de Cultura Popular: impactos na sociedade
pernambucana).
Com tamanha identidade e força, e com o apoio
decisivo do então Prefeito Miguel Arraes, o MCP se
alastrou pelas comunidades carentes, alfabetizando e
promovendo cidadania.
Preocupava aos setores conservadores da sociedade a visível escalada de um novo modelo de
educação e cultura, inclusivo e libertador. Ameaçador,
portanto. Assim, em março de 1964, o Golpe Militar
findou o trabalho do MCP, fechando suas instalações, cercando o Sítio da Trindade, queimando documentos, perseguindo e torturando vários de seus
integrantes.
O coro do Hino do MCP dizia:
“Desde os cerros longínquos ao mangue/
Vede um povo aprendendo, de pé/ Uma língua de heróis, esta língua/ Com seus cantos
de luta e de fé.”
A atuação do MCP, quando de seu fechamento,
impressionava. Havia mais de 30 mil alunos alfabetizados, entre crianças, jovens e adultos, 414 escolas,
bibliotecas públicas, escolas de formação, escola radiofônica, círculos de leitura, teatro, cinema e exposições
de arte abertas ao público.
Pela relevância da data e do movimento, apresentei requerimento para que seja realizada sessão
solene na Câmara dos Deputados em homenagem
ao MCP. Aloquei, ainda, recursos no Orçamento da
União para reforma e ampliação das atividades artísticas, educacionais e culturais hoje realizadas no Sítio
da Trindade, coração do MCP, além de recursos para
as comemorações do cinquentenário desse revolucionário movimento.
Conclamo a todos e a todas para que comemoremos a data e, sobretudo, para que nos revigoremos
com os ideais daqueles que construíram tão importante
passagem da história de Pernambuco e do Brasil.
Parabéns aos que fizeram o Movimento de Cultura Popular!
O SR. PEDRO FERNANDES (PTB – MA. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, estive na cidade de
Imperatriz na última quinta-feira e recebi do Sr. Cantanhede, representante dos funcionários do IBAMA, que
se encontram em greve, um documento que reivindica
melhoria não só nos salários, mas principalmente na
estrutura, para o exercício da profissão. Quero me solidarizar com esses profissionais e dar divulgação ao
documento recebido lá.
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Ontem o Superior Tribunal de Justiça reafirmou que
a greve do IBAMA não é abusiva, embora tenha obrigado
os fiscais, naturalmente, a voltarem à fiscalização.
É bom que a Casa, a Comissão do Trabalho e
todos os envolvidos no tema negociem com o Governo um apoio digno para os funcionários do IBAMA, que precisam de remuneração e estrutura melhores para realizar seus serviços. Afinal de contas,
são eles que combatem os grandes crimes contra
a natureza.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao ilustre Deputado Arnaldo Faria de Sá,
em permuta com o Deputado Capitão Assumção.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, agradeço ao Capitão Assumção a cessão da inscrição.
Sras. e Srs. Deputados, cumprimento todos os
policiais militares pelo Dia do Policial Militar.
Esperamos que na próxima semana seja votada
a PEC nº 300, que é extremamente importante, a fim
de que possamos garantir a todos os policiais civis
e militares e aos bombeiros militares o piso salarial
nacional.
A PEC nº 300 é uma grande conquista. Chegou
a haver a primeira votação. Depois, lamentavelmente,
por ingerência externa e conivência interna, deixou
de ser apreciada. Precisamos corrigir essa distorção.
Hoje, dia 13 de maio, espero que tenhamos uma boa
notícia.
Peço também que seja votada a PEC nº 308,
sobre a criação das polícias penitenciárias federal e
estaduais. Ela também é extremamente importante. Eu,
que participei da CPI do Sistema Penitenciário, sei da
dificuldade dos agentes penitenciários.
Espero que o Senado Federal, na semana que
vem, cumpra a sua parte, vote a PEC dos aposentados e aprove o fim do fator previdenciário. Estão
tentando enrolar tudo. Não podemos concordar com
isso.
Obrigado, Deputado Inocêncio Oliveira.
O SR. MANATO (PDT – ES. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, na semana passada fui ao
Município de Alegre, minha terra natal, inaugurar um
ambulatório médico na Escola Técnica Agrícola, no
campus de Alegre. Ele vai servir também ao Distrito de Rive, onde a Escola Técnica funciona. Também
visitei o Prefeito e vi as emendas do Orçamento. Fui
também a Guaçuí inaugurar uma unidade sanitária,
com o Prefeito Vagner Rodrigues. À noite fui à festa
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de Venda Nova do Imigrante. Aproveitei o sábado para
ir ao Município de Água Doce do Norte. Fomos entregar uma máquina em Jacutinga. À noite, fui à festa de
Águia Branca. Esse foi o roteiro.
Sras. e Srs. Deputados, registro que oposição
faz parte da democracia, mas obstruir banda larga e
Internet é irresponsabilidade.
O SR. PAES DE LIRA (Bloco/PTC – SP. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ilustres telespectadores, ontem, 12 de
maio, comemorou-se em São Paulo o Dia da Mulher
Policial Militar, que se encontra na linha de frente do
combate ao crime.
Na quinta-feira passada, perdemos mais um
herói da Polícia Militar, o soldado Ademilson, em
combate titânico contra criminosos fortemente armados, que praticavam roubo à mão armada, escolhendo mulheres como vítimas. Mais adiante falarei a
respeito desse policial que, infelizmente, tombou no
cumprimento do dever. Sua companheira de patrulha
era uma policial militar, inferiorizada em termos numéricos. Heroicamente, ela se defendeu, socorreu o
companheiro e ainda conseguiu abater um dos criminosos que ameaçava a sociedade e tomou a vida
de seu companheiro.
Presto minha homenagem à mulher policial militar,
embora afirme que a melhor homenagem é votarmos
a PEC nº 300.
O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB – CE.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, transcorre
hoje, em meio a expressivas festividades, o 60º aniversário da Federação das Indústrias do Estado do
Ceará. Ela tem a presidi-la o líder Roberto Macedo,
que ali empreende gestão profícua, voltada para os
anseios de desenvolvimento da nossa unidade federada.
É indiscutível que a prestigiosa entidade sindical, filiada à Confederação Nacional da Indústria,
tem tido um papel saliente na discussão de grandes temas nacionais e regionais, congregando em
seus quadros expoentes da categoria, todos sintonizados com as nobres finalidades da prestigiosa
entidade.
Recordo, com imensa alegria, o momento em
que, no ano de 1992, das mãos honradas do saudoso
Luiz Esteves Neto, então dirigente do citado sodalício,
foi-me conferida a Medalha do Mérito Industrial e ao
empresário Fernando Gurgel, que então comandava o
complexo metal-mecânico Mecesa, hoje sequenciado
pelos seus filhos – todos aptos a prosseguir no magno
empreendimento.
Vale mencionar que as questões mais relevantes, envolvendo o Brasil e o Ceará, são debatidas à
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exaustão para a fixação de diretrizes de luta, objetivando a preservação dos legítimos interesses do
Nordeste.
Por sua vez, o Serviço Social da Industria (SESI)
e o SENAI integram-se ao complexo da FIEC, beneficiando milhares de pessoas, dentro de padrões de
atendimento verdadeiramente modelares.
Ainda recentemente, quando da divulgação da
Agenda Legislativa lançada pela CNI, um grupo de
diretores da FIEC, tendo à frente o próprio Roberto
Macedo, esteve com a bancada cearense, postulando o nosso acompanhamento das matérias que
estão inseridas no importante documento, apontando falhas e recomendando convergências para
o bem comum.
O magno evento da noite de hoje é mais um marco significativo na trajetória de um órgão sindical que
há sabido manter vivas as ideias do grande Roberto
Simonsen, precursor do sindicalismo patronal, ao lado
de João Daudt de Oliveira – este vinculado à esfera
do comércio brasileiro.
Saúdo, desta tribuna, as 6 décadas de nossa
Federação, testemunhando o meu reconhecimento
ao labor proficiente despendido em prol de iniciativas
que se inserem no contexto do nosso progresso e
bem-estar social.
É esta a homenagem que presto à FIEC.
O SR. GERALDO SIMÕES (PT – BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, neste momento, quero trazer à tona o debate
que está na ordem do dia: a diferença entre o projeto
de governo de nossa candidata, Dilma Rousseff, e o
projeto da Oposição, do candidato José Serra.
É de conhecimento geral a reiterada afirmação
da Oposição de que não existem diferenças fundamentais entre as propostas de nosso governo e o que
eles levaram a cabo de 1995 a 2002. Segundo eles, a
estabilidade foi conseguida com o Governo de FHC;
depois, Lula, aproveitando-se dela, manteve a mesma
política social e econômica, atribuindo a si o mérito de
um projeto alheio.
Isso não é verdade. Sem entrar em detalhes e sem
descrever as inúmeras crises sociais e políticas verificadas durante os 8 anos do Governo FHC, podemos
mencionar pelo menos 2 grandes crises cambiais: a de
1998 e 1999, que marcou a transição para o segundo
período do Governo de FHC, com a consequente desvalorização do real; e a segunda, de 2002, quando o
dólar ultrapassou os 3 reais por unidade.
Para se ter uma ideia, em 1998 o dólar havia variado 6,84% em 12 meses; em 1999 variou 55,90%; em
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2001 variou 22,32%, em consequência da retomada
da desvalorização do real; em 2002 aumentou ainda
40,76%, em evidente crise cambial. (Fonte: Revista
Conjuntura Econômica, da FGV.)
De acordo com a mesma fonte, em 2003, já em
nosso Governo, quando a expectativa geral era de maior
depreciação do real, a política econômica gerou confiança e progressivamente se retomou a desvalorização
do dólar. Ele se desvalorizou 12,84% em 2003, voltou
a subir 0,49% em 2004, para voltar a desvalorizar-se
em 18,02% em 2005 e manter sua tendência de baixa
nos outros anos.
O inusitado de tudo isso, Sras. e Srs. Deputadas,
é que, por ocasião da grande crise de 2008, quando o
Presidente Lula insistiu na manutenção de uma política
econômica positiva, inclusive estimulando o consumo
e investimentos para fazer frente à conjuntura, foi ridicularizado e considerado incompetente em assuntos econômicos. Poucos perceberam que estávamos
dando continuidade a uma política de fortalecimento
do mercado interno, via redistribuição de renda, aos
setores mais pobres da população e que ela seria a
forma de evitar os efeitos da crise, principalmente na
recuperação do emprego.
Se na condução da economia estivessem os
adeptos da política ortodoxa do FMI e Banco Mundial, não tenho dúvida de que as medidas adotadas
seriam muito diferentes e, mais uma vez, a população e os trabalhadores teriam sido submetidos
ao arrocho econômico e a estabilidade social seria
comprometida.
Dilma, como dirigente destacada de nosso Governo, é uma garantia de continuidade dessa política
econômica. Serra, também membro destacado do Governo de FHC, significaria a retomada do receituário
clássico para enfrentamento da crise: o arrocho.
Sr. Presidente, peço que seja divulgado pelos
meios de comunicação da Casa este pronunciamento
que faço, dizendo que não é tão verdadeira assim a
cantilena dos tucanos de que a estabilidade foi produzida por eles e nós apenas demos continuidade
a ela.
Analisando só a questão do dólar, vemos que,
no período deles, o dólar andava pelas nuvens. Era o
velho receituário do FMI e do Banco Mundial. Nesse
período todo do nosso Governo, o dólar caiu. Esse é
um fato concreto, que mostra que a estabilidade verdadeira ocorre no Governo do Presidente Lula.
Muito obrigado.
O SR. CARLOS SANTANA (PT – RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, registramos, com
muita tristeza, que nos jornais de hoje – nacionais e
locais – não encontramos uma linha sequer sobre os
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122 anos da Abolição da Escravatura, inconclusa no
Brasil. Novamente esquecem a cara preta deste País.
Novamente esquecem os 350 anos de escravidão
neste País. E nós, negros, afrodescendentes, ainda
lutamos.
Nesta oportunidade, quero fazer uma homenagem, porque hoje é festa de preto velho. Os tambores
vão bater mais forte na religião Umbanda. Saúdo todos os membros da Umbanda, que têm hoje o preto
velho na sua batida.
Ao mesmo tempo, peço aos Líderes que, na próxima semana, votemos a PEC nº 308.
Passo a abordar outro assunto.
Sr. Presidente, quero falar sobre uma reunião que
tivemos no Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, em que foi discutida a complementação da
aposentadoria (paridade).
Esse direito foi conquistado por meio da Lei nº
8.186/91, que estabelece que a complementação da
aposentadoria devida pela União é constituída pela
diferença entre o valor da aposentadoria paga pelo
INSS e o da remuneração do cargo correspondente
ao do pessoal em atividade, e pela Lei nº 10.478/02,
que, a partir de 1º de abril de 2002, em seu art. 1º,
estende aos ferroviários admitidos até 21 de maio de
1991 pela Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA,
em liquidação, constituída ex vi da Lei nº 3.115, de 16
de março de 1957, suas estradas de ferro, unidades
operacionais e subsidiárias, o direito à complementação de aposentadoria, na forma do disposto na Lei
nº 8.186/91.
Na reunião anunciaram que a paridade, direito
conquistado pela categoria a mais de 20 anos, será
mantida a todos os ferroviários aposentados e pensionistas.
Outro assunto abordado na reunião foi a unificação da tabela salarial dos ferroviários. Ficou decido no
Ministério do Planejamento que a diferença de 4,587%,
relativa à unificação da tabela, será debatida na primeira
reunião do Acordo Coletivo 2010/2011, que ocorrerá
no dia 19 de maio, às 15h, na VALEC.
Muito obrigado.
O SR. FERNANDO NASCIMENTO (PT – PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, estive
lendo matérias acerca do meio ambiente. Ocupo esta
tribuna hoje para falar do número de famílias que ainda vivem sem esgoto e o quanto essa situação torna
frágil a saúde dessas famílias.
Um universo de 1,1 bilhão de pessoas não tem
acesso a água potável e 2,6 bilhões moram em localidades sem saneamento e esgoto. As consequências
dessa situação são sofridas principalmente pelos mais
pobres. O que preocupa mesmo não é só o fato de
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essas pessoas estarem suscetíveis a doenças, mas a
morte de um número absurdo de crianças.
Consta no relatório um número superior a 5
bilhões de casos de crianças com diarreia por falta de água potável. Perdemos por ano 1,8 milhão
de crianças. Essa é a segunda principal causa de
morte infantil, perdendo apenas para infecções respiratórias.
Infelizmente, os danos já são tão graves que,
mesmo com o investimento de 30 bilhões de dólares
em tecnologia mais avançada, ainda há 650 milhões
de pessoas nessa situação.
A situação das Capitais é um pouco melhor, pois
muitas têm quase 100% de saneamento básico. E como
estão as outras cidades, os pequenos Municípios, em
que o acesso é difícil? É preciso que haja parceria entre os Governos locais e o Governo Federal, para que
possamos criar novas estratégias e campanhas que
envolvam economia e saúde.
Nós, Parlamentares, representantes de nossos
Estados, devemos conhecer essas localidades e dar
assistência às pessoas, trazendo para o Parlamento
as anotações do que é necessário para a melhoria de
vida da população. Temos força para isso; talvez não
tanto tempo como se imagina. O fato é que o trabalho
é árduo, não somente quanto ao quesito “investimento”, mas também à conscientização.
Tudo acontece como um efeito cascata. Cidades
com água potável, indústrias e tudo mais devem ter
consciência e usar água de forma cautelosa, pois os
efeitos negativos desse desperdício são sofridos por
outra parte, que são os pequenos Municípios.
Se não queremos ver o ambiente e a qualidade
de vida em um processo de regressão, os cuidados
precisam ser uma atividade prática e não história. Os
efeitos serão vistos. Como já estamos vendo, a natureza responde aos estímulos predadores do homem.
Faço um apelo para que tenhamos consciência. Se
não pensamos no valor da água, pensemos, então,
no valor da vida humana.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Deputado Fernando Nascimento, faltou V.Exa. anotar o nome
no painel eletrônico.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra à Sra. Deputada Jô Moraes.
A SRA. JÔ MORAES (Bloco/PCdoB – MG. Sem
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o metrô de minha cidade, Belo Horizonte,
cujo projeto inicial deveria estender-se para os bairros
mais populosos e deles para as cidades da Região Metropolitana que concentram grandes empresas, está
inconcluso há décadas. Na verdade, liga nada a coisa
nenhuma. Digo isso porque os trabalhadores, seus
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principais beneficiários, continuam tendo de completar
o percurso de casa para o trabalho, e vice-versa, de
ônibus, a pé ou de carro.
A comodidade, a velocidade, o baixo impacto ambiental, entre outras qualidades favoráveis à saúde e
ao bem-estar da população, inerentes a esse meio de
transporte, continuam como um pesado débito. Paralelamente a essa condição, a frota de veículos cresce
como uma bola de neve. E a cidade para.
Estudo recente revela que nos últimos 10 anos
a frota de veículos de Belo Horizonte cresceu 79,5%,
enquanto o contingente de habitantes subiu apenas
9,5%. Hoje temos mais de 1,2 milhão de veículos tentando circular na cidade, com uma população de 2,45
milhões de pessoas.
A solução ainda é o metrô. Mas as obras estão praticamente paralisadas. O contingenciamento
recém-anunciado de 1,5 bilhão, inicialmente, afeta as
obras. Emendas parlamentares previam R$33,4 milhões para a etapa preliminar de implantação da linha
Calafate-Barreiro, que não poderá contar com esses
recursos. Mas o Governo do Presidente Lula aponta
com investimentos da ordem de R$46 bilhões no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2) para a
malha ferroviária nacional. Nesse planejamento estão
incluídos estudos para viabilidade das linhas de trem
de alta velocidade, o famoso trem-bala, ligando Campinas a Belo Horizonte, e até Campinas ao Triângulo
Mineiro. Além disso, estão previstos R$18 bilhões para
mobilidade urbana.
Segundo o documento divulgado em março pelo
Presidente Lula e a ex-Ministra Dilma Rousseff, serão
investidos R$6 bilhões do Orçamento Geral da União
e outros R$12 bilhões em financiamentos, de 2011
a 2014.
O propósito desse projeto de mobilidade urbana
é implementar sistemas de transporte público coletivo
nas centros urbanos. Esses investimentos, conforme
consta do PAC 2, serão feitos em metrô, Veículos Leves sobre Trilhos (VLT) e também em corredores de
ônibus.
Há boa vontade de parte da bancada mineira em
destinar recursos para o metrô, assim como há boa
vontade e decisão firme do Governo do Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva de que o metrô saia de BH
– saia, enfim, do papel. Mesmo assim, representantes e aliados de Governos que há muito deveriam ter
concluído o ainda tão incipiente metrô de Belo Horizonte arvoram-se a criticar, a apontar o dedo para o
projeto inacabado. Justifica-se, assim, a opção preferencial por ônibus, carros, motos e o sofrimento que
engarrafamentos monstros provocam nos motoristas
e moradores.
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Aproveitaram até mesmo a festa do trabalhador
para tentar esconder a letargia, a omissão de décadas, para criticar o que nunca fizerem sequer em projetos.
Denuncio esse nhenhenhém que minha cidade, meu Estado, nosso Brasil conhecem bem e agora
tentam reeditar.
Se não é para contribuir, para apresentar alternativas e soluções, que deixem quem quer trabalhar
cumprir sua tarefa. Em Belo Horizonte e Região Metropolitana, estamos precisando muito do metrô, de transporte realmente ágil e eficiente. Como representante
da bancada mineira, continuarei a cobrar, a fiscalizar,
a propor emendas e também a repudiar qualquer tentativa de enganação. Não precisamos disso!
Sr. Presidente, nesta semana, instalou-se a Frente
Parlamentar em prol da Região Metropolitana de Belo
Horizonte. Decidimos mobilizar todos os Parlamentares e Prefeitos para focarem sobretudo na mobilidade
urbana e nos desequilíbrios orçamentários e sociais
dos Municípios da Região.
Ao discutirmos a mobilidade urbana, decidimos
colocar como prioridade a continuidade de construção do metrô.
Conforme eu disse, no PAC 2, o Governo do
Presidente Lula destina 18 bilhões para a mobilidade
urbana e cerca de 40 bilhões para a malha rodoviária.
Dentro dessa perspectiva, a Frente Parlamentar em
prol da Região Metropolitana de Belo Horizonte lutará
pela aplicação dos recursos.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, o Governador da Paraíba
tem assinado ordens de serviço para recuperação
das estradas do Estado, que estão em péssimas condições. Mas parece que as ordens ficam apenas no
papel. Um exemplo é a estrada entre Pilões e Areia,
que danifica veículos, além de outras estradas cujas
condições também são péssimas. Na realidade, há
muita propaganda e pouca ação. Há necessidade
de ação urgente para reparar as estradas do nosso
Estado.
Aproveito a oportunidade, Sras. e Srs. Deputados,
para pedir que sejam registradas nos Anais matéria
publicada na Carta Capital, intitulada Os Únicos Punidos, segundo a qual, ao contrário dos torturadores,
os militares cassados pelos golpistas de 1964 continuam sem anistia, e entrevista da nossa companheira Dilma Rousseff, intitulada Nós Fizemos e sabemos
como continuar a fazer.
Era o que tinha a dizer.
MATÉRIA E ENTREVISTA A QUE SE
REFERE O ORADOR:
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OS ÚNICOS PUNIDOS
Ao contrário dos torturadores, os militares
cassados pelos golpistas de 64 continuam sem
anistia
Sentado na sala de seu apartamento, com vista
para o Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, o capitão da Marinha Fernando de Santa Rosa acompanha
o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a
respeito da extensão da Lei da Anistia de 1979. “Merecíamos, no mínimo, a mesma anistia que eles receberam” comenta. Ao seu lado, o capitão Luiz Carlos de
Souza Moreira completa: “A chamada anistia ampla,
geral e irrestrita só existiu para eles”.
“Eles” são os militares que cometeram crimes
contra oposicionistas que estavam sob a custódia do
Estado. Torturadores, estupradores e assassinos que,
em alguns casos, ocultaram os corpos de vítimas, oficialmente consideradas desaparecidas até hoje. “Fomos identificados, tivemos nossas vidas profissionais
interrompidas e ficamos marcados, para depois receber
uma anistia que até hoje não foi plena. Eles foram perdoados sem ter de mostrar a cara ou ver suas ações
conhecidas”. Afirma Santa Rosa.
Os capitães fazem parte da direção da Associação Democrática e Nacionalista de Militares (ADNAM),
fundada em 1980 com o nome de Associação de Militares Cassados (AMIC).
Em 1981, a entidade trocou de nome para se
tornar mais abrangente e não tratar apenas da situação dos mais de mil militares – 300 deles, oficiais
– impedidos pela ditadura de seguir sua vida profissional. A sede da Adnam funciona no centro do
Rio de Janeiro, desde a sua fundação, em uma sala
cedida pelo jornalista Barbosa Lima Sobrinho no escritório da Associação Brasileira de Imprensa (ABI).
Nos anos 50, alguns dos militares de alta patente
cassados pela ditadura participaram com o jornalista
da campanha O Petróleo é Nosso, que levou à criação da Petrobras.
A Adnam entrou como amicus curiae (quando
um terceiro é admitido em uma ação para defender
uma tese que interessa a sociedade como um todo)
ao lado da OAB na ação contra a extensão da anistia aos torturadores. Fizeram o mesmo a Associação
dos Juízes para a Democracia, a Associação Brasileira de Anistiados Políticos e o Centro pela Justiça e
o Direito Internacional. Os sócios da Adnam queriam
garantir que os colegas de farda autores de torturas
e desaparecimentos pagassem pelos seus crimes. A
expressão colegas neste caso é literal. Santa Rosa,
por exemplo, fez Escola Naval no mesmo período do
capitão Alfredo Magalhães, conhecido como comandante Mike, reconhecido por diversas vítimas como um
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dos torturadores que agiam no Centro de Informações
da Marinha (Cenimar).
O primeiro presidente da Amic foi o almirante
Paulo Mário da Cunha Rodrigues, último ministro da
Marinha do governo João Goulart, nomeado para o
cargo com o apoio dos marinheiros que haviam se revoltado em marco de 1964. Atualmente, o presidente
é o brigadeiro Rui Moreira Lima, piloto da Força Aérea
Brasileira na Segunda Guerra Mundial e instrutor dos
primeiros voos do Brasil em caças e aviões a jato.
A lei “ampla, geral e irrestrita” não valeu para
quem, nas Forças Armadas, resistiu à derrubada de
João Goulart
Santa Rosa explica que comandantes de linha
popular, democrática e nacionalista como eles dois
eram os principais alvos dos golpistas. Ele lembra que
grupos das Forças Armadas participaram de lutas sociais antes da Segunda Guerra, com episódios como
os 18 do Forte de Copacabana, o Tenentismo e o Levante Comunista de 1935. “A volta da guerra encerra
o Estado Novo, pois não era possível ter vencido o
nazifascismo lá fora e manter um governo semelhante
aqui dentro. Depois disso, os militares brasileiros se
dividem em dois grupos, que passam a disputar espaço no Clube Militar: os americanófilos, ligados a União
Democrática Nacional (UDN), e os que defendiam uma
alternativa nacional, com preocupação com a justiça
social, que acabavam sendo muitas vezes tachados
de comunistas.”
Santa Rosa e Moreira não haviam participado
diretamente dos movimentos legalistas, pois só entraram na academia militar após o suicídio de Getúlio.
Estavam em formação ou eram oficiais iniciantes durante boa parte do desenrolar das tentativas de golpe
do grupo ligado a UDN. Isso não impediu que fossem
presos, juntamente com outros militares considerados
progressistas, no dia 6 de abril de 1964. Foram excluídos dos quadros da Marinha pelo primeiro ato institucional da junta militar golpista. Apesar da decisão de
Jango de não provocar o “derramamento de sangue”
com uma guerra civil contra aqueles que usurparam
o poder, as ações foram duras no meio. Um exemplo
citado por Moreira é a execução do coronel-aviador
Alfeu de Alcântara Monteiro, logo no dia 4 de abril, em
Porto Alegre.
Além de afastar os prováveis líderes de qualquer possível movimento de resistência ao golpe,
os novos donos do poder decidiram ser necessário
reduzir a influência legalista entre os jovens oficiais
e, por isso, se voltaram contra aqueles que eram
mais próximos dos que haviam defendido a democracia brasileira na década anterior. Santa Rosa e
Moreira faziam parte desse grupo. As justificativas
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dos inquéritos militares para o afastamento de ambos são evasivas. A investigação conclui que eram
muito ligados ao meio trabalhista, por terem sido
assessores sindicais, respectivamente, da Companhia Nacional de Navegação Costeira e do Lloyd
Brasileiro, duas empresas de navegação então dirigidas pela Marinha e que tinham oficiais em seus
cargos de direção. Cita ainda uni suposto uso de
“linguagem comunista” por parte de Santa Rosa
e conclui com uma previsão que se tornou piada
entre os amigos: ele deveria ser afastado, porque
se tornaria um “desajustado”. “A explicação deles
sempre passava por acusar os supostos adversários de comunistas, mas neste ponto, sem dúvida,
eles acertaram. Santa Rosa é mesmo um desajustado”, brinca Moreira.
Dentro dos quartéis, a resistência teve apenas
atos isolados, como em 1969, quando o capitão Carlos Lamarca abandonou o quartel de Quitaúna (SP)
em uma perua cheia de armas e munição roubadas,
para participar do enfrentamento à ditadura. No ano
anterior, o capitão paraquedista Sérgio Miranda de
Carvalho, conhecido na Aeronáutica como Sérgio
Macaco, havia denunciado um plano terrorista a ser
desenrolado no centro do Rio, proposto a ele pelos
brigadeiros Hipólito da Costa e João Paulo Burnier. A
ideia era responsabilizar “os comunistas” pela série de
ataques e justificar o aumento da violência na repressão. Por causa de suas denúncias, o militar, que havia
ficado conhecido por suas missões humanitárias, em
especial em defesa dos índios da Amazônia, foi preso e torturado. Sérgio Macaco também se tornou um
símbolo entre os cassados.
Um processo no STF tenta garantir aos cassados proventos semelhantes aos dos militares aposentados
Com as carreiras interrompidas, os cassados
tiveram de buscar novas profissões. Santa Rosa voltou a estudar e se formou advogado. “O valor que eu
recebia depois da Marinha após 64 não dava nem
para pagar a escola de meu filho.” Moreira buscou
emprego no comércio. Além dele, outros três irmãos, oficiais paraquedistas, foram afastados da
vida militar.”Muitos antigos colegas, que não tinham
qualquer relação com o regime ditatorial se afastavam de nós, pois podiam ser acusados de inimigos
do regime pelo simples fato de estar conversando
na rua conosco”, lembra.
Em 1979, a Lei nº 6.683 concedeu a anistia a
todos que foram punidos pelos atos institucionais e
deu prazo de 120 dias para os cassados requererem
o seu retorno ao serviço ativo. Pela lei, os militares
seriam reincorporados no mesmo cargo que ocupa-
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vam antes de seu afastamento, desde que houvesse
vaga e fosse do interesse da administração pública.
“Orientamos todos os cassados a pedir a reintegração, apesar da situação desvantajosa, e a resposta
sempre foi que não havia interesse em sua volta”,
afirma Santa Rosa.
A decisão da cúpula militar de não reintegrar os
cassados serviu para aumentar a mobilização entre
eles, que culminou na criação da Amic. Eles passaram
a buscar seus direitos na Justiça. Em 1994, Sérgio Macaco recebeu, após sua morte, a patente de brigadeiro.
O brigadeiro Moreira Lima ainda luta na Justiça, aos
90 anos, pela sua quarta-estrela, posto máximo da
carreira militar. Assassinado em 1971, Carlos Lamarca foi promovido a coronel, em 2007, pela Comissão
de Anistia do Ministério da Justiça.
Hoje, a Adnam divide-se em duas frentes. Os
cassados mais jovens, a maioria deles na faixa dos
70 anos, trabalham para garantir na Justiça o direito a
uma anistia “ampla, geral e irrestrita”. Os mais velhos,
notadamente o brigadeiro Rui Moreira Lima, lutam para
manter vivas a memória e a ideologia dos nacionalistas, legalistas e democratas.
No STF tramita um processo que tenta garantir
que os cassados e seus dependentes recebam seus
provimentos como os demais militares aposentados e
não na condição especifica de anistiados. A ação está
desde fevereiro de 2009 em vistas na ProcuradoriaGeral da República.
Quanto à divulgação das ideias do grupo, Santa
Rosa acredita que as questões políticas não causam
mais tanto interesse dentro dos quartéis como no
século passado.”Não penso também que os militares
hoje na ativa sejam contrários à formação de uma
Comissão da Verdade que apure os responsáveis
pelos crimes cometidos durante a ditadura. Quando coloca obstáculos, o Ministério da Defesa atua
em nome de um pequeno grupo que ainda está lá
e que foi beneficiado pelos comandantes do regime
de exceção.”
Mesmo assim, o grupo continua a divulgar a
mensagem que está na carta que o juiz de direito de
Caxias, no Maranhão, Bento Moreira Lima, enviou ao
seu filho, Rui Moreira Lima, então cadete, em 1939:
“...Sê um patriota verdadeiro e não te esqueças de
que a força somente deve ser empregada ao serviço
do Direito. O povo desarmado merece o respeito das
Forças Armadas. (...) O soldado não conspira contra as
instituições pelas quais jurou fidelidade. Se o fizer, trai
os seus companheiros e pode desgraçar a Nação...”
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O SR. PEDRO WILSON (PT – GO. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, está na hora de aprovarmos o projeto de lei sobre a banda larga, pois 60 mil
escolas do Brasil precisam da Internet. É avanço em
comunicação.
A Região Centro-Oeste, do Cerrado, o Nordeste,
da Caatinga, e a Amazônia, principalmente, precisam
desse instrumento importante para o desenvolvimento da educação, para o acesso à tecnologia e para a
integração do Brasil.
Esse processo começou em 1996, com o projeto que criou o FUST e com a nova Lei das Telecomunicações. O Governo FHC teve de 1996 a 2000 para
fazer algo e não fez.
O Presidente Lula mandou o projeto em 2007. Há
4 anos ele está no Congresso. Precisamos aprová-lo,
para dar acesso universal a banda larga, para que nossa juventude possa ter integração, cultura, educação
e um futuro melhor.
Banda larga já para todos os brasileiros.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nas
últimas semanas, acompanhamos pelas emissoras de
televisão denúncias de desvios nas bolsas do Programa Universidade para Todos (PROUNI), favorecendo
familiares de funcionários de uma faculdade particular, no interior do Paraná, que não se enquadram nos
critérios estabelecidos pelo MEC para a distribuição
desses benefícios.
A instituição justificou, inicialmente, que as estudantes teriam sido beneficiadas por serem as únicas interessadas nas bolsas, que estavam sobrando,
desconsiderando completamente todos os critérios
do Programa e mostrando descaso com o dinheiro
público. Após a denúncia, as próprias alunas pediram
o cancelamento das bolsas e o MEC abriu processo
administrativo para investigar a faculdade.
Mas isso ainda é insuficiente. O episódio traz à
tona um problema gravíssimo, mostrando claramente
que não existe controle efetivo do MEC em relação à
forma como as instituições privadas distribuem as bolsas. Tampouco se sabe se elas beneficiam a população que realmente necessita desse apoio.
Esses fatos não são novos. Em abril do ano passado, uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas
da União (TCU) colocou em suspeita mais de 30 mil
bolsas concedidas a alunos com renda muito superior
à máxima exigida e a pessoas que já concluíram outro
curso superior. Os cruzamentos feitos pelo TCU com
a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do
Ministério do Trabalho, revelaram que há estudantes
que constam como empregados com carteira assinada com renda superior à exigida – 1,5 salário mínimo
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per capita – e outros que declararam já possuir curso
superior completo.
Em novembro de 2009 o MEC cancelou cerca de
1,7 mil bolsas de estudantes que não correspondiam
ao perfil. Diante das novas denúncias, o Ministro da
Educação afirmou que os estudantes que não atendem aos critérios de renda do PROUNI, mas estudam
em instituições particulares de ensino superior com
bolsas do Governo, podem responder civil e criminalmente pela infração e que as instituições podem ser
descredenciadas pelo MEC. Isso é o mínimo que se
espera diante dessa situação, mas não é suficiente para
resolver o problema da falta de controle do Ministério
sobre a distribuição de bolsas.
Criado em 2004 e iniciado no primeiro semestre
de 2005, o PROUNI atendeu a 698 mil pessoas e custa
ao Governo Federal, em renúncia fiscal, quase R$400
milhões por ano. Para participar, o candidato precisa
ter renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo,
deve ter estudado em escola pública e tem de participar
do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
A obrigação de conferir a documentação que
comprovaria a baixa renda e a de curso superior ficou
a cargo das instituições de ensino participantes, que
têm isenção de impostos federais. No entanto, segundo
o TCU, poucas têm condições de cumprir esse papel.
Faltavam comprovantes em 61% dos 161 processos
analisados. Mesmo que elas tivessem condições técnicas de acompanhar esses processos, não podemos
esquecer que o interesse das instituições privadas em
distribuir as bolsas vai muito além do desejo de atender à população mais carente.
Há muito temos denunciado a expansão desenfreada e desqualificada do ensino superior privado, atendendo apenas a interesses mercantis. A participação
pública no total de matrículas no ensino superior não
melhorou no atual Governo. As vagas federais cresceram nominalmente, mas a sua participação caiu de
30,2%, em 2002, para apenas 25,1%, em 2008.
De 2002 para 2008, a iniciativa privada foi autorizada pelo Estado a abrir 8.800 novos cursos. O setor privado cresceu 96%. Isso só agravou o problema
de vagas ociosas nessas instituições, reflexo da baixa qualidade oferecida e das condições econômicas
do País.
Em 2002 existiam 553.084 mil vagas ociosas. O
ano de 2008 fechou com 1 milhão, 442 mil e 593 vagas
nessa categoria. Ou seja, o PROUNI foi uma salvação
para muitas dessas instituições.
No ano de implantação do Programa, encontramos o menor crescimento das vagas ociosas na rede
privada (1,8% de 2005 sobre 2004). A taxa de cresci-
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mento de vagas ociosas antes do PROUNI era maior
que 30% e hoje gira em torno de 10%.
Não bastasse a opção equivocada do Governo
em ampliar a oferta do ensino superior por meio do
setor privado, em vez de investir consistentemente na
expansão das instituições públicas, ele ainda abre mão
de sua responsabilidade no controle da utilização dos
recursos públicos destinados a essas instituições.
É um absurdo, Sr. Presidente, que se permita
que os maiores interessados nessas bolsas tenham
o controle de sua distribuição, deixando margem para
manipulações que desviam os recursos públicos e privilegiam interesses privados.
É necessário, portanto, que se reveja esse modelo, que o MEC tenha total controle da distribuição das
bolsas e fiscalize as instituições, exigindo qualidade no
atendimento. É fundamental também que se mude o
eixo da política de expansão do ensino superior, priorizando os investimentos nas instituições públicas.
Sr. Presidente, chamo a atenção para os desvios do PROUNI. Apesar de ter aumentado um pouco
a expansão do ensino superior público, a sua parcela
global reduziu de 30% para 25%. Mas o PROUNI foi a
salvação da lavoura para as instituições particulares,
que tinham 30% de ociosidade e agora têm 1,8%.
Estamos denunciando, como fez o programa Fantástico, as enormes barbaridades que são cometidas
sem fiscalização nenhuma do Ministério da Educação.
Temos um projeto para que a Receita Federal publique
quanto se gasta em isenção de impostos.
Muito obrigado.
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
ressalto a posição do Governo Federal de implementar
a banda larga, a Internet rápida, em todas as escolas
e rincões deste País, com base numa estrutura já existente – a rede de fibra ótica, que permeia as linhas de
transmissão –, e de recriar a TELEBRÁS.
Entendemos que o serviço de banda larga tem de
ser acessível às pessoas mais pobres. Se o deixarmos
somente na mão de empresas privadas, como ocorre
hoje com as telefonias móvel e fixa, certamente não
chegará às regiões mais distantes e aos segmentos
mais empobrecidos da Nação.
Internet é informação. Internet é conhecimento.
Internet é empoderamento. Empoderar a sociedade
civil organizada, principalmente os estratos mais fragilizados, muda a cara do País. Empoderar segmentos, empoderar a sociedade é fazer enfrentamento ao
modelo político. E é isto que discutimos no Brasil hoje:
que modelo queremos para um país democrático, justo
e que distribua a renda?
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O SR. SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO (PT –
BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a Bahia amanheceu mais pobre cultural e intelectualmente. A Medicina brasileira perdeu
nesta quarta-feira uma importante profissional. A legista
Maria Thereza Pacheco faleceu aos 81 anos, vítima
de falência múltipla dos órgãos.
Considerada uma das maiores autoridades em
Medicina Legal do País, Maria Thereza foi a primeira
mulher do Brasil a dirigir um Instituto Médico Legal.
Também comandou, por 7 anos, o Departamento de
Polícia Técnica da Secretaria de Segurança Pública da Bahia. Em 1953, formou-se em Medicina pela
Universidade Federal da Bahia; e, em 1970, concluiu
doutorado em Medicina Legal pela Universidade de
Paris, no Panthéon-Sorbonne. Foi a primeira mulher
docente do mundo na disciplina de Medicina Legal.
Era professora da Universidade Católica de Salvador,
professora emérita da Universidade Federal da Bahia
e da Academia da Polícia Militar.
Ao concluir, solicito que seja anexado nos Anais
da Casa o artigo Abolição e limites da liberdade, do
Prof. Taurino Araújo, publicado no jornal A Tarde de
ontem.
ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR:
ABOLIÇÃO E LIMITES DA LIBERDADE
Taurino Araújo, professor de Antropologia Jurídica e Direito Penal acadêmico@taurinoarauio.com
Hoje, comemoramos 122 anos da abolição da escravatura. Através da Lei Áurea, quase 800 mil brasileiros foram libertados. Cumpre, entretanto, analisarmos
o sentido e o alcance da liberdade conquistada.
A escravidão, simples em sua causa econômica,
mas complexa nas consequências, é bem mais antiga
que o tráfico empreendido nas Américas por ingleses,
espanhóis e portugueses. É preciso lembrar, portanto,
que a escravidão é desde os primórdios da história,
quando os povos vencidos eram escravizados e, em
parte, mortos, por seus conquistadores.
Na época da escravatura, Salvador tinha no comércio de escravos um dos seus grandes negócios,
também fomentada como forma de Portugal integrar
as suas possessões.
No Brasil, a escravidão teve início com a produção de açúcar no limiar do século XVI. O transporte
dos escravos era feito da África para o Brasil em porões de navio. Nesse diapasão, a escravidão deve ser
entendida como a forma mais cruel de distanciamento
do ser humano, com implicação direta na liberdade,
estendendo-se ao empobrecimento, quebra da dignidade e impossibilidade de manifestação religiosa e
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cultural. O processo escravagista, então, não se esgota na alforria coletiva, é conquista diária e ocupação
estratégica de espaços.
Não fossem as constantes revoltas nas fazendas
em que grupos de escravos fugiam em direção aos
quilombos, onde podiam praticar sua cultura, falar sua
língua e exercer seus rituais religiosos, e a liberdade
tardaria ainda mais, sendo infinitamente menor àquela
experimentada.
Afora esse fator, foi o interesse econômico inglês
por aumentar o mercado consumidor que ditou a proibição do tráfico de escravos e não a benesse da “Redentora” como apressadamente se possa imaginar.
É fato incontroverso que, em 1850, o Brasil, cedendo a pressões, aprovou a Lei Eusébio de Queiroz,
acabando com o tráfico negreiro e, em 1871, seguindo
nova lógica inglesa, aprovou a Lei do Ventre Livre. Que
transcurso da data estimule novas e efetivas conquistas
no âmbito da liberdade e da justiça social.
O SR. NELSON PELLEGRINO (PT – BA. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, estranhei a declaração do candidato do PSDB, José Serra, publicada
nos jornais de hoje, de que a Bahia é o Estado que
tem o maior índice de violência do Brasil.
Acho que, como bom tucano que é, o candidato
José Serra deveria olhar para o rabo. São Paulo não
é pródigo em segurança pública no Brasil. Enquanto
no ano passado 25 mil veículos foram roubados ou
furtados na Bahia, em São Paulo foram roubados 160
mil veículos. Houve 5.600 homicídios, e 500 pessoas
tombaram em confronto com a polícia. As chacinas,
nos últimos dias, também são reveladoras. Além disso, São Paulo, na gestão de Serra, reduziu em 38% os
programas sociais. Passaram de 160 mil para 137 mil
os beneficiários do Ação Jovem e do Renda Cidadã.
O Governador José Serra deveria estar mais
atento. Na Bahia, quem manda nos presídios somos
nós, ao contrário de São Paulo – ali, quem manda nos
presídios é o PCC.
O SR. VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB – SC.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, para bem mostrar-se internacionalmente
ou por pura ambição política, o Governo permite especulações com o real e mata nossas empresas exportadoras e o agronegócio.
O Banco Central perdeu completamente o controle
sobre o câmbio, e até o Governo pode estar usando o
dólar para financiar a dívida interna. Os lucros bancários e dos especuladores externos são cada vez mais
astronômicos, e nada se faz de efetivo, como se não
houvesse agricultura nem empresas e empregos a proteger. A participação das indústrias no PIB já caiu de
19,0%, na década de 90, para os atuais 15,5%.
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Vale mesmo a pena manter o real valorizado para
atrair investidores e especuladores e, politicamente,
valorizar o salário mínimo em dólar?
Com a irresponsabilidade cambial e seus efeitos,
somente em 2009 nossas exportações de veículos
manufaturados e semimanufaturados reduziram cerca
de 27%. Após a crise mundial, de outubro de 2008 a
abril de 2010, nossas exportações podem ter reduzido R$150 bilhões, com perdas de mais de 3 milhões
de empregos ou migração para subempregos. O pior
é que atualmente nossas importações crescem em ritmo 3 vezes maior do que nossas exportações, e ainda
prevê-se câmbio de R$1,60 no fim de 2010.
No agronegócio, nossas exportações recuaram,
nossos produtos encareceram no exterior, nossas importações ampliaram e nossos preços internos despencaram. Passamos a desempregar no Brasil e a empregar
no exterior. Antes conseguimos gerar US$245 bilhões de
reservas no exterior; agora somos, irresponsavelmente,
penalizados e ainda ficamos com as dívidas.
A quem interessa a gigantesca especulação de
até US$11 bilhões/dia com derivativos de dólar na
BM&F, sendo apenas 5% de proteção real de negócios? Por que nós nos submetemos à especulação
mundial em que apenas 2 corretoras do FED ditam
o câmbio dos países? Por que não adotar metas de
câmbio administrado, como os concorrentes, em vez
do câmbio flutuante?
Somente o futuro nos dirá quem ganhará. Mas
já sabemos que o agronegócio, as empresas e o povo
são os grandes perdedores.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós temos
um problema cambial. O setor produtivo, a indústria e
a agricultura não conseguem mais exportar. A importação está chegando, inclusive de carnes e alimentos.
Precisamos ter uma política diferenciada.
O que está acontecendo? Não conseguimos exportar. Os produtos ficam no Brasil, os preços estão
caindo, e o Governo não garante um preço mínimo
para a agricultura. Estamos num impasse. O agricultor
está pagando para trabalhar.
Precisamos resolver a questão do câmbio. O Governo tem de pensar no assunto. Do contrário, inviabilizará o setor produtivo brasileiro, que não aguenta
mais essa política cambial. Os custos estão altos, o
dólar está baixo. Essa é uma política suicida para a importação e não para a exportação, de que precisamos
para gerar emprego e divisas comerciais.
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO (Bloco/PSB – ES.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, no dia 6 de maio, o Presidente Michel Temer declarou à TV Câmara que, concluída a votação
do Projeto Ficha Limpa e sem acordo das Lideranças
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para votar a PEC 300, tiraria a PEC do colo e a colocaria em votação, por sua autonomia, na semana
seguinte.
Pois bem. Concluímos a votação do Ficha Limpa
e não houve acordo por parte do Governo, que quer
retirar da PEC 300 o valor nominal. Os Parlamentares
que compõem a Frente Parlamentar em Defesa dos
Policiais e Bombeiros não admitem a retirada do valor
sem uma posição qualquer do Governo, que nunca
aconteceu.
Agora, o comprometimento do Presidente Michel Temer está de pé. Os policiais e bombeiros esperam que a votação da PEC 300 seja concluída, na
sua primeira parte, na próxima semana, na terça ou
na quarta-feira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. LUIZ CARLOS SETIM (DEM – PR. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje, 13 de maio, é
o dia consagrado a Nossa Senhora de Fátima. O Santo Papa Bento XVI encontra-se em Fátima, Portugal,
onde faz peregrinação àquele santuário.
Registro nossa saudação aos cristãos que hoje
rezam o terço em homenagem a Nossa Senhora de
Fátima.
Passo a abordar outro assunto.
Sras. e Srs. Deputados, histórica e estrategicamente posicionada no mapa da Europa, a leste, a Polônia, país de vasta e íntegra caminhada, tem muito a
ensinar ao mundo.
Com uma cultura arraigada em valores profundos,
os 90% de cidadãos católicos poloneses expressam,
também por meio de sua religiosidade, crenças religiosas que sempre ajudaram a amenizar dores inevitáveis
em períodos históricos bastante pesados. Cito como
exemplo o ocorrido na Segunda Guerra Mundial, em
que a Polônia foi integrada ao território alemão e chegou a contar com um dos mais tristes episódios ocorridos: o da construção dos campos de concentração
Auschwitz e Birkenau, em território polonês.
Esse país que surpreende, membro da União
Europeia, ocupa uma vasta área territorial, contando
com mais de 40 milhões de habitantes. Referência em
formação acadêmica, o índice de analfabetismo é de
apenas 0,2%. A economia se encontra alavancada na
agricultura (batata, beterraba, trigo), na pecuária (bovinos, suínos e aves), na pesca, na mineração (gás natural, carvão, cobre e prata) e na indústria (de máquinas,
automobilística, alimentícia, metalúrgica).
A República da Polônia comemora no dia 3 de
maio sua data nacional de maior vulto. Neste ano, 2 fatos foram marcantes para o país e o mundo. Um deles,
de natureza cultural, diz respeito aos festejos dos 200
anos do nascimento de Chopin, um dos músicos mais
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reconhecidos no mundo todo, dada a obra deixada pelo
polonês que, no meio artístico, mais bem representa
aquele país. O outro, trágico, refere-se a um acidente
aéreo, em terras russas, causador da morte de mais
de 90 cidadãos da “Polska” – entre eles, o então Presidente e a esposa.
Varsóvia, a capital, está entre as maiores cidades
e, certamente, representa o espaço político e socioeconômico de maior representatividade no país. Dado o
fato de ter sido a cidade mais invadida e destruída na
II GGM, em território polaco, poucos prédios históricos
resistiram. No entanto, o que restou consegue desempenhar o papel de fazer o balanço para as comunidades
nacional e internacional dos absurdos causados pela
falta de sensatez do ser humano ao promover algo tão
estúpido como uma guerra.
Outras cidades, no entanto, foram privilegiadas
com a manutenção de grande parte de seu patrimônio, a exemplo de Cracóvia, Gdansk, Poznan e Lódz
– também as maiores do país.
O Paraná conta com o maior número de descendentes poloneses no Brasil. A nossa nação perde
apenas para os EUA no total daqueles migrantes. O
Estado comemora em 2 de maio o Dia Estadual da
Comunidade Polonesa.
São vários os Municípios paranaenses que contam com significativo fluxo de poloneses. Na Região
Metropolitana de Curitiba destacam-se Araucária, São
José dos Pinhais e Contenda. Ainda se destacam no
Estado São Mateus do Sul, Irati e Prudentópolis. A
agricultura marca a presença dessa nacionalidade na
região toda e inúmeros movimentos culturais se destacam: grupos folclóricos de dança e música tradicionais,
vestuário e gastronomia de singular beleza e sabor.
Nossa homenagem a São José dos Pinhais, minha
terra, Araucária, Contendas, São Mateus do Sul, Irati e Prudentópolis, as maiores colônias polonesas do Paraná.
Cumpre-nos, portanto, com satisfação, agradecer ao povo polonês pelo crédito dado ao Brasil e, sobretudo, pela crença desempenhada neste País. Ao
acolhê-los, terras foram cedidas em épocas bastante
difíceis para os recém-chegados, que, no entanto,
souberam cultivá-las e colaboraram com o desenvolvimento de muitas regiões paranaenses, assim como
de outros Estados.
O SR. JORGE TADEU MUDALEN (DEM – SP.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho a esta tribuna mais uma vez fazer
um apelo em relação à Rodovia Fernão Dias, que foi
privatizada.
Há 5 meses, houve um recalque em uma das pontes que liga São Paulo à região de Mairiporã e Atibaia, e
aquela população, hoje, vive ilhada. Para se ter acesso
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a Mairiporã, Franco da Rocha, Caieiras, Atibaia, temse que dar a volta e pegar a Dutra ou a Bandeirantes.
A empresa concessionária está fazendo um trabalho
muito lento e sem previsão de entrega.
Faço, portanto, esse apelo à Agência – já estivemos no DNIT – para que fiscalize essa obra, a fim de
que a Rodovia Fernão Dias seja reaberta à população
que por lá transita.
Muito obrigado.
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB
– CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, em reconhecimento à história e ao
desenvolvimento cultural de Maranguape, o empresário Everardo Ferreira Telles, Presidente do Grupo Ypióca, foi agraciado no último dia 3 de maio com a mais
alta comenda do Município: a Medalha Capistrano de
Abreu. A solenidade, que foi realizada no Y-Park Complexo Turístico Ypióca, reuniu lideranças empresariais,
políticas, amigos e familiares do homenageado.
Concedida desde 2001, a Medalha Capistrano de
Abreu é uma referência a um dos grandes historiados
brasileiros, nascido em Maranguape e radicado no Rio
de Janeiro, onde veio a falecer aos 74 anos, em 13 de
agosto de 1927. Sua principal característica era a minuciosa investigação das fontes para suas obras, além
de uma visão crítica dos fatos históricos.
João Capistrano Honório de Abreu, nome de batismo, é patrono da cadeira nº 15 da Academia Cearense
de Letras e da cadeira nº 23 da Academia Brasileira de
Literatura de Cordel. Eleito para a Academia Brasileira
de Letras, recusou-se a tomar posse.
Esse cearense de Maranguape, minha terra natal e também de outras personalidades na área política, educacional, literária, jurídica, militar e artística,
destaca‑se pela publicação das obras Estudo sobre
Raimundo da Rocha Lima; José de Alencar; A Língua
dos Bacaeris; Capítulos da História Colonial; Dois Documentos sobre Caxinauás; Os Caminhos Antigos e
o Povoamento do Brasil; O Descobrimento do Brasil;
Ensaios e Estudos; e Correspondência.
Paralelamente à entrega da Medalha Capistrano
de Abreu ao empresário Everardo Telles, foi lançada
a segunda edição do Festival Nacional do Humor. O
evento é uma homenagem a um de seus filhos mais
ilustres, o humorista Chico Anysio, com programação
agendada para o período de 27 a 30 de maio. A partir
de Chico Anysio, muitos outros humoristas foram revelados no Ceará e também são reconhecidos nacionalmente, sendo essa uma nova oportunidade para
descobrir novos talentos.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, outras personalidades que compõem a seleta lista de agraciados
com a Medalha Capistrano de Abreu são o ex‑Governa-
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dor Lúcio Alcântara; o Secretário de Cultura do Estado
do Ceará, Francisco Auto Filho; o regente da Banda de
Música de Maranguape, José Eliomar Nunes Costa; a
primeira radialista no Município, Maria Orlys Vasconcelos; e o músico Manassés. Por sinal, ele foi bastante
aplaudido ontem em sua apresentação, que contou,
ainda, com show do humorista Paulo Diógenes.
O homenageado neste ano de 2010, Everardo
Ferreira Telles, representa a quarta geração de diretores
da Ypióca, tendo a semente germinada com a vinda de
Dário Telles de Menezes de Portugal, em 1843.
Presente em mais de 40 países, a Ypióca é o
único grupo 100% nacional, com 160 anos de existência, sob o comando da mesma família. A empresa, de
origem cearense, engloba, também, uma indústria de
papel e papelão, uma indústria de garrafas PET e PVC,
exploração de água mineral, agropecuária, empresas
de distribuição e de transporte e marketing.
A Ypióca é responsável atualmente pela contratação de 20 mil trabalhadores, direta e indiretamente,
sendo 5 mil artesãs. Elas dão o toque regional, porém
refinado, às embalagens de palha que envolvem os
produtos Ypióca Empalhada Ouro e Prata. Além de
contribuir com a geração de emprego e renda e divulgar o Ceará no mundo, por meio de seus produtos,
a empresa preocupa-se com a preservação da natureza. Cito como exemplo a transformação do bagaço
da cana‑de-açúcar em energia, papelão e adubo e a
reciclagem de papelão. Também é iniciativa da Ypióca
a criação da primeira reserva ecológica particular do
Estado do Ceará.
Por toda a oportunidade que a Ypióca vem dando aos brasileiros, em especial aos cearenses, valorizando o trabalhador e a nossa querida Maranguape, é
que acreditamos ser justa essa homenagem. Nossos
parabéns à família Telles, que ao longo de décadas se
mantém unida, fazendo o Brasil prosperar.
O Grupo Ypióca tem, indiretamente, 20 mil colaboradores, por meio do seu trabalho de ações sociais
e da participação não só no Município de Maranguape,
mas na Região Metropolitana, inclusive exportando
seus produtos para vários países.
Sr. Presidente, solicito a divulgação do meu pronunciamento nos órgãos de imprensa desta Casa.
Era o que tinha a dizer.
O SR. DOMINGOS DUTRA (PT – MA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, os servidores e professores da UEMA, única universidade estadual do
Maranhão, estão em greve há 51 dias. Trinta e seis mil
estudantes estão prejudicados. A Governadora do Estado responde às reivindicações justas dos servidores
e professores com polícia, terror e autoritarismo.
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Ontem, na cidade de Imperatriz, houve confronto entre a Polícia Militar e os grevistas. O Secretário
de Administração trata os professores e os servidores
como se não tivessem nenhuma importância.
Portanto, trazemos essa denúncia, mais uma vez,
e solicitamos à Governadora Roseana que, em vez de
usar a polícia, abra as negociações com os professores. E solicitamos ao Deputado Cleber Verde, que
indicou o Secretário de Administração, que chame o
processo à ordem e mande o Secretário respeitar os
professores.
O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT – PA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
quero registrar, com muito prazer, que o companheiro
Luís Cunha, Deputado Estadual do Pará por 5 mandatos, pelo PDT, foi içado pela Assembleia Legislativa a
membro do Tribunal de Contas do Estado do Pará.
Sem dúvida nenhuma, o PDT perde um dos seus
membros mais ativos e que mais participaram do processo de construção do partido, que ocupou espaço
para contribuir com o desenvolvimento daquele Estado.
O Deputado Luís Cunha vai agora assumir o Tribunal de Contas. Queremos desejar a S.Exa. que tenha êxito na sua nova missão, como teve êxito quando,
representando o povo do Estado do Pará, estava na
Assembleia Legislativa do Estado.
Nós, do PDT, estamos orgulhosos por podermos
ceder um nome como o do Deputado Luís Cunha para
o Tribunal de Contas do Estado do Pará.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB – RS.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a morte no
trânsito de um jovem chamado Thiago de Moraes Gonzaga, em Porto Alegre, deu origem à Fundação Thiago
Gonzaga, que, por meio da campanha Vida Urgente,
leva vida, mobilização, voluntariado e conscientização
por um trânsito mais seguro.
A Fundação Thiago de Moraes Gonzaga está
chegando aos 14 anos. Quero registrar neste plenário o
ótimo trabalho pela paz no trânsito que ela desenvolve.
Envio um abraço carinhoso a Diza Gonzaga, lutadora
de todas as horas, a Régis Gonzaga e aos milhares
de voluntários em todos os Estados, pois essa causa
espalhou-se pelo Brasil.
Acima de tudo, posso dizer, com tranquilidade,
que Thiago de Moraes Gonzaga vive e está nas ruas,
representado pelos voluntários que defendem a paz
no trânsito.
Muito obrigado.
O SR. ALCENI GUERRA (DEM – PR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, os 2 mais controversos programas mundiais de reabilitação de drogados
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e combate a drogas são os de Portugal e da Holanda,
que descriminalizaram o porte de pequenas quantidades de drogas.
Como a questão, apresentada no Brasil pelo
ilustre ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, gerou imensa polêmica, estamos indo a tais países, de
ordem do Presidente Michel Temer, para verificar, in
loco, as medidas que constam do acervo da política
antidrogas que adotam.
Saio contente, Sr. Presidente, porque já conseguimos o mais importante, colocar o crack na agenda
dos candidatos a Presidente da República. E foi da
Câmara dos Deputados que partiu tal iniciativa.
Muito obrigado.
O SR. DR. PAULO CÉSAR (PR – RJ. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
venho registrar que alguns “blogueiros” e “twitteiros” da
minha Região dos Lagos – Cabo Frio, Búzios e Araruama – estão, a meu ver, usando de forma errada o
instrumento de comunicação que se chama Internet.
Numa velocidade que todos conhecem, eles estão divulgando que o Deputado Dr. Paulo César votou
contra o Projeto Ficha Limpa, o que é inverdade. A
Internet foi criada para nos comunicarmos e para dizermos o que é verídico. Por isso, faço o alerta de que
ela está sendo usada com má intenção.
O Deputado Dr. Paulo César votou a favor do Ficha Limpa, pois há 10 anos é perseguido pelos fichas
sujas da Região dos Lagos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. FÁBIO RAMALHO (PV – MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, caros convidados, venho hoje a esta
tribuna para me pronunciar sobre o vazamento de
petróleo ocorrido no Golfo do México, Estados Unidos, o qual deixou ambientalistas e governantes do
mundo todo em estado de alerta, dadas a dimensão
e a proporcional consequência da tragédia, uma das
maiores já registradas em todos os tempos.
O vazamento de milhares de barris de petróleo por
dia, saindo das profundezas do mar em direção à superfície, nos chama a atenção quanto ao percentual de
risco de que isso possa acontecer em águas brasileiras.
Por isso, Sr. Presidente, nobres colegas, é importante
que transformemos esse terrível desastre num exemplo
a não ser seguido, movendo ações cautelares através
de políticas direcionadas à prevenção de acidentes que,
pela extrema gravidade no contexto ambiental, comprometem a fauna, a flora, a economia em suas muitas
vertentes, além de ocasionar a interrupção da atividade
pesqueira, por período indeterminado.
O Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, já afirmou que a empresa é totalmente responsável
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pelos danos causados pela mancha de petróleo, mas,
infelizmente, isso não ameniza o efeito dos estragos
que esse desastre causou.
Sr. Presidente, até que ponto estamos, como Nação, estruturados e devidamente “preparados” para lidar
com um desastre dessa magnitude, uma vez que as
atividades de extração de petróleo em águas profundas
são, em nosso País, das maiores do mundo?
Talvez, Sr. Presidente, este seja um bom momento para amadurecermos esse debate.
Muito obrigado.
O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB – CE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, é com pesar que venho a esta tribuna
lamentar a perda de um dos maiores nomes da cultura
do Ceará e do Brasil. O advogado, jornalista, produtor
e, principalmente, agitador cultural Claudio Pereira.
Cláudio Roberto de Abreu Pereira, natural de Culuminjuba, distrito de Maranguape, nasceu em 1944 e faleceu ontem, aos 66 anos. A cultura do Ceará perdeu
ontem a energia e o espírito gregário de Cláudio Pereira. Jornalista, gestor e principalmente agitador cultural,
Cláudio prestou vasta contribuição a vários setores das
artes cearenses. Música, literatura, artes visuais, teatro,
entre outras linguagens, se beneficiaram das iniciativas
e dos eventos produzidos por Pereira – que, cadeirante
desde 1973, quando foi vitimado por um acidente de trânsito nas proximidades de João Pessoa, na Paraíba, não
deixava de comparecer aos muitos eventos culturais da
capital cearense. Tanto que ganhou o apelido “Cadeira
Voadora” nas brincadeiras dos amigos.
Agregador de artistas, incentivador de talentos,
mentor e realizador de múltiplos projetos, Cláudio Pereira, que se despediu na madrugada de ontem, aos
66 anos, vítima de infecção generalizada, foi um dos
nomes centrais para o cenário cultural cearense, da
década de 60 à atualidade.
Um longo período, durante o qual Cláudio também se tornou conhecido pelas arraigadas convicções
políticas socialistas. Tanto que até o final da vida se
manteve como um dos principais apoiadores da casa
Brasil-Cuba, em Fortaleza.
Cláudio sempre foi uma pessoa de atuação em
várias frentes: do Grupo Universitário de Teatro e Arte
– GRUTA, criado por ele no contexto de mobilização
estudantil nos anos 60, à produção de eventos e às
participações em programas de TV, em tempos mais
recentes. Passando pela contribuição direta na gestão
cultural, na Fundação de Cultura da Prefeitura de Fortaleza, que ajudou a fundar em 1985 e dirigiu ao longo
da maior parte da década seguinte.
Estudante do Liceu do Ceará, onde já produzia
jornais e articulava eventos de cultura, foi preso e tor-
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turado durante a ditadura militar, como registrou em
diversas entrevistas. Formado em Direito, trabalhou
como jornalista, escrevendo para diversos veículos.
Foi funcionário do Banco do Nordeste, cargo do qual
se aposentou após o acidente que o deixou em uma
cadeira de rodas.
Fortaleza e o Ceará estão mais tristes com a
partida de Cláudio Pereira. Um nome verdadeiramente
insubstituível, por tudo que fez pela cultura cearense.
A ele nossas homenagens.
Era o que tinha a dizer.
Sr. Presidente, gostaria que o meu discurso fosse
divulgado pelos meios de comunicação da Casa.
O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o velho trem de ferro é um amor vivido
por gerações desde que foi inaugurada, no dia 30 de
abril de 1854, a primeira ferrovia brasileira, para ligar
a Baía de Guanabara à Serra de Petrópolis.
No transporte de cargas ou de passageiros, as
ferrovias têm até hoje destaque como forma segura
e de melhor custo/benefício em relação aos outros
modais.
No sul do País, as ferrovias só chegaram 30 anos
mais tarde, em 1884, com a construção da Companhia
Dona Tereza Cristina. A linha férrea foi criada para levar
o carvão das minas da região de Lauro Muller até o porto de Imbituba e posteriormente foi estendida até Urussanga, Araranguá e Siderópolis, Santa Catarina.
Em 1º de fevereiro de 1997, a Ferrovia Tereza
Cristina assumiu o desafio de reerguer o modal no sul
de Santa Catarina, com foco no transporte de carvão
da região de Criciúma para o Complexo Termelétrico
Jorge Lacerda, contribuindo para a geração de energia. Posteriormente, estendeu suas atividades para o
transporte de contêineres da região sul para o Porto de
Imbituba, com destino a cabotagem e a exportação.
Naturalmente houve importantes investimentos
em novas tecnologias, na capacitação do quadro de
colaboradores e em programas de responsabilidade
social, voltados para o bem-estar e a qualidade de vida
das comunidades por onde passa a linha férrea.
Podemos afirmar que quem entra nesse setor
permanece por um bom tempo e que a paixão por ser
ferroviário atravessa gerações.
Tenho me revelado, a cada momento, um apaixonado pelos modais ferroviário e de transporte das
riquezas do País pelos nossos rios.
Tenho trabalhado pela extensão da nossa malha
ferroviária desde o extremo sul de Santa Catarina até
são Francisco do Sul. Mas esse é assunto para outro
momento.
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Agora, quero destacar é a paixão pelo setor ferroviário, que passa por gerações, sempre com o propósito
de propulsionar o desenvolvimento do País, transformador da sociedade, levando cidadania, solidariedade
e contribuindo com qualidade de vida às comunidades
atendidas pela via férrea.
Lembro que nasci no Município de Gravatal, na
região sul do Estado de Santa Catarina, e não tenho
a menor dúvida de que a Ferrovia Tereza Cristina contribuiu, em muito, para a criação de vários Municípios,
uma vez que, os últimos 100 anos, a origem das cidades foram as vilas construídas à beira do percurso da
estrada de ferro. Devemos muito a esse modal, que foi
um dos alicerces da nossa economia.
Encerro cumprimentando o amigo Benony Schmitz Filho, que hoje representa esse importante segmento de transporte, e todos os colaboradores de
forma direta ou indireta, porque ser ferroviário é ter
orgulho, pois juntos construíram uma verdadeira família. Parabéns a todos os ferroviários de Santa Catarina
e do nosso País.
Era o que tinha a dizer.
Sr. Presidente, gostaria que V.Exa. autorizasse
ampla divulgação deste pronunciamento, para que
todos tomem conhecimento.
O SR. LUIZ ALBERTO (PT – BA. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho à tribuna fazer reparação à crítica feita pelo cantor Caetano
Veloso, pelo Senador César Borges, da Bahia, e pelo
Deputado Federal Geddel Vieira Lima, que acusam o
Governador Jaques Wagner de preconceito ideológico contra o Pelourinho e de ter abandonado o Centro
Histórico de Salvador.
Sr. Presidente, quero aqui relembrar que quem
abandonou o Pelourinho e destruiu o Centro Histórico
de Salvador foi o Governo passado. Inclusive, o Senador César Borges, quando era Governador da Bahia,
maquiou o Pelourinho e expulsou os moradores da
região, demonstrando não só preconceito ideológico,
mas racial, porque ali moravam pobres e negros.
O atual Governador enviou um projeto de lei para
que os devedores negociassem com o Estado, recuperando o Centro Histórico e o Pelourinho para quem
dali foi expulso.
A SRA. RITA CAMATA (PSDB – ES) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho tratar de 2 assuntos que me preocupam.
Ontem, estive com o Presidente do Senado Federal, José Sarney, juntamente com representantes do
Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e vários
Parlamentares, para pedirmos urgência na apreciação
do Projeto Ficha Limpa. S.Exa. demonstrou acolhida
ao nosso pleito. Já que no dia 5 de junho se encerra
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o prazo para registro das candidaturas, é importante
que o Senado Federal concretize a votação da matéria
antes dessa data, para que as novas regras passem
a vigorar ainda para estas eleições.
Segundo noticiado hoje, no entanto, o Líder do
Governo, Senador Romero Jucá, afirma que essa matéria não é prioridade do Senado. Se é prioridade do
povo, será que não o é do Senado? Não posso acreditar nisso. Acho que houve equívoco na afirmação ou
ela foi utilizada de forma tendenciosa pela imprensa.
Como uma iniciativa popular com mais de 4 milhões
de assinaturas, incluindo o apoio pela Internet, pode
não ser considerada prioritária?
Espero que não passe de um mal entendido e que
o Senado não vire as costas ao clamor da sociedade,
mas dê o exemplo e aprove uma matéria fundamental
para resgatar a confiança dos eleitores no Poder Legislativo e em seus representantes.
Não menos importante, Sr. Presidente, é a votação da medida provisória que determina o índice de
reajuste para as aposentadorias acima de 1 salário
mínimo. A Câmara dos Deputados avançou em relação
ao texto original, concedendo um reajuste de 7,72%
e pondo fim ao fator previdenciário a partir de janeiro
de 2011. Ocorre que, se não for votada até o dia 1º
de junho, a MP perde sua eficácia e os aposentados
ficam sem o reajuste.
Não quero crer que a intenção do Governo seja
exatamente deixar as aposentadorias sem correção.
Espero, Sr. Presidente, que o Senado dê prioridade
para as 2 matérias e assuma seu compromisso com
a democracia e os aposentados brasileiros.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. IRAN BARBOSA (PT – SE. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, inicialmente, quero registrar, com muita satisfação, que a Universidade Federal
de Sergipe, única instituição universitária efetivamente
pública do meu Estado, completará 42 anos de atuação no próximo dia 15.
Estendo os cumprimentos a todos os que fazem
parte desse importante centro de formação sergipano
e ao Governo Federal, pela capacidade em ampliar
o atendimento na área da educação. A programação
das comemorações dos 42 anos da UFS começará a
partir de amanhã.
Sr. Presidente, é com extrema satisfação que
ocupo a tribuna hoje para destacar uma notícia veiculada na semana passada e que é um excelente
exemplo do quanto o nosso Governo tem avançado
nas questões sociais. Refiro-me aos frutos que estamos colhendo com relação à melhor distribuição de
renda em nosso País, ao combate à fome, à garantia
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de mais acesso à dignidade humana e, também, aos
benefícios trazidos pelo Bolsa Família para as nossas
crianças nas escolas.
A pesquisa que confirma que alunos cujas famílias recebem dinheiro do Bolsa Família apresentam
melhores índices de aprovação e de frequência escolar
na comparação com os estudantes regulares da rede
pública brasileira é mais um indicador favorável às políticas sociais do Governo, o que indica a necessidade
de expansão desses programas.
A pesquisa comprova tudo que a teoria pedagógica tem defendido historicamente. Para a educação
ser um processo bem sucedido, é preciso que as condições socioeconômicas do aluno sejam favoráveis. Um
aluno que não tem acompanhamento dos pais, que
vai para a escola de estômago vazio e sem vestuário
adequado, tende a não apresentar bons resultados e
até mesmo a abandonar os estudos.
De acordo com dados do Ministério da Educação,
dos 500 mil alunos do ensino médio de 16 a 17 anos
que recebem o Bolsa Família, 81,1% passam de ano,
enquanto a taxa de aprovação média dos mais de 7
milhões de jovens do censo escolar de 2008 nesse
nível de ensino é de 72,6%. O índice de abandono da
escola nesse ciclo educacional chega a 7,2% entre os
beneficiários de transferência de renda do Governo e
a 14,3% entre o total geral de estudantes contabilizados pelo Instituto de Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP), órgão de estatísticas do MEC.
No ensino fundamental, que concentra mais de
30 milhões de crianças matriculadas do primeiro ao
nono ano, a taxa de evasão dos mais de 9 milhões de
alunos beneficiários do Bolsa Família é de 3,6%. O
restante dos estudantes dessa etapa de ensino apresenta índice de 4,8% de abandono escolar.
Sem dúvida alguma, são dados estimulantes e
que comprovam as expectativas dos setores pedagógicos sobre os efeitos das políticas sociais do nosso
Governo. Esses são dados que devem direcionar o
nosso Governo no sentido de expandir as políticas públicas sociais que asseguram a permanência escolar
em sala de aula.
Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Como militante e Parlamentar engajado na luta pelos
direitos humanos e em favor das minorias, das mulheres, das crianças, dos adolescentes e dos idosos,
algumas vezes, desta tribuna, levantei dados e questões relacionados à violência física e sexual contra
crianças e adolescentes, e assim continuarei a fazer,
enquanto esta chaga, a do abuso contra menores, não
for extirpada. Mas hoje vou falar sobre os crescentes
números da violência no Estado de Sergipe contra os
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idosos e as mulheres, o que nos traz extrema preocupação também.
Fato é que a violência tem alcançado índices
alarmantes na maior parte das capitais e em grandes
cidades do Brasil, por conta de vários fatores, que vão
desde a desestruturação familiar à falta de maiores
investimentos em educação e geração de emprego.
Nestes casos, se realizados com políticas públicas
efetivas, certamente mudariam, e muito, o atual quadro da violência em todo o País.
Mas quero aqui me reportar especificamente a
Sergipe, Sr. Presidente. O número de denúncias e inquéritos policiais relativos à violência contra pessoas
idosas em Aracaju, capital do Estado, é assombroso. Enquanto em 2009 foram abertos 160 inquéritos
pelo Departamento de Atenção a Grupos Vulneráveis
(DAGV), este ano, somente nos primeiros 4 meses,
já foram instaurados 64 processos. A continuar nesse
patamar, fatalmente chegaremos ao fim de 2010 com
números próximos dos 200 processos, ou mais, instaurados por suspeita de agressão a idosos.
Mais assombroso ainda porque se tem a ideia
de que, por ser a cidade mais desenvolvida do Estado, o nível de conscientização das pessoas tem maior
grau e a violência contra o idoso é algo que se registra
como difícil de acontecer. Mas não é o que os dados
mostram.
E olhem que são números somente da capital.
Contabilizados os números de todo o Estado, certamente teríamos dados contundentes e alarmantes.
É preciso deixar claro que essa violência contra o
idoso não se registra apenas na agressão física, mas há
que se reportar às várias violências praticadas contra
os indivíduos com idade superior a 60 anos, como a
violência psicológica, a exploração como mão de obra
contra a sua vontade, a negligência, os maus-tratos,
o abandono, e, fato que acontece corriqueiramente, a
apropriação de bens e da aposentadoria ou pensão
do idoso.
Pior é que esses tipos de violência se verificam
em grande parte dentro da própria casa do idoso, por
filhos ou parentes próximos, o que é mais lamentável
ainda.
É preciso que as instituições públicas que zelam
pelos direitos dos idosos estejam atentas e, efetivamente, punam aqueles que atentam contra a vida e
a dignidade da pessoa idosa, além de garantir assistência psicológica e social nos casos em que convém
intervenção do Estado. E a sociedade precisa estar
vigilante e denunciar todo e qualquer caso que venha
a ferir o Estatuto do Idoso e prejudicar os indivíduos
da terceira idade.
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Quero também, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, chamar a atenção para os números da violência
contra a mulher em todo o Estado de Sergipe. Vira e
mexe, registram-se na imprensa sergipana assassinatos de mulheres, na maioria das vezes crimes passionais com requintes de crueldade, como também são
comuns as notícias de agressões físicas, psicológicas
e de abusos sexuais contra mulheres.
Para se ter uma ideia do grau alarmante de violência contra a mulher em Sergipe, somente de janeiro
a abril deste ano, 6 mulheres foram vítimas de homicídio praticado com extrema covardia.
Segundo dados do DAGV, somente em 2010,
1.200 boletins de ocorrência foram registrados no órgão relacionado à violência contra a mulher, e esses
são números que chegam das delegacias especializadas, já que alguns casos registrados em delegacias
plantonistas acabam não chegando ao DAGV. Além
disso, a violência doméstica acaba ficando mesmo em
casa, porque a mulher, ameaçada na sua integridade
e mais frágil, acaba aceitando a violência que sofre e
não comunicando as agressões nem as autoridades
nem a familiares.
No bojo desses números estão denúncias de
crimes contra a honra da mulher, ameaças e lesões
corporais leves. De acordo com dados do DAGV, os
homicídios e as tentativas de homicídio acabam sendo
minoria, mas são muito mais graves, porque são crimes
quase sempre efetivados com extrema violência, além
de não dar para ignorar que se perdeu uma vida.
E, embora os números de homicídios registrados no Estado contra as mulheres sejam bem inferiores aos registrados contra os homens, assim como
em todo lugar, fato é que esses números vêm virando
uma constante, o que nos faz imaginar que a violência
doméstica recrudesce, o que requer das autoridades
públicas estudos mais aprofundados e a instituição de
programas e políticas que venham a buscar diminuir
esses números, que são alarmantes, sem sombra de
dúvida, e não podem ser ignorados.
Mais um assunto, Sr. Presidente. Peço que seja
garantida ampla divulgação a uma carta aberta assinada pelo Sr. Toni Reis, Presidente da Associação
Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e
Transexuais (ABGLT), na qual ele fornece maiores
informações a respeito da prevenção à transmissão
vertical do HIV de mãe soropositiva para o bebê e de
como tal tema é tratado em nosso País pela mídia e
pelas autoridades de saúde.
Em sua carta, Toni Reis defende que é um direito das mulheres portadoras do vírus HIV, se assim
desejarem, terem filhos. Como Toni, defendo que o
direito à maternidade deve ser para todas as mulhe-

Maio de 2010

res e avalio que devemos tratar dessas questões com
todo o respeito que as portadoras do vírus merecem
e a que têm direito.
Concordo plenamente com as afirmações feitas
na carta, direcionada ao jornalista Alexandre Garcia,
de que as pessoas vivendo com HIV/AIDS, assim
como todo o mundo, merecem respeito, dignidade e
carinho.
Aproveito a ocasião para comunicar aos demais
Parlamentares que no início de março deste ano apresentei o Requerimento 6.379/2010, para que possamos
apreciar e votar, o mais rápido possível, o Projeto de
Lei nº 6.125/2005, que criminaliza o preconceito contra
os portadores do vírus HIV e doentes de AIDS.
Em 2005, como Vereador de Aracaju, propus medida
semelhante, o Projeto de Lei nº 122/2005, que também
proíbe qualquer forma de discriminação aos portadores
do vírus e doentes de AIDS na capital sergipana.
Reforço o meu apelo para que o projeto seja votado rapidamente. Os portadores de HIV e os doentes
de AIDS merecem, antes da solidariedade, o respeito e a garantia de seus direitos. Esta é uma condição
básica para a cidadania.
Era o que tinha para o momento.
Muito obrigado.
CARTA A QUE SE REFERE O ORADOR:
CARTA ABERTA A ALEXANDRE GARCIA
Uma carta contra o preconceito
“Em resposta a uma ética da exclusão,
estamos todos desafiados a praticar uma ética
da solidariedade” (Betinho)
Prezado Alexandre Garcia,
Sou Toni Reis, professor, especialista em sexualidade humana, mestre em filosofia na área de ética e
sexualidade, e doutorando na área de educação sexual.
Trabalho com HIV/aids desde 1985. Defendo a liberdade, a igualdade e o respeito à diversidade humana.
Defendo também a livre expressão da imprensa, desde
que não incite preconceito, discriminação e violência.
Você é um dos jornalistas mais renomados do
Brasil na área política, reconhecido e premiado nacional e internacionalmente. Você é um grande formador
de opinião e com certeza já está na história do jornalismo brasileiro.
Contudo, chegou até mim a sua fala na CBN no
dia 7 de maio, aqui transcrita:
“... o Ministério da Saúde está estimulando agora a pessoa com HIV a engravidar.
Eu duvido que o MS vá fazer uma ‘cesária’
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pela terceira vez em uma mulher com HIV e
respingar sangue nele (MS) para ver o que vai
acontecer. É uma maluquice, estão fazendo
brincadeira com a saúde...” (http://cbn.globoradio.globo.com/colunas/mais-brasilia/MAISBRASILIA.htm)
Sinto-me obrigado a escrever esta carta como
consequência de suas declarações. Nas palavras da
minha falecida mãe, quando eu errava, ela falava para
mim “você está jogando água fora da bacia”. No meu
entendimento, como pessoa que está trabalhando com
a questão do HIV/aids desde 1985, quero dizer que você
jogou água fora da bacia e respingou a água suja do
preconceito em muita gente. Quero dizer que atitudes
como esta reforçam o preconceito e o estigma contra
as pessoas que vivem com HIV/aids.
Relembro o Art. 2º do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, que diz “a divulgação de informação,
precisa e correta, é dever dos meios de comunicação
pública.” Com esta frase você fez um desserviço à
profissão de jornalista e, pior, expressou uma visão
anticientífica e infundada, que incentiva condutas discriminatórias e leva informações errôneas à população
em geral, além de ser machista em culpar a mulher
e negar-lhe os direitos sexuais e reprodutivos. Infelizmente, não é a primeira vez que você faz esta mesma
afirmação.
É preciso se basear em informações atualizadas.
Foi implantado em Curitiba há 11 anos (em 1999) o
pioneiro Programa Mãe Curitibana, de prevenção à
transmissão vertical do HIV (da mãe HIV positiva para
o bebê), de modo que caiu para em torno de 1% esta
forma de transmissão. E este programa é referência
e foi replicado no país inteiro. Assim, com acesso à
atenção médica e medicação durante a gravidez e o
parto e no período pós-parto, as mulheres HIV positivas
podem engravidar e ter filhos HIV negativos. A aids é
uma doença crônica que hoje tem tratamento e é um
direito das mulheres HIV positivas que assim querem
ter filhos. O direito à maternidade deve ser para todas
as mulheres, inclusive as mulheres HIV positivas.
Para seu conhecimento, existem normas de biossegurança em todo o Sistema Único de Saúde. Todo
profissional de saúde sabe que deve segui-las e utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) com
todos os usuários, de forma indiferenciada. Caso haja
um acidente, há tratamento emergencial.
No início dos anos 1980, o preconceito quando a
aids surgiu era tanto que foi chamada de “câncer gay”
Eu como gay na época me senti o próprio sinônimo
da doença. Para vencer minha ignorância, fui me informar, estudar e percebi que eu estava sendo iludido
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por uma mídia despreparada e preconceituosa. Felizmente, parte da mídia já mudou.
O Ministério da Saúde, através do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais, vem cumprindo –
sim – seu dever constitucional, e tem sido referência
mundial na assistência e na prevenção do HIV/Aids,
por ter uma política baseada nos direitos humanos, na
dignidade humana e no respeito aos direitos sexuais
e reprodutivos.
Sua fala não foi de bom tom. Sério, Alexandre
Garcia, profissional que admiro. Sugiro a você buscar informações corretas sobre o assunto. Estamos à
disposição. Quero dizer que hoje no Brasil temos em
torno de 700 organizações não governamentais que
trabalham com o HIV/aids e os direitos humanos das
pessoas que vivem com HIV/aids. Queremos contar
com você como aliado para defender os direitos humanos, inclusive os direitos sexuais e reprodutivos,
de todas as pessoas, em especial as mulheres que
vivem com HIV/aids.
As pessoas vivendo com HIV/aids, assim como
todo mundo, merecem respeito, dignidade e carinho.
Por um mundo sem violência, sem discriminação e
sem preconceito.
Nas palavras do Betinho, “a aids não é mortal,
mortais somos todos nós. A aids terá cura, e o remédio
hoje é a solidariedade.”
Alexandre Garcia, convido você a ser solidário
às pessoas que vivem com HIV/aids.
O SR. SIMÃO SESSIM (PP – RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, é com muita alegria no coração que felicito da tribuna desta Casa o meu velho guerreiro e
querido amigo Mário Oliveira Tricano, ex-Prefeito da
cidade de Teresópolis, por sua indicação, mais do que
merecida, ao cargo de Secretário Municipal de Transporte de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, região,
por sinal, que muito me orgulho de representar neste
Parlamento.
Está de parabéns a Sra. Prefeita Sheila Gama – a
quem também manifestamos os nossos sinceros votos
de um bom governo –, que, com muita sabedoria, foi
buscar na Região Serrana do Rio de Janeiro a vasta
e inequívoca experiência de quem por 3 décadas, ou
mais, dedicou parte de sua vida à causa pública.
Até porque, Sr. Presidente, Mário Tricano, pessoa
da minha mais alta estima, carrega em sua enorme e
elogiável bagagem política uma carga surpreendente
de bons serviços prestados ao povo do Estado do Rio
de Janeiro, sobretudo à população de Teresópolis, que,
da mesma forma, também o tem no mais alto conceito,
pela sua generosidade, pela sua sensibilidade e pelo
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respeito com que sempre tratou os grandes desafios
da vida pública.
Eu e Mário Tricano, Sr. Presidente, temos uma
história muito bonita e gratificante de cumplicidade,
de lealdade, que nos une cada vez mais e nos faz
verdadeiramente amigos, razão pela qual temos nos
envolvido ao longos desses anos na ajuda mútua, em
defesa dos nossos ideais, refletidos que sempre estiveram no propósito verdadeiro, constante, de levarmos
um pouco de fé e de esperança a quem, de alguma
forma, precisa de ajuda e solidariedade.
Gratifica-me, e muito, Sr. Presidente, o fato de
termos conseguido, com ajuda desta Casa, levar um
pouco de nossa contribuição pessoal, através de emendas aqui aprovadas, recursos que ajudaram o então
Prefeito Mário Tricano a, pelo menos, minimizar o sofrimento de seus munícipes.
Certamente, com os recursos que encaminhamos
para Teresópolis, pôde o Prefeito Tricano produzir melhorias, através de obras, de geração de empregos e desenvolvimento para a cidade que ele tanto respeita e ama.
Da mesma forma, o inseparável amigo Mário Tricano nunca nos abandonou, dando-nos, dessa forma, a
inequívoca demonstração de amizade e solidariedade
que tanto nos estimula a continuar a nossa missão na
defesa dos anseios de quem sempre nos depositou o
voto de confiança.
Deixo, portanto, registrada nesta Casa a minha
torcida, a minha esperança, no sentido de que o amigo
Mário Tricano possa, nessa sua nova e nobre missão,
ajudar a Prefeita Sheila Gama a levar um pouco mais
de conforto, cidadania e dignidade ao povo ordeiro e
trabalhador de Nova Iguaçu.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. FERNANDO CHIARELLI (PDT – SP. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na terça-feira que
vem, a Câmara dos Deputados vai criar 2 novos Estados: Carajás e Tapajós. Este Deputado, brasileiro,
sente orgulho não apenas do trabalho realizado por
esta Casa, mas também do destino deste País. Estou
carregando no peito os símbolos de Carajás e de Tapajós e deixo registrado que, enquanto essa região do
País não for mais forte do que São Paulo, não vou tirar
essas 2 medalhas do peito.
Tenho certeza de que a terra dos cabanos, de
Inglês de Sousa e dos irmãos Vinagre, é hoje a terra
do Deputado Governador Giovanni e do Deputado Governador Maia, que, respectivamente, farão de Tapajós
e Carajás um novo São Paulo.
A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RN. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero registrar a
vinda ontem, a Brasília, do Prefeito da cidade de Parnamirim, Sr. Maurício Marques, nosso parceiro. A vi-
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sita de S.Exa. foi muito proveitosa, pois participou da
reunião do PAC 2 e esteve no Ministério das Cidades
com o Secretário Nacional de Saneamento Ambiental.
A boa nova para Parnamirim é a retomada das obras
de saneamento daquela cidade, um investimento de
cerca de 120 milhões de reais.
Ao mesmo tempo, estivemos com o Ministro Alexandre Padilha tratando da liberação de uma emenda de 28 milhões de reais destinada à drenagem, à
pavimentação e à infraestrutura urbana da cidade de
Parnamirim.
Portanto, fica aqui o meu abraço e a minha saudação à cidade de Parnamirim por mais essa conquista, que vem no sentido exatamente de dotar a cidade
de uma infraestrutura urbana e social, a fim de que se
possa desenvolver com sustentabilidade.
A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB –
AC. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, registro
nosso posicionamento em relação a uma carta encaminhada pelo Ministério Público Estadual do Acre e por
todos os Ministérios Públicos do Brasil contra o que se
chamou aqui de Projeto da Lei da Mordaça.
Acho que o Ministério Público deve ser livre para
melhor atender aos anseios da população. O Ministério
Público tem sido, sim, um elo entre o Executivo, o Legislativo, o próprio Judiciário e a sociedade em geral.
Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que mande publicar nos Anais da Casa discurso no qual dou total apoio
ao posicionamento dos Ministérios Públicos do Brasil
contra o que se condicionou chamar aqui de Projeto
de Lei da Mordaça.
Muito obrigada.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELA ORADORA:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, recebi da
Associação do Ministério Público do Estado do Acre
uma nota de repúdio ao Projeto de Lei nº 265, de 2007,
conhecido como a Lei da Mordaça.
Registro desta tribuna o quanto é importante para
a sociedade mantermos o a instituição do Ministério
Público com sua autonomia intocada, visto que os relevantes serviços prestados à sociedade promovem a
justiça e garantem os direitos da sociedade.
Sr. Presidente, o projeto de lei abre a possibilidade
de condenação de autores de ações públicas e populares quando for reconhecida pela Justiça intenção de
promoção pessoal, má-fé ou perseguição política. A iniciativa prevê aos responsáveis pela ação pena de multa
equivalente a 10 vezes o valor dos custos processuais,
além de condenação de até 10 meses de prisão.
O resultado prático dessa lei será a redução de
ações, no momento em que se amplia o clamor con-

20328

Sexta-feira 14

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

tra a corrupção no País. Daí, não é de se admirar que
o autor desse projeto de lei seja um habitual réu em
diversas ações movidas pelo Ministério Público brasileiro, em diferentes instâncias.
Sras. e Srs. Deputados, na verdade, a proposta representa mais uma tentativa de intimidação dos
membros do Ministério Público no cumprimento do
seu papel constitucional de defesa dos legítimos interesses da sociedade brasileira. Afinal, o Ministério
Público representa hoje, no Brasil, uma alternativa da
sociedade, que é acompanhada por um Parquet atuante e forte.
Assim, qualquer tentativa de enfraquecer ou amordaçar o Ministério Público macula a ordem jurídica, enfraquece o regime democrático, compromete o Estado de
Direito e contraria os reais interesses da sociedade.
No meu Estado, o Acre, temos provas incontestáveis do quanto é importante a ação do Ministério
Público. Quando éramos ameaçados pelo esquadrão
da morte, foi essa uma das principais instituições que
nos auxiliou a retomar o Estado de Direito.
Quando foi preciso punir exemplarmente os criminosos e os corruptos, foi no Parquet que o movimento
popular recebeu apoio e guarita.
Dessa forma, defendo desta tribuna que possamos ter ações que fortaleçam o Ministério Público, seja
ele estadual ou federal.
Agindo assim, tenho a clara consciência de que
estou ao lado dos que defendem o fiel cumprimento
das leis, dos que querem uma sociedade onde a justiça prevaleça.
Muito obrigada.
O SR. MAJOR FÁBIO (DEM – PB. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
terça-feira que vem, dia 18 de maio, será um dia histórico para os policiais militares, bombeiros militares
e policiais civis deste País: vamos retomar a votação
da PEC nº 300.
O Presidente Michel Temer já confirmou essa votação em vários programas de que participou.
Hoje, o discurso de todos os pré-candidatos a
Governador e de todos os pré‑candidatos a Presidente
da República é segurança pública. Então, esta Casa,
composta por Deputados de todos os Estados, vai aprovar a PEC 300, porque temos de dar o primeiro passo
no combate à violência no Brasil. E o primeiro passo é
valorizar os profissionais da segurança pública, porque,
se isso não acontecer, não vamos combater a violência,
que tem crescimento galopante neste País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB – MS.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, nesta oportunidade, cumprimento a po-
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pulação do Município de Deodápolis, que comemora
neste final de semana aniversário de emancipação
político-administrativa.
O Prefeito Manoel Martins, que vem fazendo um
excelente trabalho na cidade, comandará os festejos,
ao lado do Governador André Puccinelli.
Outros Municípios de Mato Grosso do Sul, tais
como São Gabriel do Oeste, Selvíria e Bodoquena,
estão comemorando aniversário de emancipação político‑administrativa. São cidades jovens, que precisam,
evidentemente, do nosso trabalho como Deputado
Federal. A cada dia buscamos recursos para esses
Municípios, a fim de melhorem a qualidade de vida
da população.
O SR. GERALDO RESENDE (Bloco/PMDB – MS.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, em 30 de abril, participei de um evento
em Dourados, Mato Grosso do Sul, que muito me emocionou, e a tantos quantos ali estiveram. Foi a solenidade
em comemoração aos 10 anos do curso de Medicina
na cidade. Quem acompanhou toda a luta pela instalação do curso e pela sua estruturação sabe quanto essa
conquista foi importante para Dourados e região.
O evento foi organizado por professores e alunos
e marcou a memória das inúmeras dificuldades e as
vitórias alcançadas desde o pontapé inicial para a implantação da Universidade Federal da Grande Dourados
até a atual luta para implantar o avançado Instituto da
Mulher e da Criança, orçado em R$13 milhões.
No tocante ao curso de Medicina, ressalto a importância do então Reitor da Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul (UFMS), Jorge João Chacha, que
garantiu as 50 vagas iniciais do curso. Conquista fruto da mobilização da classe médica, dentre os profissionais destaco: Alexandre Cassaro, Élson Stangarlin
Fernandes, Marilda Alves Pinto, Eduardo Marcondes
e Raul Espinosa Cacho, os quais elaboraram o projeto
pedagógico para o curso de medicina em Dourados.
Entre as dificuldades relatadas pelos participantes da solenidade, lembre-se que durante os 7 primeiros anos do curso as aulas teóricas ocorreram em
salas improvisadas, foram utilizados os laboratórios
do curso de Enfermagem e alguns professores eram
da UEMS.
Um dos principais percalços enfrentados pelo curso se deu a partir de meados de 2003, quando, mesmo
com o apoio da diretoria do campus da UFMS em Dourados, a falta de planejamento e de recursos para o seu
funcionamento limitava o potencial acadêmico. Tiveram
início, nesse período, as dificuldades na assinatura de
convênios para a inserção dos alunos nas aulas práticas
relacionadas à atenção primária e secundária.
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Além da falta de estrutura, havia ainda o problema
da falta de um prédio próprio, tanto que a construção
do bloco de Medicina começou no ano 2000 e só foi
concluída em 2005. Esse episódio, inclusive, motivou
representações de nossa iniciativa junto ao Ministério
Público, a fim de que este interviesse na questão junto
aos poderes Executivo e Judiciário, para que os acadêmicos não fossem ainda mais prejudicados.
Parabenizo os professores voluntários que iniciaram essa história de sucesso. Relembro a gana dos
alunos do quinto semestre no ano de 2004, que, enfrentando uma greve, presenciavam as aulas teóricas em
Dourados e as práticas na Capital, Campo Grande.
Nessa ocasião, por diversas vezes, nos manifestamos nesta Casa e acompanhamos as manifestações dos alunos e professores junto ao Ministério
da Educação na luta pelo reconhecimento do curso e
pela assinatura de convênios com outras instituições.
Sr. Presidente, nobres colegas, quero cumprimentar todos os que trabalharam para as conquistas que
hoje comemoramos no curso de Medicina da UFGD,
entre os quais os próprios alunos, hoje representados
pelo Presidente do Centro Acadêmico Camilo Ermelindo
da Silva, o terceiroanista Pedro Ricardo Ubirajara Franzon, cumprimentando ainda, na pessoa do coordenador,
o Prof. Dr. Júlio Croda, todos os demais integrantes do
curso e da UFGD, lembrando que nossa batalha não
termina aqui, tanto que estamos atuando em parceria
com a direção da UFGD no sentido de viabilizar recursos da nossa emenda de bancada da saúde, que
possibilitarão a compra de equipamentos para o setor
de hemodinâmica do HU, o que vai preencher uma
grande deficiência que existe atualmente.
Portanto, como disse anteriormente, o momento
é de comemorações, porém é também a oportunidade
de reafirmar nosso compromisso com as causas da
saúde e da educação, tão bem expressas nos objetivos
do curso de Medicina da UFGD, sendo por isso bandeiras que serão sempre empunhadas de maneira firme
e vigorosa por nosso mandato nesta augusta Casa.
Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Na manhã da segunda-feira, 3 de maio, aconteceu um
encontro, em Ponta Porã, na fronteira do Brasil com
o Paraguai, do Presidente paraguaio, Fernando Lugo,
com o nosso Presidente Lula.
Esse encontro aconteceu num momento muito delicado, tenso. O Paraguai desenvolve uma luta ferrenha
contra a ação do terror, que há alguns dias resultou no
atentado contra o Senador Robert Acevedo. No atentado,
o motorista e o segurança dele acabaram mortos.
O combate ao terrorismo é apenas um dos itens
importantes na pauta de prioridade dos 2 países. O
Presidente Lula ouviu atentamente as ponderações dos
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paraguaios, que argumentam que a falta de segurança do lado brasileiro da fronteira é um dos motivos do
aumento da violência naquela faixa territorial.
Os policiais e técnicos brasileiros argumentam
exatamente o contrário. Mas essa é uma questão que
não será resolvida em uma queda de braço, para ver
quem tem mais razão. O importante é que os 2 países se unam para acabar com a ação dos terroristas
e devolver a tranquilidade à população.
Por isso, a decisão anunciada do Presidente Lula é
tão importante: aumentar os investimentos em segurança.
Aumentar o número de homens, equipamentos e postos
de segurança na longa fronteira territorial que temos com
o Paraguai. E garantir a construção de uma linha transmissora de energia elétrica de Itaipu para Assunção.
São investimentos que ampliam a capacidade de
enfrentamento da criminalidade e dão ao país vizinho
melhores condições de manter a estabilidade política
e administrativa.
Entretanto, há outra questão que merece um
tratamento justo e mais digno por parte do Governo
paraguaio. Trata-se do enorme êxodo de agricultores
brasileiros, instalados há muitos anos em terras agricultáveis no território paraguaio, que por força do constrangimento e da violência estão fazendo o caminho de
volta para o Brasil, deixando para trás uma vida inteira
de trabalho e de luta.
A cidade de Itaquiraí é um exemplo vivo dessa
realidade. De uma hora para outra, uma legião de agricultores brasileiros que perderam as suas terras no
Paraguai estão formando um imenso acampamento à
beira das estradas, esperando por uma ajuda governamental para recomeçar a vida em solo brasileiro.
A situação é dramática e carece da intervenção
dos 2 líderes maiores desses países, o Presidente
Fernando Lugo e o Presidente Lula, para que não se
transforme em um incidente diplomático de proposições
incalculáveis. Nossas cidades fronteiriças não estão
preparadas para receber esses milhares de agricultores
que estão voltando. Não há escola para as crianças,
não há abrigo, não há remédios, não há água potável,
não há trabalho. Essa legião de expatriados é formada,
em sua grande maioria, por trabalhadores rurais que
dedicaram muitos anos da vida à preparação do solo
e à produção de alimentos em terras paraguaias.
São homens e mulheres que merecem respeito e
atenção. Faço este alerta e reforço o pedido de ajuda
que tenho ouvido de vários Prefeitos naquela região
do meu Estado. A questão é grave e precisa de uma
ação rápida do Governo brasileiro, antes que se torne
uma ameaça à vida de milhares de pessoas.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Domingos Dutra.
O SR. DOMINGOS DUTRA (PT – MA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje completa 122 anos a lei com 2 artigos que a Princesa Isabel
assinou declarando que a partir do dia 13 de maio de
1888 nenhum negro no Brasil seria escravo.
Passados 122 anos, a lei, em boa parte, continua
no papel; nós, negros, continuamos sendo discriminados, exercemos as piores profissões, moramos nos
piores lugares, recebemos os menores salários.
Neste 13 de maio, quero registrar 2 fatos que demonstram que, passado mais de 1 século, os negros neste
Brasil ainda sofrem e precisam lutar muito para serem
considerados cidadãos verdadeiramente brasileiros.
Primeiro registro que a PEC nº 438, de 2001,
que visa expropriar propriedades onde ainda existam
práticas de trabalho escravo, vai fazer 10 anos de tramitação no Congresso. É uma vergonha que, passados quase 10 anos, essa PEC ainda não tenha sido
aprovada, pois há brasileiros que se consideram os
únicos donos das terras no Brasil e ainda usam o trabalho escravo como forma de enriquecer.
Sr. Presidente, a PEC nº 438 precisa vir a plenário
para ser aprovada, em segunda votação.
É uma vergonha nacional que, em pleno século
XXI, com tantos avanços em todos os campos do conhecimento humano, ainda persista no Brasil a prática do trabalho escravo. A maioria dos trabalhadores
escravizados no norte do País e até mesmo em São
Paulo são originários do Estado do Maranhão.
O segundo fato que registro é a tentativa da bancada ruralista e do DEM de anular o Decreto nº 4.877,
de 2003, que disciplina o processo de regulamentação
das terras de quilombos.
O art. 168 da Constituição estabeleceu a obrigação
do Estado brasileiro – não é obrigação de governo – de
identificar, demarcar, titular e devolver para os remanescentes de quilombos as terras ocupadas por eles.
As vítimas do nazismo, da violência do Hitler, foram indenizadas. Os negros que vieram da África, que
foram aqui vendidos como animais, até hoje não tiveram
reparação. Na Constituição está prevista a devolução
das terras, mas isso não foi conseguido até hoje.
O DEM entrou junto ao Supremo Tribunal Federal com uma ADIN, que pode ser julgada na próxima
semana, para anular o decreto do Presidente Lula que
dá um marco jurídico a essa questão.
Portanto, repito, é uma vergonha que, em pleno
século XXI, uma minoria, a elite branca, queira continuar
tomando uísque envelhecido a mil reais a dose às custas
do sofrimento, do massacre do povo negro brasileiro.
Votação da PEC nº 438!
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Pedro Fernandes, do PTB do Maranhão. S.Exa. dispõe
de 3 minutos.
O SR. PEDRO FERNANDES (PTB – MA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a
Deputada Angela Amin, Relatora do Projeto de Lei nº
694, de 1995, de autoria do atual Governador de São
Paulo, Alberto Goldman, apresentou seu parecer na
última reunião da Comissão Especial. Pedi vistas, e o
parecer entrará em pauta para discussão e aprovação
no próximo dia 25.
Conclamo toda a sociedade civil a tomar conhecimento desse parecer, bem elaborado e tecnicamente correto, sobre transporte coletivo urbano. Com ele,
preencheremos uma lacuna muito grande relacionado
ao transporte coletivo, de péssima qualidade, caro e
ineficiente em todo o Brasil. Precisamos de políticas
públicas para o transporte coletivo, afinal de contas é
ele que serve a maioria da população brasileira.
Esse projeto é de 1995, portanto tramita na Casa
há 15 anos. Além de traçar políticas públicas, ele garante fonte de financiamento, atribui responsabilidades
à União, aos Estados e aos Municípios e disciplina a
concorrência do transporte público.
Peço à sociedade civil que tome conhecimento do
parecer da Deputada Angela Amin. Ele está no site da
Comissão e no meu blog (Blog do Pedro Fernandes).
Queremos que a sociedade tome conhecimento e nos
dê sugestões. No próximo dia 25, nós vamos debater
o projeto na Comissão Especial e partiremos para a
sua aprovação.
Já fiz a leitura do parecer da Deputada e tenho
por ele um carinho muito especial. Ele está cercado
de boa técnica legislativa e preenche todos os espaços necessários. Agora, naturalmente, o usuário do
transporte coletivo pode tomar conhecimento e fazer
sugestões, porque ainda temos de levar para a Relatora as últimas sugestões, de modo que, cada vez mais,
aperfeiçoemos o projeto.
Está de parabéns Alberto Goldman, hoje Governador de São Paulo, autor do projeto quando Deputado,
em 1995. Esse projeto tramita nesta Casa há 15 anos
e recebeu muitas emendas. Ele foi muito bem melhorado. Vamos aprová-lo. Sua votação é terminativa na
Comissão, e ele naturalmente irá ao Senado. Assim,
teremos uma política pública de transporte coletivo.
Minha cidade, São Luís, Capital do Maranhão,
por exemplo, é muito carente em questão de transporte coletivo – os ônibus são velhos e as linhas, muito desarticuladas. Então, precisamos desse projeto.
Conclamo os Secretários de Transportes Estaduais e
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Municipais a debater o assunto, para que no próximo
dia 25 aprovemos o projeto.
De antemão, parabenizo a Deputada Angela Amin
pelo relatório e o Deputado Eduardo Sciarra, Presidente da Comissão, que soube conduzir os trabalhos.
Estamos quase chegando a um consenso. Parabéns
a esses 2 Deputados e a toda a Comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Pedro Fernandes, assumem sucessivamente a presidência os Srs. Paes de Lira, § 2º do art. 18
do Regimento Interno, e Inocêncio Oliveira,
2º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao ilustre Deputado Luiz Alberto.
O SR. LUIZ ALBERTO (PT – BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, queria aqui fazer um apelo à Agência Nacional do Petróleo.
Em 2006, o oitavo leilão foi suspenso por decisão
judicial, uma liminar, ainda durante o processo de oferta
dos blocos. Por informações que considero bastante
confiáveis, a questão judicial caiu, foi retirada. A ANP,
que já tinha leiloado cerca de 28 blocos na região conhecida como Bacia de Tucano Sul, na Bahia, precisaria assinar os contratos com as operadoras.
Sr. Presidente, queria pedir à ANP que assine
esses contratos. A ANP imagina que esses contratos
só podem ser definidos depois do novo marco regulatório do pré-sal, mas isso trará um grande prejuízo
aos investimento naquela região da Bahia, uma região
pobre. O investimento total na região, durante 4 anos,
será de 410 milhões de dólares, gerando cerca de 1.250
empregos, entre diretos e indiretos, e gerando renda.
Atingirá os municípios de Inhambupe, Sátiro Dias, Biritinga, Olindina, Itapicuru, Nova Soure, Cipó e Araci.
Portanto, Sr. Presidente, peço que a ANP reconsidere a posição e assine os contratos com as operadoras que participaram do leilão e ganharam aqueles
blocos.
Eu gostaria de finalizar parabenizando mias uma
vez a PETROBRAS, que bateu novo recorde de produção de petróleo no mês de abril, totalizando a produção
de 2 milhões, 32 mil, 620 barris por dia. É bom salientar a grande contribuição dos campos terrestres, que
mantiveram uma produção estável graças aos grandes
investimentos que a PETROBRAS tem desenvolvido
para aumentar a vida útil dos campos maduros.
Quero chamar a atenção – já chamei a atenção
uma vez aqui neste Plenário – para o fato de que foi
aprovada aqui, sem a percepção das Sras. e dos Srs.
Deputados, uma emenda que obriga a PETROBRAS a
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entregar os campos terrestres às empresas privadas,
que não terão condições de manter aqueles campos.
Essa emenda foi aprovada aqui e a matéria está no
Senado. Espero que o Senado retire essa emenda.
Se não retirar, faço um apelo ao Presidente Lula para
que a vete, em nome da PETROBRAS, em nome do
povo brasileiro.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao Deputado Paulo Rubem Santiago.
O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT – PE.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, existe nesta Casa a Frente Parlamentar em
Defesa da Saúde. Estamos empenhados na luta pela
regulamentação da Emenda nº 29, para ampliarmos o
financiamento do Sistema Único de Saúde.
Quero destacar aqui um aspecto importante, relacionado à defesa da saúde pública no Brasil: a defesa
do piso salarial para os agentes comunitários de saúde e para os agentes de controle de endemias. Todos
nós sabemos, independentemente de nossa formação,
se somos médicos ou não, profissionais de enfermagem ou não, que a atenção básica e que a prevenção
representam o espaço fundamental de promoção da
saúde pública no nosso País.
Hoje apresentamos um perfil sanitário que aproxima o Brasil das nações que apresentam graves problemas de doenças crônico-degenerativas, de doenças
cardiovasculares, e ao mesmo tempo ombreamos com
as nações mais pobres da América Latina, com os países mais pobres da África, pois ainda apresentamos um
elevado percentual de doenças transmissíveis oriundas
da falta de educação para a saúde, de abastecimento
d’água e de saneamento ambiental adequado, o que
promove um quadro de saúde pública extremamente
preocupante para um país que almeja estar, nos próximos anos, entre as 5 ou 10 nações economicamente
mais desenvolvidas.
Por isso, em meu nome e da bancada do PDT
– está presente o Deputado Fernando Chiarelli, de
São Paulo, também do meu partido –, quero reafirmar o nosso compromisso na defesa da aprovação
do projeto que trata do piso salarial para os agentes
comunitários de saúde e para os agentes de controle
de endemias.
O Brasil não pode tratar esses profissionais a
partir da realidade fiscal e orçamentária de cada Estado, de cada Município, porque assim teremos mais
de 5 mil e 500 pisos salariais diferentes e situações
em que os agentes comunitários de saúde e os agentes de controle de endemias dependerão da pobreza
fiscal de seus Municípios.
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É essencial, à luz do que aprovamos no FUNDEB,
com a União complementando as despesas dos Estados
e Municípios para o pagamento do piso salarial dos profissionais de educação, defendermos a complementação
da União também para financiar os pisos salariais dessas
categorias, para que os Municípios possam pagar adequadamente o piso salarial dos agentes comunitários
de saúde e dos agentes de controle de endemias.
Essa é a posição do PDT. Essa é a nossa posição.
Conclamamos as demais bancadas a estarmos juntos
na defesa da aprovação do piso salarial dos agentes
comunitários de saúde e dos agentes de controle de
endemias.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao ilustre Deputado Paes de Lira.
O SR. PAES DE LIRA (Bloco/PTC – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, ilustres brasileiros que assistem a esta
sessão, na quinta-feira passada, perto das 7 horas da
noite, São Paulo e o Brasil perderam mais um herói,
um policial militar tombado no cumprimento do dever,
o soldado Ademilson Martins de Souza, cuja foto eu
lhes mostro aqui. (Mostra fotografia.)
O soldado já estava terminando o turno de serviço, estava dirigindo-se à sua base para receber os
patrulheiros do turno da noite, quando surgiu uma
ocorrência de roubo a mão armada. Indivíduos fortemente armados estavam atuando em sua área de
patrulhamento, escolhendo como alvos preferenciais
mulheres, na via pública.
Ele não teve dúvida. Se fosse um outro profissional, diria: “Já terminou a minha hora, vou para casa”.
Mas era um polícia militar, e o sentimento do dever
falou muito mais alto. Então, ele e a parceira de patrulha, uma mulher policial militar, uma mulher na linha de
frente do combate ao crime, intervieram e localizaram
os criminosos.
Houve uma feroz troca de tiros. Tratava-se de um
bando muito aguerrido, provavelmente drogado, como
sói acontecer, armado até os dentes. E nessa feroz troca de tiros, na qual felizmente nenhum civil foi ferido e
houve a morte de um dos criminosos, o soldado Ademilson foi atingido letalmente. Ele estava protegido pelo
colete balístico, mas foi atingido por um tiro lateral, e,
nesse caso, o colete não protege. Provavelmente houve
uma transfixação de pulmões e de coração.
Esse jovem perdeu a sua vida em defesa da sociedade, da ordem pública, defendendo pessoas que
nem conhecia. Evidentemente, eram seus concidadãos,
mas ele não os conhecia.
Sr. Presidente, há muitos heróis neste País. Esse
homem, que não está mais fisicamente entre nós, me-
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receria, senhoras e senhores, figurar no panteão dos
heróis nacionais. E não se trata de um fato raro. Tenho
aqui, por exemplo, a fotografia do Cabo Vandeck, da
Polícia Militar de Minas Gerais, que teve o crânio esfacelado por uma bala assassina de fuzil calibre 7,62
milímetros – arma de guerra que está nas mãos de
criminosos. Essa categoria profissional, com preço de
sangue, com grave risco de vida e cumprindo, até as
últimas consequências, o juramento que faz quando
ingressa na instituição policial ou no Corpo de Bombeiros, acaba de fato oferecendo o que de mais alto e
mais importante tem, que é o próprio hausto de vida
em defesa da sociedade.
Todavia nós, o Brasil e os Estados, nos atrevemos a pagar a esse herói, assim como a tantos outros heróis e às mulheres policiais militares na linha
de frente do combate ao crime, um salário de fome,
como ocorre em São Paulo, o Estado mais rico da Federação, e também no Rio Grande do Sul e no Rio de
Janeiro – exemplos dessa vergonha nacional. E isso
até quando!?
Senhoras e senhores, a PEC nº 300 tem de ser
votada para, pelo menos, sob o ponto de vista material, fazer justiça a esse herói que não está mais entre
nós, aos heróis do cotidiano e àqueles outros heróis
que, inevitavelmente, perderão suas vidas no futuro.
É o que esta Casa pode fazer em homenagem a eles.
E peço que façam.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao ilustre Deputado Geraldo Simões.
O SR. GERALDO SIMÕES (PT – BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs.
Deputados, desde o ano, passado tenho acompanhado
a situação de aflição dos servidores aposentados da
CEPLAC. Inclusive, tive a oportunidade de fazer uma
visita a todos eles, colegas de trabalho da CEPLAC,
ocasião em que os ouvi narrando com detalhes a situação de dificuldade por que passam por conta de
uma decisão de corte das vantagens salariais que eles
vinham recebendo.
O orçamento dos aposentados era concebido
com base nessas vantagens salariais que vinham recebendo na condição de aposentados do serviço público federal, quando, de uma hora para outra, o setor
jurídico do Ministério da Agricultura entendeu que deveria suspender aqueles pagamentos e submeter essa
questão à Advocacia-Geral da União.
Sr. Presidente, isso já faz muito tempo, tanto que
já fui duas vezes ao Ministério da Agricultura falar com
o Dr. Geraldo Fonteles, Secretário-Executivo que nos
recebe muito bem. E está lá na Advocacia-Geral da
União.
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Os servidores aposentados da CEPLAC impetraram mandado de segurança contra o Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão para receber o que
lhes é devido pela União e pelo Ministério da Agricultura,
ação em trâmite no Superior Tribunal de Justiça.
Em função disso, estou solicitando à Exma. Ministra Laurita Hilário Vaz que nos receba em audiência
– eu e a representação dos funcionários da CEPLAC
– para conversarmos sobre a Lei nº 10.741, de 2003,
que trata da idade avançada do demandante. Desejamos que, de uma vez por todas, o tema seja tratado
por esse Tribunal e pela Advocacia-Geral da União, de
forma que esses aposentados possam voltar a receber
as gratificações incorporadas ao salário, como acontecia antes dessa decisão unilateral do setor jurídico
do Ministério da Agricultura.
São pessoas de idade avançada, colegas de 70,
80 anos, que já tinham seu orçamento planejado com
as vantagens salariais, que, muitas vezes, correspondem à metade do salário. De uma hora para outra, isso
foi suprimido de seus ganhos, de seus contracheques.
É uma injustiça.
Por isso, faço um apelo à Ministra Laurita Hilário
Vaz para que nos receba em audiência o mais rápido
possível, ocasião em que serei acompanhado pela
representação da Associação dos Aposentados da
CEPLAC. Na oportunidade, vamos invocar a Lei nº
10.741, que trata do adiantado da idade dos demandantes, de forma que possamos ter um julgamento definitivo daquela Corte de Justiça, que deverá vir, com
certeza, em benefício dos meus colegas aposentados
do CEPLAC.
Muito obrigado.
O SR. CARLOS SANTANA – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. CARLOS SANTANA (PT – RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, hoje é dia 13 de maio. Há 122 anos, nós,
afrodescendentes neste País, tivemos uma lei assinada.
Evidentemente, sabemos que essa lei não foi conclusa
para nós, porque não tivemos direito à terra, não tivemos direito à moradia, não tivemos direito à educação,
não tivemos o direito de ser cidadãos brasileiros.
Fomos nós que construímos esta Nação. Estamos
no samba, estamos na culinária, estamos na economia,
estamos na cultura em âmbito geral. É triste verificarmos que os jornais de hoje não noticiam sequer uma
linha sobre o 13 de maio. E nós sabemos que há um
tratamento racista neste País em relação à questão
dos negros. Um país que esquece que teve 350 anos
de escravidão, um país que esquece que teve mais de
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2 milhões de negros assassinados, um país que tem
vergonha de ter em seus portos um monumento aos
negros, por onde eles entraram...
No meu Estado, na cidade do Rio de Janeiro,
há no porto um monumento – nada contra – aos imigrantes europeus. E o monumento aos negros? Porque eles formam a maioria dos que desembarcaram
naquele porto.
Há necessidade de discutirmos isso. Por quê?
Porque – e verifiquei isso agora, de manhã cedo –
cada vez mais tentam esconder! Por que isso? Por que
nós, os negros, temos baixa autoestima? Vejamos os
últimos assassinatos que aconteceram, vejamos os
números de uma semana para mostrar quantos afrodescendentes morreram no Rio de Janeiro e em São
Paulo, agora, com a chacina.
Essa é a realidade que vivemos hoje, Sr. Presidente!
Então, eu digo aos negros: nós não temos nada
para festejar, porque temos ainda muita luta pela frente. Há muito ainda a construir!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Germano Bonow.
O SR. GERMANO BONOW (DEM – RS. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ocupo hoje esta tribuna para falar sobre
um grande gaúcho e brasileiro. Refiro-me a Raul Pilla,
médico, jornalista, professor e político.
Um dos maiores defensores brasileiros da adoção
do regime parlamentarista, Pilla era chamado de “O Papa
do Parlamentarismo no Brasil”. Nasceu em 1892, em
Porto Alegre, e faleceu em 1973 na mesma cidade.
Ingressou na política em 1909, com apenas 17
anos, como secretário do diretório central do Partido
Federalista do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.
Posteriormente, afirmaria que se aproximou do partido influenciado pelas ideias de Apeles Porto Alegre,
seu professor de história no Ginásio Júlio de Castilhos,
adepto do parlamentarismo, uma das principais bandeiras dos federalistas.
Formou-se médico pela Faculdade de Medicina de
Porto Alegre em 1915. Na mesma faculdade, foi professor interino de patologia em 1917 e ainda livre-docente
de fisiologia em 1926, deixando o cargo em 1932.
Em 1922, como membro da Aliança Libertadora,
fez parte da campanha de Joaquim Francisco de Assis
Brasil para Governador do Estado, contra Antônio Augusto Borges de Medeiros, do Partido Republicano Riograndense, que tentava sua quinta eleição e a terceira
consecutiva. Com a vitória de Borges de Medeiros, Pilla
foi um dos líderes da Revolução de 1923, conflito civil
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entre os ximangos (partidários de Borges de Medeiros)
e maragatos (partidários de Assis Brasil).
Em 1928, ajudou a fundar o Partido Libertador,
juntamente com Assis Brasil, do qual seria Vice-Presidente. Em 1929, foi um dos criadores da Frente Única
Gaúcha, aliança entre os antes adversários PL e PRR,
com o objetivo de garantir a eleição de um gaúcho para
a Presidência da República. O candidato seria Getúlio
Vargas, do PRR, então Presidente do Rio Grande do
Sul. Com a derrota de Vargas, eclodiu a Revolução de
1930, da qual Pilla participou ativamente.
Depois de vitorioso o movimento revolucionário,
Getúlio Vargas assumiu o poder e designou alguns
membros do PL para cargos na nova administração.
Com a nomeação do então Presidente do PL, Assis
Brasil, para o Ministério da Agricultura, Raul Pilla assumiu a presidência do partido.
Em 1932, com o PL rompido com Vargas, Pilla
participou dos levantes ocorridos no Rio Grande do Sul
em apoio ao movimento constitucionalista eclodido em
São Paulo. Derrotado o movimento, Raul Pilla exilou-se
na Argentina e no Uruguai, entre 1933 e 1934.
Após a anistia, foi também Secretário de Agricultura do Rio Grande do Sul na gestão de José Antônio
Flores da Cunha, em 1936, e elegeu-se Deputado
Estadual Constituinte pela legenda do PL, em 1937.
Teve o mandato cassado com a instituição do Estado
Novo, ao qual se opôs, e afastou-se da política, retomando, então, a docência na Faculdade de Medicina
de Porto Alegre.
No contexto da redemocratização, em 1945, integrou a Comissão de Orientação Política encarregada de elaborar os estatutos da União Democrática
Nacional – UDN, tendo, no entanto, abandonado o
partido para tornar-se presidente do refundado Partido Libertador.
Seria, depois, Deputado Federal, sendo que durante a Campanha da Legalidade foi o criador da emenda que permitiu a João Goulart assumir a Presidência
da República no regime parlamentarista.
Também Bacharel em Ciências e Letras pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, exerceu
o jornalismo no Rio Grande do Sul e foi colaborador
de diversos periódicos no Estado.
Durante o funcionamento da Constituinte de 1946,
manteve colunas políticas regulares em O Globo, no
Rio de Janeiro, Diário de Notícias (do qual foi um dos
fundadores, em 1925), e Correio do Povo, de Porto
Alegre.
Além disso, publicou O som no tratamento da
surdez (tese de doutorado, 1916); Da correlação de
funções (1925); Funções da linguagem (1926); Concepção filosófica da Medicina (1938); Linguagem mé-
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dica (1942); Catecismo Parlamentarista (1949); Votos
e Pareceres, onde incluiu seu estudo sobre a língua
portuguesa; Sistema Parlamentar na Constituição do
Império, Presidencialismo ou Parlamentarismo (1958,
em colaboração com Afonso Arinos); O Professor e a
Medicina (1961); Despedindo-se da Velha Faculdade
(1961); e Revolução Julgada à Crise Institucional, reunindo seus últimos discursos parlamentares.
Raul Pilla foi um militante e um pensador político
cuja obra é lembrada até hoje. Deu continuidade à tradição dos estudos na área da teoria da representação
política e das suas instituições, iniciados no Brasil por
José de Alencar, ainda no Segundo Império, por Joaquim Francisco de Assis Brasil, nos primeiros anos
da República, e por Gilberto Amado, no limiar do movimento revolucionário de 1930.
Desde cedo Raul Pilla seguira o princípio de que
todo ser humano, na medida do possível, deve zelar
por si próprio, pela sua família e pela coletividade. Em
seu entendimento, essa seria a característica central
do pleno exercício da cidadania. Tal crença impulsionou
o seu envolvimento político. Declarou que sempre fora
“político entusiasta de primeira hora e muito ativo”, reconhecendo, porém, que todo esse impulso era muito
mais obra da convicção da necessária concretização
de um dever do que um engajamento motivado pelo
seu desejo, gosto e temperamento pessoal.
Entre os fatos que marcaram a sua trajetória destaca-se o fato de que se tornou um líder à medida que
se foi transformando no representante de uma corrente
do pensamento brasileiro: o parlamentarismo.
Deve-se salientar que sua ação e as suas concepções, sempre pautadas por uma visão da política
como fórum privilegiado de veiculação de ideias e de
possibilidade concreta de modificação da sociedade,
não ficaram restritas ao plano regional, mas tiveram
forte repercussão no cenário nacional.
Vale lembrar que Raul Pilla, apesar de filho de
imigrantes italianos, nunca residiu em área colonial.
Iniciou na política e na sociedade rio-grandense em
Porto Alegre, onde foi líder universitário. A adesão aos
maragatos, à causa parlamentarista e a luta contra a
situação dominante no seu Estado quando contava
com apenas 17 anos foi um prenúncio do combate que
travaria em defesa das causas democráticas.
Casou-se com Esther, filha de Olinto de Oliveira, quando ela enviuvou. Ela foi o grande amor de sua
juventude.
Raul Pilla foi um homem de personalidade rica e
complexa, que se tornou conhecido e aclamado no País,
especialmente nos círculos políticos e intelectuais, como
Deputado Federal, jornalista e conferencista. Não era
bacharel em Direito, entretanto, esse fator não evitou que
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se tornasse um profundo conhecedor de Direito Público
e Constitucional, como provou em vários debates.
Em 1949, quando tinha 57 anos e era Deputado
Federal no Rio de Janeiro, Raul Pilla publicou o livro
Palavras de um Professor, editado pelo Departamento
de Imprensa Nacional, no qual reuniu alguns discursos
que proferira em cerimônias oficias da universidade e
textos relacionados a sua atividade de docente na Faculdade de Medicina de Porto Alegre. No prefácio do
trabalho, o autor esclarecia que a obra abrigava uma
coletânea de “alguns discursos e escritos que a vida
universitária me demandou”. Verifica-se, entretanto,
que essa afirmação possuiu um sentido amplo, pois
os textos versavam, inclusive, sobre a dimensão política da vida acadêmica, tratando de eventos ocorridos
entre 1932 e 1948.
Destacam-se os assuntos que marcaram a trajetória de Raul Pilla: o exílio a que fora submetido em
1932; sua atuação como professor e pesquisador na
Faculdade de Medicina; os discursos que proferiu em
ocasiões solenes; temas vinculados ao jornalismo político, à política institucional e às questões relativas à
ética profissional.
O livro é significativo, pois traduz, em certa medida, a visão que o autor tinha de si e do mundo em
que vive. Cabe ao professor, em sua opinião, ensinar,
orientar, conduzir e apontar caminhos. A certa altura,
escreveu: “Entendi que a melhor lição do político militante a seus alunos seria deixar a política no limiar da
escola, não obstante lá fora pugnasse extenuadamente
pelo que entendia ser o bem comum”. Assim, o político
Raul Pilla “não prejudicou o professor e o professor beneficiou o político”, porque o fez sentir‑se “maiormente
a pautar a sua vida pública pelos mais sãos preceitos
da moral”. A conclusão deste pensamento – “não sei
por isto o político foi castigado na pessoa do professor” – é uma alusão a seu afastamento da faculdade
em 1932, por motivos políticos.
Em agosto de 1954, fez discurso pelo impeachment de Getúlio Vargas. Em maio de 1955, em um
aparte a Raul Pilla o Deputado Tenório Cavalcanti
diz: Parlamentarismo no Brasil sem Pilla é como noite sem lua.
No dia 31 de agosto de 1966, Raul Pilla despedia-se da Câmara Federal, desiludido com o cenário
político e com os rumos do governo militar. Nesse seu
último pronunciamento deu um testemunho sobre a relevância da política e foi crítico, sobretudo, ao governo
revolucionário.
“A Política é arte. E arte difícil que requer longo
aprendizado alem de alguma sensibilidade”, disse ele.
Depois de um longo pronunciamento da tribuna,
Raul Pilla concluiu a sua despedida:
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“Chegado é o momento da despedida.
Nada mais poderia justificar a minha presença
nesta Casa, onde, veterano já de tantas lutas
cívicas, militei 20 anos a fio. Devo, porém, dar
o meu depoimento sobre ela.”
“Se muitos têm sido os erros, se muitos
são os seus pecados-erros e pecados que
apenas refletem as insuficiências nacionais,
posso afirmar que é ainda o Congresso que
melhor representa a nossa vida pública. Nele
conheci grandes e nobres espíritos de que
guardo uma edificante lembrança e, ainda
na generalidade dos seus membros, sempre
encontrei receptividade para os altos ideais.
Conquanto abafado, paralisado, humilhado
pelo Poder dos poderes, é ele a grande caixa
de ressonância, onde chegam e tomam voz
as aspirações nacionais. Oxalá não o esqueçam nunca mais os cidadãos desta malfadada
República.”
Os últimos anos de Raul Pilla na Câmara foram
marcados por muitas decepções: o Parlamentarismo mal
executado e abandonado, o governo militar limitando os
poderes do Congresso e seu partido, o PL, extinto.
Retirou-se da vida universitária ao completar 70
anos, sendo homenageado por Brito Velho e Paulo
Brossard.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB – BA.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, senhoras e senhores que nos acompanham
pela TV Câmara, senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores que nos acompanham diretamente
das galerias desta Casa, trago uma preocupação com
algo que aconteceu ontem na minha cidade, Feira de
Santana. Um dos diretores da Associação dos Professores Licenciados da Bahia, Germano Barreto, que
participava de uma manifestação, foi atingido e teve
que ser operado devido a uma fratura de nariz.
A violência não pode ser sequer tolerada, mas
combatida. Quem praticou um ato de violência desse
tipo tem de ser identificado, para responder pelo que
fez. Deixo aqui minha solidariedade pessoal e política
a Germano Barreto.
Neste momento, os professores da minha cidade
encontram-se num movimento de greve, que pressupõe direitos e respeito. Não podemos admitir nenhum
tipo de violência como essa perpetrada contra o dirigente da APLB, em Feira de Santana. Desejamos que
Germano Barreto se recupere o mais rápido possível
após a cirurgia a que foi submetido ainda na tarde de
ontem.
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Sr. Presidente, temos passado, em Feira de Santana, por sérias dificuldades. A minha cidade, com 580
mil habitantes, é a segunda mais importante do Estado. No último final de semana – sábado e domingo –,
ocorreram 12 homicídios. Houve 2 chacinas em São
Paulo, com 11 mortos, mas em Feira de Santana ocorreram 12 homicídios em apenas 2 dias.
Com todo o respeito, Feira de Santana tem o
dobro do tamanho das cidades de Ilhéus e Itabuna, e
precisa ter um tratamento diferenciado. Estou cobrando do Governador do Estado esse tratamento diferenciado, porque em Feira de Santana ocorre o dobro
da violência que existe em Ilhéus, o triplo da violência
que há em Itabuna, 3 ou 4 vezes mais violência do
que em Vitória da Conquista; é muito mais violenta
do que Alagoinhas, Barreiras e Juazeiro, as maiores
cidades do meu Estado. Feira de Santana precisa ter
uma atenção completamente diferente.
Estamos propondo a criação da Região Metropolitana de Feira de Santana, para que possamos contar com uma atuação mais específica e mais forte da
própria organização policial. Os bandidos sofrem um
combate maior em Salvador e na região metropolitana, por isso, migram 100 quilômetros para atuar em
nossa cidade.
A criação da região metropolitana, que propus em
1994 e já propus ao atual Governador, é um desses
mecanismos. Há muito mais dinheiro e recursos para
a região metropolitana do que para outras cidades, o
que para nós, em Feira de Santana, seria uma ajuda
importante no combate ao crime.
Esperamos, Sr. Presidente, que Feira de Santana tenha, por parte do Governo do Estado da Bahia,
uma atenção respeitosamente diferenciada, porque a
crise, a criminalidade e a violência estão muito fortes
em nossa terra neste momento.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Wilson.
O SR. PEDRO WILSON (PT – GO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, estamos quase no meio de maio, que é um
mês que tem muita simbologia no Brasil e no mundo.
É o mês da Abolição da Escravatura. A regente
Princesa Isabel decretou a abolição. Enviou uma carta ao Ministro João Alfredo para que ele fizesse uma
política de distribuição de terra, de doação de casa, de
indenização, mas, da noite para o dia, veio a República. Mais República, mais democracia. Porém, para os
negros, não, porque a República caiu nas mãos dos
latifundiários, que impediram que houvesse aquela política social. Todo mundo critica, na história, a Princesa
Isabel, mas ela queria uma política de indenização com
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doação de terras e moradias para os negros libertos
pelo processo da Abolição da Escravatura.
Infelizmente, a luta continua até hoje, mas o Presidente Lula tem dado uma atenção à Constituição
de 1988.
Treze de maio, Abolição da Escravatura; 20 de
novembro, Dia de Zumbi. Vivam os Calungas, do Estado de Goiás; Mesquita dos Crioulos, na Cidade Ocidental; Cedro, em Mineiros; e tantos outros quilombolas que lutam por dignidade e melhores condições de
vida e trabalho!
Maio é também o mês dos enfermeiros e dos assistentes sociais; da PUC de Goiás e da PUC de São
Paulo, universidades em que lecionei; da Universidade
de Brasília; de Vicente Faleiros, grande líder dos assistentes sociais; da Universidade Federal de Goiás;
dos serviço público e da sociedade civil.
É muito importante lembrar que enfermeiros e assistentes sociais são profissionais que estão presentes
na luta por uma vida digna para todos os brasileiros
do campo e da cidade.
Mês de maio, data da luta pela saúde mental,
Sr. Presidente. Médicos, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, terapeutas. E da luta pelos direitos
humanos, para que todos tenham condições de tratamento. Hoje, há uma luta a favor da saúde mental, por
um atendimento humano. É preciso resgatar os direitos
humanos dos portadores de distúrbios mentais, que
têm direito a um tratamento digno.
Maio é o mês de Nossa Senhora de Fátima. Vinte
e quatro de maio é Dia de Nossa Senhora Auxiliadora,
padroeira de Goiânia, Capital do Cerrado e dos Sertões. Portanto, Goiânia homenageia Nossa Senhora
Auxiliadora.
Maio é também o mês das mães brasileiras e de
todo o mundo. Mãe, mulher, Maria. Maria de todas as
famílias, de Jesus até as nossas: Maria José, Maria
das Graças, Maria de Lourdes, Maria Aparecida, Maria
das Dores e das alegrias do mundo.
Viva o mês de maio, viva a mulher, viva todo o
povo brasileiro!
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao ilustre Deputado Valdir Colatto. S.Exa.
dispõe de 3 minutos
O SR. VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB – SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje, 13 de maio, Dia da
Abolição da Escravatura, deixo um abraço a todos os
brasileiros, negros e brancos.
Somos todos iguais, não é a cor da pele que nos
diferencia. Nossos direitos são iguais. Temos de trabalhar para que todos tenhamos os mesmos direitos e
para combater a miséria e a diferença de classes. Não
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é cor da pele que irá diferenciar os brasileiros. Deixo
meu abraço a todos aqueles que têm a pele mais escura
que a minha, que sou descendente de italianos e que
realmente admiro a raça negra e mulata no Brasil.
Sr. Presidente, matéria da revista Veja do dia 5
de maio de 2010, intitulada A farra da antropologia
oportunista, destaca:
“Critérios frouxos para a delimitação de
reservas indígenas e quilombos ajudam a engordar as contas de organizações não governamentais e diminuem ainda mais o território destinado
aos brasileiros que querem produzir.”
Comenta a revista Veja que em 77,6% do território brasileiro encontram-se áreas de preservação
ecológica, reservas indígenas e quilombos. Se a conta
incluir também os assentamentos de reforma agrária,
as cidades, os portos, as estradas e outras obras de
infraestrutura, chega-se a 90,6% do território nacional.
Sequer sobram 10% para a produção. Nesse espaço,
temos 1.514 mil reservas e mais 50 mil lotes a serem
destinados à reforma agrária.
De acordo com a revista Veja, o País está loteado. A parcela do Brasil destinada a preservação do
meio ambiente, comunidades indígenas e quilombolas corresponde a 90% do território. E o Governo pretende demarcar mais 334 reservas ambientais e 230
áreas indígenas.
Extensão já demarcada: 5 milhões e 500 mil quilômetros quadrados – 64,5% do Brasil, o equivalente
às áreas do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima,
Amapá, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins,
Paraná, Pará e Maranhão. Cidades e infraestrutura:
255 mil. Reservas indígenas e quilombos: 1 milhão e
110 mil quilômetros quadrados – 13,1% do território
brasileiro, o equivalente às áreas de Goiás, Sergipe,
Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio
de Janeiro.
Então, Sr. Presidente, sobrariam 8% para o Brasil produzir. Criou-se uma indústria de demarcação
de áreas indígenas e quilombolas. Basta apenas as
pessoas se autodeclarem descendentes de indígenas
ou quilombolas e indicarem o território para serem assentadas naquelas áreas.
Essa reportagem da revista Veja, que eu recomendo à análise de todos os Deputados e Senadores,
com dados da EMBRAPA, mostra a ocupação territorial
do Brasil. Temos de saber o que queremos.
Segundo a revista Veja, as próximas gerações
deverão se contentar com 8% do território brasileiro.
E a Organização Mundial de Saúde disse que nos
próximos 40 anos o mundo tem de dobrar a produção
de alimentos.
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O Brasil, que tem vocação para produzir alimentos, hoje se vê engessado por um trabalho antropológico que, muitas vezes, não diz a verdade e busca
origens indígenas e quilombolas, retirando áreas produtivas. Na questão ambiental, reservas legais e áreas
de preservação permanente engessam a produção
agropecuária brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Acompanhado do ilustre Deputado Rômulo Gouveia, registro
a presença do Dr. Eduardo Medeiros, Assessor Jurídico
da Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, e do Dr. Lindberg Martins, Operador de Direito da
mesma universidade.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao ilustre Deputado Claudio Cajado.
O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM – BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, neste instante, registro com muita alegria, na
condição de Presidente do Grupo Parlamentar BrasilUcrânia, a despedida do Embaixador da Ucrânia no
Brasil, Volodymyr Lákomov, que encerra seu período
à frente daquela Embaixada em Brasília.
O Embaixador Volodymyr fez um grande trabalho,
teve grande desempenho e efetivamente aprofundou
e melhorou enormemente as relações bilaterais entre
Brasil e Ucrânia. Durante o período que exerceu o cargo
de Embaixador da Ucrânia, foi um diplomata excelente, com desempenho muito forte junto ao Congresso
Nacional e à Câmara dos Deputados. E posso afirmar
que as relações Brasil-Ucrânia tiveram um incremento
considerável tendo à frente o trabalho extraordinariamente bom do Embaixador Volodymyr.
Fico feliz e triste ao mesmo tempo. Feliz porque
o Embaixador Volodymyr irá retornar à Ucrânia para
desenvolver seu trabalho junto ao Ministério de Relações Exteriores, com novos desafios, novas funções.
Triste por saber que perderemos um grande amigo,
uma grande figura humana e um diplomata de carreira
da melhor qualidade.
Portanto, neste momento, deixo o meu abraço e o
meu reconhecimento e, em nome do Grupo Parlamentar Brasil-Ucrânia, os parabéns pela brilhante carreira
e desempenho do Embaixador Volodymyr.
Sr. Presidente, neste segundo momento, registro que nós, Deputados da Comissão de Defesa do
Consumidor, aprovamos ontem projeto de lei enviado
do Executivo que considero dos mais importantes. O
projeto trata da Infraestrutura da Chave Pública – ICPBrasil. O projeto regulamenta e passa a normatizar
toda a assinatura digital entre o Governo Federal, os
consumidores e principalmente o Poder Judiciário.
A partir de aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, esse projeto segue para
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o Senado, em caráter terminativo. Espero que consigamos aprová-lo ainda este ano. O projeto agiliza, e
muito, os procedimentos burocráticos junto ao Governo
Federal e ao Poder Judiciário, faz com que a Internet
passe a ser utilizada como forma de acelerar e tornar
mais cômodos todos os procedimentos administrativos
de contribuintes e consumidores brasileiros, o que é
um avanço considerável.
Sr. Presidente, na condição de Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, fico extremamente
feliz por termos dado uma contribuição considerável
ao País e ao povo brasileiro ao acelerar esse processo
e dar comodidade no trato com o Poder Público, com
o Poder Judiciário e com as diversas áreas em que a
assinatura digital possa ser um processo de facilitação
para a vida do povo brasileiro.
Temos previsto na lei a segurança necessária
para que não haja nenhum tipo de fraude e multa no
caso de descumprimento. Essa lei será regulamentada
posteriormente pelo Governo Federal. Temos a convicção de que ela foi um grande avanço, em benefício
do povo brasileiro.
Faço este registro esperando que tenhamos a
celeridade necessária para que esse projeto seja urgentemente sancionado e tenhamos a assinatura digital
como um padrão de eficiência no Brasil.
O SR. RÔMULO GOUVEIA (PSDB – PB. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Inocêncio Oliveira, agradeço a V.Exa. o registro da visita
dos nossos companheiros da Paraíba, Dr. Eduardo
Medeiros e Lindberg Martins.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na condição de ex-Presidente da Assembleia Legislativa da
Paraíba, Casa de Epitácio Pessoa, gostaria de registrar 2 momentos importantes do Poder Legislativo do
meu Estado.
Em primeiro lugar, a investidura do ex-Presidente da Assembleia Arthur Cunha Lima no Tribunal
de Contas do Estado, na condição de Conselheiro. O
ex‑Deputado Arthur, operador do Direito com vasta
experiência na área jurídica, por indicação do Poder
Legislativo da Paraíba, assumiu no dia 4 de maio a referida Corte, em substituição ao brilhante Conselheiro
José Marques Mariz.
O outro instante importante foi, com a vacância
do cargo, a investidura do Vice‑Presidente, Deputado
Ricardo Marcelo, na Presidência do Poder Legislativo
da Paraíba.
O Deputado Ricardo Marcelo exerce seu segundo mandato de Deputado Estadual. S.Exa. vem
da região do brejo paraibano, da cidade de Belém, e
pertence a família tradicional na política. Assume a
Presidência com vasta experiência. Primeiro, com a
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experiência de um empresário bem-sucedido, um homem que na atividade empresarial destacou-se pela
competência, pelo trabalho – não só ele, mas toda a
sua família. Segundo, pela trajetória do Deputado, que,
ao meu lado, na condição de 1º Secretário da Casa, foi
o grande responsável por muitas ações inovadoras de
modernização do Poder Legislativo que implantamos
durante 4 anos.
Tenho certeza de que com a experiência, tendo colaborado como 1º Secretário e Vice-Presidente
da Assembleia, o Deputado Ricardo Marcelo dará
grande contribuição ao Poder Legislativo Estadual
num momento difícil, um momento eleitoral, momento dos embates políticos no Estado. O Deputado
Ricardo Marcelo assume para manter a harmonia e
a sintonia do Poder Legislativo com o Executivo, o
Judiciário, o Ministério Público e o Tribunal de Contas e também para manter a discussão com o Colégio de Líderes.
Sr. Presidente, tenho certeza de que a Assembleia
Legislativa da Paraíba, Casa de Epitácio Pessoa, na
qual tive a honra de exercer 2 mandatos e a qual presidi 2 vezes, está em boas mãos, não só com o Presidente Ricardo Marcelo, mas com os demais membros
da Mesa e da Casa. Aproveito esta oportunidade para
cumprimentá-los.
Sr. Presidente, não poderia deixar de me associar aos Deputados que me antecederam nas Breves
Comunicações, a exemplo do Deputado Major Fábio,
em relação à PEC nº 300.
Peço, mais uma vez – inclusive, há compromisso
do Presidente Michel Temer e de V.Exa., na qualidade de membro da Mesa –, prioridade para a votação
da PEC nº 300 e das demais PECs que tramitam na
Casa e que estão sendo priorizadas pelo Colégio de
Líderes.
A PEC nº 300 procura investir na segurança pública, o que é um grande desafio. O próprio presidenciável José Serra já declarou o desejo de criação do
Ministério da Segurança, porque precisamos investir
em segurança. E a PEC nº 300 tem esse objetivo.
SR. PRESIDENTE, PEÇO QUE ESTE
MEU PRONUNCIAMENTO SEJA DIVULGADO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DA
CASA.
Muito obrigado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero
registrar que, no último dia 4 de maio, tomou posse
como Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da
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Paraíba o ex‑Presidente da Assembleia Legislativa da
Paraíba, Arthur Cunha Lima.
Deputado Estadual por 3 legislaturas, Arthur
Cunha Lima presidiu o Poder Legislativo Estadual em
duas oportunidades. Companheiro, sério, leal e probo,
sempre se destacou na política paraibana como liderança de prestígio, imprimindo estilo próprio na condução
dos destinos da Assembleia Legislativa da Paraíba.
Quando do surgimento de uma vaga no Tribunal
de Contas da Paraíba, com a aposentadoria do Conselheiro José Mariz, seus colegas de Parlamento viram nele o perfil ideal para abrilhantar aquela Corte,
com o seu talento de advogado militante e profundo
conhecedor da legislação pátria e como defensor da
boa aplicação dos recursos públicos, e o indicaram
para o cargo após eleição em plenário.
Certamente a Assembleia Legislativa da Paraíba
se ressentirá da falta de um dos seus grandes representantes, mas o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
será engrandecido com a presença de Arthur Cunha
Lima, pois o mesmo possui todas as qualificações para
o desempenho de tão importante cargo, um desafio
em sua carreira de homem público que já está sendo
vencido pela sua capacidade e talento. Sua atuação
nas primeiras sessões do TCE já o comprovam.
Em seu discurso de posse, o novo conselheiro já
estabeleceu sua linha de atuação em sua nova Casa,
em que a prioridade será o fortalecimento da instituição
em benefício da coletividade, quando disse: “Estou aqui
para unir forças e farei tudo para fortalecer o Tribunal
de Contas. Sei que atrás da frieza dos números, o Tribunal haverá de enxergar as políticas públicas que a
sociedade tanto exige dos gestores.”
Com a vacância da Presidência da Assembleia
Legislativa da Paraíba, assumiu o cargo o Vice-Presidente daquela Casa, Deputado Ricardo Marcelo, do
PSDB, Parlamentar que honra as tradições da política
paraibana e que em seu segundo mandato conquista
o mais alto cargo daquele Poder.
De tradicional família de políticos da região do
brejo paraibano, da cidade de Belém, Ricardo Marcelo,
com quem tive a honra de dividir a Mesa Diretora da
Assembleia Legislativa quando a presidi e o tive como
1º Secretário, certamente exercerá a Presidência da
ALPB com a mesma competência que o fez um empresário de sucesso e um Parlamentar que tem correspondido às aspirações populares.
Assim, a Assembleia Legislativa da Paraíba, caixa
de ressonância das aspirações do povo da minha querida Paraíba, continuará com um grande homem público em sua direção, que em sua posse reafirmou o seu
compromisso com aquele Poder e com o povo que o
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elegeu, conclamando todos os Deputados pela unidade
e pelo trabalho em favor de todos os paraibanos.
Ao usar esta tribuna, quero congratular-me, também em nome do meu partido, o PSDB, com estes 2
ilustres paraibanos: Arthur Cunha Lima, pela posse
como Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, e Deputado Ricardo Marcelo, por assumir a
Presidência da Assembleia Legislativa. Desejamos a
ambos êxito em suas novas missões.
Muito obrigado.
O SR. SANDES JÚNIOR (PP – GO. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
a Câmara Federal vive um grande momento: aprovamos o tão esperado projeto popular Ficha Limpa, com
quase 1,5 milhão de assinaturas.
Foram exatamente 10 votações, nas quais todos
os Deputados, num amplo acordo feito com todos os
partidos, votaram a favor do Ficha Limpa.
A Câmara Federal é a Casa do povo brasileiro.
E o povo brasileiro foi ouvido.
Sr. Presidente, eu comparo o Projeto Ficha Limpa, que acabamos de aprovar, a momentos muito importantes desta Casa, como a votação das Diretas-Já
e a Constituinte de 1988, quando o anseio popular foi
atendido.
Quero cumprimentar todos os Deputados e todas
as Deputadas de todos os partidos que compõem a
Câmara Federal pela aprovação do Projeto Ficha Limpa.
Está de parabéns esta Casa por ouvir, e com os 2 ouvidos bem abertos, o clamor da população brasileira.
Parabéns a todos os Deputados, a todas as
Deputadas e à Câmara Federal.
A nossa esperança é a de que o Senado Federal,
em tempo hábil, também aprove o projeto, para que
ele valha ainda para as eleições deste ano.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra à Deputada Fátima Bezerra.
A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RN. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, venho a esta
tribuna para dar conhecimento à Casa de mais uma lição,
de mais um exercício de cidadania em defesa da nossa
querida cidade de Natal que vem sendo protagonizado
pelo Ministério Público, tendo à frente a Promotora de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Dra. Gilka da Mata.
Refiro-me à bela campanha, lançada no dia 22 de
março, Dia Mundial da Água, intitulada Salve a Água
Potável de Natal. A campanha tem o objetivo de salvar
o último manancial de água potável existente em nossa
cidade, o Aquífero do San Vale, uma reserva subterrânea existente na Zona de Proteção Ambiental do San
Vale que abastece 16 bairros da Capital.
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A adesão à campanha foi extraordinária. Mais de
21 mil pessoas aderiram ao abaixo-assinado eletrônico, demonstrando sua disposição de lutar no sentido
de definir prioridades na área de saneamento e de
defender o seu direito básico de receber água potável
em suas residências.
Aliás, quem quiser conhecer melhor a campanha
pode acessar na Internet a página www.mp.rn.gov.br.
Sr. Presidente, para salvar essa última reserva
de água, o Poder Público precisa instalar no entorno
de toda a área da ZPA do San Vale um sistema público de esgotamento sanitário. O projeto está pronto e
custa 20 milhões de reais.
Nesse sentido, tratativas já foram feitas com o
Ministro do Turismo Luiz Barretto. Na última segundafeira, conversamos com S.Exa. em Natal, e S.Exa. vai
receber em Brasília comissão composta pela Dra. Gilka
da Mata, pelo representante do Governo do Estado,
Deputado Fernando Mineiro, que também tem participado muito dessa luta, e por mim.
Na ocasião, a promotora vai entregar o abaixoassinado ao Ministro do Turismo bem como ao coordenador nacional do PRODETUR.
É importante destacar que o Governo do Presidente Lula, mais uma vez, demonstrou seu compromisso
com a área social. O Ministro Luiz Barretto já assegurou
os 20 milhões necessários para o esgotamento do San
Vale garantidos exatamente por meio do PRODETUR.
Sr. Presidente, quero aproveitar para dizer o quanto
o Governo do Presidente Lula tem feito nessa área no
Rio Grande do Norte, especificamente em Natal. São
cerca de 300 milhões em investimentos. Os Governos
Federal e Estadual estão investindo no saneamento da
nossa cidade: PAC 1, Nossa Senhora da Apresentação,
na gestão anterior, que contou com a nossa participação;
Vale Dourado, cerca de 100 milhões; e Capim Macio. Infelizmente, a atual gestão tem sido muito lenta, não tem
demonstrado a competência necessária para avançar na
conclusão dessas obras tão importantes para Natal.
Deixo aqui o meu abraço à cidade, à Dra. Gilka
da Mata, enfim, a todos os que se empenharam nesse
belo movimento, a fim de conseguir os recursos necessários para o esgotamento sanitário do San Vale.
Isso é cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao Deputado Francisco Rodrigues.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES (DEM – RR.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero deixar registrado nesta Casa, até para
alcançar o meu Estado – inclusive, gostaria que este
pronunciamento fosse divulgado nos meios de comunicação da Casa –, a implantação do sistema celular, da
operadora Oi Celular, na região sul do Estado de Rorai-
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ma, nas localidades de São Luiz do Anauá, São João
da Baliza, Iracema e Caroebe. A luta foi grande.
Sabemos que a ANATEL tem acompanhado pari
passu todas as implantações das operadoras no Brasil.
Infelizmente, como estamos encravados no meio da
Amazônia, a demora foi enorme.
Queremos agradecer toda a direção da Oi Celular,
principalmente a diretoria executiva, por esta conquista
para a região sul do Estado de Roraima: implantação
do sistema de telefonia celular.
Era este o registro que gostaria de fazer nesta
manhã.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao ilustre Deputado Fernando Chiarelli.
S.Exa. dispõe de 3 minutos.
O SR. FERNANDO CHIARELLI (PDT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Inocêncio Oliveira, povo do Brasil que nos escuta, falarei primeiro sobre os discursos dos Deputados
Carlos Santana e Domingos Dutra acerca do nosso 13
de Maio, deixando claro que o Brasil não seria o que é
se não fosse Lima Barreto, se não fosse Machado de
Assis, se não fosse Milton Santos, se não fosse Pelé.
Nossa gratidão à raça negra que construiu o Brasil!
Agora é bom deixar claro que o 13 de Maio realmente não está tendo validade, assim como tem ocorrido com o 7 de Setembro e com o 15 de Novembro,
porque todo o mundo sabe que o Brasil ainda é colônia
das potências estrangeiras.
Passo, agora, a outro assunto. Recebi de um oficial de justiça da cidade de Barretos chamado Paulo
Corrêa uma carta em que manifesta apoio à greve dos
servidores públicos do Poder Judiciário do Estado de
São Paulo, com os quais também me solidarizo. Não
gosto de ler discursos, mas o fato é tão estonteante
que sou obrigado a ler o primeiro parágrafo da carta
que recebi: “Os servidores do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo estão em greve em todo o Estado, pedindo uma reposição salarial de 20,16%, em
virtude da falta de correção dos salários na data-base
nos últimos 2 anos”.
Vejam só o desrespeito que está sendo praticado contra os servidores do Poder Judiciário do Estado
de São Paulo por parte do Presidente do Tribunal de
Justiça, Antonio Carlos Viana Santos, que pretende
encaminhar à Assembleia Legislativa um projeto repondo somente 4,17%.
Isso, Sr. Presidente, povo do Brasil, funcionários
e servidores do Poder Judiciário do Estado de São
Paulo, vai ser levado ao conhecimento do Ministro
Carlos Lupi e do Deputado Alex Canziani, titular da
Comissão de Trabalho desta Casa, pois o servidor
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público do Estado de São Paulo deve ser respeitado
nas suas funções.
Para terminar, eu recebo informação – concedi, ontem, uma entrevista sobre o tema – de que o Sr. Paulo
Corrêa, Vereador em Barretos e oficial de justiça, estaria
fazendo política porque seria candidato a Deputado Estadual. Acho que ele deveria ser mesmo, porque a classe
dos servidores públicos precisa de um representante.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao ilustre Deputado Jilmar Tatto.
O SR. JILMAR TATTO (PT – SP. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, chama‑me a atenção o que está
acontecendo com o PIB brasileiro. No fim do ano passado,
início deste ano, o próprio Governo e vários institutos afirmavam que o Brasil iria crescer pelo menos 5%, e a cada
mês estão sendo revistas as projeções do crescimento do
PIB – Produto Interno Bruto brasileiro: 5,5%; 6%; 6,5%;
7%; 7,5%; crescimento digno do governo chinês.
Mas não é à toa que isso acontece. Isso se dá em
função de uma política acertada do Governo Lula e da
ex-Ministra da Casa Civil Dilma Rousseff, que apostou
no consumo interno; apostou no investimento em infraestrutura, através do PAC; apostou que era possível o
Brasil crescer com desenvolvimento econômico e com
diminuição da desigualdade social.
Os resultados têm impressionado a ponto, inclusive, de a Senadora Hillary Clinton, a pessoa que trabalha as questões internacionais do Governo Barack
Obama, dizer que a carga tributária do Brasil é uma
das mais corretas. Tendo a não concordar com ela,
porque quem paga imposto neste País são justamente os pobres e a classe média. Os ricos pagam muito
pouco imposto no Brasil, principalmente na área rural
– principalmente na área rural!
Mas eu queria falar das coisas boas.
O Brasil, depois de 8 anos de Governo Lula, tende
a gerar 14 milhões de empregos. Para se ter uma ideia,
no Governo tucano, do PSDB, foram criados 750 mil
empregos. Dizia-se que isso ocorria porque, naquela
época, enfrentamos várias crises. Mas a crise maior por
que passou o mundo foi a do ano passado, maior até
do que a crise de 1929. E o Governo brasileiro apostou no consumo interno. E como se deu esse consumo
interno? Através de uma política de desenvolvimento
para o País. Mas esta política tinha que vir acompanhada do crescimento principalmente dos setores de
mais baixa renda da população.
Não foi à toa que o Presidente Lula, junto com
Dilma Rousseff, aumentou o salário mínimo, que, na
época do Fernando Henrique, dos tucanos, do DEM,
do PPS, era o equivalente a 70 dólares. Hoje, o salário
mínimo corresponde a 300 dólares. Não foi à toa que
o Governo brasileiro – Lula e Dilma Rousseff – criou
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e aumentou o Bolsa Família, que hoje distribui 17 bilhões para os setores mais pobres da população, a
ponto de o Presidente Lula ganhar da ONU um prêmio por ter sido o Brasil o País que mais diminuiu a
desigualdade social.
É por isso que a Oposição está nervosa; é por
isso que a Oposição grita e é contra, inclusive, a ampliação da banda larga no Brasil: porque quer um povo
de analfabetos. Hoje, Internet com banda larga é inclusão digital; é fazer com que a população tenha acesso
a vários recursos.
Está de parabéns o Governo Lula por recriar, por
levantar a TELEBRÁS, por capitalizá-la com 3 bilhões
e 200 milhões nos próximos 5 anos, com o objetivo
de dar a todo o povo brasileiro acesso à informação,
à cultura, à banda larga.
É desta forma o Brasil está caminhando no rumo
adequado. O povo está melhorando de vida no Governo
Lula, e vai ser assim com a Dilma Rousseff.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao ilustre Deputado Edinho Bez.
O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB – SC. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o técnico Dunga divulgou a lista dos jogadores da Seleção Brasileira que vão tentar
o hexacampeonato na Copa do Mundo, na África do
Sul, em 2010. Há jogadores que sempre esperam ser
convocados, mas muitos, apesar de bons jogadores,
decepcionam no que tange à disciplina e a sua imagem, o que, para o nosso técnico, sempre será levado
em consideração.
A Seleção Brasileira realizou 53 jogos e convocou
88 jogadores ao longo do período preparatório. Agora
é o grande momento, de projeção máxima, em que
apenas 23 brasileiros representarão o País no mais
importante evento do futebol mundial.
Segundo o técnico Dunga, e eu concordo, “a qualidade e a capacidade dos jogadores brasileiros são indiscutíveis”. Dunga disse que “tomou sua decisão pela
razão, não pela emoção, não pelo coração, mas principalmente pelo comportamento do atleta e por aquilo que
cada um realizou em campo”, incluindo sua conduta.
Meus nobres pares desta Casa sabem o quanto tenho me empenhado na condução de um projeto de lei pela
profissionalização do árbitro de futebol, pois é ele quem
conduz o espetáculo. Temos avançado nesse sentido.
Mas se hoje falo da convocação da Seleção é por
uma razão muito especial. Depois de observar inúmeros
jogadores, Dunga optou pela convocação dos atletas
que são de sua confiança e que nós, brasileiros, temos
conhecimento. Em nosso País, quem gosta de futebol
se considera técnico e, naturalmente, escolhe a Sele-
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ção que entende melhor qualificada. Nenhum técnico
conseguiria a aprovação de todos os torcedores.
Quero parabenizar o técnico Dunga pela firmeza
com que tem apresentado a Seleção vitoriosa que conquistou a Copa das Seleções e a Copa das Américas.
Agora vamos lutar pela conquista do hexacampeonato.
Meus cumprimentos são porque Dunga, além
de selecionar bons jogadores, definiu nossa Seleção
também com homens que têm personalidade, nome,
caráter e, principalmente, disciplina. A disciplina é a
mola mestra das conquistas. Aprendi isso com os meus
pais, nas estradas da vida, e por isso me considero
vitorioso e muito disciplinado.
A perseverança demonstrada pelos jogadores
brasileiros e que, certamente, será reafirmada durante
os jogos na África do Sul este ano pode, sim, trazer
mais este título histórico para o Brasil. Caso contrário,
valeu a atitude, o recado para todos, propiciando, com
certeza, um futuro melhor.
Por isso, mais uma vez, quero parabenizar o
nosso técnico Dunga, por sua convicção e disciplina;
e aos jogadores e à imensa torcida brasileira que estarão firmes e convictos nas vitórias e, se Deus quiser,
na conquista de mais um título mundial.
Encerro dizendo que o meu maior desejo é, para
completar, fazer uma homenagem à CBF, aos jogadores,
à comissão técnica e, em especial, ao técnico Dunga,
em sessão solene aqui na Câmara dos Deputados.
Era o que tinha a dizer.
O SR. MÁRCIO MARINHO (Bloco/PRB – BA. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, todos os dias do ano são apropriados
para falarmos sobre a herança nefasta da escravidão
no Brasil, mas o 13 de Maio é, certamente, uma data
bastante apropriada.
A Abolição da Escravatura pode também ser
chamada de “a saga da abolição”. Uma saga cuja luta
percorreu cerca de 3 séculos inteiros, conheceu marcos
vitoriosos materializados nas Leis Eusébio de Queirós,
de 1850; Ventre Livre, de 1871; Sexagenário, de 1885;
e, finalmente, a proclamada Lei Áurea, em 1888, há
exatamente 122 anos.
Há muitos anos, felizmente, o tom de heroísmo
que sempre pairou sobre a assinatura da Lei Áurea já
não consegue passar pelo crivo da verdade: a invisibilidade social a que foi destinado o povo negro.
Pensava-se, acredito, que ninguém poderia ter
posição social inferior a de um escravo. Eis que no dia
14 de maio de 1888 os ex-escravos descobriram que
era possível ter menos importância do que um escravo.
Um ex-escravo era, no máximo, um incômodo.
E assim a sociedade brasileira tratou de torná-los
invisíveis. Os libertos não eram “problema” de ninguém.
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A sociedade brasileira então decidiu que melhor seria
nem pensar neles. E assim foi feito. Esse desinteresse
pelas “coisas de negros” é o que chamamos de invisibilidade, como muito bem define o Prof. Hélio Santos,
em seu livro Um Caminho Para o Brasil.
A invisibilidade social do povo negro atravessa os
séculos e mantém a sua herança. Quebrar parâmetros
tão violentamente arraigados é uma tarefa das mais
difíceis, mas também das mais valorosas.
Reconstruir a autoestima de um povo, reiteradamente afirmado como inferior, e muitas vezes acreditando nisso, não é fácil. Mas é possível. Impossível é
não ver, não sentir, não lutar. O Brasil é dos brasileiros.
De todos os brasileiros.
Um dia, o povo deste País poderá enfim comemorar a Abolição da Escravatura. Por enquanto, lutamos
para não apenas lamentar o dia seguinte.
Era o que tinha a dizer.
O Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Paes de Lira, § 2º do art. 18 do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Lira) – Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Inocêncio Oliveira.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR – PE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, volto a examinar, desta tribuna, a questão
dos subsídios do Governo norte-americano aos cotonicultores dos Estados Unidos, em decorrência da
recente posição da Índia, que proibiu a exportação do
seu algodão, favorecendo, assim, a entrada nos mercados internacionais dessa commodity dos Estados
norte-americanos subsidiados.
O subsídio norte-americano, que funciona através da CCC – Credit Commodity Corporation, é a
diferença entre a menor cotação alcançada pelo algodão do produtor americano no exterior e os preços
internacionais.
Com a retração da Índia, a demanda do algodão
americano aumentou, principalmente a da China, hoje
o maior comprador internacional e produtor têxtil. Com
essa atitude, não somente a indústria têxtil-algodoeira
do Brasil é prejudicada de modo global – em particular
a da Região Nordeste –, como também as indústrias similares de outros países produtores, como Bangladesh
e Paquistão. A Índia ocupa, hoje em dia, a posição de
segunda maior exportadora mundial de algodão, depois de adotar, desde alguns anos, variedades transgênicas da planta. Essa posição do país, companheiro
do Brasil no grupo BRIC, decorre das oscilações do
mercado internacional, sem previsão de estabilidade
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(subida de 5,7% nas Bolsas de Mercadoria, atingindo
86,20 centavos de dólar por libra-peso).
Para os Estados Unidos – maior produtor mundial de algodão –, a posição da Índia foi importante,
na medida em que favoreceu seus produtores e, logo
após, a decisão da Organização Mundial do Comércio
– OMC, que favoreceu o Brasil em processo contra os
subsídios aos cotonicultores norte-americanos. Os Estados do “Sul Profundo” dos Estados Unidos, tradicionais
produtores de algodão desde o século XVIII, entre os
quais desponta a Carolina do Sul, receberam um forte estímulo adicional do mercado, pois o seu produto
estocado favorece a especulação de preços, enquanto
provoca a desorganização da produção agrícola indiana
e de outros países, inclusive o Brasil. Por outro lado,
é preciso que o produtor brasileiro se conscientize de
que deve não apenas melhorar a fibra, como também
as condições de manejo do produto para a exportação. Até o arame usado nos fardos exportados pelo
Brasil é prejudicial e questionado pelos exportadores.
Há, ainda, outros problemas: embarques de lotes errados, perda frequente dos prazos de embarque nos
navios, lotes não uniformes, instruções de embarques
que não são cumpridas à risca. O que compensa é a
qualidade da fibra do algodão brasileiro, superando o
Pina, do Peru, o Menocki, do Sudão, e o próprio algodão egípcio, tão valorizado. Temos uma estrutura de
comercialização altamente sofisticada, com agentes nos
principais mercados compradores, e nada nos impede
de ganhar as concorrências se, da parte dos nossos
cotonicultores – e refiro-me aos nordestinos – houver
maior preocupação com os “aspectos externos” do produto a ser embarcado e sua manipulação no corredor
entre os produtores e os exportadores, nos portos. A
retração da Índia, contraditoriamente, abre-nos caminhos para produzir fibras de alta qualidade e disputar,
nos mercados, pelos preços, com os concorrentes mais
agressivos, como os Estados Unidos.
Muito obrigado.
O SR. GUILHERME CAMPOS (DEM – SP. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, ocupo hoje esta tribuna para abordar
a importante questão da necessidade de reajuste dos
limites de receita bruta para efeito de enquadramento
no Regime Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES Nacional.
A Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o SIMPLES Nacional em substituição ao SIMPLES Federal – Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, criado pela
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Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de 1996, que abrangia
somente tributos federais.
O SIMPLES Nacional engloba o pagamento unificado do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica –
IRPJ; do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI;
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL; da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS; da Contribuição para o PIS/PASEP; e da
Contribuição para a Seguridade Social (cota patronal),
que são tributos de competência federal, além do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS,
de competência estadual, e o Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza – ISS, de competência municipal.
Além da unificação e redução do pagamento de
tributos, o regime adota mecanismos de simplificação de
procedimentos como a abertura e fechamento de empresas e a adoção opcional de contabilidade simplificada.
O SIMPLES Nacional favorece aproximadamente 70% dos contribuintes brasileiros e possui cerca de
3 milhões de empresas optantes. Setores da própria
sociedade organizada estimam ganhos no SIMPLES
Nacional que variam de 12% a 67% dos tributos pagos
de forma unificada. Pesquisa efetuada pelo SEBRAE
mostrou que 91% dos pequenos e microempresários
estão satisfeitos com o sistema.
Deve ser ressaltado, no entanto, de forma enfática,
que os limites de receita bruta para efeito de enquadramento no SIMPLES Nacional não são reajustados
desde a sua criação, pela Lei Complementar n° 123,
em 14 de dezembro de 2006.
No período de 1º de dezembro de 2006 a 1º
de abril de 2010, houve uma inflação de 20,81%, de
acordo com o Índice Geral de Preços do Mercado –
IGP-M, medido pela Fundação Getúlio Vargas – FGV.
No mesmo período, o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo – IPCA, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, registra uma
inflação de aproximadamente 18%.
Nesse contexto, os benefícios que a tributação
simplificada deveria trazer aos pequenos empreendedores vão desaparecendo, pois os limites são os
mesmos e os preços nominais tiveram no período correções inflacionárias. Para a mesma quantidade física
vendida, a tributação utiliza uma faixa superior. O não
aumento dos limites de receita bruta significa aumento
de carga tributária, da mesma forma que ocorre com
a tabela do Imposto de Renda.
O congelamento dos limites do SIMPLES Nacional tem também provocado o desenquadramento de
empresas de pequeno porte que atingiram o teto de
receita bruta do regime, sem que tenha havido aumento
real do faturamento dessas empresas. Esse fato tem
levado inclusive as empresas a tentar dissimular o seu
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próprio crescimento para que possam permanecer no
sistema simplificado de tributação.
Por todas essas razões é que conclamamos os
nobres pares a apoiar a reivindicação dos pequenos
empreendedores brasileiros, para que haja a correção
monetária dos limites de receita bruta para efeito de
enquadramento no SIMPLES Nacional.
Muito obrigado.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna para falar da
força que a nossa juventude tem. A União Brasileira dos
Estudantes – UBES levou para 5 mil escolas de todo o
Brasil mais uma edição da campanha Se Liga 16! 2010 é
a nossa vez, para a juventude que deseja um país melhor
através do voto. Durante 3 meses a campanha incentivou
200 mil jovens de 16 e 17 anos a tirarem o título de eleitor
e teve fim no dia 5 de maio, última quarta-feira.
Segundo o Presidente da UBES, Yann Evanovick,
a campanha foi um sucesso. Por meio de visitas às salas de aula, a campanha conseguiu que 200 mil jovens
tirassem o título de eleitor. Além das salas de aula, a
UBES enviou milhares de mensagens nas redes sociais,
posts no Twitter e textos no portal da entidade para
conscientizar os jovens sobre a importância do voto.
Agora, a segunda fase da campanha da UBES é
o voto consciente, para mostrar ao jovem a importância de seu voto para a democracia do País. Segundo
Yann, se o jovem quer educação, cultura e tecnologia,
ele tem de exercer o voto consciente desde cedo, para
poder participar mais ativamente do desenvolvimento
de seu país e dele próprio como cidadão.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
O Sr. Paes de Lira, § 2º do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Inocêncio Oliveira,
2º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao Deputado Eugênio Rabelo.
O SR. EUGÊNIO RABELO (PP – CE. Pronuncia
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quando tanto se fala em ecologia, em
defesa do meio ambiente, é interessante e oportuno
destacar uma nova tendência do mercado, que é a expansão dos chamados empregos verdes, entendidos
como postos de trabalho em setores que contribuem
substancialmente para a qualidade ambiental.
A Organização Internacional do Trabalho tem
estudo recente que atribui ao Brasil um contingente
superior a 2 milhões de trabalhadores em áreas com
essa caracterização. O Nordeste tem amplo mercado
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para esses profissionais, como na produção de energia
renovável, a exemplo do biocombustível, em usinas de
cana-de-açúcar e nos polos de energia eólica, como
os que existem no Ceará.
No que se refere ao combate à seca, temos no
Estado cearense e no Nordeste em geral trabalhos de
construção de cisternas e de açudes e o próprio projeto
de Transposição de Águas do Rio São Francisco.
Vale registrar que, de acordo com estatísticas recentes, no Ceará existem cerca de 1 mil profissionais
envolvidos nos parques eólicos, desde as fases iniciais
de instalação até as fases dos parques em operação.
Sr. Presidente, também gostaria de registrar brevemente que os produtores agrícolas do meu Estado
estão, até o final desta semana, concluindo a regularização do Seguro Safra 2009/2010 junto ao Ministério do
Desenvolvimento Agrário. Como sabem, ele tem como
objetivo garantir uma renda mínima aos agricultores de
base familiar que tenham sido vítimas da estiagem e
tenham perdido 50% ou mais de suas lavouras.
O fundo é constituído a partir da parceria entre agricultores de base familiar, participando com 1%; as Prefeituras
Municipais, com 3%; o Governo do Estado, com 6%; e o
Governo Federal, com 20%. O percentual é aplicado sobre
o valor do benefício estabelecido para cada safra.
Este ano, as verbas previstas a se destinarem ao
Ceará são de 174 milhões de reais, que irão beneficiar
aproximadamente 290 mil agricultores.
Era o que tinha a dizer.
Obrigado.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, as comemorações pelo transcurso
do 50º aniversário de Brasília ganharam, na segundafeira, dia 3 de maio corrente, maior grandeza, maior
magnitude e mais humanismo, com a celebração de
uma missa gratulatória, traduzindo a solidariedade do
clero brasileiro no histórico acontecimento de 21 de
abril de 1960, marco da instalação da cidade como
Capital da República Federativa do Brasil.
A missa, celebrada nas proximidades do Memorial
JK, no Eixo Monumental, foi uma réplica do primeiro
ato católico oficiado no Planalto Central, em 3 de maio
de 1957, portanto há 53 anos, tendo como celebrante
Dom Carlos Carmelo, Cardeal Arcebispo de São Paulo, um entusiasta do projeto histórico idealizado pelo
Presidente da República, Juscelino Kubitschek, o da
transferência da sede da Capital do País do Rio de
Janeiro para o Planalto Central, visando promover a
integração nacional, unindo o Centro-Oeste do Brasil ao
litoral, ocupando uma das maiores regiões do País.
Em sua oração, Dom Carmelo reafirmou a solidariedade da Igreja Católica ao ambicioso e ousado
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projeto do Presidente JK, ressaltando que ele, com a
sua obstinação, determinação e coragem, ao colocálo como meta prioritária do seu Governo, buscava o
desenvolvimento integrado do País; a consolidação
da unidade federativa; e a ocupação de uma região
de considerável extensão, até então de rendimento
econômico sem maior alcance social.
Reunindo as principais lideranças da República
brasileira, o ato litúrgico de 3 de maio de 1957 foi oficiado pelo Cardeal Arcebispo de São Paulo, que disse, no
sermão proferido, ser a construção de Brasília o terceiro
mais importante acontecimento da história do Brasil, superado apenas pelo descobrimento do Brasil em 1500,
por Pedro Álvares Cabral, e pela Independência, em 7
de setembro de 1822. Acentuou o Cardeal Arcebispo que
Brasília deixava de ser um sonho, caminhando para se
transformar em esplêndida realidade, com a execução
do projeto de sua construção, apesar das poderosas resistências dos que a ela se opunham. Brasília era, então,
um colossal canteiro de obras, vencendo o pessimismo
de muitos e a incredulidade de tantos outros, refratários à
ideia da transferência do Poder Central do Rio de Janeiro
para o Interior do País. O que para as elites conservadoras era tido como um desperdício de recursos, tornavase, com muita coragem, uma realidade que culminou
com a inauguração de Brasília em 21 de abril de 1960,
quando passou a sediar os Três Poderes da República e
as embaixadas de inúmeros países com os quais o Brasil mantinha relações diplomáticas. A consolidação da
transferência da Capital para o interior foi uma trajetória
de muitos obstáculos, mas a ideia progressista acabou
por se sobrepor a todas as resistências. Decorridos 50
anos de sua instalação, Brasília é hoje não só uma cidade majestosa, patrimônio da humanidade, conforme
reconhecimento das Nações Unidas, como também o
centro das grandes decisões nacionais. Cidade planejada e consolidada com projetos grandiosos, elaborados
por 2 grandes gênios da Nação brasileira, Lúcio Costa e
Oscar Niemeyer, Brasília chega ao seu primeiro cinquentenário como uma metrópole primorosamente planejada,
com mais de 2 milhões de habitantes.
Associando-se ao júbilo dos brasilienses, a Igreja Católica teve a feliz iniciativa de promover a réplica
da primeira missa celebrada no Planalto Central, há
precisamente 53 anos, no local onde hoje se localiza
a Praça do Cruzeiro, nas imediações do Memorial JK,
no Eixo Monumental. A data da primeira missa no território de Brasília foi escolhida pelo próprio Presidente
Juscelino Kubitschek, por lembrar o primeiro ato litúrgico católico celebrado por Frei Henrique de Coimbra,
no Brasil, no dia 26 de abril de 1502, na Terra de Vera
Cruz, primeiro nome que Pedro Álvares Cabral deu à
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Nação brasileira, na hoje Santa Cruz de Cabrália, na
Bahia, a terra de todos os santos.
A missa em comemoração ao 50º aniversário de
Brasília teve lugar no ponto mais alto da Região Centro-Oeste, a 1.172 metros acima do nível do mar. Um
toldo armado sobre um palco de madeira abrigou os
dignitários da Igreja Católica, os representantes dos
Três Poderes, embaixadores e lideranças representativas de todos os Estados. As bandeiras do Brasil e
do Vaticano tremularam irmanadas, traduzindo o sentimento cristão do povo brasileiro.
A grandiosidade do evento se traduziu, principalmente, no comparecimento à celebração de 400
bispos das dioceses do País e na participação dos
mais altos membros dos Três Poderes da República,
além de mais de 9 mil católicos vindos de todos os
Estados da Federação. Um acontecimento sem dúvida alguma histórico.
Mas a homenagem do Episcopado brasileiro não
se restringiu à celebração da missa: foi mais além, com
a instalação solene da 48ª Assembleia Geral dos Bispos
do Brasil – CNBB, que reuniu os maiores dignitários da
Igreja no País. Foi ainda programada, pelo Episcopado,
a realização, na Capital da República, do XVI Congresso
Eucarístico Nacional – CEN, tendo por tema Eucaristia,
pão, unidade dos discípulos missionários. Estimativas
da CNB indicam que o Congresso Eucarístico reunirá,
em Brasília, cerca de 300 mil católicos.
Os principais atos do XVI Congresso Eucarístico
serão realizados na Esplanada dos Ministérios, no altar
erguido especialmente para a celebração das missas,
no período de 13 a 16 de maio corrente.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cidade
cosmopolita, Brasília é, também, um centro cultural
modelar. Uma cidade ecumênica e eclética, onde convivem brasileiros de todos os Estados da Federação,
em perfeita comunhão de solidariedade e harmonia.
Por todas as razões expostas, a Capital da República brasileira fez jus às calorosas homenagens que
lhe foram e estão sendo prestadas, ao ensejo do seu
primeiro cinquentenário.
É, assim, para mim, como nordestino, filho de um
Estado, o Ceará, que tem uma bela História de lutas
pela soberania nacional, uma honra ocupar esta tribuna
do Congresso Nacional para registrar, com merecido
destaque, as homenagens da Igreja Católica à Brasília
pelo transcurso do seu Jubileu de Ouro, tributando ao
seu idealizador o reconhecimento nacional, por seu
obstinado propósito de erguer no Planalto Central a
Capital da República Federativa do Brasil.
Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente. O
Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, em 3 de maio,
proclamado na Assembleia Geral das Nações Unidas
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em 1993, foi comemorado, no corrente ano, em todos os
países democráticos, com importantes atos em defesa
da livre manifestação da informação e do pensamento
e pelo cumprimento da Declaração de Chapultepec, na
Cidade do México, consagrando o princípio universal de
que “nenhuma lei ou medida do governo pode limitar a
liberdade de expressão ou de imprensa”.
Redigida por 100 especialistas a pedido da Sociedade Interiorana de Imprensa – SIP, a Declaração de
Chapultepec foi subscrita pelo Governo brasileiro em
1996 e ratificada pelo Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva em 3 de maio de 2006. Para dar maior importância
e dimensão ao Dia Mundial da Liberdade de Imprensa,
a Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura – UNESCO vem promovendo em todo
o País campanhas de conscientização e eventos sobre a
importância do direito à informação, para aprimoramento de uma democracia verdadeiramente participativa, e
um governo transparente, que assegure a existência de
um jornalismo de qualidade e responsável.
A Diretora Geral da UNESCO no Brasil, Irina Bokova, em pronunciamento sobre a data, enfatizou a importância de se estabelecer mecanismos de regulamentação
do acesso à informação e acentuou que a questão é
especialmente relevante para os jornalistas, dado o seu
significativo papel na vigilância dos Poderes Públicos.
Lembrou mais, que “o direito à informação é essencial
para que se possa defender outros direitos fundamentais, para fomentar a transparência, a justiça e o desenvolvimento, juntamente com o princípio de liberdade de
expressão. O direito à informação funciona como apoio
à democracia. É possível que nós não exerçamos, de
maneira consciente, o nosso direito à informação. Mas,
cada vez que lemos um jornal, ligamos a TV ou o rádio
para ver ou ouvir o noticiário, ou acessamos a Internet,
a qualidade daquilo que nós vemos ou ouvimos depende do acesso que esses meios tiveram às informações
atualizadas, criveis e precisas”.
E reconheceu mais: “O Dia Mundial da Liberdade
de Imprensa é uma data para encorajar e desenvolver
iniciativas em favor da liberdade de imprensa e avaliar
a sua situação em nível mundial”.
É gratificante registrar que, após duros anos de
ditadura militar, o Brasil vive hoje uma situação confortável no tocante à livre manifestação do pensamento,
ao exercício do jornalismo pleno. A Associação Nacional
de Jornais (ANJ) e a Associação Brasileira de Empresas de Rádio e Televisão – ABERT reconheceram, na
celebração do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa,
que há, hoje, no País, plena liberdade de expressão,
apesar de ameaças pontuais, como as tentativas de
impor mecanismos de “controle social da mídia”. Mas
há, na opinião pública, reconhecimento de que tanto o
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Presidente Luiz Inácio Lula da Silva como o Congresso
Nacional têm dado contribuição concreta para preservar a liberdade de expressão, o que não vem ocorrendo
em muitos outros países. A situação apresenta-se mais
grave na América Latina. Segundo relatos amplamente
divulgados pela imprensa, o rádio e a televisão, no Dia
Mundial da Liberdade de imprensa, 3 de maio, há problemas preocupantes em diversos países. Entre os casos
mais graves são citados os ocorrentes em Cuba, onde
simplesmente não existe liberdade de expressão, e o
golpe de Honduras, em 2009, apontado como ameaça
mais séria ao direito à informação. No México, o crime
organizado é o principal problema, com registro de 10
jornalistas mortos no exercício profissional por cobertura das atividades criminosas. Na Venezuela, os veículos de oposição ao Governo Federal são submetidos
a drásticas restrições, censurados e discriminados. Na
Colômbia, funcionários dos serviços de inteligência foram destacados para espionar e até ameaçar de morte
jornalistas críticos e de oposição.
Para tratar dessa lastimável situação, comum a
governos ditatoriais que se vêm sucedendo na América Latina, a Escola Superior de Magistratura do Rio
de Janeiro – EMERJ, em parceria com a Associação
Nacional de Jornais – ANJ; a Associação Brasileira
de Emissoras de Rádio e Televisão – ABERT; a Associação Nacional do Editores de Revistas – ANER,
e o Fórum Permanente de Direito à Informação e Política de Comunicação do Poder Judiciário, organizou
e promoveu, em comemoração ao Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, um seminário com amplo debate sobre a liberdade de expressão e informação na
América Latina, reunindo alguns dos maiores nomes
do jornalismo Internacional, como Emilio Palácios (do
El Universal, do Equador), Herman Vudaguer (Clarin,
da Argentina), Ricardo Groudour, (do Grupo O Estado de S. Paulo) e Fernando Foch de Lemos Arigony
da Silva, Presidente do Fórum Permanente de Direito à Informação e de Política de Comunicação Social
do Poder Judiciário. Entre os temas debatidos estão:
Liberdade da expressão, visão histórica da evolução
dos abusos pelo mundo, a cargo de Jaime Sirotsky,
do Grupo RBB, do Rio Grande do Sul, e A tendência
mundial de controle da comunicação.
Foi reconhecido, na Conferência do Rio de Janeiro, o que é sem dúvida gratificante, que no Brasil a
liberdade de imprensa vem se mantendo sem problemas de maior gravidade. E foi colocado em destaque
que a Câmara dos Deputados aprovou, recentemente,
a Lei Geral de Acesso à Informação (PL nº 5.228, de
2009, que regularmenta o acesso às informações na
administração pública). Essa Lei ainda vai passar pela
apreciação do Senado Federal e, se aprovada, como
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se espera, será submetida à sanção do Presidente da
República, o que deverá ocorrer sem problemas. Esse
fato é considerado um avanço significativo para a democracia brasileira, por consolidar o compromisso do
nosso País com a Declaração Universal dos Direitos
Humanos e fortalecer a política da transparência da
informação, e o exercício profissional do jornalismo no
Brasil com responsabilidade, mas sem restrições.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, somos uma
Nação com história de luta pela livre manifestação do
pensamento e da informação, comprometida com os direitos fundamentais e as garantias constitucionais, após
experiências desastradas de vivência autoritária. Temos,
portanto, procurado nos manter fiéis à visão secular do
imortal Ruy Barbosa, em sua pregação civilista de que
“de todas as liberdades é a de imprensa a mais necessária e a mais conspícua: sobranceia e reina entre os
mais. Sua importância é tão incomparável que não se
suprime essa liberdade, senão para ocultar a ausência
das demais, e estabelecer em torno dos governos ruins
o crepúsculo favorável à comodidade dos tiranos”.
Ao saudar o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, eu o faço por acreditar ser a mais adequada para
que possamos viver sempre sob o império da Lei e das
garantias constitucionais, fundamentais à vigência de
uma ordem democrática e republicana estável, pela
qual tantos sacrificaram a própria vida.
Outro assunto, Sr. Presidente. Fortaleza sediou,
em abril último, a nona edição da Bienal Internacional
do Livro do Ceará, com a temática O Livro e a Leitura
dos sentimentos do mundo, com destaque para o enfoque mais humano da obra.
A Bienal reuniu, na Capital cearense, as principais
editoras do País e algumas do exterior, além de nomes
consagrados do meio cultural e literário brasileiro, o
que emprestou ao evento maior importância, além de
propiciar aos frequentadores da Bienal informações
valiosas. Entre os inúmeros escritores, historiadores
e publicistas que participaram da Bienal, encontramse autores da dimensão de Thiago de Mello, Nicolas
Berh, Carlos Heitor Cony, Heloísa Buarque de Holanda, Talita Rebouças, Antonio Carlos Sacchin, Emyr
Sader, Ziraldo e muitos outros do mundo cultural brasileiro. O mercado editorial brasileiro vem apresentando crescimento extraordinário. No período de 2006 a
2008, foram lançados no Brasil cerca de 57 mil novos
títulos de livros e impressos, com mais de 1 bilhão de
exemplares, conforme a pesquisa Produção e Vendas
do Mercado Editorial Brasileiro, realizada por iniciativa
da FIPE/USP para a Câmara Brasileira do Livro (CBL)
e o Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL).
A pesquisa registra aumento do interesse do brasileiro
pela leitura, o que se reflete, positivamente, na venda de
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livros no território nacional. Em 2008, o setor editorial
faturou 3 bilhões e 3 milhões de reais, de um total de
51.129 títulos, com 340.274.195 exemplares. Vale registrar, igualmente, outra pesquisa: Retratos da Leitura
do Brasil, indicando, também, crescimento considerável
do número de leitores no País, com índice de 4,7 títulos por habitante ano, considerado bastante promissor.
E revelou, ainda, que o interesse pela leitura tende a
aumentar com o apoio governamental à instalação de
bibliotecas públicas nos Estados para atender aos que
não dispõem de recursos financeiros para ter acesso
às novas publicações do mercado editorial. Buscando suprir essa lacuna, o Governo Federal, em 2009,
destinou, no Orçamento da República, 76,6 milhões
de reais para a rede pública do País.
A Bienal Internacional do Livro no Ceará, em Fortaleza, foi, nesse contexto, de considerável importância,
sobretudo por despertar o interesse de diferentes setores pela leitura. Sua realização teve por objetivo maior
motivar os mais diversos segmentos da comunidade, na
Capital e no interior do Estado, a um envolvimento maior
com a leitura, sobretudo estudantes, universitários, professores, pesquisadores, donos de casa, comerciários,
trabalhadores e profissionais de diversas categorias.
Com essa percepção, os promotores da Bienal obtiveram resultados surpreendentes. Houve comparecimento
recorde ao Centro de Convenções de Fortaleza, local do
evento, e um maior entrosamento entre os setores envolvidos na sua realização. Foi, principalmente, um evento de
aproximação do leitor com o autor de sua preferência. O
sucesso alcançado com a Bienal não foi surpresa.
Vale lembrar que o Ceará, historicamente, sempre foi um Estado voltado para as atividades literárias,
culturais e artísticas. Tem o Estado tradição cultural e
literária. Cearenses são alguns dos maiores nomes das
letras brasileiras: José de Alencar, o criador do romance indianista brasileiro; Capistrano de Abreu, o maior
historiador do País; Clóvis Bevilaqua, autor do primeiro Código Civil brasileiro; Gustavo Barroso, Raquel de
Queiroz e Farias Brito, este o nosso maior filósofo.
Há de se considerar que a criação da Academia
Livre do Direito do Ceará, em 21 de fevereiro de 1903,
foi um marco na historiografia cultural cearense. Suscitou profundo sentimento de ideias. Ou, como assinala o
sempre lembrado escritor e Prof. Beni Carvalho, “a partir
da instalação da Academia de Direito, houve no Ceará
um impulso extraordinário às atividades culturais, discutindo-se todas as grandes questões, ferindo-se todos os
grandes debates suscitados pelo pensamento tulmutuário
e diferente do século. Tudo se pesquisou, tudo se analisou, tudo foi passado pela peneira da crítica e do livre
exame”. Para Beni Carvalho, “a história mental do Ceará
possui 3 fases características: uma com tendências acen-
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tuadamente filosóficas, com Rocha Lima, Capistrano de
Abreu, Joaquim Catunda e Tomaz Pompeu; outra, manifestamente literária, com Antonio Sales, Rodolfo Teófilo,
Adolfo Caminha, Papi Junior e as associações de letras,
conhecidas na história literária; e a terceira, finalmente,
com a criação da Faculdade de Direito, núcleo coordenador dos atuais valores intelectuais da Ceará”.
Deve-se reconhecer, também, que, muito antes, o
Ceará já gozava de notoriedade no centro sul do País,
com a instalação do Gabinete Cearense de Leitura, em
2 de dezembro de 1875, em Fortaleza, onde o filósofo
cearense Raimundo de Farias Brito pontificou. E, por
mais de 10 anos, o Gabinete Cearense de Leitura manteve a sua preciosa biblioteca, com colossal acervo de
livros, franqueada à população de Fortaleza, transformando-se em núcleo de estudos e pesquisas.
Mas não só no passado a efervescência cultural
e literária no Ceará foi expressiva. O interesse pelo livro
continua em ascensão, manifestando-se no dia a dia do
cearense. Não constituiu, portanto, nenhuma surpresa
ou novidade o sucesso alcançado com a Bienal em sua
nova edição. Destaque, nessa Bienal, foi o Projeto Visitação Escolar, com o comparecimento de mais de 46 mil
alunos das escolas públicas e privadas do Ceará, muitos
dos quais participantes do concurso de redação A Bienal
nas Escolas. E louvável foi também o destaque conferido
à Literatura Infantil, registrado em artigo de autoria do
escritor Unyk Paiva, coordenador de Literatura, Livro e
Leitura, da Secretaria de Cultura, publicado no jornal O
Povo, de Fortaleza, edição de 13 de abril último, no qual o
articulista ressalta: “O contato de crianças e adolescentes
com escritores e poetas mostra aos jovens que a leitura
é algo encantador e apaixonante que deve fazer parte
do cotidiano sociocultural de um povo”.
Por todos os fatos expostos, a Bienal Internacional
do Livro do Ceará está a merecer aplausos, aos quais
faz jus, igualmente, o Governador do Estado, Cid Gomes,
que tem sido incansável incentivador das atividades culturais, literárias e artísticas no Ceará. Iniciativas como a
Bienal do Livro recebeu dele apoio governamental, por
reconhecê-la como incentivo às atividades nas áreas
cultural, literária e artística não só na Região Metropolitana de Fortaleza, como nas demais do Estado.
Era o que tinha a dizer.
O SR. MENDONÇA PRADO (DEM – SE. Pronuncia
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o salário mínimo foi criado para viabilizar o sustento
digno de um cidadão. A ideia era fundamentada principalmente no fato de o Governo Federal ser plenamente
responsável pelo bem estar de nossos cidadãos.
Ocorre que, com a mudança na forma de governo,
a história verificou oscilações bruscas de seus patamares. Na transposição da ditadura para a democracia, por
exemplo, a inexistência de capital privado estável acabou
obrigando o governo a determinar um patamar único.
Com isso, a discrepância da capacidade de renda
per capita de cada Estado que existia àquela época foi
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extinta, de forma a adotar uma política que visava manter o salário com um valor médio em todo o País.
No dia 1º de maio de 2010, o salário mínimo completou 70 (setenta) anos de existência. Por incrível que
pareça, hoje ele vale menos da metade do que valia
na época em que foi criado.
Visando manter a política de valorização do salário mínimo, está tramitando nesta Casa a Medida
Provisória nº 474, de 2009. A intenção é evitar que o
valor do salário mínimo oscile para baixo, acarretando
a redução significativa da renda da família brasileira.
Preocupado com essa causa, apresento neste
momento meu apoio e afirmo que lutarei para que essa
medida provisória seja aprovada.
Não tenho dúvidas de que tal medida só trará benefícios ao trabalhador brasileiro e também à economia
de nosso País. Essa solução aumentará a circulação
de receitas e figurará como um vetor importante na
equação de desenvolvimento econômico do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. LEANDRO SAMPAIO (PPS – RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
tivemos a oportunidade de aprovar, na última terça-feira,
7,72% de reajuste para as aposentadorias da Previdência
Social acima de um salário mínimo. O índice foi incluído
na Medida Provisória nº 475, de 2009, e corresponde à
inflação acumulada pelo INPC mais 80% da variação do
PIB de 2008 para 2009. Aprovamos também, por 323
votos, a emenda do Líder do PPS, Fernando Coruja, de
Santa Catarina, que acaba com o fator previdenciário a
partir de 1º de janeiro de 2011.
O fator previdenciário como fórmula que reduz, na
maioria das vezes, os valores dos benefícios da Previdência em relação ao salário de contribuição tem sido criticado
pelo Líder Fernando Coruja e outros Parlamentares desde
sua criação. O fator foi criado pela Lei nº 9.876, de 1999,
com o objetivo de incentivar o trabalhador a contribuir por
mais tempo para a Previdência, mas acabou por trazer
um grande nível de insatisfação entre os trabalhadores
da ativa e os aposentados. O clamor pelo fim desse famigerado fator era quase uma unanimidade.
A emenda do Deputado Fernando Coruja havia sido
retirada de tramitação preliminarmente pelo Presidente
Michel Temer, que considerou o tema estranho à MP.
Entretanto, na semana passada, o Plenário aprovou um
recurso para permitir a sua análise pelo Relator, o Líder
do Governo, Deputado Cândido Vaccarezza (PT-SP).
Ao defender sua emenda, Coruja argumentou
que deixar a discussão do tema para depois só faria o
debate se prolongar desnecessariamente. O Deputado
Fernando Coruja, que sempre se destacou pela defesa
intransigente dos trabalhadores e dos aposentados,
afirmou que “é preciso acabar com o fator previdenciário, que prejudica milhões de trabalhadores”.
A emenda pode ser votada depois da rejeição do
parecer de Vaccarezza, contrário a ela.
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A Câmara, por meio da emenda do Deputado Coruja, facilitou para o Presidente Lula uma obrigação com
os trabalhadores. Quando o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso (Presidente de 1995 a 2003) implantou o
fator previdenciário, em 1999, Lula foi contra e disse que o
revogaria, caso chegasse à Presidência. É uma dívida de
S.Exa. para com os aposentados. Portanto, o fim do fator
previdenciário aprovado nesta Casa, além de ser uma ajuda ao Presidente, pode ainda favorecer os trabalhadores
que pretendem se aposentar antes da idade mínima de
60 anos para mulheres e de 65 para homens. Atualmente,
a lei autoriza que os trabalhadores peçam aposentadoria
proporcional a partir dos 53 anos de idade e 30 anos de
contribuição para o homem; já as mulheres podem pedir
a partir dos 48 anos de idade e 25 de contribuição. Mas,
nesse caso, o fator leva ao achatamento do benefício.
Os especialistas são unânimes em negar, Sr. Presidente, as dificuldades do Governo com o caixa por conta
da queda da norma. Tem de acabar com essa história de
que o aposentado é culpado pelo rombo. Ele não contribuiu? Agora tem direito de se aposentar. O déficit no caixa
é decorrente de problemas do Governo, que utiliza esse
dinheiro em outras áreas. Isso todos nós sabemos.
No Brasil, segundo a ideia prevalecente, a idade para pedir a aposentadoria é muito baixa. Muitos
se aposentam, mas continuam trabalhando e fazem
da aposentadoria uma segunda renda. A expectativa
do Governo ao criar o projeto foi obrigar brasileiros
a aposentarem-se mais tarde. O cálculo pega as 80
maiores contribuições de 1994 para cá e, em cima
disso, aplica o fator idade e expectativa de vida, que é
levantada pelo IBGE; quanto mais novo o aposentando, mais índice de expectativa de vida ele terá. Então,
se ele se aposenta com 50 anos de idade e 30 anos
de contribuição, terá 51% de redução do benefício.
Quanto mais velho, maior a aposentadoria.
Ocorre, Sr. Presidente, que a redução dos proventos
com base na expectativa de vida não é justa com aqueles
que já contribuíram, aposentaram-se e perderam valores.
O cidadão está vivendo mais hoje, mas temos de pensar nisso a partir de agora e mudar para frente, não para
trás, porque antes a situação era totalmente diferente, e
o aposentado pagou com base em outra coisa.
Os prejuízos impostos pela norma são absurdos.
O fator trouxe economia para a Previdência de R$13
bilhões em 10 anos. Isso prova que prejudicou e que
é um redutor de aposentadoria.
A aprovação da proposta pelo fim do fator previdenciário contou com uma maioria esmagadora de votos.
Não há por que o Presidente Lula vetar essa medida que,
com certeza, será aprovada também no Senado Federal, da mesma maneira que não há motivos para que o
fator previdenciário continue a ser aplicado. Dependendo
da idade do trabalhador no pedido da aposentadoria, o
fator corta, em média, 30% do valor do benefício. Isto
tem gerado prejuízo aos aposentados.
Por fim, Sr. Presidente, a OAB e muitas outras organizações da sociedade também defenderam o término
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do fator previdenciário. Todos esperavam que viesse a
ocorrer o fim do fator ou, no mínimo, uma alteração no
modo do cálculo. É praticamente uma unanimidade essa
questão. Só mesmo alguns burocratas do Governo é que
defendem sua manutenção, pois o prejuízo está sendo
grande para o segurado, que contribui durante anos, e
não recebe o equivalente ao que pagou.
Era o que tinha a dizer.

V – ORDEM DO DIA
PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:
RORAIMA
Angela Portela PT
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Francisco Rodrigues DEM
Neudo Campos PP
Urzeni Rocha PSDB
Total de Roraima: 5
AMAPÁ
Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Lucenira Pimentel PR
Sebastião Bala Rocha PDT
Total de Amapá: 5
PARÁ
Beto Faro PT
Gerson Peres PP
Giovanni Queiroz PDT
Lira Maia DEM
Lúcio Vale PR
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Wandenkolk Gonçalves PSDB
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PSC
Total de Pará: 10
AMAZONAS
Átila Lins PMDB PmdbPtc
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Silas Câmara PSC
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Amazonas: 5
RONDÔNIA
Anselmo de Jesus PT
Eduardo Valverde PT
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RIO GRANDE DO NORTE

Ernandes Amorim PTB
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Moreira Mendes PPS
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Total de Rondônia: 6
ACRE

Fátima Bezerra PT
João Maia PR
Total de Rio Grande do Norte: 2

Gladson Cameli PP
Henrique Afonso PV
Ilderlei Cordeiro PPS
Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 4
TOCANTINS

Armando Abílio PTB
Damião Feliciano PDT
Efraim Filho DEM
Luiz Couto PT
Major Fábio DEM
Rômulo Gouveia PSDB
Total de Paraíba: 6

João Oliveira DEM
Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
NIlmar Ruiz PR
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Vicentinho Alves PR
Total de Tocantins: 7
MARANHÃO
Domingos Dutra PT
Gastão Vieira PMDB PmdbPtc
Nice Lobão DEM
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Pinto Itamaraty PSDB
Sarney Filho PV
Zé Vieira PR
Total de Maranhão: 8
CEARÁ
Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Eugênio Rabelo PP
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Flávio Bezerra PRB PsbPCdoBPmnPrb
José Airton Cirilo PT
José Guimarães PT
José Linhares PP
Marcelo Teixeira PR
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PR
Total de Ceará: 12
PIAUÍ
Ciro Nogueira PP
Nazareno Fonteles PT
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Themístocles Sampaio PMDB PmdbPtc
Total de Piauí: 4

PARAÍBA

PERNAMBUCO
Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Carlos Eduardo Cadoca PSC
Fernando Ferro PT
Fernando Nascimento PT
Inocêncio Oliveira PR
Paulo Rubem Santiago PDT
Total de Pernambuco: 6
ALAGOAS
Antonio Carlos Chamariz PTB
Augusto Farias PTB
Carlos Alberto Canuto PSC
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Total de Alagoas: 5
SERGIPE
Eduardo Amorim PSC
Iran Barbosa PT
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Jerônimo Reis DEM
Mendonça Prado DEM
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Sergipe: 6
BAHIA
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM
Claudio Cajado DEM
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Edson Duarte PV
Fábio Souto DEM
Félix Mendonça DEM
Geraldo Simões PT
João Carlos Bacelar PR
João Leão PP
Jorge Khoury DEM
José Carlos Aleluia DEM
José Carlos Araújo PDT
Jutahy Junior PSDB
Luiz Alberto PT
Luiz Carreira DEM
Márcio Marinho PRB PsbPCdoBPmnPrb
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Maurício Trindade PR
Nelson Pellegrino PT
Paulo Magalhães DEM
Sérgio Barradas Carneiro PT
Veloso PMDB PmdbPtc
Walter Pinheiro PT
Total de Bahia: 22
MINAS GERAIS
Ademir Camilo PDT
Aelton Freitas PR
Antônio Roberto PV
Ciro Pedrosa PV
Edmar Moreira PR
Fábio Ramalho PV
George Hilton PRB PsbPCdoBPmnPrb
Geraldo Thadeu PPS
Jairo Ataide DEM
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
José Fernando Aparecido de Oliveira PV
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lael Varella DEM
Leonardo Monteiro PT
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Marcos Montes DEM
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Martini PHS
Narcio Rodrigues PSDB
Odair Cunha PT
Rafael Guerra PSDB
Rodrigo de Castro PSDB
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT
Vitor Penido DEM
Total de Minas Gerais: 29
ESPÍRITO SANTO
Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandy Loureiro PSC
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB
Manato PDT
Rita Camata PSDB
Total de Espírito Santo: 7
RIO DE JANEIRO
Alexandre Cardoso PSB PsbPCdoBPmnPrb
Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Andreia Zito PSDB
Arnaldo Vianna PDT
Arolde de Oliveira DEM
Brizola Neto PDT
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Carlos Santana PT
Chico Alencar PSOL
Cida Diogo PT
Dr. Adilson Soares PR
Dr. Paulo César PR
Felipe Bornier PHS
Fernando Gabeira PV
Fernando Gonçalves PTB
Hugo Leal PSC
Jair Bolsonaro PP
Leandro Sampaio PPS
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Leonardo Picciani PMDB PmdbPtc
Luiz Sérgio PT
Miro Teixeira PDT
Neilton Mulim PR
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Rogerio Lisboa DEM
Simão Sessim PP
Solange Amaral DEM
Suely PR
Total de Rio de Janeiro: 27
SÃO PAULO
Aline Corrêa PP
Antonio Bulhões PRB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Palocci PT
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Arnaldo Jardim PPS
Arnaldo Madeira PSDB
Carlos Zarattini PT
Devanir Ribeiro PT
Dimas Ramalho PPS
Dr. Talmir PV
Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Emanuel Fernandes PSDB
Fernando Chiarelli PDT
Guilherme Campos DEM
Ivan Valente PSOL
Jilmar Tatto PT
João Paulo Cunha PT
Jorge Tadeu Mudalen DEM
Jorginho Maluly DEM
José Eduardo Cardozo PT
José Genoíno PT
José Paulo Tóffano PV
Lobbe Neto PSDB
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Marcelo Ortiz PV
Milton Vieira DEM
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Maluf PP
Paulo Pereira da Silva PDT
Regis de Oliveira PSC
Roberto Alves PTB
Roberto Santiago PV
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Silvio Torres PSDB
Vadão Gomes PP
Valdemar Costa Neto PR
Vanderlei Macris PSDB
Walter Feldman PSDB
Walter Ihoshi DEM
William Woo PPS
Total de São Paulo: 40
MATO GROSSO
Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Chico Daltro PP
Thelma de Oliveira PSDB
Total de Mato Grosso: 3
DISTRITO FEDERAL
Augusto Carvalho PPS
Jofran Frejat PR
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Total de Distrito Federal: 3
GOIÁS
Leonardo Vilela PSDB
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT
Professora Raquel Teixeira PSDB
Ronaldo Caiado DEM
Sandes Júnior PP
Tatico PTB
Total de Goiás: 8
MATO GROSSO DO SUL
Antônio Carlos Biffi PT
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Marçal Filho PMDB PmdbPtc
Vander Loubet PT
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 5
PARANÁ
Alceni Guerra DEM
Alex Canziani PTB
Cassio Taniguchi DEM
Cezar Silvestri PPS
Dilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT
Eduardo Sciarra DEM
Gustavo Fruet PSDB
Luiz Carlos Hauly PSDB
Luiz Carlos Setim DEM
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC
Reinhold Stephanes PMDB PmdbPtc
Ricardo Barros PP
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
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Takayama PSC
Wilson Picler PDT
Total de Paraná: 19
SANTA CATARINA
Angela Amin PP
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Fernando Coruja PPS
Gervásio Silva PSDB
João Matos PMDB PmdbPtc
Jorge Boeira PT
Mauro Mariani PMDB PmdbPtc
Nelson Goetten PR
Paulo Bauer PSDB
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Total de Santa Catarina: 10
RIO GRANDE DO SUL
Afonso Hamm PP
Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Cláudio Diaz PSDB
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Emilia Fernandes PT
Enio Bacci PDT
Fernando Marroni PT
Germano Bonow DEM
Luciana Genro PSOL
Luis Carlos Heinze PP
Luiz Carlos Busato PTB
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Paulo Pimenta PT
Paulo Roberto Pereira PTB
Pompeo de Mattos PDT
Sérgio Moraes PTB
Vieira da Cunha PDT
Vilson Covatti PP
Total de Rio Grande do Sul: 18
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A
lista de presença registra o comparecimento de 282
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, conforme o painel eletrônico.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Passase à apreciação da matéria sobre a mesa e da constante da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Item 1.
Requerimento nº 6.836, de 2010, da Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada a investigar as
causas, as consequências e responsáveis pelo desaparecimento de crianças e adolescentes no Brasil no
período de 2005 a 2007, de prorrogação do prazo de
funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito
por mais 90 dias, para audiências públicas, diligências
e deliberações relativas ao Relatório Final.
REQUERIMENTO A QUE SE REFERE
O SR. PRESIDENTE:
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em
votação.
O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu estava conversando com os Líderes de outros partidos
e quero ponderar algo.
Na verdade, esta CPI já teve o seu prazo prorrogado. O requerimento faz uma exposição regimental,
mas não há, a rigor, nenhum fundamento do porquê
da prorrogação.
O tema é muito sensível. E também nos sensibiliza o fato de ter sido aprovado unanimemente na Comissão Parlamentar de Inquérito. Entretanto, por que o
Plenário fala em nome da Câmara, creio ser razoável
que seja explicitado algum motivo.
Indago dos pares se há tranquilidade para prorrogarmos esse prazo, considerando que há custos. Como
se trata de um tema tão importante, creio que seja fundamental também que a CPI conclua os trabalhos.
Eu gostaria, então, de ouvir os demais Líderes,
para ver se há tranquilidade ou se a dúvida que apresentamos tem alguma procedência.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com
a palavra o Deputado Germano Bonow.
O SR. GERMANO BONOW (DEM – RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, conversamos com o Deputado Arlindo Chinaglia e entendemos que o mais oportuno é postergar a apreciação
deste requerimento para um momento em que o plenário esteja mais completo.
O SR. CHICO ALENCAR – Sr. Presidente, peço
a palavra pelo PSOL.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com
a palavra o Deputado Chico Alencar.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, indago
da própria Mesa se já se esgotou o prazo deste requerimento, ou seja, se a apreciação desta prorrogação obrigatoriamente deve ocorrer hoje, neste 13 de maio.
Em segundo lugar, é óbvio que algum integrante
da CPI pode e deve, estando aqui presente, esclarecer
os motivos desta solicitação de prorrogação. Não há
nenhum problema em sua aprovação, mas queremos
apoiá-la com informações devidas ou, nesta linha, se
não for necessário apreciarmos hoje, que tenhamos a
chance de mais informações até a próxima semana.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Esta
Presidência informa a V.Exa. que o prazo é o dia 25
de maio.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com
a palavra o Deputado Luiz Carlos Hauly.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a
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Relatora, Deputada Andreia Zito, do PSDB, necessita
de um tempo maior, como também a Deputada Rita
Camata, a quem consultamos. Trata-se de uma CPI
da maior importância.
Um dos problemas mais graves que o Brasil e o
mundo vivem é o desaparecimento de crianças e adolescentes. Todos vivem esse drama, que é um drama
familiar, um drama da existência do ser humano. Não
há nada tão importante na Câmara dos Deputados
quanto essa CPI.
Portanto, num gesto de boa vontade, de entendimento e discernimento, aprovamos a prorrogação hoje
para essa CPI. Para tantas outras CPIs, que não têm
a metade da importância dessa, tem sido dado prazo
sem nenhuma discussão, então, devemos ter confiança
no excelente trabalho da Relatora Andreia Zito, da Deputada Rita Camata e de tantos outros Parlamentares
que se têm debruçado sobre esse tema.
Declaramos nosso total apoio, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao ilustre Deputado Arlindo Chinaglia,
ex-Presidente desta Casa, grande autoridade.
O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Eu não quero comparar atitudes passadas, de
se aprovar requerimentos sem discussão, com o que
estamos fazendo agora. O Deputado Luiz Carlos Hauly
fez uma ponderação da qual discordo radicalmente.
Não é pelo fato de não se examinar um requerimento
no passado que não devamos fazê-lo agora. Entretanto, quero ressaltar que o primeiro que assina a prorrogação é o Deputado Luiz Couto. E evidentemente
respeito os Parlamentares daquela Comissão, como
havia ressaltado anteriormente.
Ao conversar agora com o Deputado Germano
Bonow e também com o Líder Chico Alencar, por um
gesto de confiança aos signatários – Deputada Andreia
Zito, Relatora, e outros já mencionados –, fizemos um
acordo de Plenário. Mas, das próximas vezes, que haja
uma fundamentação, e fique o exemplo para que, no
plenário, analisemos o tema com rigor.
Então, de nossa parte – se alguém discordar, vai
manifestar-se –, podemos votar favoravelmente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em
votação.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os
Srs. Parlamentares que aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Muito nobre o
gesto do Deputado.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Item 1.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 2.074-A, DE 2009
(Representação Brasileira no
Parlamento do MERCOSUL)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 2.074-A, de 2009,
que aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Oriental do Uruguai
para a Criação de Escolas e/ou Institutos
Binacionais Fronteiriços Profissionais e/ou
Técnicos e para o Credenciamento de Cursos Técnicos Binacionais Fronteiriços, celebrado em Brasília, em 1º de abril de 2005;
tendo pareceres: da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional, pela aprovação (Relator: Dep. Professor Ruy Pauletti
e relator substituto: Dep. Bruno Araújo);
da Comissão de Educação e Cultura, pela
aprovação (Relatora: Dep. Fátima Bezerra);
e da Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa (Relator:
Dep. Marçal Filho).
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Há
oradores inscritos.
Para discutir a matéria, concedo a palavra ao nobre Deputado Ricardo Barros. (Pausa.) Ausente.
Há mais alguém para discutir?
NÃO HAVENDO MAIS ORADORES INSCRITOS, DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO:
Passa-se à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com
a palavra os Líderes para orientar as bancadas.
Deputado Germano Bonow.
O SR. GERMANO BONOW (DEM – RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, este
acordo atende a uma necessidade antiga da fronteira
do Rio Grande com o Uruguai, onde o comércio já fez
essa integração, e a sociedade vive também de forma
integrada. Eu mesmo sou gaúcho, neto de uruguaio, e
já tenho essa integração feita familiarmente.
Então, o Democratas vota a favor.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O
DEM vota “sim”.
O SR. VALDIR COLATTO – Sr. Presidente, quero
encaminhar pelo PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) –
PMDB.
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O SR. VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB – SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
avalizo a posição do Deputado Germano Bonow, que
é integrante do PARLASUL, como nós.
Ouvimos nossos colegas uruguaios e brasileiros
falarem sobre a necessidade desse convênio. Tratase de acordo bilateral Brasil-Uruguai para criação de
escolas técnicas que sejam reconhecidas pelos 2 países. Portanto, é um trabalho que o PARLASUL está
fazendo.
O Deputado Germano Bonow é o articulador
dessa área, juntamente com a Deputada Marisa Serrano, nossa representante na Comissão de Educação
do PARLASUL.
Portanto, o PMDB é favorável a esse tratado, Sr.
Presidente.
O SR. ARLINDO CHINAGLIA – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao ilustre Líder Arlindo Chinaglia, para
orientar a bancada do PT.
O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esse
acordo trata de escolas técnicas fronteiriças na região
do MERCOSUL. É uma forma de a qualificação das populações fronteiriças traduzir-se numa integração que
vai além do plano legal, por exemplo, do MERCOSUL.
Ali convivem pessoas sem levar em conta, muitas vezes, o marco divisório entre as nações.
Na opinião da bancada do PT, essas escolas
vão ser, na prática, a vanguarda da integração regional, com todas as boas consequências, não só como
um bloco regional, comercial e cultural, mas também
como um espaço de convivência pacífica, que é da
tradição brasileira.
Portanto, a bancada do PT vota favoravelmente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pela
Minoria, ilustre Deputado Luiz Carlos Hauly.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, a Minoria, as Oposições concordam
com a aprovação deste projeto, que já passou pelas
Comissões de Relações Exteriores e de Defesa Nacional e de Constituição e Justiça e de Cidadania.
Não temos nada a opor; pelo contrário, temos
certeza de que o Brasil, cada vez mais, exerce um
papel estratégico no continente americano, especialmente no Cone Sul, com Uruguai, Paraguai e Argentina, que se estende também para os demais países
da América Latina.
Essa relação também se deve ampliar com outros países não latinos, como é o caso dos Estados
Unidos, que têm uma parte latina; do Canadá, que tem
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colonizações francesa e inglesa; e de alguns países
do Caribe.
O Brasil tem de exercer cada vez mais sua posição no continente americano, com sua força, pujança
e cultura, para que essa relação com os países seja
cada vez mais próxima. Neste caso, com as escolas
técnicas profissionalizantes.
Agora mesmo, o Fórum Interparlamentar das
Américas aprovou um orçamento de 5 anos de capacitação, com cursos para Parlamentares principalmente nos menores países da América, onde eles terão a
oportunidade de participar de um programa de troca
de experiências, harmonização da legislação entre
todos os países.
Estamos pensando, levando o Brasil, junto com
o Fórum Interparlamentar das Américas, com todos
os Parlamentos americanos, para que, um dia, tenhamos um pensamento muito próximo no que se refere
às questões ambientais, educacionais, de saúde, segurança, etc.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como
vota o PSOL, nobre Líder Chico Alencar?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, este tipo de
acordo é importante porque sobretudo o Brasil tem uma
tradição muito fechada em relação à América Latina; nós
estamos de costas para o continente. Que se comece
esse intercâmbio na área educacional, e com a República Oriental do Uruguai, é muito importante.
Portanto, o nosso encaminhamento é absolutamente favorável.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pelo
PSDB, nobre Deputado Emanuel Fernandes. (Pausa.)
PSDB?
O SR. EMANUEL FERNANDES (PSDB – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
nós, do PSDB, somos a favor. Ontem, inclusive, esta
matéria foi aprovada na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Portanto, o nosso voto é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PPS,
nobre Líder Humberto Souto? Acordo internacional de
fronteira Brasil-Uruguai.
O SR. HUMBERTO SOUTO (PPS – MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PPS está de acordo,
Sr. Presidente. Vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PPS,
“sim”.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em
votação.
“Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo
entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Oriental do
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Uruguai para a Criação de Escolas e/ou Institutos Binacionais Fronteiriços Profissionais e/ou
Técnicos e para o Credenciamento de Cursos
Técnicos Binacionais Fronteiriços, celebrado
em Brasília, em 1º de abril de 2005.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos
que possam resultar em revisão do referido
Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.”
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)
APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Há
sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte
REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 2.074-B, DE 2009
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Oriental do Uruguai
para a Criação de Escolas e/ou Institutos
Binacionais Fronteiriços Profissionais e/ou
Técnicos e para o Credenciamento de Cursos Técnicos Binacionais Fronteiriços, celebrado em Brasília, em 1º de abril de 2005.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Oriental do Uruguai para a Criação de
Escolas e/ou Institutos Binacionais Fronteiriços Profissionais e/ou Técnicos e para o Credenciamento de
Cursos Técnicos Binacionais Fronteiriços, celebrado
em Brasília, em 1º de abril de 2005.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala das Sessões, 13 de maio de 2010. – Deputado Marçal Filho, Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)
APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Item 2.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.351, DE 2008
(Da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.351, 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.
Pendente de parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.
O SR. EMANUEL FERNANDES (PSDB – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
exatamente por estar pendente, acho que seria bom
que o retirássemos de pauta, para cumprirmos o rito.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Fica
retirado de pauta.
Aliás, antes de retirar de pauta, concedo a palavra ao nobre Líder Arlindo Chinaglia.
O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu só
queria fazer um comentário quanto ao mérito, para, ao
final, dar nossa opinião quanto ao encaminhamento.
Primeiro, esse tratado de extradição entre Brasil e
China visa tornar mais ágil e eficaz a extradição, porque
aumentou a criminalidade regional e a internacional.
Esse tratado tem cautelas que creio ser oportuno explicitar para, quando aqui estivermos debatendo, alguns de nós termos isso presente. Por exemplo:
não se concederá extradição para os delitos políticos,
excluídos aqueles que são caracterizados como atos
terroristas, descritos no texto do acordo, ou seja, não
é aberto. A segunda observação é que também não se
concederá extradição de pessoas que possam ser julgadas em tribunais de exceção ou quaisquer tribunais
que não assegurem o pleno direito de defesa.
Outro destaque proíbe a extradição de nacionais,
excetuados os casos previstos em nossa Constituição.
Ou seja, há salvaguardas, e o objetivo é nobre. Entretanto, concordamos com a Liderança do PSDB. Visto
que ainda não foi analisado ou aprovado na CCJ, penso ser uma boa prática retirá-lo.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Retirado de pauta.
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O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador. ) – Sr. Presidente, apenas
corroborando com a análise do nobre Líder e ex-Presidente da Casa, Deputado Arlindo Chinaglia, é bom
lembrar, inclusive ao meu amigo Deputado Emanuel
Fernandes, que esta proposta se inscreve dentro de
um princípio democrático universalmente aceito e que
o Brasil tem de subscrever sempre.
Não será concedida extradição nos casos em
que o Deputado Arlindo Chinaglia mencionou: crime
de opinião, crime político, atuação marcadamente política e eventual condenação no país de origem sem o
devido direito de defesa. Isso, no nosso entendimento
e no entendimento predominante, por pequeníssima
margem, no Supremo Tribunal Federal, tem a ver, por
exemplo, com o momentoso caso Cesare Battisti, que,
aliás, o Presidente Lula – e agora a decisão está com
S.Exa. – mantém aqui no presídio da Papuda, a nosso
juízo, injustamente. Outros deveriam estar lá.
O SR. VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB – SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
o PMDB acompanha o parecer dos outros partidos no
sentido da retirada de pauta.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com
a concordância de todos os partidos, fica retirado de
pauta.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Item 3.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 2.132-A, DE 2009
(Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 2.132-A, de 2009,
que aprova o texto do Acordo por Troca de
Notas, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
da Botsuana sobre o Exercício de Atividade
Remunerada por parte de Dependentes de
Pessoal Diplomático, Consular, Militar, Administrativo e Técnico, celebrado em Brasília, em 5 de maio de 2009; tendo parecer da
Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, pela aprovação (Relator:
Dep. Luiz Carlos Busato). Pendente de parecer da Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para
discutir, concedo a palavra ao ilustre Deputado...
Para oferecer parecer, eu queria logo saber se
pode...
O SR. ARLINDO CHINAGLIA – Quero falar a
respeito, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concordam em votar hoje? Porque aí designaríamos um
Relator do parecer.
Concedo a palavra ao ilustre Líder Arlindo Chinaglia.
O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – V.Exa., arguto como
sempre, na Presidência, percebeu, como todos, que
aqui também falta o parecer de uma Comissão.
Ponderamos aqui entre nós em plenário. Primeiro, já há uma similitude – uso um termo dito pelo Líder
Emanuel Fernandes, Presidente da Comissão de Relações Exteriores –, ou seja, vários casos semelhantes
já foram analisados nas Comissões onde se recebe o
parecer e todos foram favoráveis.
Por que favoráveis? Eu me lembro da primeira
vez em que me deparei com esta discussão, na Comissão de Relações Exteriores, e é bom esclarecer isto
para a sociedade brasileira: como estamos fazendo
um acordo entre países, Brasil e Botsuana, para que
dependentes de pessoal diplomático e outros possam
trabalhar – esse o primeiro registro –, não se trata de
um benefício indevido, pelo fato de serem parentes de
pessoas que têm essas funções. Portanto, todos se
submeterão às regras daquele outro país. Então, se for
concurso público, é concurso público; se for contratação
da iniciativa privada, terão que respeitar a legislação,
e assim por diante. Ou seja, não há ilegalidade, não
há imoralidade. Já há semelhança. Portanto, na nossa
opinião, é possível votar, e votaremos a favor.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com
a concordância dos Líderes, nobre Deputado Arlindo
Chinaglia, o Deputado Chico Alencar será designado
para dar parecer em plenário, e votaremos a matéria,
pela sua relevância e importância.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para
oferecer parecer, pela Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania, concedo a palavra ao ilustre
Deputado Chico Alencar.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
acordos semelhantes a este, garantindo a parentes
e a pessoal vinculado a embaixadores e cônsules, à
representação diplomática do Brasil no exterior, o direito de trabalhar de acordo com a legislação vigente
naquele país, existem há duas décadas e o Brasil já
os tem com mais de 40 países.
Ao contrário de qualquer tipo de privilégio, esse
acordo dá mais transparência, moralidade. E há inserção do próprio nacional brasileiro no país onde temos
essa representação diplomática, para que ele possa
trabalhar, para que não fique dependente daqueles que
exercem a função diplomática com todo o denodo.
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Entendemos que a República de Botsuana – que,
por sinal, tem assento ao lado do Brasil na Assembleia
Geral da ONU – deve merecer também esse acordo. Os
que lá trabalham com vinculação de parentesco com
a nossa missão diplomática podem e devem exercer
funções profissionais. É bom para cada indivíduo, é
bom para Botsuana, é bom para o Brasil.
Portanto, nosso parecer é plenamente favorável
à constitucionalidade e ao mérito da proposta.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A
Presidência quer ressaltar, também, que a Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público já
ofereceu parecer quanto ao mérito da matéria, e V.Exa
acaba de dar parecer favorável.
O SR. CHICO ALENCAR – Pela constitucionalidade, boa técnica legislativa e juridicidade da proposta.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa.
tem razão.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.
Passa-se à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Emanuel Fernandes.
O SR. EMANUEL FERNANDES (PSDB – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
o Deputado Chico Alencar salvou a liturgia estrita, mas
o que havíamos ponderado, e o PSDB estava se encaminhando para votar, é que, por similitude, trata-se
de algo burocrático, que estamos fazendo com quase
todos os países. Por similitude, certamente o parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
seria favorável, tal como foi aqui apresentado pelo Relator Substituto da CCJC. Portanto, votamos “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pelo
PMDB, o ilustre Líder Valdir Colatto.
O SR. VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB – SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
pelas razões levantadas pelo Deputado Chico Alencar,
pela tradição da Casa, do País, e também por ser bom
para o Brasil e para todos que prestam serviços aqui
e lá fora, somos pela aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em
votação.
“Art. 1º É aprovado o texto do Acordo por
Troca de Notas, entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República
da Botsuana sobre o Exercício de Atividade
Remunerada por parte de Dependentes de
Pessoal Diplomático, Consular, Militar, Administrativo e Técnico, celebrado em Brasília, em
5 de maio de 2009.
Parágrafo único. Nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, estão sujeitos
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à aprovação do Congresso Nacional quaisquer
atos que possam resultar em revisão do referido
Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação. “
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os
Srs. Deputados que aprovam a matéria permaneçam
como se encontram. (Pausa.)
APROVADA.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Há
sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte
REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 2.132-B, DE 2009
Aprova o texto do Acordo por Troca de
Notas, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
da Botsuana sobre o Exercício de Atividade Remunerada por parte de Dependentes
de Pessoal Diplomático, Consular, Militar,
Administrativo e Técnico, celebrado em
Brasília, em 5 de maio de 2009.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo por Troca de
Notas, entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Botsuana sobre o Exercício
de Atividade Remunerada por parte de Dependentes de
Pessoal Diplomático, Consular, Militar, Administrativo e
Técnico, celebrado em Brasília, em 5 de maio de 2009.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala das Sessões, 13 de maio de 2010. – Deputado Chico Alencar, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)
APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.

VI – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – COMPARECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:
AMAPÁ
Dalva Figueiredo PT
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Total de Amapá: 2
CEARÁ
Arnon Bezerra PTB
José Pimentel PT
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 4
PARAÍBA
Manoel Junior PMDB PmdbPtc
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 2
PERNAMBUCO
Maurício Rands PT
Total de Pernambuco: 1
BAHIA
Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
João Almeida PSDB
Total de Bahia: 2
MINAS GERAIS
Humberto Souto PPS
Paulo Delgado PT
Total de Minas Gerais: 2
ESPÍRITO SANTO
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Total de Espírito Santo: 1
RIO DE JANEIRO
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Jorge Bittar PT
Total de Rio de Janeiro: 2
SÃO PAULO
Cândido Vaccarezza PT
Janete Rocha Pietá PT
Michel Temer PMDB PmdbPtc
Paulo Teixeira PT
Total de São Paulo: 4
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MATO GROSSO
Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Mato Grosso: 1
DISTRITO FEDERAL
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Distrito Federal: 1
GOIÁS
Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
João Campos PSDB
Total de Goiás: 2
PARANÁ
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Total de Paraná: 1
DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO
OS SRS.:
RORAIMA
Luciano Castro PR
Marcio Junqueira DEM
Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Roraima: 3
AMAPÁ
Davi Alcolumbre DEM
Total de Amapá: 1
PARÁ
Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Jader Barbalho PMDB PmdbPtc
Vic Pires Franco DEM
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Zé Geraldo PT
Total de Pará: 7
AMAZONAS
Francisco Praciano PT
Rebecca Garcia PP
Sabino Castelo Branco PTB
Total de Amazonas: 3
RONDÔNIA
Lindomar Garçon PV
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Total de Rondônia: 2

ACRE
Fernando Melo PT
Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Nilson Mourão PT
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 4
TOCANTINS
Eduardo Gomes PSDB
Total de Tocantins: 1
MARANHÃO
Carlos Brandão PSDB
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Clóvis Fecury DEM
Davi Alves Silva Júnior PR
Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Julião Amin PDT
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb
Roberto Rocha PSDB
Waldir Maranhão PP
Total de Maranhão: 10
CEARÁ
Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Ciro Gomes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT
Gorete Pereira PR
Leo Alcântara PR
Manoel Salviano PSDB
Total de Ceará: 6
PIAUÍ
Antonio José Medeiros PT
Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
José Maia Filho DEM
Júlio Cesar DEM
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Paes Landim PTB
Total de Piauí: 6
RIO GRANDE DO NORTE
Betinho Rosado DEM
Fábio Faria PMN PsbPCdoBPmnPrb
Felipe Maia DEM
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
Rogério Marinho PSDB
Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte: 6
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PARAÍBA
Marcondes Gadelha PSC
Wellington Roberto PR
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 4
PERNAMBUCO
André de Paula DEM
Armando Monteiro PTB
Bruno Araújo PSDB
Bruno Rodrigues PSDB
Charles Lucena PTB
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Eduardo da Fonte PP
Fernando Coelho Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
José Chaves PTB
José Mendonça Bezerra DEM
Marcos Antonio PRB PsbPCdoBPmnPrb
Pedro Eugênio PT
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Raul Jungmann PPS
Roberto Magalhães DEM
Silvio Costa PTB
Wolney Queiroz PDT
Total de Pernambuco: 18
ALAGOAS
Benedito de Lira PP
Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Maurício Quintella Lessa PR
Total de Alagoas: 4
SERGIPE
Albano Franco PSDB
José Carlos Machado DEM
Total de Sergipe: 2
BAHIA
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando de Fabinho DEM
Geddel Vieira Lima PMDB PmdbPtc
José Rocha PR
Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Bassuma PV
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Marcos Medrado PDT
Mário Negromonte PP
Roberto Britto PP
Sérgio Brito PSC
Severiano Alves PMDB PmdbPtc

Maio de 2010

Tonha Magalhães PR
Uldurico Pinto PHS
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia: 15
MINAS GERAIS
Alexandre Silveira PPS
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Aracely de Paula PR
Bilac Pinto PR
Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Melles DEM
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Eduardo Barbosa PSDB
Elismar Prado PT
Gilmar Machado PT
Jaime Martins PR
João Bittar DEM
João Magalhães PMDB PmdbPtc
José Santana de Vasconcellos PR
Lincoln Portela PR
Luiz Fernando Faria PP
Mário de Oliveira PSC
Miguel Corrêa PT
Paulo Abi-Ackel PSDB
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Reginaldo Lopes PT
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Total de Minas Gerais: 22
ESPÍRITO SANTO
Iriny Lopes PT
Sueli Vidigal PDT
Total de Espírito Santo: 2
RIO DE JANEIRO
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
Chico DAngelo PT
Deley PSC
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edson Santos PT
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Filipe Pereira PSC
Geraldo Pudim PR
Indio da Costa DEM
Marcelo Itagiba PSDB
Marina Maggessi PPS
Otavio Leite PSDB
Rodrigo Maia DEM
Silvio Lopes PSDB
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Vinicius Carvalho PTdoB
Total de Rio de Janeiro: 17
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SÃO PAULO
Abelardo Camarinha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Beto Mansur PP
Bispo Gê Tenuta DEM
Carlos Sampaio PSDB
Celso Russomanno PP
Dr. Nechar PP
Duarte Nogueira PSDB
Edson Aparecido PSDB
Fernando Chucre PSDB
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Jefferson Campos PSB PsbPCdoBPmnPrb
João Dado PDT
José Aníbal PSDB
José Mentor PT
Julio Semeghini PSDB
Luciana Costa PR
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Milton Monti PR
Nelson Marquezelli PTB
Renato Amary PSDB
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Tripoli PSDB
Vicentinho PT
Total de São Paulo: 26
MATO GROSSO
Carlos Abicalil PT
Eliene Lima PP
Homero Pereira PR
Wellington Fagundes PR
Total de Mato Grosso: 4
DISTRITO FEDERAL
Alberto Fraga DEM
Laerte Bessa PSC
Magela PT
Rodovalho PP
Total de Distrito Federal: 4
GOIÁS
Carlos Alberto Leréia PSDB
Jovair Arantes PTB
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Roberto Balestra PP
Rubens Otoni PT
Sandro Mabel PR
Total de Goiás: 7
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MATO GROSSO DO SUL
Antonio Cruz PP
Dagoberto PDT
Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 3
PARANÁ
Abelardo Lupion DEM
Affonso Camargo PSDB
Alfredo Kaefer PSDB
Andre Vargas PT
Angelo Vanhoni PT
Assis do Couto PT
Chico da Princesa PR
Giacobo PR
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Total de Paraná: 10
SANTA CATARINA
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Décio Lima PT
João Pizzolatti PP
Paulo Bornhausen DEM
Vignatti PT
Zonta PP
Total de Santa Catarina: 6
RIO GRANDE DO SUL
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Henrique Fontana PT
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
José Otávio Germano PP
Marco Maia PT
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Proença PPS
Onyx Lorenzoni DEM
Osmar Terra PMDB PmdbPtc
Pepe Vargas PT
Professor Ruy Pauletti PSDB
Renato Molling PP
Total de Rio Grande do Sul: 13
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Encerro a sessão, antes convocando para hoje, quintafeira, dia 13, às 14h, a seguinte

ORDEM DO DIA
(Debates e trabalho de Comissões.)
(Encerra-se a Sessão às 11 horas e 11
minutos.)
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Ata da 107ª Sessão, em 13 de maio de 2010
Presidência dos Srs. Inocêncio Oliveira, 2º Secretário; Nelson Marquezelli,
4º Secretário; Dr. Ubiali, Luiz Carlos Hauly, Valdir Colatto, § 2º do art. 18 do RI

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA
O SR. LUIZ COUTO, servindo como 2º Secretário, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a
qual é, sem observações, aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Passase à leitura do expediente.

III – EXPEDIENTE
(Não há Expediente a ser lido.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Passa-se ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE
O SR. SILAS BRASILEIRO – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. SILAS BRASILEIRO (Bloco/PMDB – MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
além do prazer de cumprimentar V.Exa., uma figura
maiúscula na política nacional, e os demais companheiros, gostaria de justificar que não registrei o meu
nome no painel pela manhã porque estava numa reunião no Ministério da Agricultura, que começou às 8h
e se encerrou exatamente agora.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para
uma Comunicação de Liderança, pelo PR, concedo a
palavra ao ilustre Líder Lincoln Portela.
O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, da mesma forma que fez o Deputado Silas Brasileiro, gostaria
de justificar minha ausência na sessão extraordinária.
Faço este registro até como uma reclamação. Há Par-

lamentares que chegam a este plenário, apertam o
botão de presença e viajam às 9h da manhã. Outros
estão na Casa, mas ficam com falta no dia porque
não apertaram o botão, como foi o meu caso. Isso é
realmente uma atitude que precisa ser reavaliada. Se
não me engano, o Presidente Michel Temer vai fazer
uma reavaliação sobre isso.
Sr. Presidente, quero me solidarizar com a Associação dos Juízes Federais do Brasil – AJUFE na
defesa da PEC nº 544/2002, de autoria do Senado
Federal, que cria 4 novos Tribunais Regionais Federais, a saber: o da 6ª Região, com sede em Curitiba,
Estado do Paraná, e jurisdição nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul; o da 7ª Região, com sede em Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, e jurisdição no Estado de Minas Gerais; o da
8ª Região, com sede em Salvador, Estado da Bahia,
e jurisdição nos Estados da Bahia e Sergipe; e o da 9ª
Região, com sede em Manaus, Estado do Amazonas,
e jurisdição nos Estados do Amazonas, do Acre, de
Rondônia e de Roraima.
A favor do projeto já se posicionaram dezenas
de entidades, com destaque para o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil. A proposição atende a todos os
critérios estabelecidos para sua aprovação: antiguidade, interesse social, matéria pacífica, não mais sujeita
a convencimento de mérito e pronta para votação em
plenário sem possibilidade de emendas.
Quando da apresentação da PEC, em 2002,
nem todos os operadores do Direito eram favoráveis
à aprovação dos novos tribunais. Contudo, passados
quase 8 anos da proposta, hoje as opiniões das entidades que congregam os profissionais da área são
convergentes.
Um dos argumentos de grande relevo é que, atualmente, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, sediado
em Brasília, Distrito Federal, tem jurisdição sobre 14 Unidades Federadas, o que demonstra a total incapacidade
de julgar, em tempo razoável, os milhares de recursos
que, crescente e diariamente, são a ele encaminhados.
Outro argumento ressalta ser ilógico que, no Poder
Judiciário Federal, existam 24 Tribunais Regionais do
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Trabalho para atender os recursos e ações trabalhistas
e apenas 5 TRFs para julgar milhares de demandas
e recursos relativos a outros ramos do Direito, como
previdenciário, tributário, administrativo, ambiental,
agrário, penal, internacional, comercial e tantos outros
ramos, o que, por si só, demonstra estar ultrapassada
a quantidade mínima de cortes recursais regionais, no
âmbito da Justiça Federal.
Ainda nessa mesma linha, também não é aceitável e sensato que tenhamos 27 Tribunais Regionais
Eleitorais, um em cada Unidade Federada, incluindo
o Distrito Federal, para julgar os recursos de um único
ramo do Direito, o eleitoral, e menos de meia dúzia de
cortes federais para julgar milhares de ações e recursos atinentes a outras matérias jurídicas essenciais
para a comunidade.
Em verdade, todos os argumentos levam à busca
da mesma finalidade: uma justiça mais célere e eficiente. Outrossim, a aprovação da PEC nº 544/02, criando
5 novos TRFs, imporá, necessariamente, a criação de
juizados de primeiro grau em cada uma delas. E os recursos interpostos contra as decisões desses juizados
serão encaminhados para o novo TRF territorialmente
competente. Além disso se fará necessária a instalação,
nesses territórios, dos respectivos serviços cartorários,
aliviando-se os trabalhos da Justiça Federal nos territórios de onde eles foram desmembrados.
E, ainda, a aprovação da PEC nº 544/02 não impedirá que nos territórios dos TRFs já existentes se possam criar novos juizados e novos cartórios para acelerar
a solução dos processos por onde eles, atualmente,
tramitam, por critérios técnicos de implementação e,
também, receber novos desembargadores (expansão
do quadro atual) à vista da atual taxa média de 7 mil
processos por desembargador federal.
Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,
demais senhoras e senhores, pelas razões expostas,
reforço meu apoio à aprovação da PEC nº 544/02, pois
os 4 novos tribunais a serem criados propiciarão aos
jurisdicionados uma Justiça capaz de solucionar os conflitos com a celeridade necessária, porque, no dizer de
Rui Barbosa, “a justiça tardia é a pior das injustiças”. Já
colhi mais de 280 assinaturas em prol da criação dos
TRFs, inclusive 11 Líderes assinaram o requerimento.
Sr. Presidente, trabalhado muito também pela
aprovação das PECs nºs 300/08 e 308/04. Com a
aprovação dessas PECs, queremos solução para casos que têm a ver com segurança pública.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – No
período destinado a pronunciamentos de 1 minuto,
concedo a palavra ao primeiro orador, ilustre Deputado Paes de Lira.
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O SR. PAES DE LIRA (Bloco/PTC – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a diplomacia brasileira tem-se alinhado
à iraniana, apesar dos questionamentos internacionais.
Está no poder daquele país um governo que lá chegou
por eleições questionadas no mundo inteiro e que, a
seguir, desencadeou um processo brutal de repressão
política em relação àqueles que apenas queriam o
direito de expressar sua insatisfação com o resultado
manchado das eleições.
Esse mesmo governo mantém no cárcere, sem
julgamento, 7 líderes da organização religiosa Comunidade Bahá’í, impedindo a expressão religiosa, impedindo o exercício de direitos humanos naquele país. A
masmorra é sem ar, e não há condições mínimas de
salubridade – não há como, por exemplo, fazer exercício físico. O caso está sem julgamento, sabe-se lá
até quando.
É imperativo que o Presidente da República, do
alto do seu prestígio, mude essa linha diplomática e
que o País se afaste das ditaduras.
O SR. PEDRO WILSON – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. PEDRO WILSON (PT – GO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Brasil precisa da banda larga para desenvolver mais e melhor o
acesso à comunicação. Milhões de jovens – rapazes e
moças, crianças e adolescentes – necessitam da banda larga para ter acesso à Internet, a essa comunicação extraordinária que hoje se funde com a tecnologia
das telecomunicações e da própria televisão. Por isso
o nosso projeto, que está no Congresso desde 2007,
precisa ser aprovado, para que haja mais educação,
tecnologia e trabalho.
Não basta o telefone celular. É preciso haver
acesso em banda larga à Internet, às infovias modernas, para que a juventude do Norte, do Nordeste, do
Centro-Oeste, do Sudeste e do Sul esteja integrada
no Brasil.
Banda larga já em todas as regiões do Brasil!
Sr. Presidente, quero dizer também que foi realizada em Brasília o Grito da Terra. Houve discussões
sobre agricultura familiar, reforma agrária, economia
solidária, economia de comunhão.
Terra é vida! Água é vida!
Vamos à luta com Lula e Dilma Rousseff por um
Brasil melhor hoje e amanhã!
Terra e banda larga já! (Palmas.)
O SR. LUIZ COUTO – Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, recebi um relatório da Comunidade
Internacional Bahá’í sobre os líderes bahá’ís que estão
presos no Irã, haja vista que surgiram novos detalhes
sobre as condições de seu encarceramento.
Peço ao Presidente Lula que agora, na sua visita
ao Irã, discuta com as autoridades daquele país a perseguição, as ameaças, as intimidações, os maus-tratos,
totalmente cruéis e desumanos, a que está submetida
parte da comunidade Bahá’í.
Vários líderes estão presos, encarcerados, sem
receber qualquer tipo de visita. E, muitas vezes, não têm
direito ao banho de sol. Enfim, há uma série de questões.
Peço atenção do Presidente Lula para esses fatos.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esses
líderes bahá’ís presos no Irã estão entrando no seu
terceiro ano de cárcere.
Registro a seguir artigo extraído do site Bahá’í
World News Service – BWNS, a Comunidade Internacional Bahá’í:
“Nova Iorque, 10 de maio (BWNS) – Enquanto os sete líderes bahá’ís entram no seu
terceiro ano de prisão, surgiram novos detalhes sobre as cruéis condições de seu encarceramento, renovando os chamados para sua
imediata libertação.
Os prisioneiros são a Sra. Fariba Kamalabadi, o Sr. Jamaloddin Khanjani, o Sr. Afif
Naeimi, o Sr. Saeid Rezaie, a Sra. Mahvash
Sabet, o Sr. Behrouz Tavakkoli, e o Sr. Vahid
Tizfahm.
‘Esses bahá’ís inocentes estão agora
presos há exatamente dois anos na notória
prisão de Evin, em Teerã, em condições que
claramente violam os padrões internacionais’,
disse Bani Dugal, a principal representante da
Comunidade Internacional Bahá’í na Nações
Unidas. ‘Nós apelamos às autoridades iranianas que os libertem já e pedimos à comunidade internacional que se junte a nós neste
apelo. Os ditames da justiça demandam nada
menos que isso’.
Os prisioneiros, antigos membros de um
grupo informal conhecido como Yarán, ou ‘Amigos’, tinham por função atender às necessidades espirituais e sociais dos milhares de bahá’ís
do Irã. Eles estão mantidos na prisão desde que
foram detidos em 2008 – seis deles no dia 14
de maio e um deles dois meses antes.
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Nenhuma audiência jurídica havia sido
realizada até o dia 12 de janeiro deste ano,
quando eles compareceram à 28ª Vara da
Corte Revolucionária do Irã. As acusações,
que incluíam espionagem, atividades de propaganda e ‘corrupção sobre a terra’, foram
todas negadas. Novas audiências ocorreram
em 7 de fevereiro e 12 de abril.
‘Nas três sessões do julgamento que
ocorreram até agora, não foi apresentada qualquer evidência de delito – deixando ainda mais
óbvio que os prisioneiros estão sendo mantidos
somente por causa de sua crença religiosa’,
disse a Sra. Dugal.
‘Se a liberdade não for concedida imediatamente, pelo menos devem ser libertados
sob fiança. Medidas devem ser tomadas para
assegurar que seu julgamento seja rápido e
conduzido de forma justa, em concordância
com os padrões internacionais’, disse ela.
Condições carcerárias severas.
Sexta-feira marca o segundo aniversário
do encarceramento do grupo, e detalhes continuam a surgir a respeito das severas condições
em que eles estão sendo mantidos. Sabe-se,
por exemplo, que as duas mulheres e cinco
homens estão confinados em duas celas tão
pequenas, que lhes restringem adequado movimento ou descanso.
‘Eles não têm camas nem roupa de
cama’, disse a Sra. Dugal.
O lugar tem cheiro um rançoso, e só lhes
é permitido tomar ar fresco durante duas horas
a cada semana. Eles têm uma luz que se for
apagada durante o dia torna-se-lhes impossível enxergar qualquer coisa. O contato com
seus entes queridos é restrito a 10 minutos ao
telefone, uma vez por semana, ou visitas que
na maioria das vezes ocorrem por trás de uma
barreira de vidro’, disse a Sra. Dugal.
‘Condições tão desumanas mostram desconsideração aos princípios delineados nos acordos internacionais para o tratamento de prisioneiros, os quais estipulam que ninguém pode ser
submetido a tortura ou tratamento cruel, desumano ou degradante ou a punição’, disse ela.
‘Os pedidos dos próprios prisioneiros por
melhoras modestas nas suas condições permanecem não atendidos, e em consequência disso
a saúde deles está se deteriorando. Estas pessoas são inocentes e não há qualquer motivo para
fazê-los sofrer desse modo’, disse ela.
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De acordo com a jornalista Roxana Saberi – que por três semanas dividiu a cela com
as duas prisioneiras bahá’ís —, as mulheres
estão confinadas num espaço pequeno. ‘Elas
enrolam um cobertor para usar como travesseiro’, disse ela. ‘O chão é de cimento, coberto
apenas com um fino tapete marrom, e as prisioneiras frequentemente têm dores nas costas e machucaduras por dormirem sobre ele.
Quando eu estava com elas, permitiam-nos ir
a um pátio murado cimentado durante quatro
dias por semana por 20 ou 30 minutos’.
Ação internacional.
A Casa Universal de Justiça – corpo supremo da Fé Bahá’í – pediu à comunidade
mundial Bahá’í para realizar reuniões especiais de oração no mundo todo nesta sexta
feira, para lembrar os bahá’ís do Irã e todos os
seus compatriotas que de forma semelhante
estão sujeitos à opressão.
‘Nossos corações se entristecem em
contemplar a passagem de mais um ano em
que os sete antigos membros do Yarán permanecem aprisionados com acusações infundadas para as quais as autoridades não
têm quaisquer evidências’, escreveu a Casa
Universal de Justiça.
O aniversário do segundo ano, diz ela,
faz recordar as ‘variadas formas de opressão’
enfrentadas pela comunidade bahá’í do Irã,
incluindo ‘interrogatórios, detenções sumárias
e aprisionamentos, privação de meios de subsistência, destruição cruel de propriedades e
recusa de educação a estudantes bahá’ís’.
Uma demonstração coletiva de solidariedade para com os líderes bahá’ís aprisionados também foi pedido pela rede de direitos
humanos United4Iran. Eles pedem a simpatizantes do mundo todo que façam réplicas
das dimensões das celas da prisão de Evin
e documentem o próprio confinamento dentro do referido espaço. Fotografias e vídeos
serão então compartilhados na internet para
atrair a atenção da comunidade internacional
ao contínuo aprisionamento arbitrário que está
sendo suportado pelos sete.”
Era este o meu registro.
O SR. PAULO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. PAULO TEIXEIRA (PT – SP. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e
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Srs. Deputados, quero saudar os Srs. Bispos que estão
presentes em Brasília, por ocasião da 48ª Assembleia
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB,
cujo tema central é Discípulos e Servidores da Palavra
de Deus e a Missão da Igreja no Mundo.
A CNBB é uma destacada organização da sociedade civil, de caráter religioso e de incidência sociopolítico e pastoral, cujos resultados temos notório
conhecimento, haja vista suas campanhas de fraternidade que anualmente mobilizam o País com temas de
relevância e impacto social. A CNBB é uma das protagonistas do Movimento de Combate à Corrupção –
MCC, que propôs o projeto de lei de iniciativa popular
denominado Ficha Limpa.
Felicito todos os Srs. Bispos, em especial Dom
Geraldo Lyrio Rocha, Presidente da CNBB e Arcebispo
de Mariana; Dom Luís Soares Vieira, Vice-Presidente
da CNBB e arcebispo de Manaus; e Dom Dimas Lara
Barbosa, Secretário-Geral da CNBB e Bispo Auxiliar
do Rio de Janeiro.
Ao concluir, meus cumprimentos aos Srs. Bispos
e à CNBB pela realização da sua 48ª Assembleia Geral. Apresento os meus votos de um exitoso Congresso
Eucarístico Nacional, na sua 16ª edição, importante
evento para o féis da igreja Católica que terá início logo
após a conclusão da assembleia da CNBB, aqui em
Brasília, com a participação de milhares de delegados
e delegadas das paróquias, dioceses e pastorais da
Igreja no Brasil.
Muito obrigado.
O SR. GERALDO SIMÕES – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) ‑ Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. GERALDO SIMÕES (PT – BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é com
satisfação que registro a presença em Brasília da
competente Prefeita Ioná Queiroz, de um importante
município no baixo sul e que está andando de Ministério em Ministério em busca de recursos para seu
Município, como sempre faz. Camamu está em boas
mãos, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, com o objetivo de acompanhar as ações do
Governo Federal e defender interesses dos habitantes da região sul da Bahia, encarreguei minha assessoria de manter-me informado sobre a implantação
das agências do INSS.
As informações que recebi foram muito positivas.
Acostumado a ouvir a gritaria da Oposição, confesso
que fiquei meio preocupado com a implantação das
agências do INSS. Eles sempre batem na mesma te-
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cla: afirmam de forma categórica que o Governo não
se move.
Nada mais falso. Só na nossa região já temos
obras, contratadas e em execução, nos Municípios de
Belmonte, Ibicaraí, Ibirapitanga, Ibirataia, Prado, Santa
Cruz Cabrália, Ubaitaba, Itororó e talvez outras, das
quais não tenho informação. Algumas não mencionadas ainda estão em processo de doação do terreno
e aguardam a liberação de recursos orçamentários, o
que deve ocorrer ainda este ano.
Faremos todo o empenho junto ao Governo e ao
Congresso para que isso aconteça o mais rápido possível e a meta prevista pelo Ministério da Previdência
para implantação de agências do INSS seja alcançada.
Serão mais de 700 novas agências em todo o País.
Como podem ver, Srs. Parlamentares, a prioridade
social adotada pelo Governo Federal fica patente em
ações como essa. Agora só falta a Oposição começar
a protestar pelas obras que estão sendo executadas
e tentar colocar entraves a nossa atuação. Se fizer
isso, estará procedendo de forma irracional, e os mais
prejudicados serão os setores da população usuários
da Previdência Social, ou seja, os trabalhadores, os
aposentados e os pensionistas.
Vou torcer para que eles sejam compreensivos e
nos apoiem nesse esforço de multiplicar as agências
do INSS, contribuindo para a melhoria das condições
de vida da população brasileira.
Muito obrigado.
O SR. FERNANDO MARRONI – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) ‑ Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. FERNANDO MARRONI (PT – RS. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é inegável e reconhecido
por todos o quanto a agricultura familiar é importante
para o desenvolvimento social no campo e o que isso
representa para a cadeia produtiva brasileira. Afinal
de contas, 70% de tudo aquilo que vai para a mesa
de 190 milhões de brasileiros diariamente sai das pequenas propriedades.
Tão irrefutável quanto isso é reconhecer os avanços da agricultura nos últimos anos, mais especificamente na última década, a partir dos grandes investimentos feitos pelo Governo Federal no fortalecimento
da produção em pequenas propriedades. Historicamente comprometido com a defesa da agricultura familiar desde sua fundação, o Partido dos Trabalhadores faz jus a essa trajetória por meio do Governo do
Presidente Lula.
Mais uma prova de toda essa atenção destinada
pelo Brasil aos pequenos produtores foi dada ontem
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no anúncio do Plano Safra da Agricultura Familiar para
o biênio 2010-2011. O Presidente Lula confirmou aplicação de R$16 bilhões para atender demandas dos
agricultores como custeio, investimento e comercialização dos produtos que saem das suas terras. O valor anunciado ontem representa R$1 bilhão a mais do
que já havia sido destinado pelo Governo Federal no
biênio anterior.
Além desse substancial aumento de verbas para
o Plano Safra, também ficaram acertadas outras medidas igualmente importantes e de grande impacto para
os milhões de minifundiários brasileiros. Por exemplo:
o limite para financiamento de crédito para compra de
novas terras dobra de R$40 mil para R$80 mil; o teto
de financiamento do Programa Mais Alimento salta de
R$100 mil para R$130 mil; e o valor da receita para
enquadramento no PRONAF deixa de ser de R$110
mil e passa para R$220 mil. Isto sem contar que, a
partir deste próximo Plano Safra, 20% dos recursos
do Programa de Garantia de Preços Mínimos – PGPM
será destinado à agricultura familiar, o que representa
mais R$1 bilhão.
Já na próxima semana, o Presidente Lula vai
também assinar 2 importantes decretos de impacto
direto no campo. Um deles refere-se a mudanças no
Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária – SUASA. O outro estabelecerá critérios claros
para aprovação do manejo e averbação da reserva
legal em imóveis rurais.
Contudo, o Governo Federal também não se esqueceu das políticas sociais para quem vive da agricultura familiar. A partir de agora, o Plano Nacional
de Educação terá um novo capítulo, destinado especificamente ao campo. Enquanto isso, o Ministério da
Previdência Social também deverá confirmar a contratação de 500 médicos para atender aos trabalhadores
do campo.
Tudo isso que acabo de citar vai ao encontro de
uma ampla política pública de compromisso social.
Durante todo o seu mandato, o Presidente Lula tem
sido um batalhador pela promoção de justiça social
e redução das desigualdades regionais. E isso passa por essa atenção que deve ser dada ao pequeno
agricultor. Afinal de contas, as pequenas propriedades
são as grandes responsáveis por fazer da agricultura
brasileira uma das mais eficientes do mundo e modelo
de sustentabilidade. Por isso é essencial que se invista
cada vez mais nesse modelo, mantendo as famílias
no campo produzindo com qualidade e contando com
saneamento, educação e atendimento médico.
Somente com esse comprometimento do Governo Federal conseguiremos ser ainda mais fortes na
produção rural e fazer com que a grande potência que
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estamos nos tornando seja referência não apenas de
sucesso econômico e industrial, mas principalmente
de produção de alimentos e justiça social.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao ilustre Deputado Edinho Bez.
O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB – SC. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje pretendo
cumprimentar o jornalista e radialista Luiz Antônio
Brescianini, do jornal Folha do Vale, que relevantes
serviços tem prestado à região sul de Santa Catarina,
além de ser grande comunicador como radialista da
Rádio Verde Vale.
Tenho acompanhado as informações prestadas
pelo jornal. Recentemente li um relato sobre jovem aluno do Colégio Dom Joaquim, de Braço do Norte, que
tem problemas e agrediu a diretora do colégio.
Quando se ouvem noticias semelhantes, em
outras cidades do País, parece que a coisa não nos
atinge, mas quando acontece em nossa própria região
o assunto toma outra dimensão. Parece uma coisa
simples, mas não é, pois é um total desrespeito com
a educadora, além de um alerta trágico.
Fatos como esse alertam cada vez mais para a
situação dramática da falta de estrutura familiar. É um
jovem, uma criança que age como se fosse um ato
isolado, mas não é. Ele pode ser recuperado? Pode
sim, mas com uma dinâmica diferente. A didática tem
que ser outra.
O Poder Público e o Ministério Público são de
fundamental importância na busca de alternativas, iniciando pela prevenção. A sociedade não pode conviver
com isso sem reagir, sem tomar uma posição, uma atitude. E não é somente por ter sido relatado pelo jornal.
O fato é importante e este deve ser equacionado.
Outro assunto que me chamou atenção ao ler o
jornal Folha do Vale foi a publicação de uma foto quando da inauguração da Ponte do Rio Braço do Norte,
com a presença de inúmeras lideranças da época – o
Governador Celso Ramos, o Prefeito de Braço do Norte, Dorvalino Locks, e os Deputados Estaduais Lauro
Locks e Frederico Kuerten, entre outras importantes
autoridades que prestigiaram o evento.
Lembro-me de que, no espaço Cantinho da Saudade, estava acompanhado de meu querido e saudoso filho Edson Bez de Oliveira Filho. Logo após o ato
de inauguração, nós nos dirigimos até a Rádio Verde
Vale, onde concedi entrevista ao Luiz Antônio, sob o
olhar atento de meu querido acompanhante.
Registro isso porque a vida nos reserva surpresas e traz de volta algumas coisas boas e outras nem
tanto assim, para marcar a passagem daqueles que
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amamos e nos lembrar o desafio de que não podemos
parar diante de qualquer que seja o obstáculo.
Parabenizo o jornalista Luiz Antônio Brescianini
pela coluna no jornal Folha do Vale, que vem trazendo
mensagens e fotos relembrando as nossas memórias.
Parabenizo também o Fernando e toda a equipe do
jornal.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Passamos agora ao período do Pequeno Expediente em
que cada orador falará por 5 minutos.
Concedo a palavra ao ilustre Deputado Luiz Alberto, do PT da Bahia. S.Exa. dispõe de 5 minutos na
tribuna.
O SR. LUIZ ALBERTO (PT – BA. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
Brasil hoje completa 122 anos da Abolição da Escravidão, dia em que foi sancionada a Lei Áurea, chamada
Lei Imperial nº 3.353, de 13 de maio de 1888.
Hoje é um dia de combate à opressão, ao racismo
e à violência vivenciada pela população negra brasileira. É o dia em que vamos saudar heróis e heroínas,
como o grande líder negro Zumbi dos Palmares, que
distante dos olhares e assinaturas da Princesa Isabel
lutaram e resistiram para garantir a liberdade de um
povo. Em caso recente, o Presidente Lula homenageou um grande herói deste País, João Cândido, e
esta Casa o reconheceu, anistiando-o. Hoje seu nome
está cravado num navio petroleiro da frota da Marinha
brasileira.
Nesta data, vale relembrar fatos históricos que
mudaram o cenário da escravidão no Brasil, que não
foram contados nos livros de história. Após 4 séculos
de escravidão, sequestros de africanos e africanas
de diversos países do continente africano, é chegado,
em 1850 o fim do tráfico negreiro. Entramos em um
processo, quase inevitável, de fim do trabalho escravo
no País, influenciado em grande escala pela pressão
internacional, especialmente da Inglaterra, e por milhares de revoltas escravas neste País, quilombos e,
mais tarde, por grupos abolicionistas.
Quero lembrar que nosso País foi o último a abolir
o trabalho escravo, não por questões humanas, e sim
para fortalecer os interesses do cenário internacional,
as modificações econômicas dos países independentes,
em busca de fortalecimento dos mercados internos e da
abolição de formas pré-capitalistas de economia, que
só poderiam ser levadas a cabo pelo trabalho livre. O
Estado teoricamente desinstitucionaliza a escravidão,
abolindo massas de homens e mulheres negras de uma
relação de trabalho escravo, que perde amparo legal,
o apoio do Estado, e passa a ser criminalizado.

20372

Sexta-feira 14

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Ao analisarmos o aspecto político, verificamos
que, após a abolição, os negros e as negras escravizados deste País vivenciaram um total descaso por parte
do Estado brasileiro, que se beneficiou de quase 350
anos de escravidão. Hoje somos a oitava economia do
planeta, mas devemos lembrar que, dos 510 anos de
nossa história, 350 foram da experiência do escravismo,
o que comprometeu o País com uma enorme dívida
com os descendentes de africanos e africanas.
Ao olharmos a história, podemos afirmar que
todos os países que violentaram seu povo tiveram de
ressarcir suas vítimas, a exemplo, do ocorrido na 2ª
Guerra Mundial, em que não só a Alemanha teve de
arcar em parte com as atrocidades cometidas contra
o povo judeu, mas também setores da comunidade
internacional mobilizaram-se na construção do Estado de Israel. É inegável que o Estado brasileiro, 122
anos depois, não assumiu a dívida histórica com a
população negra.
Para fazer um paralelo, vamos lembrar-nos dos
Estados Unidos. Apesar das leis segregacionistas que
imperavam após o fim da escravidão, havia uma preocupação do Estado norte-americano com a educação
e o desenvolvimento da comunidade negra local, enquanto no Brasil uma das primeiras leis criadas após
o fim da escravidão autorizava a prender qualquer cidadão que estivesse vagando.
O Estado brasileiro financiava a vinda de trabalhadores europeus para substituir a mão de obra negra, que não foi aproveitada quando não pôde mais ser
escravizada. Documentações foram queimadas sobre
negros escravizados, para impedir qualquer tipo de reivindicação por 4 séculos de trabalhos escravizados.
Atualmente, as manifestações provocadas pelo
histórico escravocrata tencionam diversos setores, por
exemplo, o da segurança pública. De acordo com estatísticas, a probabilidade de um jovem negro na faixa dos
17 aos 24 anos morrer em consequência da violência
urbana está acima da casa dos 100%, superior à de
um jovem branco da mesma idade no Brasil.
Dados do Sistema Único de Saúde – SUS dão
conta de que, em 2 anos (2006-2007), 59.896 negros
foram assassinados. E é entre 10 e 24 anos a faixa
etária em que se constata a maior diferença entre o
número de homicídios de negros e de brancos.
Outro legado presente na conjuntura atual é a
reação de setores conservadores sociedade brasileira,
a exemplo da postura do partido Democratas – DEM
quando questiona no Supremo Tribunal Federal – STF
a constitucionalidade das cotas nas universidades e
também ingressa no STF com a ADIN nº 3.239, que
alega a inconstitucionalidade do Decreto nº 4.887, de
2003, que garante a titulação das terras de quilombos
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no Brasil. Um movimento que vai derrotar a única possibilidade de as comunidades quilombolas do País terem
direito às terras. Assim como o DEM, outros partidos
de Direita e conservadores vão na mão da história.
Por isso, hoje, além de reafirmar a importância da
história negra brasileira e saudar a memória de todos
os africanos que foram arrancados de África, gostaria
de parabenizar os setores do movimento social negro
do Brasil, por toda a luta que vêm travando ao longo
desses 122 anos de resistência para garantir políticas
como as de ações afirmativas, melhores condições
de trabalho, educação, saúde e principalmente segurança pública para a população negra brasileira, que
construiu este solo.
O Brasil, hoje, debate políticas públicas para a
população negra, principalmente a partir do Governo
Lula, quando a política de ação afirmativa, notadamente nas áreas das universidades públicas federais
e estaduais, com o advento das cotas, foi questionada
pelos conservadores deste País.
Aqui no Congresso Nacional, o DEM, partido
que mais milita contra essas políticas de inclusão da
população negra neste País, foi ao Supremo Tribunal
Federal, que recentemente realizou, durante 3 dias,
audiências públicas, para ouvir opiniões de setores
expressivos da sociedade, militantes do movimento
negro, academia e pesquisadores, e que, com certeza
absoluta, Sr. Presidente, influenciaram os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, que irão tomar uma decisão
em relação à constitucionalidade das cotas.
Esse mesmo DEM, partido de Direita, conservador, bateu novamente à porta do Supremo Tribunal
Federal, para questionar o Decreto nº 4.887, de 2003,
do Presidente da República, que estabeleceu um marco legal, garantindo as políticas para as comunidades
quilombolas do nosso País: direito à terra, direito às
políticas públicas, acesso à habitação, saúde, educação. O Ministro Peluso, do Supremo Tribunal Federal,
que é o Relator dessa ADIN, pediu pressa para incluíla na pauta de julgamentos daquele Tribunal.
Estamos aqui registrando que o Brasil tem uma
dívida muito grande com a população negra, e o Supremo Tribunal Federal tem de estar antenado com as
reivindicações da sociedade. A população negra neste
País, Sr. Presidente, segundo o IBGE, hoje perfaz mais
de 50% da população brasileira. É uma população expressiva; no entanto, ainda carece de representatividade na política e na economia.
Portanto, esta Casa, de alguma forma, cumpriu o
seu papel, aprovando na Comissão Especial o Estatuto
da Igualdade Racial, que está sendo questionado por
setores conservadores do Congresso Nacional.
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Há um Senador, Demostenes Torres, de Goiás,
que tem tomado atitudes de desequilíbrio emocional
que revelam a sua posição ideológica racista. S.Exa.
chegou ao ponto de considerar – e disse isso publicamente – que a culpa da escravidão contra os negros
neste País era do próprio povo negro. Declarou, inclusive, que os casos de estupro no período da escravidão
eram uma atitude concedida pelas mulheres negras
que vivenciaram o processo escravizador.
Sr. Presidente, sei que não é fácil sensibilizar
alguns setores desta Casa, mas acredito que o movimento negro brasileiro, o movimento social que compreende que a luta de combate contra o racismo é
fundamental para construir e consolidar a democracia
no nosso País, vencerá.
Viva Zumbi! Viva João Cândido! Viva o Governo
do Presidente Lula! (Muito bem. Apoiado. Palmas.)
O SR. CHICO ALENCAR – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados e todos e todas que assistem a esta
sessão ou nela trabalham, a empresa do ex-Vice-Governador Paulo Octávio, acusado de se beneficiar do
esquema de propinas do Democratas no Distrito Federal, pede na Justiça indenização de militante do Movimento Fora Arruda e Toda Máfia pela suposta quebra
de 2 vasos de decoração, durante protesto em frente
ao stand de vendas na Asa Norte, aqui em Brasília.
O Movimento Fora Arruda manifestou-se contra a
corrupção no Distrito Federal e questionou a construção
do bairro Noroeste, autorizada pelo Plano Diretor de
Ordenamento Territorial (PDOT) do DF. Segundo denúncia do ex-Secretário de Relações Institucionais do
Governo do Distrito Federal Durval Barbosa, o PDOT
foi aprovado graças a propinas pagas ao Governo por
empresas interessadas e repassadas aos Deputados
Distritais.
Durante um dos atos do Movimento Fora Arruda,
em fevereiro deste ano, 2 vasos de decoração teriam
sido quebrados. Agora a empresa demanda na Justiça a publicação de um pedido de desculpas em jornal
de grande circulação e R$10 mil de indenização do
estudante David Almeida, escolhido como bode expiatório.
Para além do absurdo da ação judicial em si,
típica da intenção criminalizadora dos movimentos
sociais, o que justificaria um valor tão elevado? Tratase de uma cerâmica da dinastia chinesa Ming ou da
civilização helênica?
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Paulo Octávio declarou ao jornal Folha de S.Paulo,
segundo publicação de 8 de maio, que desconhece a
ação. Estranho. Uma empresa construída lado a lado
à trajetória política do proprietário entra na Justiça,
em processo claramente político, e seu dono sequer é
avisado? Paulo Octávio renunciou também à sua vida
como dirigente empresarial?
Se a intenção é restituir patrimônio, que o Judiciário priorize o patrimônio público. Mais importante do que 1 ou 2 vasos de decoração supostamente
danificados são os milhões desviados pelo esquema
Arruda-DEM e aliados e até hoje não restituídos aos
cofres públicos.
Mas quero, Sr. Presidente, destacar o 13 de
maio.
Há 122 anos, a Lei Áurea foi sancionada no Brasil pela Princesa Isabel, depois de muita luta dos quilombolas – como destacou aqui o nobre Deputado e
lutador da causa negra e brasileira, Luiz Alberto – e
também dos abolicionistas.
Princesa Isabel, destaque-se, tinha simpatia pela
causa abolicionista. Ela tinha boas relações com José
do Patrocínio, Joaquim Nabuco e apoiava, inclusive,
o Quilombo das Camélias, no Leblon, Rio de Janeiro,
mas fazia parte de um Império escravocrata. E esse
gesto da abolição da escravatura significou também o
enfraquecimento do próprio Império.
Muitos dos seus apoiadores, os fazendeiros,
passaram a exigir a República, por oportunismo, com
indenização. Indenizados têm que ser, até hoje, do
ponto de vista social e político, os afrodescendentes,
que ainda lutam por ter todos os seus plenos direitos
reconhecidos na sociedade brasileira.
Agradeço a atenção.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao ilustre Deputado Átila Lins. S.Exa.
dispõe de 5 minutos na tribuna.
O SR. ÁTILA LINS (Bloco/PMDB – AM. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
todos nós estamos já há algum tempo num amplo debate
a respeito da questão da PEC nº 300, de 2008, que trata
do piso salarial dos policiais militares, civis e bombeiros militares.
A cada dia todos nós buscamos uma fórmula capaz de desobstruir a votação da PEC nº 300/08, que já
teve o seu primeiro turno praticamente concluído, faltando apenas deliberar sobre alguns destaques. Mas,
lamentavelmente, em função de esquemas políticos
não muito recomendáveis, essa PEC está aí paralisada,
sem que o seu curso normal esteja em andamento.
A cada momento em que se apresentam sugestões e alternativas para desobstruirmos esse caminho
e fazer com que estabeleçamos o mais rapidamente
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possível o piso salarial dos policiais militares, civis e
bombeiros militares, ficamos todos satisfeitos.
Ontem, Sr. Presidente, na discussão da CPI da
Violência Urbana, o Relator dessa CPI, Deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, apresentou
sugestão no sentido de que taxássemos as bebidas
alcóolicas, a fim de que pudéssemos obter os recursos
necessários para enfrentar a questão do piso salarial
que deverá ser criado e estabelecido para a segurança pública do País.
Sr. Presidente, vejo isso com muita simpatia,
até porque todos nós estamos na mesma direção,
procurando os mesmos caminhos, as mesmas alternativas, a fim de que possamos, criando esse clima
favorável, fazer com que o Presidente Michel Temer,
que tem assegurado reiteradamente que vai chegar o
momento em que, se não houver acordo, colocará a
matéria em pauta, para que essa PEC tenha sua votação concluída… De forma que todos nós queremos
que essa votação seja concluída, que o segundo turno
seja feito e que essa proposta vá ao Senado para que
possamos tonar realidade uma velha aspiração, um
velho anseio daqueles que fazem segurança pública
no Brasil e que precisam ter ganhos satisfatórios para
poderem se desincumbir bem de suas árduas tarefas
de fazer a segurança pública da sociedade.
Quero também, Sr. Presidente, registrar aqui que
ontem, na cidade de Lábrea, no interior do Estado do
Amazonas, na região do Rio Purus, houve um encontro importante entre representantes da Presidência da
República, do Instituto Chico Mendes, da CTNBio e do
Governo do Estado, que se reuniram com as autoridades locais do Município de Lábrea, como o Prefeito
Gean Barros, o Presidente da Câmara, Evaldo Gomes,
e representantes de trabalhadores e empresários. Tal
encontro buscou uma fórmula para se fazer uma distensão de procedimento acontecido anteriormente, em
que a CTNBio foi a Lábrea e começou a fazer invasões
em domicílios, numa busca e apreensão que causou
uma celeuma muito grande naquela comunidade. Para
essa atitude, alegou-se que havia descumprimento da
legislação ambiental, de forma que isso criou um clima
ruim na cidade de Lábrea.
Ontem, o Governador Omar Aziz determinou que
também fossem representantes do Estado para essa
reunião, buscando distensionar o clima e ao mesmo
tempo procurando fazer o que a população deseja,
os segmentos da sociedade de lá e também os segmentos do comércio, de movelarias, de pescadores,
aqueles que vivem em função desse tipo de trabalho.
O Governador determinou que encontrássemos caminhos capazes de fazer com que a sociedade pudesse
ter mais tranquilidade, e esses segmentos pudessem
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continuar atuando de forma a ter condições de proporcionar o sustento das suas famílias, com geração de
emprego e renda.
Fico muito satisfeito em saber que nesse encontro
em Lábrea houve muitos avanços. Nós esperamos que
muito brevemente soluções adequadas sejam oferecidas para que, de uma vez por todas, acabemos com
esses problemas gerados no Município.
Por fim, Sr. Presidente, quero dirigir um apelo à
Presidenta da Caixa Econômica Federal, Dra. Maria
Fernanda, para que ela determine a implantação de
agências da Caixa Econômica no interior do Estado do
Amazonas ou até mesmo postos de atendimento.
O Município de Boca do Acre, por exemplo, na
fronteira com o Estado do Acre, está enfrentando uma
situação de calamidade. O Vereador João Souza, da
Câmara Municipal daquela Cidade, encaminhou expediente reclamando que, em Boca do Acre, como não
existe uma agência da Caixa nem um posto de atendimento, todas as pessoas que recebem bolsa-família ou
o recurso destinado aos pescadores, o seguro-defeso,
são obrigadas a ir a Rio Branco, no Estado do Acre,
porque na sede do Município não existe agência da
Caixa.
Portanto, é preciso que ou a Caixa instale uma
agência no interior do Amazonas ou faça uma parceria com o Banco do Brasil, com o Banco da Amazônia
ou até mesmo com o BRADESCO, a fim de minimizar
esse problema e resolver da melhor forma a situação
desses beneficiários.
Muito obrigado.
O SR. PEDRO WILSON (PT – GO. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
queremos saudar, nesta quinta-feira, 13 de maio, dia
da Abolição da Escravatura, os representantes e organizadores da 13ª Marcha a Brasília em Defesa dos
Municípios, que será realizada na próxima semana,
entre os dias 18 e 20 de maio, com a participação de
Prefeitos de todo o Brasil, coordenados pela Confederação Nacional de Municípios, do Presidente Paulo
Ziulkoski; da Frente de Mobilização Municipalista, do
Prefeito de Quirinópolis, Gilmar Alves da Silva; e da Associação Goiana de Municípios, do Presidente Abelardo
Vaz Filho, de Inhumas; do Prefeito de Goiânia, Paulo
Garcia; do Prefeito de Anápolis, Antonio Gomide; do
Prefeito de Ceres, Edmário de Castro, e sua Vice Maria
Inês. Convido toda a bancada para a para a tradicional reunião dos Prefeitos goianos com os Deputados
e Senadores de nosso Estado.
Mais uma vez, o Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva vai receber essa tradicional Marcha, participando da cerimônia de encerramento do evento oficial,
porque estará em viagem internacional nos dias da
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chegada dos Prefeitos a Brasília. Mas já garantiu que
no retorno atende os Prefeitos brasileiros e goianos,
como tem feito todos os anos, desde que assumiu o
primeiro mandato. Aliás, Lula foi o primeiro Presidente
a participar da Marcha, em 2003, quando eu ainda era
Prefeito de Goiânia.
Além da participação do Presidente Lula na cerimônia de encerramento, a Marcha terá este ano um diferencial, a presença dos pré-candidatos à Presidência
da República. A candidata do PT, a ex-Ministra Dilma
Rousseff, vai ouvir os Prefeitos. E nós teremos, aqui
no plenário da Câmara dos Deputados, em sessão
transformada em Comissão Geral, os debates sobre
os temas que eles trazem.
Queremos debater e apoiar os manifestantes na
discussão de temas importantes como a redefinição
do pacto federativo, a discussão sobre a distribuição
dos royalties do pré-sal, a Lei de Licitações, a regulamentação da Emenda Constitucional 29, da saúde, a
reposição das perdas do FPM e, por fim, a premiação
dos melhores colocados no Índice de Responsabilidade Fiscal.
Saudamos e pedimos passagem para a Confederação Nacional de Municípios, do Presidente Paulo
Ziulkoski, para a Frente de Mobilização Municipalista
e para a Associação Goiana de Municípios, a todos os
Prefeitos de Goiás, do Centro-Oeste e do Brasil.
Viva a 13ª Marcha a Brasília!
Viva o Brasil!
Confira os destaques da programação.
Na terça-feira, 18 de maio, depois da abertura
oficial, o plenário abre espaço para discussões sobre matérias que tramitam no Congresso Nacional e
geram impacto direto nos municípios. À tarde, acontecem informes e debates sobre temas de interesse
dos gestores municipais e um fórum de Vereadores e
outro de Vice‑Prefeitos.
Haverá 3 oficinas temáticas: Saúde, Educação
e Finanças, e a entrega do prêmio aos melhores colocados no Índice de Responsabilidade Fiscal, Social
e de Gestão (IRFS) encerram o primeiro dia de atividades.
Na quarta-feira, 19 de maio, convidados pela
CNM, os pré-candidatos à Presidência da República devem marcar presença na 13ª Marcha a Brasília
durante a manhã. À tarde, o plenário da Câmara dos
Deputados será palco da Comissão Geral para debater o financiamento da saúde, previsto pelo PLP nº
306/2008. E reuniões com as bancadas parlamentares
encerram o segundo dia.
Na quinta-feira, 20 de maio, pela manhã, está
previsto lançamento do grupo de trabalho da CNM
para a construção de uma proposta de redefinição do
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pacto federativo. Às 10h, ao lado de Lula, o Presidente
da CNM, Paulo Ziulkoski, encerra mais uma edição do
maior encontro municipalista da América Latina.
Hoje recebemos o Prefeito e Vereadores de Campestre, o Vereador Valdivino Barbosa, de Trindade, assessores, professores, o vigário da cidade de Trindade,
onde há a maior romaria do Brasil, Pe. Marco Aurélio,
e lideranças do Município de Cavalcante que vão trabalhar na área da saúde.
Na próxima semana, vai haver este grande encontro: milhares de Prefeitos virão a Brasília. O Presidente
Lula, a Ministra Dilma e todo o Ministério sempre receberam bem os Prefeitos e as Prefeitas, diferentemente
do Governo anterior, que mandava cachorro – a calça
do Senador Eduardo Suplicy chegou a ser rasgada.
Vamos, na Marcha, fazer toda uma luta em favor dos
municípios brasileiros.
Por isso, a nossa saudação. Que esse grande
encontro traga mais condições para que o Pacto Federativo leve mais desenvolvimento a cada cidade.
Prefeitos e Prefeitas precisam de participação orçamentária para que haja mais renda na vida dos municípios, seja grande, seja pequeno. Do dia 18 ao dia
20 de maio, será realizada ampla discussão com os
Prefeitos sobre saúde e educação, com a presença
do Presidente Lula.
É importante, Sr. Presidente, todos os Prefeitos
estarem aqui. Ontem a Caixa Econômica começou a
discutir o PAC 2 dos municípios. Discutiu ontem com
os técnicos e dirigentes de municípios com mais de 70
mil habitantes e discutirá na próxima semana com os
dos municípios com 50 mil a 70 mil habitantes. Depois,
no começo de junho, o Governo brasileiro, através da
Caixa, vai discutir os projetos para o PAC 2, que alavanca cada vez mais o desenvolvimento do Brasil. Já
não se fala em desenvolvimento de 5%, mas de 7% ou
7,5%. É o Brasil crescendo, gerando emprego e renda.
É o Brasil que todos nós queremos.
Por isso, a nossa saudação, mais uma vez, à
CNM, à ABM, à Frente Nacional dos Prefeitos, às associações regionais de Prefeituras, ao Presidente Lula
e à ex‑Ministra Dilma, que sempre deu apoio para que
o município estivesse presente na realidade do desenvolvimento da Amazônia, da caatinga, do cerrado, do
sertão, do pampa, da Mata Atlântica, do Pantanal, da
zona costeira e de todo o Brasil, que quer, cada vez
mais, seja no mar, seja no sertão, desenvolvimento
para todo o povo brasileiro.
Por isso, parabéns, Lula e Dilma! Vamos para a
frente!
Para finalizar, Sr. Presidente, eu gostaria de saudar o Deputado Dr. Ubiali, um dos heróis na luta pelo
Projeto Banda Larga, bem como o Deputado Paulo
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Henrique Lustosa. Esse trabalho de 4 anos ouviu milhares de pessoas, e o pessoal não quer. Só pode ser
uma coisa: a Oposição não quer banda larga porque
quer, mais uma vez, privatizar a área da comunicação
no Brasil. Privatizaram a telefonia; querem privatizar
a Internet.
Banda larga já, para todos os 60 municípios brasileiros!
Parabéns, Deputado Dr. Ubiali! Vamos aprovar,
na próxima semana, a banda larga para o Nordeste, a
Amazônia, o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul.
Mais uma vez, vamos pressionar o Senado: présal para toda cidade brasileira; o petróleo é do Brasil.
Custeamos o petróleo, os municípios têm de participar
dos royalties, dessa distribuição.
E parabéns, Lula, pelo lançamento do PAC 2,
para que toda cidade com projetos na Caixa Econômica tenha melhor desenvolvimento.
Saudamos João Coser, da Frente Nacional de
Prefeitos, e também a Associação Brasileira de Municípios.
Viva a liberdade! Viva a democracia! Viva a cidadania com Lula e Dilma no Brasil do século XXI.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quando
se fala em concurso público, todos sabem da dificuldade enfrentada para se obter êxito com a tão sonhada
aprovação. Restrições, renúncias, dedicação integral,
ansiedade são algumas das sensações experimentadas
pelos candidatos. E, no atual concurso para agente da
Polícia Federal, não podia ter sido diferente. Foram quase 65 mil candidatos inscritos para apenas 200 vagas,
uma verdadeira guerra deflagrada, cuja concorrência,
registrem os senhores, ultrapassou em até 7 vezes a
do vestibular para Medicina da USP.
Tão difícil quanto superar as provas objetiva e
subjetiva foi superar os índices do Teste de Avaliação
Física desse certame, considerado, de longe, o mais
rigoroso da história da Polícia Federal, com índices superiores aos exigidos pela Marinha, Polícia Rodoviária
Federal, PM, Bombeiros, Polícia Civil, dentre outros.
Superado o referido teste, o candidato deveria
ainda ser aprovado em testes psicológicos, realizados
em 3 etapas e dias distintos; testes toxicológicos, de
ampla janela de detecção (o material colhido é remetido para análise nos EUA); uma investigação social,
promovida pela própria Polícia Federal; sem contar uma
interminável bateria de exames médicos.
Além do rigor, é de se ressaltar que todos os
exames realizados ocorreram às expensas do próprio
candidato, envolvendo gastos de valores consideráveis, que ultrapassaram a faixa de 2 mil reais para
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cada. Ademais, em particular, a todos os candidatos
aprovados foi solicitada também a compra do enxoval
para participarem do curso de formação, cujo valor
médio girou em torno de 1.500 reais, também para
cada um deles.
Nessa categoria de “sobreviventes” ao concurso,
Sras. e Srs. Parlamentares, de candidatos aprovados
em todas as fases do certame, estão compreendidos
os atuais 74 candidatos remanescentes, ainda não convocados para o curso de formação da carreira. E em
busca dessa certeza de convocação, esses candidatos
constituíram a Comissão Nacional dos Aprovados na
Polícia Federal, que tem trabalhado arduamente para
garantir a convocação desse segmento de aprovados
no concurso para também participarem do treinamento
na Academia Nacional de Polícia, onde é ministrado o
curso de formação da carreira.
Com determinação e afinco, esses verdadeiros
heróis conseguiram o apoio político da própria Presidência da República, do Ministro da Justiça, além de
outras autoridades políticas estaduais, da Federação
Nacional dos Policiais Federais – FENAPEF, dos sindicatos regionais de diversas regiões, entre outros.
Dentre importantes conquistas, cita-se o reconhecimento da legitimidade e relevância desses candidatos
com a aprovação do primeiro requerimento do ano de
2010, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, subscrito pelos Senadores Aloizio Mercadante, do
PT de São Paulo, e Romero Jucá, Líder do Governo,
em que suscitaram ser altamente recomendável ao
Estado o aproveitamento desses aprovados no certame, inclusive para que não haja a necessidade de se
abrirem novos concursos, com significativo desgaste
dos recursos públicos envolvidos nessa seleção.
Cabe ressaltar, Srs. Deputados, que no histórico do Departamento de Polícia Federal, verificamos
que, em concursos anteriores para o cargo de agente de Polícia Federal, sempre convocaram todos os
candidatos aprovados em todas as fases. E não seria
razoável admitir outra forma, visto o rigor do certame,
a expressiva qualidade dos aprovados, os grandes
gastos públicos vertidos na realização do concurso e,
principalmente, o altíssimo número de cargos vacantes de agente de Policia Federal, que hoje supera a
marca declarada pelo próprio órgão de mais de 1.700
vagas prontas para nomeação.
No entanto, Sr. Presidente, por curioso que nos
possa nos parecer, essa convocação de aprovados
encontra forte obstáculo em setores relevantes da
própria Polícia Federal. E, segundo o próprio DiretorGeral do órgão, o Dr. Luiz Fernando Corrêa, apesar
da grave carência de servidores policiais e de haver
candidatos aprovados aguardando convocação, o ideal
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é abrir novo concurso imediatamente ao vencimento
do atual, pasmem os senhores, ainda que com a inutilização desse segmento de aprovados.
Ora, com todo o respeito ao Diretor-Geral da
Polícia Federal, não se mostra eficiente, razoável, proporcional e moralmente legítimo a reserva de vagas
que poderiam ser providas de imediato apenas para
justificar a abertura de novos concursos, com consequências desastrosas para o Erário Federal. Pelo que
consta dos editais, os gastos com o concurso referemse à elaboração das provas objetivas e subjetivas, à
realização dos exames psicológicos, aos exames médicos, e aos exames toxicológicos, além de avaliações
no Teste de Avaliação Física e da investigação de vida
pregressa, o que gerou para os cofres públicos a despesa de R$2.676.758,00, nos termos do Extrato de
Dispensa de Licitação – DPF, publicado no DOU em
20 de julho de 2009.
Dividindo-se esse numerário pela seleção de 274
candidatos habilitados no concurso, obtém-se como
resultado o investimento da União com cerca de quase 9. reais para cada um deles, o que representa um
total de 725.200 reais em recursos públicos federais
investidos na seleção desse contingente ainda não
convocado.
Em suma, Sr. Presidente, mesmo com cerca de
1.800 vagas a serem preenchidas do cargo de agente
de Polícia Federal, com candidatos habilitados aguardando essa convocação, a União prefere jogar no
lixo, por ato do Diretor da Polícia Federal, a quantia
de 725.200 reais em recursos públicos, inicialmente
destinados ao aproveitamento desses aprovados no
concurso. Esse comportamento é passível, com a devida vênia, ouso dizer, de responsabilização até mesmo
por improbidade administrativa, pela negligente gestão
do patrimônio público.
Aliás, decisão judicial em ação popular sobre o
concurso da Polícia Federal de 1993, decisão essa
que repercutiu no próprio concurso realizado pelo Diretor da Polícia Federal, Luiz Fernando Corrêa, fora
estabelecido que: “O Estado tem não só o direito, mas
verdadeiro dever de aproveitar candidatos aprovados
em concurso público, pois despendeu valores na realização do certame (...) mostrando-se danoso aos cofres
públicos procedimento diverso. Caso existam cargos
vagos dentro do prazo de validade de um concurso,
eles devem ser providos, mesmo que excedam o previsto no Edital. É que devem ser homenageados os
princípios da eficiência e economicidade, sendo descabido realizar outro concurso público para provimento de cargos vagos, quando ainda existem aprovados
do certame anterior, cujo prazo de validade ainda não
expirou. Seria dispendioso à Administração Pública,
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e aos cofres públicos, realizar novo concurso desnecessariamente, além do que desbordaria dos limites
da razoabilidade” – ação popular.
Necessário registrar, ainda, Sr. Presidente, que
esses candidatos serão lotados no policiamento estratégico das fronteiras e da Amazônia Legal, que, pela
precariedade e até mesmo a inexistência de policiamento, constitui-se porta de entrada de armamentos,
munições e entorpecentes, fazendo com que o contrabando, o tráfico de drogas e armas, e as quadrilhas, de
maneira significativa, agravem o problema da violência
e de inúmeras outras mazelas sociais, notadamente
nos grandes centros urbanos.
No ensejo deste pronunciamento, Sras. e Srs.
Deputados, cito as palavras de um dos candidatos
aprovados, nos seguintes termos: “O concurso para
a Polícia Federal é diferente de todos os outros: tem
que ter vocação. Não é qualquer um que consegue se
afastar da família e amigos e ir morar nas regiões mais
distantes e menos estruturadas do País. Tem que gostar
da atividade policial, tem que estar no sangue. Todos
nós, que estamos à frente do movimento, temos um
sonho a ser realizado, o sonho de servir ao nosso país
através de um órgão que tanto nos orgulha, o Departamento de Polícia Federal. E só nós sabemos o quanto
foi difícil chegar até aqui”, diz o candidato Frederico
Augusto, de Campina Grande, Paraíba.
Portanto, senhores e senhoras do Parlamento,
considerando o apoio já conquistado através das diversas autoridades, incluindo nesse rol o Exmo. Sr.
Ministro da Justiça, chefe máximo da Polícia Federal,
esperamos que essa infundada resistência por parte
do Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal
de fato não se perpetue, fazendo com que candidatos
legitimamente aprovados no concurso para agente de
Polícia Federal sejam agora sumariamente eliminados,
como se nada representassem para os interesses da
segurança pública federal nas áreas de fronteira e da
Amazônia.
Estivemos na Casa Civil, com o Chefe de Gabinete. Ontem mesmo uma comissão esteve com o DiretorGeral da Polícia Federal para fazer com que esses 74
agentes sejam aprovados. Vamos gastar muito mais
fazendo outro concurso.
Esses candidatos estão preparados, sim, tiraram
excelentes notas. É necessário que agora sejam chamados para fazer o curso na Academia e que depois
possam ir trabalhar nessas regiões que necessitam,
sim, de muita gente.
Tenho certeza de que o bom senso prevalecerá
e os 74 agentes da Polícia Federal serão chamados
para fazer o curso na Academia Nacional de Polícia
e, depois, para trabalhar nas fronteiras, principalmen-
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te na Amazônia, no Mato Grosso, no Mato Grosso do
Sul, enfim, naquela região toda, que tem escassez
de policiais.
Manifesto minha solidariedade a essa causa.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAES DE LIRA (Bloco/PTC – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Jornal da Câmara
noticia que o Deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio
Grande do Sul, Relator da Comissão Parlamentar de
Inquérito da Violência Urbana, vai propor no relatório
final a sobretaxação de bebidas alcoólicas para financiar o pagamento do diferencial necessário à aprovação do piso salarial nacional dos policiais militares e
bombeiros militares – de que trata a PEC nº 300, de
2008 – até que o fundo federal seja constituído. É uma
iniciativa interessante.
O Deputado Paulo Pimenta, como Relator, e a
Presidente da Comissão realizaram ontem uma audiência pública para ouvir representantes dos policiais
militares, e ouvi-los exatamente sobre a PEC nº 300,
o piso salarial. Estavam lá também agentes penitenciários, que lutam pela conversão de sua carreira em
polícia, nos termos da PEC nº 308, de 2004.
Por que será que a CPI da Violência Urbana vai
por essa seara? Será que a questão da dignidade
material, da dignidade salarial do policial tem alguma
coisa a ver com a violência urbana? Certamente. Foi
muito correta a atitude da Presidência e da Relatoria
da CPI em marcar essa audiência pública e tentar encontrar um caminho. É uma sugestão que me parece
bastante viável, embora não seja necessária. Por que
é que tem a ver? Tem a ver com violência urbana,
porque, sem dúvida alguma, apesar de a melhoria de
vida que seria proporcionada pela aprovação da PEC
nº 300 atingir diretamente os interessados, os policiais
militares, civis e bombeiros, quem ganharia, em última
análise, e muito mais, seria a sociedade brasileira, os
cidadãos brasileiros, pois o policial, tendo pelo menos
uma vida material digna, podendo cuidar bem de sua
família e oferecer uma perspectiva de futuro a seus
filhos, teria condições de se dedicar integralmente à
sua profissão. Esta já é uma profissão de risco, com
preço de sangue, de vida.
Ainda na manhã de hoje, eu lhes trouxe o caso
de tombamento, no cumprimento do dever, de mais
um herói brasileiro, um herói do 46º Batalhão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, na Zona Sul da
capital, que pagou com a própria vida, até as últimas
consequências, cumprindo o juramento que proferiu
no primeiro dia em que ingressou na instituição, defendendo senhoras que eram vítimas de roubo em vias
públicas, senhoras, concidadãs, evidentemente, que
ele nem conhecia. No entanto, cumpriu o juramento
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que fez. Nós, no Brasil, ainda nos atrevemos, arrogamo-nos o direito de pagar a esses heróis, repito, um
salário de fome.
A iniciativa, portanto, é muito correta. Por que
as lideranças desta Casa promovem um processo de
travamento da votação da PEC nº 300?
Sras. e Srs. Deputados, V.Exas., que deram 393
votos, em primeiro turno, a esta matéria e aprovaram
o texto básico, como podem aceitar a imposição autoritária do Colégio de Líderes e como podem aceitar
a retirada de matéria da Ordem do Dia, de onde não
poderia ter saído, por força clara e expressa de disposição regimental? Trata-se de uma PEC em pleno
processo de votação.
Senhores telespectadores, não vou cansá-los com
pormenores técnicos, mas uma matéria em processo
de votação não pode ser excluída da Ordem do Dia,
tampouco pode ter paralisada ou engavetada sua votação. É isso o que está acontecendo com a PEC nº 300,
matéria de fundamental importância para o País.
É claro, podemos voltar ao terrorismo das cifras.
O Governo Federal disparou 52 bilhões de reais por
ano como custos; depois, quando demolimos da tribuna desta Casa essa cifra, o Governo mudou – aí caiu
para 17 bilhões. Não são 17 bilhões, mas, em termos
líquidos anuais, seriam, se o Governo Federal tivesse de arcar com 1.500 reais por pessoa, de todo este
dispositivo, o que não acontecerá, um desembolso
líquido de 10 bilhões de reais. isso significa sabem o
que, senhoras e senhores? Meio por cento do Orçamento da União, mas não acontecerá, porque Estados como São Paulo, apenas para exemplificar, meu
pujante São Paulo, que responde por um terço da riqueza nacional, tem condições de pagar o diferencial
com os próprios recursos, sem um centavo sequer do
fundo federal que será instituído para isso, e outros
Estados também terão.
Trata-se, portanto, de algo que não se sustenta.
Verifica-se aqui de tentativa ou proposta de resolver a
questão financeiramente. Não basta dinheiro novo ou
impostos novos; basta uma pequena rearticulação do
Orçamento da União, ainda que toda aquela quantia
fosse necessária para o Fundo Federal. Mas não será.
Esse orçamento é de 1 trilhão e 869 bilhões de reais
para melhorar substancialmente a segurança pública
do País, para melhorar substancialmente um dos 3
pilares do Estado brasileiro, que são educação, saúde e segurança pública. Isso pode ser feito. Isso está
ao alcance do Estado brasileiro. Isso está ao alcance
da economia brasileira, não por ter dinheiro novo ou
impostos novos, mas por fazer mero reajustamento e
reorganização do Orçamento da União.
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Sras. e Srs. Deputados, imponham a suas Lideranças que a PEC nº 300 volte à Ordem do Dia.
O SR. FERNANDO MARRONI (PT – RS. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero aqui fazer
um resgate sobre a atitude do programa do Governo do
Presidente Lula, sobre as funções do Estado e também
sobre as possibilidades que o Estado brasileiro teve no
passado, havia perdido, mas agora retoma.
Em primeiro lugar, foi objeto de debate político na
primeira eleição do Presidente Lula o setor elétrico. Hoje
vemos que o nosso País está preparado para enfrentar o salto de desenvolvimento econômico que todos
indicam que vamos viver nos próximos 5 ou 7 anos,
quando seremos a quinta economia do mundo. Depois
veio o debate sobre o petróleo e a bioenergia.
Em relação ao setor de petróleo, esta Casa, tendo
recebido do Executivo a proposta de criação da PETROSAL, a proposta de mudança no marco regulatório do
petróleo e a proposta de concessão da PETROBRAS
como operadora única da camada pré-sal, retomou
para o Estado brasileiro uma questão estratégica: a
energia, o petróleo. Está sendo assim também com os
biocombustíveis. Hoje, a grande mola propulsora dos
biocombustíveis é a PETROBRAS, sua pesquisa, seu
fomento, suas iniciativas.
Agora, entramos no setor de comunicação com
a devida grita dos setores de oposição. Lembro-me
de que o debate feito em torno da privatização do setor de comunicação brasileiro era para que houvesse
concorrência, redução de tarifas e possibilidade de um
mercado de comunicação. Não é a isso que assistimos
hoje. Cento e oitenta e quatro municípios brasileiros
têm uma única operadora. Então, não há mercado. Entre as 70 maiores economias do mundo, temos uma
das maiores tarifas. Chega a 28 dólares, em média, a
tarifa de telefonia fixa. Portanto, a história acabou por
sepultar esses argumentos.
A iniciativa desta Casa, a participação de inúmeros Parlamentares, particularmente do Deputado Dr.
Ubiali, que está aqui na Mesa conosco hoje, é uma vitória do povo brasileiro em termos de comunicação.
Hoje os dados mostram que um aumento de 10%
na inserção sobre a Internet pode significar um aumento de até 1,4% do PIB. Então, temos um tema de
desenvolvimento para o País mediante a expansão de
um programa dessa natureza de banda larga a todos.
Evidentemente o processo educativo, o processo do
conhecimento brasileiro ganha, mas também ganhamos em segurança, Deputado Dr. Ubiali.
Não podemos ter um projeto de defesa estratégica
no qual os nossos submarinos nucleares se comunicam com a nossa Aeronáutica através de um satélite
comercial. Aliás, o Brasil já foi vítima de interceptação
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de e-mails no Programa SIVAM e de interceptação de
dados sigilosos em outros programas e oportunidades.
O Estado brasileiro precisa ter segurança e confiabilidade. Para as empresas brasileiras, a comunicação
de dados é algo muito importante.
Penso que esse desenvolvimento não impede a
concorrência, não impede o mercado. Pelo contrário,
ele vai suprir aquilo que o mercado não está fazendo,
que não tem sido feito no Brasil, evidentemente, por
conta de uma questão econômica.
A PETROBRAS, a ELETROBRÁS e a TELEBRÁS
têm condições hoje de cobrir o Estado brasileiro, o
nosso continente, e levar essa ferramenta importante
para o crescimento, para a segurança e para a defesa brasileira.
Por isso quero aqui saudar o Presidente Lula
pela iniciativa. Espero que, muito em breve, estejamos tratando dos fertilizantes, algo que o Estado brasileiro já teve. Hoje a sociedade brasileira paga um
custo altíssimo e tem uma dependência estrangeira
que acaba impactando em nossa economia porque,
todos sabemos, a nossa agricultura depende desses
insumos básicos.
Espero que, ainda no Governo do Presidente
Lula, possamos avançar também no tema dos fertilizantes.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Inocêncio
Oliveira, Sras. e Srs. Deputados, inicialmente, quero
agradecer aqui as várias referências que têm sido feitas ao meu nome, tanto pelo Deputado Pedro Wilson
quanto pelo Deputado Fernando Marroni, na tarde de
hoje, sobre o nosso trabalho em busca da Internet
gratuita para todos.
Quero deixar bem claro que a nossa vontade não
era que a Internet fosse gratuita apenas para o ensino,
para as escolas, mas que fosse um bem ou um direito para todas as pessoas, independentemente até do
poder econômico de cada um. Internet hoje significa
informação. Estamos, de fato, na era da informação,
na busca do conhecimento, o que só pode ser feito por
meio desse veículo que se chama Internet. Digo mais:
uma Internet de qualidade, porque a que hoje está disponível no mercado, inclusive para quem paga, é de
baixíssima qualidade e de velocidade muito reduzida.
A banda larga que todos estamos querendo fazer ainda
está muito inferior à sua potencialidade, está com um
quarto da menor potencialidade que poderia ter.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quando o
Deputado Paes de Lira vem aqui e diz que a segurança depende da Internet, quando o Deputado Fernando
Marroni cita que segurança e educação dependem da
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Internet, S.Exas. estão confirmando aquilo que todos
sabemos.
Nós queremos que seja uma Internet pública, por
quê? Por uma coisa muito simples: o nosso País é um
país continental. Colocar Internet nos Estados de São
Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, nos Estados do Sul
e em alguns do Nordeste, como Pernambuco e Ceará,
é muito fácil: há demanda, há quem pague. Mas o que
se dizer de colocar Internet em alguns lugares deste
País em que não há interesse econômico? Por que o
País vai ficar apenas colocando Internet onde não há
interesse econômico? É preciso que se a instale como
direito universal para todos.
É preciso que se dê o direito de uso da Internet,
que é, sim, símbolo do ensino a distância de qualidade.
Nós temos dimensões continentais, atraso na escolaridade, estamos com muitos analfabetos funcionais.
Se não houver uma forma de atingi-los, vamos levar
20 anos para conseguir recuperar o que já deveria ter
sido feito.
Sr. Presidente, a Internet é esse veículo, essa
maneira de se conseguir que o Brasil dê um salto, um
salto pela inovação tecnológica, porque é só assim que
se dá salto na civilização de forma geral e no Brasil
especificamente.
O que nós defendemos? Defendemos a Internet
gratuita. Se agora é possível somente na forma que
está no substitutivo do Deputado Paulo Henrique Lustosa, tudo bem, vamos aceitar dessa forma. Mas vamos
continuar com a luta da Internet gratuita para todos, da
Internet gratuita que vai permitir que tenhamos maior
segurança, com câmeras de vigilância nas nossas
cidades, da Internet gratuita que permita a pesquisa
pelos alunos, desde o ensino básico ao ensino médio
e superior, demonstrando ser um estímulo até para o
desenvolvimento cultural.
Nós temos um exemplo muito claro na cidade de
Franca. Os cursos de inglês – também fornecidos para
o ensino médio pelo próprio Governo do Estado, por
meio de uma parceria com a Microlink – são fornecidos gratuitamente para os alunos do ensino médio da
escola pública de São Paulo. Há uma procura muito
maior. Por que essa procura? Foi feita uma pesquisa,
por meio da qual foi possível se chegar a este dado:
“Nós acessamos a Internet, e nela há muitos termos
em inglês; nós queremos conhecê-los”. Vejam que estímulo para o aprendizado, para a cultura!
Por isso, Deputado Luiz Carlos Hauly, que representa aqui uma grande força que luta por uma tributação mais justa, nós precisamos de uma Internet
gratuita como direito universal para todos, pública,
porque, se for pública, todos terão direito a ela e, com
certeza, nós vamos poder ter conhecimento e informa-
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ção para todo brasileiro, como um direito, como deve
ser: para todos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Luiz Carlos Hauly,
para uma Comunicação de Liderança, pela Minoria.
S.Exa. disporá de 6 minutos.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Inocêncio Oliveira, Deputado Dr. Ubiali, que ora
assume a Presidência, demais Sras. e Srs. Deputados,
o meu pronunciamento de hoje, em nome da Minoria,
trata de comentário do articulista do jornal Folha de
S.Paulo Clóvis Rossi, intitulado É a democracia, estúpidos. Diz assim:
“A discussão em torno da autonomia absoluta do
Banco Central, levantada por José Serra, é na verdade
a propósito da democracia. Democracia pressupõe que
o eleitor escolha alguém (no Brasil chamado presidente da República), que tomará as decisões que julgar
convenientes, entre elas o nível dos juros, o câmbio,
o deficit ou superavit fiscal adequado.
Democracia não pressupõe que um funcionário
subalterno tome tais decisões à revelia do presidente.
É simples assim” – no caso aqui, o funcionário subalterno é o Presidente do Banco Central.
“O raciocínio subjacente à tese de que o Banco Central pode fazer o que quiser e o presidente da
República não tem que se meter é radicalmente antidemocrático.
Pressupõe que o tal de povo pode, de repente,
eleger um maluco para a Presidência (maluco do ponto de vista dos mercados, aos quais o Banco Central
presta a maior reverência). Para contrabalançar esse
risco, é preciso ter alguém sensato (sensato do ponto
de vista dos mercados) para evitar maluquices.
Levado ao limite, tal raciocínio acabará por dispensar o voto popular, transferindo a escolha de uma
boa vez para os sábios do mercado – os mesmos que
estão na raiz da brutal crise ainda em curso.
A primazia da política sobre os mercados apareceu ontem em artigo para ‘El País’ de Felipe González, que pode ser acusado de muita coisa, menos
de antimercado. Foi ele quem, como líder do Partido
Socialista Operário Espanhol, limou o marxismo ainda
existente no programa partidário.
Como presidente do governo, levou a Espanha
à Comunidade Europeia, o segundo maior centro capitalista do mundo, após os EUA.
González cobrou a regulação do sistema financeiro com este argumento: ‘Se não os regularmos [os
mercados], eles acabam por regular-nos [aos gover-
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nos e à sociedade], a seu capricho especulativo e com
custos insuportáveis’.
Serra já tem com quem falar.”
A questão central é a democracia. Eleitos são o
Presidente da República, o Congresso Nacional, os
Governadores e os Prefeitos. O Presidente do Banco
Central não é eleito pelo povo. Trata-se de um cargo nomeado e demissível ad nutum. No Governo do
Presidente Lula, foi dado status de Ministro ao Presidente do BACEN. Foi uma excepcionalidade, até algo
inusitado.
Henrique Meirelles veio do Banco de Boston. Presidia um dos maiores bancos do mundo. Veio ao Brasil,
filiou-se ao PSDB e elegeu-se Deputado Federal pelo
partido. Foi cooptado pelo PT e pelo Presidente Lula
– pois o partido não tinha ninguém com este talento
dentro de seus quadros –, que resolveu nomeá-lo Presidente do Banco Central.
Ao final de 8 anos, Henrique Meirelles mantémse Presidente do BACEN, cuidando da moeda e do
crédito, com a confiança absoluta do Presidente da
República, eleito pelo voto popular soberano.
Eu, nos meus 20 anos de Parlamento e 38 anos
de vida pública, economista, homem dedicado à vida
pública e, sempre, à área econômica, financeira e tributária, nunca, em meus debates e afirmações, nunca
admiti a autonomia do Banco Central. Sou radicalmente
contra a autonomia do Banco Central.
Sabemos o poder que já tem o Presidente Henrique Meirelles sem ter autonomia. Imaginem dando
autonomia ao Banco Central! Ficaríamos escravos do
mercado e dessa economia selvagem mundial.
Está correto o pré-candidato à Presidência da
República José Serra quanto ao fato de que há muito o que se discutir e se debater. Isso significa uma
linha de que o próximo Presidente da República, ao
contrário do atual, vai ter uma participação ativa na
discussão da economia, da taxa de juros, do câmbio,
do crescimento, do desenvolvimento econômico, da
reforma tributária, da reforma previdenciária, daquilo
que é essencial.
O Brasil pode crescer 7% ou 8% este ano, mas,
se não houver reforma, os trabalhadores, os pobres
não usufruirão da partilha da riqueza, senão pelos
programas sociais compensatórios. Nenhum socialista no mundo admite os programas compensatórios.
Eles foram absorvidos dentro de uma necessidade
das características do Brasil, que, com governos social-democratas, como o Governo anterior, do PSDB,
e também como o Governo do PT, que considero um
governo social-democrata – com diferenças evidentes
entre o PSDB e o PT –, não conseguiu ter políticas
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distributivas, do ponto de vista da distribuição da riqueza do País.
Com isso, criou-se no Brasil uma forma de políticas compensatórias sociais, que, através dos Programas Bolsa Escola, Bolsa Família, Bolsa Medicamento,
Vale Gás, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil,
fundiram-se em um programa de bolsa chamado Bolsa Família. Na verdade, só se mudou a marca, a grife,
porque no fundo é um programa compensatório.
O que nós queremos para o Brasil: crescimento,
desenvolvimento sustentável, distribuição da riqueza
para o nosso povo, principalmente para os milhões de
brasileiros despossuídos neste Brasil.
Por isso, é importante que o Presidente da República não dê autonomia ao Banco Central. Que seja
um Presidente da República proativo, determinado,
decidido, que faça a reforma tributária e todas as reformas de que o Brasil precisa, e principalmente faça
com que o Brasil cresça e prospere. E que todos sejam
felizes, porque o importante é a busca da felicidade e
do bem-estar do nosso povo brasileiro!
Durante o discurso do Sr. Luiz Carlos
Hauly, o Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Dr. Ubiali, § 2º do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Dr. Ubiali) – Concedo a
palavra ao nobre Deputado Alberto Fraga, para uma
Comunicação de Liderança, pelo DEM. S.Exa. dispõe
de 6 minutos.
O SR. ALBERTO FRAGA (DEM – DF. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, eu ontem estive aqui falando sobre
uma preocupação. Quero que fique bem claro para os
órgãos da imprensa brasileira que de maneira alguma
estou querendo fazer qualquer tipo de censura prévia
a um filme que será lançado em setembro e que, tenho certeza absoluta, terá uma grande bilheteria, nos
mesmos moldes do que aconteceu com Tropa de Elite,
do Diretor José Padilha, por quem tenho simpatia.
Já que ele disse que não me conhece, sou Coronel da Polícia Militar, militante há 3 mandatos nesta
Casa, sempre a favor da população e contra a marginalidade, contra os bandidos. Se ele não me conhece,
fui Presidente Nacional da Frente do “Não”, contra o
desarmamento da população de bem deste País. Tenho
mais de 520 projetos de lei apresentados nesta Casa.
Sr. Padilha, tenho 11 leis aprovadas, sancionadas no
País inteiro, e as minhas leis não são de nomes de
ruas, não! São leis importantes, como, por exemplo,
criminalização do uso do telefone celular, tipificação
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do crime de sequestro relâmpago no Código Penal, e
tantas outras por aí.
E o senhor, depois de ler a minha biografia – não
dê uma lida rápida na Internet, não! –, irá verificar que
eu não sou bandido, tampouco corrupto.
A sua nota à imprensa dá a entender que o senhor,
ao ler na Internet, diz que eu sou um aliado do Governador Arruda. Sou amigo do ex-Governador Arruda!
E aí é que está o problema: o senhor, como escritor, diretor de um filme, deveria saber que o nome
deste Deputado Fraga, que o senhor quer colocar como
bandido em seu filme, diante de tantos escândalos que
aconteceram no Distrito Federal, sequer apareceu em
uma linha!
Portanto, o senhor deveria dizer: “Puxa, estou
cometendo uma injustiça!” Mas não. E eu não estou
aqui atrás de minutos de fama, porque eu não preciso. O que eu não posso fazer é me conformar em ver
o meu nome servindo de chacota, porque o que mais
prezo na minha vida pública é o meu nome.
Hoje, para que os colegas possam ter ideia, participei de solenidade militar com mais de 10 mil policiais,
e o assunto era esse. Ora, se o senhor não sabe, Sr.
Padilha, eu já fui até apelidado de Capitão Nascimento.
Eu sou Deputado, graças à população de uma cidade que não suportava mais viver com a bandidagem,
que não suportava mais ir para as ruas e ser assaltada. Como Major da Polícia Militar, eu fiz o meu papel.
Respeitei cada trabalhador e fiz o que o Estado deve
fazer: dar segurança pública ao povo.
E o senhor vem me colocar num filme como um
Deputado corrupto! Eu não sou corrupto, e não aceito!
Se o senhor quiser conversar, vamos conversar, porque,
senão, eu vou às barras da Justiça. Que me perdoe a
Justiça Eleitoral, mas, em 2010, sou um pré-candidato
para uma eleição majoritária – ou para Governador ou
para Senador.
E no filme, que irá estrear em setembro, há um
personagem com o nome de Deputado Fraga, um
deputado, no filme, corrupto. E o senhor acha que
alguém vai fazer atribuição ou menção a quem? Ao
senhor? Não.
Portanto, estou consultando a parte jurídica. Não
quero, em hipótese alguma, impedir a apresentação
do filme. Mas o senhor deveria ter um pouco mais de
cuidado. O senhor dizer que o nome fictício é o nome
Fraga? Se o senhor pegar a lista telefônica de São
Paulo, que deve ter mais 100 mil nomes, sei lá quantos nomes, não vai ver mais do que 300 Fraga. Então
é balela dizer que é um nome fictício!
Quero mostrar isto, Sr. Presidente Hauly. (Exibe o
jornal.) Veja o ator que eles colocaram para interpretar
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o Deputado Fraga! Veja se não se parece comigo! Tem
semelhanças físicas comigo!
Na reportagem da Folha de S.Paulo está dito que
o personagem a ser interpretado seria baseado no Deputado Marcelo Itagiba. O Marcelo Itagiba é careca! E
eu sou do Distrito Federal! Agora, dizer que esse filme
não vai atingir a minha honra, o meu nome?
Eu confio na Justiça e espero que a Justiça também me proteja. Porque eu não posso aceitar, em hipótese alguma, ir para uma disputa eleitoral com um
filme – e eu espero, Sr. Padilha, de grande bilheteria
– que eu acredito, por ser um policial militar, que mostrou muita coisa que acontece nas polícias. Agora, o
senhor se equivocou com o personagem.
Eu estou há 3 mandatos nesta Casa defendendo
os policiais militares do Brasil inteiro, e foi assim que
eu me tornei conhecido no País: Presidente da Frente
Nacional do “Não”. E o senhor dizer que não me conhecia? Acho até que participamos de debates, o senhor do lado do “sim”, querendo desarmar a população
para deixar os bandidos armados, e eu defendendo a
população de bem.
Não cometa essa injustiça comigo. Eu não quero,
em hipótese alguma, ser o causador de qualquer tipo de
problema com o filme, mas ninguém, em sã consciência, acha que este filme não vai me trazer transtornos
e dificuldades numa eleição em Brasília.
Portanto, eu quero, se puder, conversar mais uma
vez com o senhor, José Padilha. Podemos conversar,
sim, podemos achar uma forma. Agora, eu não sou
bandido e eu não aceito a pecha de ser bandido. Porque, se o nome é público, como um bobão escreveu
no Twitter, então coloque no filme Deputado Padilha.
Ou o Sr. Heródoto Barbeiro, que fica falando bobagem
a manhã inteira, se colocasse no filme um jornalista
corrupto, de nome Heródoto Barbeiro, seria ficção? É
a isso que eu estou me referindo.
Então, a imprensa pare de fazer gracinha com
um assunto tão sério. Se os senhores querem esculhambar a classe política mais do já esculhambam,
pelo menos respeitem os que são de bem. Eu não vou
aceitar! E todas as vezes em que meu nome for parar
injustamente num jornal, ou for motivo de deboche na
CBN, pelo Sr. Heródoto Barbeiro, eu vou começar a
processar. Não é justo!
Eu sou casado, tenho 3 filhos, e agora sou avô. E
o mínimo que eu exijo da imprensa brasileira é respeito.
No dia em que eu fizer uma canalhice, no dia em que eu
fizer qualquer tipo de coisa que venha a me desonrar,
eu aceito os ataques dos senhores da imprensa. Mas
enquanto eu me comportar como venho me comportando na vida pública, eu exijo respeito.
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E esse filme não pode estrear com um Deputado
Federal corrupto, de nome Fraga, porque nesta Casa
só há um Deputado Fraga, que sou eu, e eu não sou
corrupto. Por isso já pedi – e aí botaram até o Presidente Michel Temer, que nada tem a ver com essa
conversa –, ajuda ao Michel Temer, para que usasse
a Procuradoria desta Casa no sentido de me defender,
porque eu estou sendo injustiçado.
Deputados com passado em defesa dos direitos
humanos disseram: “Fraga, você tem razão. Por que
deixar isso acontecer com você?” E dizer que não me
conhece? Coloque então lá Deputado Padilha, Deputado João, Deputado José. Agora, Deputado Fraga,
não! Se fosse na Legislatura passada, em que havia
3 Deputados com o nome Fraga, até admitiria. Mas
nesta, não!
Por isso, peço encarecidamente que retirem isso,
porque, senão, eu vou buscar, sim, na Justiça uma
medida providencial, para que meu nome não seja
achincalhado, porque eu não tenho esse passado
podre. Portanto, não mereço que meu nome fique rodando no Brasil inteiro como um Deputado corrupto,
porque eu não o sou.
Esta Casa precisa reagir. Hoje quem está sendo
prejudicado sou eu, mas amanhã poderá ser qualquer
outro. A Câmara dos Deputados é a representação do
povo. Quem erra, que pague pelos seus erros! E eu
não errei.
Quero que este discurso conste nos Anais da
Casa. Confio muito na Procuradoria desta Casa, assim
como na Justiça brasileira.
Espero que reparem esse equívoco de dizer que
Deputado Fraga, em 2010, é nome fictício. Fictícia é a
memória de quem teve essa imbecil ideia!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Muito
bem, Deputado Fraga. Esta Casa conhece, há muito
tempo, o Deputado Alberto Fraga, um dos grandes e
melhores Parlamentares da Câmara dos Deputados.
Queremos ser solidários à sua palavra, à sua
veemente reclamação. Pode ter certeza de que iremos encaminhar essa justa reivindicação à Mesa e à
Procuradoria da Câmara Federal. V.Exa. tem o apoio
deste Deputado e de seus colegas. Continue nessa
linha direta, nessa transparência que V.Exa. sempre
demonstrou, no exercício do mandato na Câmara dos
Deputados.
Parabéns, Deputado Alberto Fraga!
Durante o discurso do Sr. Alberto Fraga, assumem sucessivamente a Presidência
os Srs. Luiz Carlos Hauly, § 2º do art. 18 do
Regimento Interno, e Nelson Marquezelli, 4º
Secretário.
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Concedo a palavra ao Deputado Valdir Colatto. S.Exa. dispõe de 3 minutos.
O SR. VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB – SC.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ouvi o desabafo do Deputado Fraga. Com
certeza, esta Casa tomará providências em relação a
uma situação dessas. Nossa solidariedade a V.Exa.,
Deputado Fraga.
Sr. Presidente, Sras. e Srs.. Deputados, quero
comentar a questão do ato público que ocorreu aqui
em Brasília, o Grito da Terra. Quem aqui fala é um
agricultor, filho de agricultor, uma pessoa que saiu da
roça, que tem 14 irmãos vivendo em 4 hectares de
terra lá em Santa Catarina e que sabe exatamente as
dificuldades que tem o nosso pequeno agricultor brasileiro e o catarinense.
Em Santa Catarina, 89% dos agricultores têm
menos de 15 hectares. Portanto, a menor distribuição
fundiária do País. Criamo-nos nisso, engenheiro agrônomo, com muita luta formado e conhecedor exatamente das dificuldades do nosso agricultor, que, hoje,
em Santa Catarina, tem a média de 50 anos e apenas
5% têm menos de 25 anos. No Estado, há uma fuga
desenfreada do pequeno agricultor da atividade agropecuária por não ter renda, e os filhos de agricultores,
os jovens estão fugindo da atividade do campo, Deputado Nelson Marquezelli, V.Exa. que também é dessa
área da agricultura brasileira.
Quando vejo essa realidade da agricultura brasileira, que conhecemos, e defendemos, e pela qual
lutamos tanto nesta Casa, em nosso quarto mandato,
sempre nos identificando em defesa da realidade da
agricultura catarinense brasileira, do pequeno agricultor,
do médio agricultor, da agricultura de escala industrial,
todos são importantes.
Lamentamos que esse programa, esse trabalho,
essa marcha do Grito da Terra não venha reivindicar
ações em defesa da agricultura, mas sim ações contra a agricultura, atingindo o Ministério da Agricultura,
dizendo que o Ministério da Agricultura nunca atendeu
ao pequeno produtor e que, por isso, houve necessidade de transformar o Ministério da Agricultura em 2
Ministérios: Ministério do Desenvolvimento Agrário e o
Ministério da Agricultura no Brasil, o que diferenciou e
trouxe uma luta de classes que, sabemos, não existe e
não pode existir, porque a agricultura é uma só.
E é claro esta Casa fez muito pela agricultura brasileira. Implantou o PRONAF, os juros diferenciados,
conduziu a negociação da dívida. Inclusive, fui Relator
em 1993. Todas as ações foram no sentido de diferenciar a pequena agricultura da agricultura empresarial,
sempre diferenciando, criando condições melhores
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para o nosso agricultor poder sobreviver, embora, na
verdade, falte uma política agrícola para os pequenos
produtores e para o Brasil.
Então, Sr. Presidente, quero lamentar aqui que
haja todo um arranjo para jogar os pequenos produtores, os agricultores familiares contra o médio produtor,
o grande produtor, quando todos são importantes para
este Brasil, pois são responsáveis por gerarem 33%
do emprego, por 90% da balança comercial, 40% do
PIB brasileiro.
Estamos provocando uma condição de bandidagem daqueles que não são pequenos agricultores,
porque todos os pequenos agricultores deste País,
Sras. e Srs. Deputados, querem crescer. Quem não
quer crescer, sair, como eu saí, da condição de pequeno agricultor, de 4 hectares de terra, com 14 irmãos,
para ter uma fazenda bonita, produtiva? Infelizmente,
existe esse conflito de classe.
Esse Grito da Terra largou um trabalho aqui defendendo a luta contra trabalho escravo, dizendo que é
preciso votar essa matéria aqui. Claro que somos contrários ao trabalho escravo e temos de votar aqui essa
matéria, mas é preciso dizer o que é trabalho escravo
no Brasil. O Ministério do Trabalho não pode enquadrar
o trabalho agrícola como trabalho escravo porque faltou
ao catador de laranja um chapéu ou porque ele não
toma água em copo descartável e, por isso, dar altas
multas ao produtor. Não é esse o trabalho escravo que
combatemos e que temos de combater.
Sr. Presidente, temos de resolver também a situação do Código Ambiental brasileiro. Há uma falsa ideia
de que, se não fizermos uma nova legislação no Brasil,
atenderemos a grandes proprietários. É o contrário. Se
não resolvermos a questão ambiental, mudando a legislação ambiental, 80% das pequenas propriedades
em Santa Catarina estarão inviabilizadas.
Temos o Código Ambiental de Santa Catarina
propondo que esta Casa vote a descentralização da
questão ambiental, que a União faça normas gerais
e que os Estados façam legislações específicas. É lá
que as pessoas conhecem o Estado, o Município, a
propriedade, conforme diz a EMBRAPA. Temos de diferenciar isso. Esse ponto diz que é preciso fazer uma
nova legislação contrária ao que estamos propondo
para resolver esse problema na atividade do Código
Ambiental.
Sr. Presidente, propõe-se a criação dos biomas
cerrado e caatinga. Com certeza, a criação do cerrado e da caatinga, mais 2 biomas, na lei, vai engessar
o processo como engessaram a Amazônia, como engessaram a Mata Atlântica. Em Santa Catarina, não se
pode mexer mais em nada, 42% é Mata nativa e 8% é
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plantado. Temos de buscar uma solução técnico-científica, de acordo com a orientação da EMBRAPA.
Também o Grito da Terra levanta a questão das
parcerias, da integração da indústria com os produtores do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul,
dando vínculo empregatício entre as empresas de laranja, do fumo, de suínos e de aves.
Se deixarmos fazer isso, vai-se inviabilizar a indústria, e os nossos pequenos produtores vão ser expulsos da atividade, porque a indústria vai verticalizar
a produção para contratar funcionários e expulsar o
pequeno agricultor do campo. E tem gente defendendo isso! Infelizmente, o Ministério Público está nessa
linha.
O Grito da Terra também diz que temos de trabalhar a questão da utilização da terra e da eficiência da
exploração, que é a tal de produtividade. Onde está a
falta de produtividade? Na pequena propriedade, porque não tem tecnologia. Não é porque não querem,
é porque não têm dinheiro para comprar a tecnologia
que está nas grandes propriedades. Isso vai atingir o
pequeno produtor de novo.
A reforma agrária está aí. Quem dera o pequeno produtor familiar tivesse as mesmas regalias que
os assentados da reforma agrária, do PROCERA, do
crédito barato, da anistia de dívidas. O que o Governo
banca está lá.
E a pergunta: por que o Governo não titula essas
terras da reforma agrária? São 85 milhões de hectares,
900 mil produtores que estão assentados e não recebem as terras para poder ficar tutelado ao MST, para
poder ficar aí manipulado por um grupo que não é o
social coisa nenhuma, é o grupo político que está aí.
Então, nessa condição que estamos trabalhando
junto com a produtividade, nosso pequeno produtor
seria enquadrado. Temos de acabar com isso.
Na condição de Presidente da Frente Parlamentar
da Agropecuária, desafio aqui qualquer pessoa neste
País que veja a nossa trajetória de 16 anos de mandato de Deputado nesta Casa – completos este ano
–, para constatar que sempre defendemos o pequeno
produtor. E digo que a Frente Parlamentar da Agropecuária e a Comissão de Agricultura distinguiram o
pequeno produtor, diferenciando e dando vantagens
e condições para que pudesse melhorar.
Se há uma política agrícola que não atende ao
pequeno agricultor, que não se diga que é o Ministério da Agricultura. O atual Ministro Wagner Rossi está
fazendo um grande trabalho, assim como outros que
passaram pelo Ministério: Reinhold Stephanes, Roberto
Rodrigues e Pratini de Moraes.
Temos de entender a agricultura como uma coisa
só. Feijão, arroz e carne não têm carimbo de pequeno
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e médio produtor. Temos de trabalhar como um todo,
criar uma política agrícola para o Brasil e acertar a lei
ambiental. Esta Casa tem a obrigação de fazer o projeto
e aprovar o relatório do Código Ambiental Brasileiro, do
Deputado Aldo Rebelo, que está quase pronto.
Também deve acertar a questão fundiária para
levar paz ao campo e possibilitar que o agricultor produza sem ficar preocupado se vão invadir a propriedade,
se não vão invadir, se ele tem condições de continuar
produzindo, se deve estar lá brigando para manter a
sua terra, que daqui a pouco é de índio, daqui a pouco
é de quilombola, daqui a pouco é reserva florestal e
ele não sabe mais se é dono. Então, o direito de propriedade existe ou não existe neste País?
É isso o que precisamos fazer. E os candidatos
à Presidência da República – Sra. Dilma Rousseff, Sr.
José Serra e também a Senadora do PV – podem tratar desse assunto e discutir com a sociedade sobre o
que vão fazer nos próximos 4 anos para o Brasil na
questão fundiária, ambiental e na agricultura brasileira.
Qual é o propósito, qual é a ação?
É esse o desafio que o Brasil precisa trabalhar.
Precisamos ter uma definição clara desses candidatos
e também dos candidatos a Deputados. O Brasil deve
saber exatamente em quem vai votar, Sr. Presidente.
Se eles não disserem exatamente quais os programas
e os projetos dos governantes, como votar? Em alguém
que não se sabe o que pensa, que tem a definição, o
poder do Presidente da República em praticamente
fazer tudo?
Não, é preciso que coloquemos as coisas no lugar. Queremos parabenizar, sim, os agricultores que
estão aqui bem intencionados com o Grito da Terra para
defender os seus interesses, como defendemos, mas
que não fiquem nessa de jogar uma luta de classes
no Brasil, achando que o feijão, arroz, milho e trigo do
médio e grande agricultor são diferentes do pequeno
agricultor.
Todos precisam estar juntos, e juntos vamos
ser fortes. Juntos, vamos ter uma agricultura que vai
defender este País e que vai realmente atender aos
anseios dos nossos agricultores, que são os heróis
nacionais, aqueles que põem a comida na mesa. Sem
eles, aquela história: “se o agricultor não planta, a gente não almoça e não janta.”
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR – PE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, com justificado orgulho, os brasileiros recebem a informação de que a revista norte-americana
Time incluiu o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva entre
os 100 mais influentes líderes do mundo em todas as
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áreas, nos domínios públicos e privados, entre políticos, empreendedores, artistas, pensadores.
Essa é a segunda vez que o Presidente Lula é
destacado pela renomada publicação. A primeira foi
em 2004, depois de ter sido eleito para a chefia da
Nação. Na ocasião, a revista enalteceu o trabalho do
Presidente Lula, que liderou uma coalizão de nações
em desenvolvimento que preconizavam novas regras
para o investimento estrangeiro até que os Estados
Unidos e a União Europeia revissem suas políticas de
subsídios agrícolas.
O cineasta Michael Moore, ao elaborar o perfil do Presidente brasileiro, apresentou S.Exa. como
“verdadeiro filho da classe trabalhadora da América
Latina”. Ressaltou também as conquistas do Brasil no
atual Governo como uma caminhada para ascender
ao Primeiro Mundo desenvolvido. “A melhoria da condição de vida dos pobres em todo o mundo”, afirma o
cineasta, “será salutar para toda a sociedade, inclusive
os mais abastados”.
Numa lista de 25, o Presidente Lula aparece
ao lado de personalidades a exemplo do Presidente
americano, Barack Obama; do diretor do FMI, Dominique Strauss-Kahn; dos Primeiros-Ministros do Japão,
Yukio Hatoyama, e da Autoridade Palestina, Salam
Fayyad, e do chefe do Governo da Turquia, Recep
Tayyip Erdogan.
Da categoria Heróis, fazem parte o ex-Presidente
americano Bill Clinton, pelo trabalho humanitário realizado no Haiti após o terremoto de janeiro; a sulcoreana Kim Yu-na, que conquistou medalha de ouro
nas Olimpíadas de Inverno de Vancouver, no Canadá;
o dissidente iraniano Mir-Hossein Mousavi, e o ator
Ben Stiller, por seu trabalho na reconstrução de escolas no Haiti.
No perfil traçado em 2004 pela Time, está escrito que o Presidente Lula, “ao contrário dos radicais
contra a globalização, não quer destruir a nova ordem
econômica mundial e, sim, que ela funcione de forma
mais justa”.
Sem dúvida, a escolha da revista Time constitui
uma das honrarias mais expressivas para o Presidente
brasileiro, ao reconhecer S.Exa. como liderança além
das fronteiras nacionais e uma das vozes mais representativas entre as nações emergentes do mundo. O
programa Fome Zero é mencionado como uma conquista do povo brasileiro em favor da superação da
exclusão social e da pobreza.
Nesta oportunidade, cabe lembrar que, no ano
passado, o jornal espanhol El País, uma das mais influentes publicação da Europa, elegeu o Presidente
Lula Personagem do Ano.
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Por suas realizações administrativas e conquistas políticas e como exemplo de superação e ascensão da classe trabalhadora, o Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva é credor de nossas homenagens e dos
aplausos da sociedade brasileira, no reconhecimento
da sua liderança com projeção internacional.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB – CE.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, falecido na ultima segunda-feira, em
São Paulo, o ex-Prefeito de Pacatuba Célio Rodrigues
foi sepultado na manhã de ontem na Capital cearense,
após concelebração das mais concorridas na Matriz
de Nossa Senhora da Conceição, a que estiveram
presentes altas autoridades e inumeráveis amigos e
correligionários.
O pároco local, Pe. Nelson, em comovente homilia lembrou a atuação do ex-Chefe da Municipalidade
pacatubana, destacando sua constante preocupação
em empreender vasto programa de obras, alterando
a face urbanística daquela comuna.
Os seus familiares de Célio Rodrigues, tendo à
frente a inconsolável viúva, a Vereadora Selma Rodrigues, e seu filho Renato, receberam confortadora
demonstração de solidariedade de todos os que participaram aquele ato religioso.
Coube a mim, no ensejo, relembrar a sua dinâmica atuação como homem público, sempre atento às
aspirações das classes menos favorecidas – e foram
as minhas palavras transmitidas pelo radialista Antonio
Viana, Presidente do Comitê de Imprensa da Assembleia Legislativa do Estado.
O seu sucessor na Administração do Município
de Pacatuba, o Prefeito Zezinho Cavalcante, enviou
mensagem que foi lida pelo seu principal assessor de
comunicação, João Humberto Assunção, uma vez que,
por recomendação médica, não pôde fazer-se presente
àquele evento religioso.
Prefeitos de outras cidades, Deputados Estaduais,
Vereadores e autoridades de todos os níveis testemunharam a profunda saudade que deixará esse cidadão
honrado, com imenso legado de serviços concretizados
em suas duas profícuas administrações.
Célio Rodrigues continuará a ser lembrado pela
gente pacatubana, que lhe deve os mais assinalados
benefícios.
Com esse registro, portanto, reverencio a memória de um homem público, sempre atento aos anseios
coletivos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna
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dizer que a reunião que tivemos ontem com os representantes dos soldados da borracha para pedir a votação urgente da Proposta de Emenda à Constituição
nº 556, de 2002, que estende aposentadoria e outros
direitos aos ex-combatentes da 2ª Guerra Mundial, foi
bastante proveitosa, pois alimenta a esperança desses
ex-soldados que aguardam o reconhecimento e a compensação que acreditam merecer. Esperamos juntos
com eles que as promessas feitas na época pelo então Governo sejam cumpridas. Que, apesar dos anos,
possamos fazer o que é justo para os ex‑soldados da
borracha, que lutam para receber pensão equivalente à dos ex‑pracinhas, pois são homens com idades
avançadas, frágeis, mas fortes na luta contra o tempo
e contra a injustiça.
Para aqueles que não conhecem a história ou esqueceram, foi durante a 2ª Guerra Mundial que muitos
homens atenderam ao chamado do Governo, na época, para extrair látex na Amazônia para produção de
armamento bélico dos países aliados, em 1943, com
promessas de que receberiam um salário e transporte
gratuito para retornarem a sua terra ao final da guerra.
Porém, isso não aconteceu, muitos morreram acometidos de doenças típicas da região e por ataques de
animais da selva. Muitos também não voltaram por não
ter dinheiro para pagar a viagem de volta, ou porque
estavam endividados. Dos sobreviventes, poucos voltaram para as suas terras, outros acabaram residindo
na região formando suas próprias famílias. Ao contrário dos pracinhas, esses só foram reconhecidos como
combatentes da 2ª Guerra Mundial em 1988, e apenas
com esse reconhecimento tiveram direito a uma pensão vitalícia. Foi aprovado na nova Constituição um
artigo que pedia que os soldados da borracha recebessem uma pensão no valor de 2 salários mínimos
ou R$1.020,00 atualmente. Por isso espero que a PEC
nº 556, de 2002, de minha autoria, seja incluída na
pauta o mais breve possível, a fim de que o Congresso Nacional reconheça, vote e aprove esse direito que
esses cidadãos merecem pela coragem e patriotismo
que prestaram naquele momento ao País. Quem sabe
ainda no ano que vem eles possam desfilar no Dia da
Independência como ex-combatentes.
Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para
registrar a 1ª Caminhada das Vitoriosas do Amazonas, da qual participei. Foi organizada pelo Centro de
Integração Amigas da Mama – CIAM, no último dia 7
na cidade de Manaus. A Caminhada das Vitoriosas
do Amazonas contou com a participação de mais de
100 mulheres de várias entidades, como a União Brasileira de Mulheres – UBM, Federação Brasileira de
Instituições Filantrópica de Apoio à Saúde da Mama
– FEMAMA, entre outras, e Parlamentares.
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A caminhada partiu da Praça do Congresso e
seguiu pelas principais avenidas do centro de Manaus.
O objetivo foi chamar atenção para a importância da
prevenção do câncer de mama. Algumas participantes
da caminhada se enquadram, inclusive, na condição
das vitoriosas pretendidas pelo título da atividade, uma
vez que enfrentaram e derrotaram o câncer.
Sabemos que a saúde da mulher é um dos pontos que precisam ser reforçados na busca pelo aprofundamento das mudanças iniciadas no Governo Lula.
Temos o que comemorar, como a transformação da
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres em
Ministério, ato bastante relevante no sentido da inclusão
das questões das mulheres na prioridade da agenda
pública do País.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Passa-se ao

V – GRANDE EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Antonio Bulhões.
O SR. ANTONIO BULHÕES (Bloco/PRB – SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, conscientizar a sociedade e, principalmente, os Poderes Públicos de que os cidadãos
têm direitos que devem ser assegurados e protegidos
não é tarefa fácil. Quando esses cidadãos são parte
das parcelas mais vulneráveis da população, como
as crianças, os idosos e os deficientes, o desafio é
ainda maior.
As crianças e os jovens são seres em desenvolvimento, que ainda não têm capacidade de garantir e
lutar, sozinhas, pelos seus direitos. Por essa razão, é
mais do que justificado que a família, o Estado e a sociedade lhes assegurem proteção especial.
No Brasil, a proteção integral está prevista tanto
na Constituição Federal quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo esta disposição legal,
o Estado tem a obrigação legal de investir nessa parcela da população, oferecendo condições para que
a família e a comunidade cuidem de suas crianças e
adolescentes. E isso ele faz – ou deveria fazer – por
meio das políticas públicas.
As políticas públicas são a tradução natural dos
direitos. É por meio delas que eles podem sair do papel, embora se saiba que ainda falta muito para que
todos os direitos sejam assegurados.
As ações de Governo, seja ele Federal, Estadual
ou Municipal, colocadas em prática com o dinheiro do
povo, alocado no Orçamento, devem priorizar a criança
e o adolescente sempre que esse público estiver envolvido. A política de saúde, por exemplo, embora seja
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uma política universal, à qual todos têm direito, deve
oferecer atendimento preferencial ao público formado
por crianças e adolescentes. E assim espera-se que
ocorra com todas as demais políticas públicas.
O Estatuto da Criança e do Adolescente é considerado uma das leis mais avançadas do mundo, não
apenas porque lista com minúcia os direitos desta parcela da população, mas principalmente porque prevê
os instrumentos para a sua realização: os Conselhos
de Direitos e os Conselhos Tutelares.
Os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente são as instâncias oficiais de controle social
das políticas para o público infanto-juvenil. Existentes
nas esferas federal, estadual e municipal, estes conselhos permitem que o Governo e a sociedade decidam juntos as diretrizes para as políticas voltadas
ao segmento infanto-juvenil. Muitos municípios ainda
não implementaram seus conselhos de direitos, o que
representa uma lacuna lamentável. Quando eles são
fortes e contam com respaldo social, atuam gerando
avanços significativos para crianças e jovens.
Os Conselhos Tutelares, criados com a função
de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e
do adolescente, hoje desempenham múltiplas funções
e têm papel de importância fundamental na proteção
dessa faixa da população. Além de requisitar serviços
públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social,
previdência e segurança, eles podem encaminhar ao
Ministério Público e ao Judiciário casos de infração administrativa ou criminal contra crianças e adolescentes,
requisitar certidões de nascimento e óbito e assessorar
o Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para a infância e a adolescência.
Sr. Presidente, nobres colegas, são muitas ameaças que pairam sobre nossas crianças, entre as quais
destaco os crimes abomináveis de exploração sexual
e de trabalho infantil. Felizmente, cada vez mais a sociedade está consciente da necessidade de denunciar
e coibir tais delitos, e temos verificado avanços na repressão dessas práticas infames e abomináveis.
Desde 2000, quando os Conselhos Tutelares espalharam-se pelo País, o crime de exploração sexual
contra crianças e adolescentes passou a ser combatido
com mais eficácia, e a população tem sido chamada a
participar dessa luta denunciando os abusos por meio
de um disque denúncia criado em 2003 pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos, o Disque 100. Há
uma curva ascendente de denúncias encaminhadas
ao Disque 100 desde que o serviço foi criado, o que
reflete o envolvimento cada vez maior da sociedade
no combate a esse tipo de crime, e é preciso que a
população seja incentivada a denunciar cada vez mais,
sem receio, essa prática vergonhosa.
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Uma importante vitória do movimento contra o
abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes foi a instalação da CPI da Pedofilia no Senado
Federal, em março de 2008. A partir da contribuição
do trabalho da CPI, aprovou-se a Lei nº 11.829, que
tornou crime a aquisição e a posse de material pornográfico infantil e outras condutas relacionadas à
pedofilia na Internet.
Apesar desse avanço, é necessária a colaboração
de toda a sociedade na luta contra esse crime aviltante,
afinal é comum a existência de processos inacabados
e denúncias que não prosperam.
Geralmente, as crianças e os adolescentes vítimas de abuso sexual guardam o assunto para si ou
jamais o revelam, especialmente quando há familiares
envolvidos. As relações familiares desestimulam as
denúncias, e a certeza sobre a própria impunidade
incentiva a ação dos criminosos.
Outro delito de trágicas consequências para o desenvolvimento saudável de nossas crianças é o trabalho
infantil. A boa notícia é que os esforços da sociedade
para prevenir e eliminar esse crime têm tido bons resultados. Segundo pesquisa realizada pela Organização
Internacional do Trabalho, a quantidade de crianças e
adolescentes inseridos no mercado de trabalho caiu
cerca de 50% em 15 anos, passando de 8,42 milhões,
em 1992, para 4,85 milhões em 2007.
As crianças ficam mais expostas aos riscos no
trabalho que os adultos, pois ainda estão em processo de formação, e as condições em que as atividades
laborais ocorrem são frequentemente insalubres. As
consequências, de acordo com o relatório da OIT, não
se resumem a acidentes, mas também a doenças osteomusculares, já que os instrumentos não são dimensionados para crianças.
A OIT classifica o trabalho infantil como um grande
obstáculo ao trabalho decente e ao desenvolvimento
humano, não apenas pelos efeitos imediatos, mas também pelos reflexos no futuro. Estudo elaborado pela
entidade indica que a incidência do trabalho infantil
resulta em menor renda na idade adulta. Pessoas que
começaram a trabalhar antes dos 14 anos têm uma
probabilidade muito baixa de obter rendimentos superiores a mil reais mensais ao longo da vida, enquanto
a maioria das que entraram no mercado antes dos 9
anos tem baixa probabilidade de receber rendimentos
superiores a 500 reais mensais.
No extremo oposto da existência encontra-se
outro grupo que merece especial atenção e proteção
por parte do Estado e da sociedade: os idosos. O aumento acelerado da população idosa torna cada vez
mais importante a união de esforços para a adoção de
políticas públicas voltadas a esse segmento populacio-
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nal, de forma a ampliar a conscientização a respeito de
direitos e de espaços a serem conquistados.
Uma grande conquista dos idosos e da sociedade foi a aprovação, em 2003, do Estatuto do Idoso,
após 7 anos de tramitação no Congresso Nacional.
Mais abrangente do que a Política Nacional do Idoso,
lei de 1994 que dava garantias à terceira idade, o estatuto institui penas severas para quem desrespeitar
ou abandonar os idosos.
Os direitos assegurados pelo Estatuto do Idoso
vão desde atendimento preferencial no Sistema Único
de Saúde e distribuição gratuita de remédios, órteses
e próteses até direito ao transporte coletivo gratuito
para maiores de 65 anos.
Quem discriminar o idoso, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios
de transporte ou a qualquer outro instrumento de exercício da cidadania pode ser condenado a pena de 6
meses a um ano de reclusão, além de multa. Famílias
que abandonem o idoso em hospitais e casas de saúde, sem dar respaldo para suas necessidades básicas,
podem ser condenadas a penas de 6 meses a 3 anos
de detenção.
Todos esses direitos e garantias representam um
grande avanço na maneira como a sociedade trata o
idoso, mas eles só sairão do papel com a mobilização
de todos. Cabe a nós, cidadãos, estarmos atentos e
atuantes para que as determinações do Estatuto do
Idoso sejam efetivamente cumpridas, assegurando uma
vida digna e segura para aqueles que nos precederam
no difícil desafio de legar uma Nação próspera, justa
e solidária para as futuras gerações.
Vou concluir o meu pronunciamento falando de
uma outra parcela da população que, por suas peculiaridades e particular vulnerabilidade, merece atenção
especial e proteção por parte do Estado e da sociedade.
Refiro-me às pessoas com deficiência, cidadãos que,
embora tenham obtido algumas conquistas importantes
nos últimos anos, graças à sua mobilização e determinação, ainda enfrentam enormes dificuldades no que
diz respeito à educação, ao emprego, às prestações
sociais e às barreiras físicas e de informação.
De acordo com o último censo do IBGE, 25 milhões e brasileiros, o equivalente a 14,5% da população, têm algum tipo de deficiência. É um grande
contingente de homens, mulheres, jovens e crianças
que muitas vezes não têm assegurados sequer seus
direitos mais básicos, como o de ir e vir, de estudar e
de exercer uma profissão.
Como já tive a oportunidade de dizer em outras
ocasiões, para melhorarmos as condições de vida das
pessoas com deficiência é preciso substituir caridade
por direitos; piedade por respeito. É preciso evoluir do
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conceito de integração social, que atribui ao deficiente
o esforço de adaptação à sociedade, para o conceito
de inclusão social, em que se compreende que é a
sociedade que deve mudar para acolher bem todos
os seus membros, entre eles os deficientes.
No Brasil, os direitos básicos das pessoas com
deficiência são assegurados pela Lei nº 7.853, de 1989,
que trata como crime punível com multa e reclusão
qualquer espécie de discriminação a um portador de
deficiência. Não basta, no entanto, não discriminar. É
preciso ir além, assegurando a esse numeroso segmento de nossa população o direito à acessibilidade,
eliminando as barreiras físicas, de atitudes e de comunicação que impedem a livre circulação, a autonomia
e a independência.
O Brasil é um dos países que tem uma das legislações mais avançadas sobre acessibilidade, graças à
competente atuação de organizações e de indivíduos
comprometidos com a causa da inclusão social dos
deficientes. O Decreto nº 5.296, de 2004, conhecido
como Lei de Acessibilidade, e diversas outras normas
estabelecem o que deve ser feito nesse campo. Lamentavelmente, no entanto, essa legislação quase nunca
é cumprida, o que faz com que parte significativa dos
deficientes brasileiros ainda se mantenha à margem
da sociedade.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os direitos
das parcelas mais vulneráveis da nossa população já
estão assegurados no papel; cabe a nós fazer com esses direitos e garantias sejam efetivamente cumpridos.
O Brasil só será uma Nação plenamente democrática,
afinal, quando não houver uma única criança, adolescente, idoso ou deficiente impedido de exercer sua
cidadania. Zelar pelo respeito e pela proteção dessas
parcelas da população é tarefa que deve ser assumida
por todos aqueles comprometidos com a construção
de uma sociedade justa e solidária.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Com
a palavra o Sr. Deputado Dr. Rosinha, do PT do Paraná,
que terá 25 minutos para sua exposição.
O SR. DR. ROSINHA – Sr. Presidente, acho que
estava inscrito também no Pequeno Expediente, com
5 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) – Sim.
Ainda podemos acrescer esse tempo.
O SR. DR. ROSINHA (PT – PR. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, pretendo abordar outro tema
além do que abordarei no Grande Expediente, mas
posso falar junto, se V.Exa. permitir.
Hoje, dia 13 de maio, comemora-se a chamada
libertação dos escravos. Digo que se comemora, porque
se trata de uma data bastante contestada, não aceita
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pelo movimento negro de maneira geral. Lembro essa
data até porque boa parte das questões da terra têm
origem antes do dia 13 de maio de 1888 e ainda hoje
são relevantes.
Há pouco, o Deputado que me antecedeu abordou a PEC do Trabalho Escravo. Ora, no dia 13 de
maio comemoramos a libertação dos escravos, mas
ainda vamos debater e aprovar, em segunda votação,
proposta de emenda à Constituição que desapropria
terras nas quais é constado trabalho escravo. E há
trabalho escravo no Brasil.
Fez bem o Grito da Terra, ontem, ao colocar na
pauta essa emenda para que seja aprovada. Aliás,
não apenas isso, mas a punição àquele fazendeiro e
a matadouros dos fiscais do Ministério do Trabalho e
Emprego que estavam fiscalizando trabalho escravo
no Estado de Minas Gerais.
Quanto à emancipação dos assentados, na condição de Parlamentar Federal tenho defendido que,
quando a terra visa à reforma agrária, não deveria ser
titulada em nome de alguém, mas usada apenas para
produção, não importa de quem seja. Tem-se o direito
de produzir, mas não o direito à propriedade.
Poderia começar isso pelos assentamentos do
INCRA, uma vez que são terras públicas, desapropriadas, e passam a ser públicas. Assim, haveria produção
agrícola com a finalidade de dar segurança alimentar ao povo, e não com a finalidade única e objetiva,
hoje, da grande maioria dos fazendeiros: a propriedade da terra; às vezes, a produção agrícola. Tanto isso
ocorre, que, quando se fala na revisão do índice de
produtividade esses setores, negam-no, assim como
sua mudança, querendo permanecer com um índice
de 30 anos atrás.
Eu queria chamar a atenção para esses fatos e
parabenizar os militantes da questão agrícola pelo movimento Grito da Terra de ontem, realizado aqui em Brasília, extremamente importante, porque nós sabemos
que toda mobilização social é que leva a mudança.
Temos que saber também que a maior parte da
comida que está sobre a mesa do povo brasileiro é
produzida pela agricultura familiar, uma vez que os
grandes monopólios de produção de alimento só fazem a produção para a exportação. O arroz, o feijão,
a mandioca, o trigo geralmente vêm dos pequenos
produtores, assim como o leite, a batata, e assim por
diante. Não nego a importância dos grandes produtores
na questão econômica, mas não podemos favorecê-los
em detrimento dos pequenos agricultores.
Eu queria fazer esse registro antes do meu pronunciamento principal do Grande Expediente desta
tarde, nesta tribuna.
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Quero agora, Sr. Presidente, abordar outra questão. Olhando o dicionário ou os vários dicionários, eles
definem como máfia uma espécie de sociedade secreta
de malfeitores, uma associação de delinquentes.
É lamentável constatar que algo semelhante à
máfia, se não podemos classificá-la de máfia, é o que
tem atuado ao longo dos últimos anos na Assembleia
Legislativa do Estado do Paraná. Um grupo de funcionários, de diretores – muito mais diretores do que funcionários –, de forma sistemática, saqueou a Assembleia
Legislativa do Paraná. E saqueou de forma sistemática,
organizada, à luz do dia. Agia como se não pudesse
jamais ser apanhada em flagrante delito.
Nas últimas 2 décadas, pelo menos, milhões de
reais foram desviados. Isso sob a administração dos
seus presidentes e da sua Mesa Diretora, que diz agora estar tomando algumas providências.
Todo esse saque na Assembleia Legislativa do
Paraná veio à tona há cerca de 2 meses, graças à atuação de alguns jornalistas, jornalistas estes que tiveram
a liberdade de fazer uma investigação por mais de 2
anos, que iniciaram a investigação que agora vem à
tona baseada em provas.
Desde meados de março, há quase 2 meses, toda
a população do Paraná acompanha, com indignação
e revolta, uma série de revelações acerca de um escândalo com proporções milionárias. Um escândalo
marcado por desvios de recursos públicos, por contratação de funcionários fantasmas, por uso sistemático
de laranjas e por uma série de outros crimes.
Trata-se de um enredo execrável, sórdido. Ou,
numa definição mais apropriada: nojento. Um enredo
que, talvez, nem o mais brilhante roteirista de cinema fosse capaz de produzir, em seus detalhes, em
termos de ousadia criminosa e descaso com a coisa
pública.
Senhoras e senhores, Parlamentares das demais
Unidades da Federação brasileira, que talvez não tenham condições de acompanhar diariamente as notícias a respeito desse escândalo, relato aqui parte dos
fatos que, com toda a certeza, marcarão para sempre,
de forma negativa, a história política do Paraná.
De todo modo, vale registrar a importância do
fato de todas essas denúncias, baseadas em provas
e confirmadas pelas investigações em curso, terem
vindo à tona. E vieram à tona graças ao trabalho elogiável de jornalistas paranaenses aos quais foram dadas condições de atuar com autonomia e liberdade, o
que nem sempre costuma acontecer nos veículos de
comunicação do País.
O fato é que a apuração jornalística iniciada no
dia 16 de março, em ��������������������������������
trabalho elogiável dos jornalistas ou funcionários da emissora RPC-TV e do jornal
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Gazeta do Povo, trouxe à luz do dia provas de graves
irregularidades sobre as quais sempre houve alguma
suspeita, mas até então não havia indícios consistentes e muito menos provas contundentes.
A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná,
para nós do Estado, está envergonhando o povo paranaense por tudo aquilo que está vindo à tona. Quero
chamar a atenção para o fato de que, nos últimos 10
anos, somente 2 partidos presidiram a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná: o Democratas e o PSDB.
Atualmente, é presidida pelo Democratas, pelo Deputado Nelson Justus, que está no cargo desde 2007. Ele já
havia ocupado o cargo entre 1999 e 2001. Antes dele,
a Casa foi comandada pelo tucano Hermes Brandão,
que a presidiu de 2001 a 2006. Mas não tenho visto
nenhuma declaração de indignação do DEM ou do
PSDB sobre o que está ocorrendo no Paraná.
Pergunto: a Direção Nacional do Democratas
não pretende analisar o caso do seu filiado que preside um órgão do qual foram desviados dezenas ou
centenas de milhões de reais? É importante que se
manifestem!
Vou dar alguns exemplos de práticas absurdas
cometidas na Assembleia Legislativa do Estado do
Paraná, ainda que de forma tardia. Essas práticas revelam um verdadeiro horror, que é motivo de revolta
do povo paranaense.
O ex-braço direito do falecido Deputado Estadual
Aníbal Khury, morto em 1999, o ex-Diretor-Geral da
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná Sr. Abib
Miguel montou uma rede de familiares de amigos dentro
da Assembleia Legislativa, e, por meio dessa rede, as
investigações já levaram a constatar o desvio de mais
de 11 milhões de reais dos cofres públicos.
Só alguns exemplos: um taxista, sobrinho dele
– fantasma –, recebeu 65 depósitos, que totalizam 1
milhão e 200 mil reais; a irmã recebeu mais de 1 milhão
de reais; um garçom, sobrinho do mesmo fantasma,
também recebeu mais de 1 milhão de reais. Detalhe:
chamados a depor na Justiça, todos confessaram jamais
ter trabalhado na Assembleia Legislativa do Paraná.
Parte das dezenas de funcionários fantasmas
foi localizada por esses jornalistas morando na praia
de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. É o caso,
por exemplo, da ex-mulher e de 2 filhas do contador
Abílio Miguel, família que recebeu mais de 3 milhões
de reais em depósitos da Assembleia.
Além do contador, o jardineiro do ex-Diretor da
Assembleia também recebeu depósitos, assim como
dois de seus filhos e uma nora.
E por aí vai, há uma série de irregularidades.
Ocorre o uso sistemático de laranjas, a contratação de
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funcionários fantasmas, o nepotismo. O que se vê é uma
total e flagrante dilapidação do patrimônio público.
Há irregularidades na concessão de aposentadorias; recebimento de salários por um homem morto,
que foi contratado e recebeu durante 2 anos e meio; e
uma criança contratada, como fantasma, aos 7 anos
de idade, na Assembleia Legislativa do Paraná. Essa
criança, que no início era vítima, hoje tem 26 anos de
idade e jamais denunciou a situação da qual ela foi
vítima, passando hoje a ter fortes indícios de ser criminosa. Passou de vítima a participante do esquema,
porque recebia uma espécie de mesada.
A Assembleia Legislativa do Paraná fazia essas
nomeações que nunca eram publicadas, usavam somente os diários secretos, que foram revelados pela
Gazeta do Povo. Houve pagamento de salários acima
do limite previsto na Constituição, salários superiores
a 30 mil reais. Houve cessão de funcionários comissionados para outros órgãos, e são funcionários que
não são de carreira, o que é proibido por lei. Houve
concessão de férias de forma continuada, a cada mês,
ao longo de até 2 anos seguidos.
O Presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, o Deputado Nelson Justus, do Democratas, assistiu
a seus assessores contratarem mais de 30 parentes
para “trabalhar” – entre aspas – no gabinete dele e na
presidência da Casa. Uma equipe de reportagem da
TV Globo, flagrou, por exemplo, uma funcionária do
gabinete do Deputado Nelson Justus trabalhando em
salão de beleza, em Curitiba.
O 2º Secretário da Assembleia Legislativa do Paraná, Deputado Valdir Rossoni, do PSDB, contratou o
Vereador Cláudio da Vince, de Ibaiti, como assessor.
No início, disse que não sabia que era ilegal; posteriormente, disse, num primeiro momento, que não sabia
que seu assessor havia sido eleito Vereador e, num segundo momento, que não havia impedimento legal.
Ora, como o Presidente de um grande partido
como o PSDB alega desconhecer que o acúmulo de
salários de Vereador e Assessor Parlamentar é ilegal?
E o mencionado Vereador foi assessor do Presidente do
PSDB do Paraná por pelo menos 3 meses, de março a
junho de 2009. Nesse período, recebeu irregularmente
salário da Assembleia Legislativa do Paraná e também
da Câmara Municipal de Ibati.
Quem assina as nomeações desses fantasmas? O
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Paraná
afirma que todas as nomeações e exonerações são assinadas pelo Presidente e 1º e 2º Secretários. Portanto,
todos eles – Nelson Justus, do DEM; Alexandre Curi, do
PMDB; e Valdir Rossoni, do PSDB – sabiam.
Toda vez que viajo pelo interior do Paraná ou saio
pelas ruas de Curitiba, ouço o povo se queixando, di-

Maio de 2010

zendo que estão envergonhados com o escândalo da
Assembleia Legislativa. Alguns me perguntam: “Deputado, o senhor, que foi Deputado estadual por 8 anos,
no período de 1991 a 1998, não sabia disso?” Eu tenho
a dizer que sempre houve suspeitas de irregularidades e de corrupção na Assembleia Legislativa. Porém,
sempre fomos minoria, e, assim, jamais conseguimos
aprovar qualquer tipo de requerimento solicitando informações da Mesa Executiva do Parlamento. Por mais
que insistíssemos, nunca obtivemos respostas.
Para fazer a série de reportagens Diários Secretos, o exemplo mais isento e relevante de jornalismo
investigativo registrado nos últimos anos no Paraná,
a Gazeta do Povo e a RPC-TV obtiveram dados relativos a depósitos bancários. Com eles na mão, foram
atrás dos beneficiários. Um trabalho de apuração que
durou cerca de 2 anos. Isso demonstra a dificuldade
para obter esses documentos. Foram 2 anos de investigação, e nós não conseguimos aprovar um requerimento. Na condição de Deputado Estadual, apesar de
desconfiar e de receber denúncias de irregularidades
na Assembleia, nunca tive acesso a provas. Sem provas, o que fazer?
O primeiro Deputado Estadual do PT do Paraná,
um dos melhores que passaram por aquela Casa, que
também foi Deputado Federal, Pedro Tonelli, ainda na
década de 80, solicitou à Assembleia o número de seus
funcionários, mas nunca obteve resposta. Será que na
época já existiam os Diários Secretos, os fantasmas,
os laranjas? Não duvido.
Em março deste ano, pedi a entrada da Polícia
Federal nas investigações. Dias depois, ela começou
a investigar, atendendo a esse pedido. Coincidência
ou não, a partir daí, passei a ser vítima de mentiras e
calúnias pela Internet. Parte dos ataques via Twitter são
anônimos ou de pessoas que não se identificam com o
nome verdadeiro. No caso dos que foram identificados,
acionamos a Justiça e conseguimos tirar o site, o blog
ou o Twitter da Internet, porque eram calúnias.
Constatei que pelo menos um dos ataques feitos
a mim partiu do Presidente do PSDB do Paraná, por
meio do Twitter. Isso não me causou surpresa nenhuma,
porque é uma repetição do método usado pelo PSDB
nacional para atacar a candidatura da futura primeira
Presidenta do Brasil, Dilma Rousseff. Verifico isso cotidianamente. O recurso à desqualificação do adversário
é um sintoma do desespero que atinge a oposição ao
Governo Lula, pela iminência de uma nova derrota de
seu candidato em outubro. Estou recebendo informações sobre como montar um esquema de calúnia, de
mentira e de injúria.
Quando fui atacado pelo PSDB do Paraná, não
fiquei surpreso, porque essa é a sua prática. Passei
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também a compreender porque alguns Deputados estaduais sérios e honestos do Paraná estão calados: se
levantarem a voz para pedir investigação e punição,
provavelmente também passarão a ser vítimas de calúnia. Calam-se ou por falta de provas, ou pelas represálias, pelas ameaças e ataques contra aqueles que
cobram a apuração dos crimes cometidos.
Enquanto eu acionava a Polícia Federal, o Grupo
de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado
– GAECO, que reúne membros do Ministério Público e
da Polícia Militar e Polícia Civil, já estava à frente das
investigações. Parabenizo-o pelo excelente trabalho
que vem fazendo. Aliás, 3 ex-diretores já estão presos
por ação do GAECO. Parte dos presos foi solta; outros
ainda estão atrás das grades. O Ministério Público já
pediu o bloqueio de bens dos acusados e já começa a
ingressar com as primeiras denúncias judiciais.
O ex-Diretor da Assembleia Legislativa do Paraná,
Abib Miguel, conhecido como Bibinho, tem uma fazenda no interior de Goiás que vale 50 milhões de reais.
São 6 mil hectares, em São João d’Aliança. A imprensa
divulgou isso. Com a prisão desse funcionário, foram
apreendidos 73 carros. Como, com salário de servidor
da Assembleia Legislativa do Paraná, ele possui uma
fazenda que fale 50 milhões de reais e 73 carros? Quero lembrar que a imprensa nacional divulgou que o Sr.
Agaciel tinha não declarado uma casa de 5 milhões de
reais. A fazenda de Bibinho vale 10 vezes mais.
Entendo que o GAECO não só tem de fazer a investigação da direção. É importante que faça também a
investigação da Mesa Executiva da Assembleia Legislativa do Paraná. Alguém acredita que os ex-Diretores
da Assembleia operavam sem o conhecimento da presidência da Casa? Não. Quem assinou a nomeação de
laranjas, quem contratou fantasmas, quem concedeu
supersalários não foram diretores, foram Deputados. É
importante que os Deputados que têm compromisso com
a verdade e transparência, que fazem parte da Mesa
Executiva, que não compactuam com a corrupção, renunciem à Mesa, como forma de forçar o Presidente, o
1º e o 2º Secretários a repetir o mesmo gesto. O GAECO
precisa de apoio da população paranaense.
Como a maioria dos paranaenses, não consigo
entender como até agora não foi sequer solicitado o
bloqueio de bens de nenhum Deputado. Não houve
sequer o indiciamento de Parlamentares. O fato é que
ninguém acredita que esses ex‑diretores tinham autonomia em relação à Mesa. E a permanência do mesmo comando da Casa é algo que afeta a isenção das
investigações, sem a menor sombra de dúvida.
Além de punir os culpados, precisamos garantir o
máximo possível de ressarcimento aos cofres públicos
do dinheiro desviado.

Maio de 2010

Outra ação necessária, por parte dos movimentos
sociais, é manter as mobilizações de rua. E as entidades do movimento estudantil, junto com os sindicatos
e outras organizações, têm procurado fazer isso. Urgente ainda é proibir a reeleição de direções legislativas em todas as Assembleias e Câmaras Municipais.
Aqui na Câmara Federal, já é proibida a reeleição para
os mesmos cargos. Mas em todo o território nacional
proliferam os casos de encastelamento e eternização
de dirigentes legislativos.
No Distrito Federal, quando foram iniciadas as
investigações sobre o Governador José Roberto Arruda, a população foi para a rua, a polícia se sentiu
fortalecida, o Ministério Público também. É assim, no
meu entender, que a população do Paraná deveria
se mobilizar. É importante que também já se passe a
cobrar o fim das reeleições das Mesas Diretoras, das
Mesas Executivas dos Parlamentos.
Na Câmara dos Deputados, a reeleição não é
permitida, enquanto na Assembleia Legislativa do
Paraná é permitida a reeleição. Quanto à Câmara de
Vereadores de Curitiba, cito um exemplo: ela é presidida pelo Vereador João Claudio Derosso desde
1997. É lógico que isso gera vícios e mina, bloqueia a
transparência. Alguns Parlamentos, como a Câmara
de Curitiba, não têm presidentes, têm donos, o que é
ruim para o Legislativo e para a sociedade. Para haver
transparência, é importante a democracia; para se saber o que acontece, é importante a democracia. Sem
ela, os Parlamentos passam a não ter presidentes,
passam a ter donos.
Outra questão importante é que se faça concurso
público. Na Assembleia Legislativa do Paraná – ao contrário da Câmara dos Deputados, que periodicamente
realiza concursos públicos –, esse tipo de seleção é
coisa rara, é de se contar nos dedos. Em uma ocasião,
perguntei ao Presidente Aníbal Khury, avô do atual 1º
Secretário da Casa, por que não se realizava concurso
público. Ele me respondeu: “porque só iriam passar japoneses e comunistas”. Não que isso seja preconceito
do Presidente. Ele quis dizer que, naquele momento,
eram essas as pessoas que estavam mais preparadas
para passar em um concurso público.
Em outra ocasião, o mesmo Aníbal, em resposta às minhas suspeitas de corrupção na Assembleia,
disse que eu deveria aguardar a morte dele. “Aí é que
verá a corrupção”. Será que tinha bola de cristal, ou
apenas conhecia seus pares?
Tomei conhecimento, por meio da Gazeta do Povo
desta semana, de que, para evitar que a investigação
ocorresse com maior profundidade, um grupo de Parlamentares da Assembleia Legislativa estava articulando
a assinatura de uma emenda constitucional proibindo a
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cessão de policiais para o Ministério Público. Na prática, a PEC em questão inviabiliza a atuação de órgãos
como o GAECO, que investiga a Assembleia.
Numa tentativa nítida de vingança e de autoproteção, assinaram uma PEC que inviabiliza investigações
criminais e beneficia bandidos. A proposta é a cara da
Assembleia do Paraná: obscura. Seus autores se escondem, anônimos.
Uma emenda à Constituição que proíbe a cessão
de policiais civis e militares para que o Ministério Público
atue significa amputar a capacidade de investigação da
instituição, significa proteger o crime organizado, porque
o que mais precisa o Ministério Público é de policiais
civis e militares para combater o crime organizado. Esse
tipo de prática inviabiliza as investigações.
No momento delicado que vive o Legislativo estadual,
parte dos Deputados demonstra que perdeu a noção do
ridículo com essa tentativa escancarada de retaliação.
Ainda na semana passada, o GAECO efetuou
uma operação de busca e apreensão dos documentos da Assembleia. Justamente por essa operação é
que hoje informa a Gazeta do Povo que ninguém quer
assumir a assinatura dessa PEC.
Houve a apreensão e busca de documentos porque se alegava que o fornecimento das informações
por parte da Mesa Executiva era incompleto, além de
haverem sido feitas tentativas concretas para dificultar
as investigações.
O juiz autorizou; portanto, foi uma busca e apreensão autorizada pela Justiça. Isso levou a Assembleia
a classificar essa busca e apreensão como invasão arbitrária, e o juiz, como despreparado para exercer suas
funções. Foi dessa maneira que o Presidente Nelson
Justus classificou essa operação.
Ora, justamente essa operação foi necessária
porque não há transparência naquele Poder. Não havendo transparência e não tendo sido fornecidos os
documentos, foi necessária a busca e apreensão.
Constatou a GAECO que havia uma tentativa de
eliminar provas, pois havia documentos cortados, picotados, na casa do ex-Diretor-Geral da Assembleia,
quando de sua prisão.
Em nota oficial, o Ministério Público rebateu: atestou que a Assembleia estava fornecendo informações
incompletas, além de ter feito tentativas concretas de
dificultar as investigações. O juiz também precisou vir
a público para se defender.
Já faz tempo que Nelson Justus perdeu as condições morais para dirigir a Assembleia do Paraná. O
mesmo vale para o conjunto da Mesa Diretora. Por uma
apuração isenta, sem eliminação de provas: Fora, Justus! Fora, Curi! Fora, Rossoni! Pela renúncia coletiva
de toda a Mesa da Assembleia do Paraná!
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Que a população do nosso Estado continue a
cobrar a apuração dos fatos ocorridos. E que, nas
próximas eleições de outubro, eleja pessoas comprometidas com a transparência, com a fiscalização dos
gastos públicos – uma obrigação de todo Deputado –,
com a participação popular e contra toda e qualquer
forma de injustiça.
Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, eu faço este
pronunciamento com profunda tristeza. Não me alegra
cobrar investigação e punição de instituições públicas ou
de pessoas que tenham cometido crimes. Isso é coisa
que faço com tristeza, porque, como homem público,
como ex-Deputado Estadual pelo Paraná, constatar
que esse tipo de prática ocorria dentro do Poder Legislativo é constatar com tristeza que aumenta, junto
à população, o descrédito nos Parlamentares.
Este ano é ano de eleições, e é importante que a
população do Paraná observe direito o comportamento de
todos os Deputados candidatos à reeleição e observe o
comportamento dos partidos políticos. Nós não podemos
permitir que as Assembleias Legislativas, que a Assembleia
Legislativa do Paraná permaneça um órgão de obscurantismo, sem transparência, sem processo democrático.
É importante que todos os Deputados Estaduais
que tenham compromisso com a verdade cobrem a
apuração. Apurar todos os indícios de crime e quem
são os criminosos – tenho a absoluta certeza – é salutar para o próprio Deputado e para a instituição.
Sabemos que a Constituição brasileira é bastante
jovem e que democracia é um processo sempre em construção e, por estar sempre em construção, é importante
que a população participe das cobranças e que observe
quem são os candidatos para as próximas eleições.
Desejamos, na Assembleia Legislativa do Paraná,
que tudo seja colocado em pratos limpos o mais rapidamente possível; que sejam punidos os funcionários ou
Parlamentares que porventura tenham cometido algum
crime. Que essa Assembleia seja motivo de orgulho
para todos os paranaenses, e que eu não mais ouça
nas ruas, como tem acontecido, as pessoas dizerem
que estão com vergonha do que lá está ocorrendo.
Sr. Presidente, encerro por aqui o meu pronunciamento.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Colatto) – Obrigado,
Deputado Dr. Rosinha.
Durante o discurso do Sr. Dr. Rosinha, o Sr.
Nelson Marquezelli, 4º Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Valdir
Colatto, § 2º do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Colatto) – Apresentação de proposições.
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VI – ORDEM DO DIA
(Debates e trabalho de Comissões.)
O SR. PRESIDENTE (Valdir Colatto) – Vai-se
passar ao horário de

VII – COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Mauro Benevides, pelo Bloco Parlamentar PMDB/PTC.
O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB – CE.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, no sistema pluripartidário existente
em nosso País, surgem novas facções dispostas a fortalecer as instituições democráticas, estruturando-se
de acordo com os procedimentos estabelecidos pela
legislação eleitoral vigorante entre nós.
Segundo o constitucionalista Paulo Bonavides,
personalidade exponencial dos nossos círculos jurídicos, já ingressamos na faixa do multipartidarismo, com
mais de 30 legendas registradas no Superior Tribunal
Eleitoral, instituição incumbida de promover os atos
concernentes à vida política do País.
No próximo dia 15 de Maio, na Câmara Municipal de Fortaleza, ocorrerá a convenção do Partido da
Transformação Social, que congrega lideranças expressivas em condições de disputar o pleito vindouro com
as siglas tradicionais, a exemplo da minha legenda, o
Partido do Movimento Democrático Brasileiro, à cuja
frente se acha o Presidente Michel Temer, que sucedeu, entre outros, o saudoso Ulysses Guimarães, por
21 anos, o dirigente máximo da agremiação.
Convidado pelo líder Mauro da Escóssia, que integra os quadros do PTS, pretendo fazer-me presente
ao magno evento, levando o natural estímulo para que
os seguidores da sigla contribuam positivamente para
engrandecer a nossa base política.
Figuras de expressão do meu Estado dispuseramse a assinar a ficha de filiação a esse novo grêmio,
habilitando-o a fazê-lo postular mandatos na refrega
que terá lugar no dia 3 de outubro vindouro.
Espero que os objetivos programáticos sejam
respeitados, integralmente, inspirando os seus filiados
para as novas porfias, com as vistas voltadas para os
interesses do Ceará, do Nordeste e do próprio País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

VIII – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Valdir Colatto) – Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a sessão, lembrando
que amanhã, sexta-feira, dia 14, às 15h, haverá sessão
solene em homenagem ao Jubileu de Ouro do Colégio Agostiniano São José e, às 14h, sessão solene do
Congresso Nacional, no plenário do Senado Federal,
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destinada a celebrar o Jubileu de Ouro da Arquidiocese
de Brasília e o XVI Congresso Eucarístico Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Colatto) – Encerro a
sessão, convocando para amanhã, sexta‑feira, dia 14,
às 9h, sessão ordinária da Câmara dos Deputados.
AVISOS
CONGRESSO NACIONAL
SESSÃO SOLENE DO CONGRESSO NACIONAL,
EM 14-5-2010, ÀS 14 HORAS, no Plenário Senado
Federal, destinada a celebrar o Jubileu de Ouro da
Arquidiocese de Brasília e o décimo sexto Congresso Eucarístico Nacional.
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS OU RECURSOS
I – EMENDAS
II – RECURSOS
1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE COMISSÃO – ART. 24, II, DO RICD
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, c/c o
art. 132, § 2º (PARECERES FAVORÁVEIS),
ou com o art. 133 (PARECERES CONTRÁRIOS), todos do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art.
58, § 1º do RICD).
1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 2.019/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Amigos de Palmelo –
ACAP a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de Palmelo, Estado de Goiás.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-5-2010
Nº 2.383/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural de Santa Cruz da Baixa
Verde a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de Santa Cruz da Baixa Verde, Estado
de Pernambuco.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-5-2010
Nº 2.425/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Morungaba a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
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serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Morungaba, Estado de São Paulo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-5-2010
Nº 2.457/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga permissão à Serra Geral Sistema de Comunicação
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, no Município de Nova Porteirinha, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-5-2010
Nº 2.478/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária e Cultural do Povoado Jenipapo
– Lagarto/Sergipe a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Lagarto, Estado de Sergipe.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-5-2010
Nº 2.483/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a executar serviço de radiodifusão de sons e imagens, com
fins exclusivamente educativos, no Município de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, por intermédio da
Assembleia Legislativa Estadual.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-5-2010
PROJETO DE LEI
Nº 5.434/2005 (Eduardo Gomes) – Altera a Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que “Estabelece
as Diretrizes e Bases da Educação Nacional”.
NOVA EMENTA DA REDAÇÃO FINAL: Altera a Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no tocante
ao ensino da arte.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-5-2010
Nº 1.257/2007 (Ciro Pedrosa) – Dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas transportadoras orientarem os passageiros sobre a prevenção da trombose
venosa profunda.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-5-2010
Nº 2.078/2007 (Silvinho Peccioli) – Dispõe sobre o
encerramento das atividades de uma instalação radiativa e a limitação de sua radiação residual.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-5-2010
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Nº 3.950/2008 (Poder Executivo) – Dispõe sobre a
criação de cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores – DAS, destinados ao
Ministério do Esporte.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-5-2010
Nº 3.956/2008 (Poder Executivo) – Dispõe sobre a
criação de cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores – DAS destinados ao Ministério da Fazenda.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-5-2010
Nº 4.023/2008 (Poder Executivo) – Altera a Lei nº
11.358, de 19 de outubro de 2006, no tocante ao subsídio dos Policiais Rodoviários Federais.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/05/2010
Nº 4.226/2008 (Fernando Coruja) – Dá nova redação
ao inciso II do art. 313 do Código de Processo Penal
– Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, excluindo a decretação de prisão preventiva e a impossibilidade de concessão de fiança nos casos em que
o indiciado é considerado vadio.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17/05/2010
Nº 4.262/2008 (Gilmar Machado) – Denomina “Viaduto
Arnaldo Borges Pereira” o viaduto localizado no cruzamento entre as Rodovias BR-050, BR-365, BR-452 e a
Rodovia Municipal 030, no anel viário norte da cidade
de Uberlândia, no Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-5-2010
Nº 5.079/2009 (Edson Aparecido) – Institui o dia 28
de abril como o Dia Nacional das Entidades de Segurança e Saúde do Trabalho.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-5-2010
Nº 5.164/2009 (Edinho Bez) – Denomina “Rodovia
Abel Dal Pont” o trecho rodoviário da BR-285, entre
as cidades de Timbé do Sul, no Estado de Santa Catarina, e São José dos Ausentes, no Estado do Rio
Grande do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-5-2010
Nº 5.491/2009 (MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO)
– Dispõe sobre a criação de cargos e funções nos
Quadros de Pessoal dos ramos do Ministério Público
da União.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-5-2010
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Nº 5.566/2009 (Luiz Carlos Hauly) – Institui o dia 8
de agosto como “Dia Nacional do Elos Internacional
da Comunidade Lusíada”.
DECURSO: 4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-5-2010
Nº 5.643/2009 (Senado Federal – Serys Slhessarenko) – Dispõe sobre a gratuidade dos atos de registro, pelas associações de moradores, necessários
à adaptação estatutária ao Código Civil e para fins de
enquadramento dessas entidades como Organizações
da Sociedade Civil de Interesse Público.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-5-2010
Nº 5.888/2009 (Raimundo Gomes de Matos) – Institui
o Dia Nacional do Médico de Família e Comunidade.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-5-2010
Nº 5.912/2009 (Poder Executivo) – Dispõe sobre a criação de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS, destinados ao Ministério das
Relações Exteriores, e dá nova redação ao inciso XIX do
art. 29 da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-5-2010
Nº 6.078/2009 (Poder Executivo) – Acresce e altera
dispositivos da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964,
que dispõe sobre o Serviço Militar, e altera dispositivos
da Lei nº 5.292, de 8 de junho de 1967, que dispõe sobre a Prestação do Serviço Militar pelos Estudantes de
Medicina, Farmácia, Odontologia e Veterinária e pelos
Médicos, Farmacêuticos, Dentistas e Veterinários.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-5-2010
1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS
PROJETO DE LEI
Nº 2.511/2003 (Neucimar Fraga) – Altera o inciso I
do art. 23 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que
dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício
de mandato, cargo, emprego ou função na Administração Pública Direta, Indireta ou Fundacional, e dá
outras providências.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-5-2010
Nº 2.059/2007 (Carlos Bezerra) – Acresce parágrafo ao
art. 464, do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
que aprova a Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT
–, para permitir o pagamento de parcelas salariais em
rubrica única, mediante acordo ou convenção coletiva.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-5-2010

Maio de 2010

Nº 3.411/2008 (Giacobo) – Dispõe sobre o prazo do
seguro de automóveis.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-5-2010
Nº 3.679/2008 (Eliene Lima) – Dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas de ônibus interestaduais e
intermunicipais de implantarem em seus veículos sistema de rastreamento via satélite ou similar.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-5-2010
Nº 4.606/2009 (Roberto Britto) – Dispõe sobre a obrigatoriedade do Governo Federal a arcar com custos
dos livros didáticos destinados aos alunos da Educação Básica das redes públicas.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-5-2010
Nº 4.615/2009 (Flávio Bezerra) – Altera a redação do
art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
para dispor sobre a obrigatoriedade de aulas de natação nas escolas do ensino médio e fundamental.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-5-2010
1.3 PROPOSIÇÕES COM TRAMITAÇÃO CONJUNTA
QUE RECEBERAM PARECERES FAVORÁVEIS A
UMAS E/OU CONTRÁRIOS A OUTRAS, NÃO DIVERGENTES; E/OU PELA INCONSTITUCIONALIDADE;
E/OU INJURIDICIDADE
PROJETO DE LEI
Nº 2.192/2003 – Dispõe sobre a jornada de trabalho
do Fonoaudiólogo.
COM PARECER FAVORÁVEL: PL nº 2.192/2003,
principal.
COM PARECER CONTRÁRIO: PL nº 2.688/2003,
apensado.)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-5-2010
2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMISSÃO
– ART. 54 DO RICD C/C ART. 132, § 2º DO RICD
(MATÉRIAS SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS
DO ART.144 DO RICD)
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – Art. 58, § 3º, c/c o
art. 132, §2º, do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art.
58, § 1° do RICD).
2.1 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU ORÇAMENTÁRIA
PROJETO DE LEI
Nº 6.082/2002 (Enio Bacci) – Autoriza a criação do
Fundo Pró-Segurança Pública, pelos Estados e Distrito
Federal e dá outras providências.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-5-2010
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Nº 6.362/2005 (Vicentinho) – Torna gratuito o transporte coletivo urbano metropolitano e intermunicipal nos
dias da realização da votação de pleitos eleitorais.
Apensados: PL nº 2.679/2007 (Cristiano Matheus)
PL nº 358/2007 (Sérgio Brito) PL nº 7.687/2006 (Antônio Carlos Biffi )
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-5-2010
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 312/2005 (Fernando de Fabinho) – Autoriza o Poder Executivo a criar o Eixos de Desenvolvimento da
BR-324 e da BR-116 e instituir o Programa Especial
de Desenvolvimento das BR-324 e da BR-116.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-5-2010
Nº 297/2008 (Carlos Souza) – Autoriza o Poder Executivo a criar a Região Integrada de Desenvolvimento
do Turismo da Microrregião de Tefé e a instituir o Programa Especial de Desenvolvimento do Turismo da
Região Integrada de Desenvolvimento do Turismo da
Microrregião de Tefé.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-5-2010
2.2 PELA INCONSTITUCIONALIDADE E/OU INJURIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE
PROJETO DE LEI
Nº 1.767/2003 (Neucimar Fraga) – Fixa prazo para
conclusão de ação fiscalizatória do Tribunal de Contas da União realizada em obras e edificações e dá
outras providências.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-5-2010
3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE – ART. 164, § 2º, DO RICD
(SUJEITO A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, APÓS
OUVIDA A CCJC, NOS TERMOS DO ART. 164, §§ 2º
e 3º DO RICD)
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (Art.
164, § 2º, do RICD).
PROJETO DE LEI
Nº 4.328/1998 (Serafim Venzon) – Dispõe sobre o parcelamento de dívidas oriundas de contribuições sociais
devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social, alterando o art. 38 da Lei nº 8.212, de 24 julho de 1991.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-5-2010
Nº 280/1999 (Rubens Bueno) – Altera o art. 1º da
Lei nº 9.129, de 20 de novembro de 1995, que “autoriza o parcelamento do recolhimento de contribuições
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previdenciárias devidas pelos empregadores em geral, na forma que especifica e determina outras providências”.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-5-2010
No. 1055/1999 (Pauderney Avelino) – Altera a redação da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e dá
outras providências.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-5-2010
Nº 1.824/1999 (Augusto Nardes) – Dispõe sobre o
parcelamento de débitos de microempresas e empresas de pequeno porte para com a Fazenda Nacional,
nas condições que estabelece.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-5-2010
No. 1902/1999 (Vic Pires Franco) – Dá ao Aeroporto Internacional de Val-de-Cães, em Belém, Estado
do Pará, o nome de “Aeroporto Internacional Rômulo
Maiorana.”
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-5-2010
Nº 4.894/1999 (Augusto Nardes) – Altera a redação
do caput do art. 7º da Lei nº 9.639, de 25 de maio de
1998, estendendo o prazo para o parcelamento dos
débitos das empresas para com o Instituto Nacional
do Seguro Social.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-5-2010
Nº 3.457/2000 (Bispo Wanderval) – Dispõe sobre a
forma de pagamentos das dívidas das entidades de
utilidade pública junto ao Instituto Nacional do Seguro
Social – INSS.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-5-2010
Nº 5.066/2005 (Almir Moura) – Dispõe sobre o parcelamento de débitos junto ao Regime Geral de Previdência Social, por parte de segurados contribuintes
individuais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-5-2010
Nº 5.206/2005 (Geraldo Thadeu) – Prorroga prazos
da Lei nº 10.684, de 30 de maio de 2003, que “altera a
legislação tributária federal, dispõe sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria da Receita Federal, à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto
Nacional do Seguro Social e dá outras providências”.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-5-2010
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Nº 5.496/2005 (Gorete Pereira) – Dispõe sobre o parcelamento dos débitos tributários de hospitais, maternidades
e casas de saúde que sejam entidades filantrópicas.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-5-2010
Nº 5.809/2005 (Antonio Carlos Mendes Thame) –
Concede às pessoas jurídicas novo prazo de opção
pelo parcelamento especial de débitos junto ao Tesouro
Nacional – PAES.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-5-2010
No. 6134/2005 (Antonio Carlos Mendes Thame) –
Dispõe sobre o parcelamento de débitos relativos à
contribuição prevista na alínea “a” do parágrafo único
do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para
os hospitais e entidades filantrópicas.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-5-2010
Nº 6.556/2006 (Pompeo de Mattos) – Dispõe sobre
o parcelamento dos débitos das entidades filantrópicas da área de saúde junto ao Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-5-2010
Nº 1.787/2007 (João Dado) – Dispõe sobre a antecipação do pagamento dos débitos consolidados no
Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, instituído
pela Lei n° 9.964, de 10 de abril de 2000, e no Parcelamento Especial – PAES, instituído pela Lei n° 10.684,
de 30 de maio de 2003.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-5-2010
Nº 1.916/2007 (Zé Geraldo) – “Dispõe sobre o parcelamento de débitos previdenciários dos Municípios
em até 120 meses”.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-5-2010
Nº 2.704/2007 (Vanderlei Macris) – Dispõe sobre
parcelamento de débitos de contribuintes pessoas físicas junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil,
à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro Social nas condições que
especifica.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-5-2010
Nº 3.588/2008 (Roberto Britto) – Altera o art. 38 da
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre parcelamento de contribuições devidas à Seguridade Social.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-5-2010
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Nº 6.202/2009 (Senado Federal – Demóstenes Torres) – Denomina “Viaduto Henrique Santillo” o viaduto
localizado no entroncamento da BR-060 com a BR-153,
no Município de Anápolis, Estado de Goiás.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-5-2010
4. DEVOLVIDO(S) AO(S) AUTOR(ES)
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – RCP: art. 35, §§ 1º
e 2º, do RICD.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – DEMAIS PROPOSIÇÕES: art. 137, § 1º, do RICD.
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5
sessões.
INDICAÇÃO
Nº 6.209/2010 (Homero Pereira) – Sugere ao Presidente do Conselho Nacional de Justiça – CNJ , a instalação de uma Vara da Justiça Federal no município
de Barra do Garças – MT.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-5-2010
Nº 6.233/2010 (Carlos Abicalil) – Sugere ao Presidente do Conselho Nacional de Justiça e ao Presidente
do Tribunal Regional Federal da 1ª Região a criação
de Vara da Justiça Federal em Barra do Garças, no
Estado de Mato Grosso.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-5-2010
Nº 6.275/2010 (Gorete Pereira) – Sugere a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará providências
para consultar a população de Juazeiro do Norte sobre a mudança do nome da cidade para Juazeiro do
Padre Cícero.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-5-2010
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 481/2010 (Ribamar Alves) – Altera os artigos 95
e 128 da Constituição Federal.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-5-2010
PROJETO DE LEI
Nº 7.132/2010 (Major Fábio) – Cria o Fundo de Amparo ao Servidor Público – FASP, nos termos que discrimina.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-5-2010
Nº 7.162/2010 (Jorge Tadeu Mudalen) – Dispõe sobre
a obrigaroriedad da instalação do “Telhado Verde” nos
locais que especifica, e dá outras providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-5-2010
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Nº 7.267/2010 (Gonzaga Patriota) – Dá nova redação
ao parágrafo único do artigo 1º da Lei Complementar
nº 113, de 19 de setembro de 2001.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-5-2010

Maio de 2010

Dia 24, 2ª-feira

ARQUIVE-SE, nos termos do § 4º do artigo 58 do
RICD, a seguinte proposição:

15:00 JÔ MORAES (PCdoB – MG)
15:25 ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO
(DEM – BA)
15:50 AFFONSO CAMARGO (PSDB – PR)
16:15 DAGOBERTO (PDT – MS)
16:40 DARCÍSIO PERONDI (PMDB – RS)

PROJETO DE LEI

Dia 25, 3ª-feira

Nº 6.689/2002 (Adão Preto) – Dispõe sobre a isenção
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de veículos utilitários destinados ao transporte de
produção agrícola, nas condições que estabelece.
ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE
EXPEDIENTE DO MÊS DE MAIO DE 2010
Dia 14, 6ª-feira
10:00 VIC PIRES FRANCO (DEM – PA)
10:25 MAURÍCIO TRINDADE (PR – BA)
10:50 JACKSON BARRETO (PMDB – SE)
11:15 RATINHO JUNIOR (PSC – PR)
11:40 JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PDT – BA)
Dia 17, 2ª-feira
15:00 VIEIRA DA CUNHA (PDT – RS)
15:25 FERNANDO CHUCRE (PSDB – SP)
15:50 DOMINGOS DUTRA (PT – MA)
16:15 FRANCISCO ROSSI (PMDB – SP)
16:40 ARNALDO VIANNA (PDT – RJ)
Dia 18, 3ª-feira
15:00 NILMAR RUIZ (PR – TO)
15:25 MARCELO ALMEIDA (PMDB – PR)
Dia 19, 4ª-feira
15:00 MARCOS ANTONIO (PRB – PE)
15:25 VICENTINHO ALVES (PR – TO)
Dia 20, 5ª-feira
15:00 RAUL JUNGMANN (PPS – PE)
15:25 RODRIGO ROLLEMBERG (PSB – DF)
15:50 ÁTILA LINS (PMDB – AM)
16:15 CLEBER VERDE (PRB – MA)
16:40 CARLOS ABICALIL (PT – MT)
Dia 21, 6ª-feira
10:00 ANTÔNIO ROBERTO (PV – MG)
10:25 RODRIGO DE CASTRO (PSDB – MG)
10:50 JULIO SEMEGHINI (PSDB – SP)
11:15 EDINHO BEZ (PMDB – SC)
11:40 ANTONIO CRUZ (PP – MS)

15:00 ALBANO FRANCO (PSDB – SE)
15:25 JOÃO PAULO CUNHA (PT – SP)
Dia 26, 4ª-feira
15:00 JOÃO LEÃO (PP – BA)
15:25 LELO COIMBRA (PMDB – ES)
Dia 27, 5ª-feira
15:00 VICENTINHO (PT – SP)
15:25 JULIÃO AMIN (PDT – MA)
Dia 28, 6ª-feira
10:00 DR. TALMIR (PV – SP)
10:25 LÁZARO BOTELHO (PP – TO)
10:50 RODRIGO ROLLEMBERG (PSB – DF)
11:15 CELSO MALDANER (PMDB – SC)
11:40 ASSIS DO COUTO (PT – PR)
Dia 31, 2ª-feira
15:00 JOÃO MATOS (PMDB – SC)
15:25 ANÍBAL GOMES (PMDB – CE)
15:50 MAJOR FÁBIO (DEM – PB)
16:15 HENRIQUE FONTANA (PT – RS)
16:40 EDSON SANTOS (PT – RJ)
ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES
I – COMISSÕES PERMANENTES
COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
REUNIÃO
LOCAL: Anfiteatro da Sociedade Rural de Maringá –
Av. Colombo, 2186 – Maringá/PR
HORÁRIO: 10h
A – Mesa Redonda:
ENCONTRO DA COMISSÃO DE AGRICULTURA EM
MARINGÁ/PR
38º Exposição Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Maringá – EXPOINGÁ
Palestrantes convidados:
Dr. José Maria dos Anjos – Diretor do Departamento
Comercial e Abastecimento Agrícola e Pecuário da
SPA/MAPA.(confirmado)
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Dr. Eugênio Stefanello – Agrônomo, Economista e
Técnico da Companhia Nacional de Abastecimento –
CONAB.(confirmado)
Convidados:
Deputado Abelardo Lupion – Presidente da Comissão de
Agricultura da Câmara dos Deputados;(confirmado)
Deputado Odilio Balbinotti – Autor do Requerimento
nº 541/2010(confirmado)
Deputado Eduardo Sciarra (confirmado)
Deputados Federais
Senadores do Paraná
Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Governador do Paraná
Deputados Estaduais do Paraná
Secretaria de Agricultura do Paraná
Federação da Agricultura do Paraná
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Paraná
Entidades representativas do setor agropecuário
Autor do Requerimento nº 541/2010
Deputado Odilio Balbinotti – PMDB/PR
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-5-10
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 3.051/08 – Do Sr. Sandes Júnior –
que “dispõe sobre a delegação de atribuições de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal
e altera a Lei nº 1.283, de 18 de dezembro de 1950”.
RELATOR: Deputado HOMERO PEREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 5.973/09 – Do Sr. Antônio Roberto – que “institui selo de qualidade ambiental para
produto de origem animal”.
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO.
PROJETO DE LEI Nº 7.139/10 – Do Sr. José Airton
Cirilo – que “dispõe sobre a concessão de benefício do
seguro-desemprego a todo pescador profissional que
exerça pesca comercial artesanal, ao trabalhador que
exerça atividade pesqueira artesanal, ao que a estes
se assemelham, entre eles os que capturam ou coletam caranguejos e mariscos e os que os processam,
incluindo estes trabalhadores como segurados especiais do regime geral de previdência social”.
RELATOR: Deputado ZONTA.
PROJETO DE LEI Nº 7.154/10 – Do Senado Federal
– Gilberto Ghoellner – (PLS nº 276/2008) – que “altera
a redação do art. 1º da Lei nº 9.481, de 13 de agosto
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de 1997, que “dispõe sobre a incidência de imposto
de renda na fonte sobre rendimentos de beneficiários
residentes ou domiciliados no exterior, e dá outras
providências”, para reduzir a zero a alíquota do imposto de renda na fonte sobre o pagamento de juros
e comissões relativos a créditos obtidos no exterior e
destinados ao financiamento da produção de mercadorias agropecuárias de exportação”.
RELATOR: Deputado MARCOS MONTES.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 6.680/09 – Do Sr. Marco Maia – que
“altera as Leis nº 10.696, de 2 de julho de 2003, e nº 8.427,
de 27 de maio de 1992, para incluir produtos extrativos no
Programa de Aquisição de Alimentos e para autorizar subvenção de preços em apoio à agricultura familiar”.
RELATOR: Deputado BETO FARO.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-5-10
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 5.591/09 – Do Sr. Lelo Coimbra –
que “altera a Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009”.
RELATOR: Deputado HUMBERTO SOUTO.
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA
(DIA 17-5-2010)
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 6.415/09 – Do Sr. Dr. Nechar –
que “acrescenta artigo à Lei nº 9.472, de 16 de julho
de 1997, para dispor sobre o fornecimento de um carregador universal na venda de aparelhos terminais do
assinante da telefonia móvel vendidos no País”.
RELATOR: Deputado BILAC PINTO.
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-5-10
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 7.141/10 – Do Sr. Rodrigo Rollemberg – que “institui o Plano de Incentivo à Pesquisa
Científica e Inovação Tecnológica – PICT, e dá outras
providências”.
RELATOR: Deputado JULIO SEMEGHINI.
PROJETO DE LEI Nº 7.151/10 – Do Sr. Edmar Moreira – que “dispõe sobre à adaptação de computadores
em Lan Houses, Cyber Cafés, para utilização por pessoas portadoras de necessidades visuais e dá outras
providencias”
RELATOR: Deputado PAULO TEIXEIRA.
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-05-10
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 6.618/06 – Do Sr. José Carlos
Machado – que “autoriza o revendedor varejista de
combustíveis automotivos a recarregar vasilhames de
gás liquefeito de petróleo no estabelecimento denominado posto revendedor”.
RELATOR: Deputado CLAUDIO CAJADO.
PROJETO DE LEI Nº 7.052/10 – Do Sr. Cleber Verde – que “ “Acrescenta o artigo 37-A e 37 B na Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990, para dispor sobre
propaganda enganosa via internet, telemarketing enganoso, spams (mensagens não solicitadas), na publicidade de oferta de crédito ao consumidor em parcelas sem juros.””
RELATOR: Deputado JULIO SEMEGHINI.
PROJETO DE LEI Nº 7.066/10 – Do Sr. Vicentinho
Alves – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de laboratórios, hospitais e clinica odontológica credenciar a,
no mínimo, três convênios de planos de saúde”.
RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO.
PROJETO DE LEI Nº 7.148/10 – Do Sr. Edmar Moreira
– que “dispõe sobre o tempo máximo de espera para
realização de procedimentos médicos nas Unidades da
Rede Pública de Saúde e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado EDSON APARECIDO.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
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PROJETO DE LEI Nº 4.245/08 – Do Sr. Filipe Pereira –
que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990
– Código de Defesa do Consumidor”. (Apensados: PL
nº 5.039/2009 e PL nº 6.593/2009)
RELATOR: Deputado LEO ALCÂNTARA.
PROJETO DE LEI Nº 3.685/08 – Do Sr. Edigar Mão
Branca – que “veda a cobrança antecipada de diárias ou
serviços em hotéis e estabelecimentos congêneres”.
RELATORA: Deputada ANA ARRAES.
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA
(DIA 17-5-2010)
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 4.510/08 – Do Sr. Reginaldo Lopes – que “denomina “Viaduto Dom Luciano Mendes
de Almeida” o novo viaduto localizado no Km 592 da
BR-040 entre os municípios de Ouro Preto e Itabirito,
no Estado de Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO.
PROJETO DE LEI Nº 4.592/09 – Do Sr. Dr. Pinotti – que
“dispõe sobre a criação do Dia Nacional de Combate
às Perdas Gestacionais”
RELATOR: Deputado JORGE TADEU MUDALEN.
PROJETO DE LEI Nº 5.216/09 – Do Sr. Maurício Rands – que “acrescenta parágrafos à Lei nº 11.736, de
10 de julho de 2008, com o objetivo de instituir uma
“Semana Nacional de Educação, Conscientização e
Orientação sobre a Doença de Alzheimer”, e dá outras
providências. Acrescenta parágrafos à Lei nº 11.736,
de 10 de julho de 2008, com o objetivo de instituir uma
“Semana Nacional de Educação, Conscientização e
Orientação sobre a Doença de Alzheimer”, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA.
PROJETO DE LEI Nº 5.457/09 – Do Senado Federal
– Aloizio Mercadante – (PLS nº 120/2003) – que “veda
a cobrança de qualquer valor em processos seletivos
de ingresso em cursos de graduação de instituições
públicas federais de educação superior para os candidatos que menciona”.
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES.
PROJETO DE LEI Nº 6.130/09 – Do Sr. Felipe Maia
– que “autoriza a criação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Zona Oeste da cidade
de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte”.
RELATOR: Deputado MARCELO ALMEIDA.
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PROJETO DE LEI Nº 6.167/09 – Do Sr. Andre Vargas
– que “denomina Rodovia Cecílio do Rego Almeida o
trecho da BR-277 entre as cidades de Paranaguá e
Curitiba, no Estado do Paraná”.
RELATORA: Deputada DALVA FIGUEIREDO.
PROJETO DE LEI Nº 6.220/09 – Do Sr. Rogério Marinho – que “dispõe sobre a criação de Escola Técnica
Federal de Goianinha, Rio Grande do Norte”.
RELATORA: Deputada ANGELA PORTELA.
PROJETO DE LEI Nº 6.434/09 – Do Sr. Valdemar Costa Neto – que “denomina como Rodovia Procurador
Haroldo Fernandes Duarte, o trecho da BR-101, no
Estado do Rio de Janeiro, situado entre os municípios
de Santa Cruz e Parati”.
RELATORA: Deputada NILMAR RUIZ.
PROJETO DE LEI Nº 6.435/09 – Do Sr. Rômulo Gouveia
– que “denomina “Rodovia Deputado Álvaro Gaudêncio Filho” a BR-412, no trecho entre o Km 0 (zero), na localidade
Farinha, no município de Pocinhos (PB), até o final no KM
129, no município de Monteiro, Estado da Paraíba”.
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO.
PROJETO DE LEI Nº 7.109/10 – Do Senado Federal –
Expedito Júnior – (PLS nº 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 nº 5.877/2009)
RELATORA: Deputada ANGELA PORTELA.
PROJETO DE LEI Nº 7.221/10 – Do Sr. Angelo Vanhoni – que “institui o ano de 2011 como o Ano da
Ucrânia no Brasil”.
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO.
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-5-10
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 7.196/10 – Do Sr. Márcio França
– que “dispõe sobre a guarda dos animais de estimação nos casos de dissolução litigiosa da sociedade e
do vínculo conjugal entre seus possuidores, e dá outras providências”.
RELATORA: Deputada MARINA MAGGESSI.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-5-10
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 7.136/10 – Do Sr. Onyx Lorenzoni
– que “altera a Lei nº 5.197 de 3 de janeiro de 1967, que
dispõe a proteção à fauna e dá outras providências”
RELATOR: Deputado ARNALDO JARDIM.
PROJETO DE LEI Nº 7.173/10 – Do Senado Federal –
Garibaldi Alves Filho – (PLS nº 448/2009) – que “altera
a Lei n° 11.442, de 5 de janeiro de 2007, que “dispõe
sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de
terceiros e mediante remuneração e revoga a Lei n°
6.813, de 10 de julho de 1980”, para determinar, no
caso do transporte de produtos perigosos, a observância de legislação federal específica”.
RELATOR: Deputado HOMERO PEREIRA.
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA
(DIA 17-5-2010)
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 2.648/07 – Do Sr. Walter Brito Neto
– que “institui o Sistema de Comunicação, Cadastro e
Atendimento Psicológico e Social aos Pais de crianças e
Adolescentes Desaparecidos e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado EDUARDO AMORIM.
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-5-10
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 7.112/10 – Do Sr. Gilmar Machado – que “reduz a zero as alíquotas da Contribuição
para o Pis/Pasep e da Cofins incidentes sobre operações com combustíveis destinados às forças policiais
dos Estados e Municípios”.
RELATOR: Deputado WILLIAM WOO.
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA
(DIA 17-5-2010)
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
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PROJETO DE LEI Nº 3.637/08 – Do Sr. Moreira Mendes – que “altera a Lei nº 6.815, de 19 de agosto de
1980, para permitir a concessão de visto a estrangeiro
portador de documento de viagem emitido por governo
não reconhecido pelo Brasil”.
RELATOR: Deputado CARLOS EDUARDO CADOCA.
II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA
A PROFERIR PARECER À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N. 213-A, DE
2007, DO SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA, QUE
“DISPÕE SOBRE OS SERVIDORES PÚBLICOS
FEDERAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, OS SERVIDORES MUNICIPAIS E OS INTEGRANTES DA CARREIRA POLICIAL MILITAR
DOS EX-TERRITÓRIOS DO AMAPÁ E RORAIMA”
(ASSEGURA ISONOMIA ENTRE POLICIAIS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL E DOS EX-TERRITÓRIOS DO AMAPÁ E RORAIMA; ALÉM DE
PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALÁRIOS
PARA OS SERVIDORES CIVIS)
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (10 SESSÕES)
DECURSO: 8ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-5-10
Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, §3º)
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 213/07
– Do Sr. Sebastião Bala Rocha – que “dispõe sobre os Servidores Públicos Federais da Administração Direta e Indireta, os Servidores Municipais e os integrantes da carreira
policial militar dos ex-territórios do Amapá e Roraima”.
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO.
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: 16-5-2010
PROJETO DE LEI Nº 11/2010-CN, que “abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da
Ciência e Tecnologia, crédito suplementar no valor de
R$24.300.000,00 (vinte e quatro milhões e trezentos
mil reais), para reforço de dotações constantes da Lei
Orçamentária vigente.”
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PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 DIAS ÚTEIS)
DECURSO: 2º dia
ÚLTIMO DIA: 19-5-2010
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO, referente ao
Aviso 6/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 241, de 2010 – TCU (Plenário),
bem como do Relatório e da proposta de Deliberação
que o fundamentam, referente ao Programa de trabalho
20.607.0379.1836.0052/2000 – Construção de obras de
infraestrutura de irrigação de uso comum – Malhada dos
bois – Construção da Adutora Serra da Batateira/BA,
constante do Anexo VI, da Lei nº 12.214, de 26/01/2010
(Lei orçamentária de 2010), TC 016.358/2009-1.”
RELATOR: Senador JEFFERSON PRAIA
IV – COORDENAÇÃO DE
COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA
ÀS COMISSÕES
EM 13-5-2010:
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
2.589/2010
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
2.593/2010
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
2.594/2010
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
2.595/2010
PROJETO DE LEI Nº 7.228/2010
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
485/2010

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

Comissão de Educação e Cultura:
PROJETO DE LEI Nº 6.472/2009
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público:
PROJETO DE LEI Nº 2.522/2007
PROJETO DE LEI Nº 7.242/2010
Comissão de Viação e Transportes:
PROJETO DE LEI Nº 7.180/2010
PROJETO DE LEI Nº 7.236/2010
(Encerra-se a Sessão às 16 horas e 4
minutos.)
DISCURSO PROFERIDO PELO SRA.
DEPUTADA RITA CAMATA NO PERÍODO
DESTINADO AO GRANDE EXPEDIENTE
DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS Nº 84, REALIZADA EM 26 DE
ABRIL DE 2010 – RETIRADO PELA ORADORA PARA REVISÃO:
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A SRA. RITA CAMATA (PSDB – ES) – Sr. Presidente, Deputado Luiz Couto, agradeço a V.Exa. pela
paciência, bem como pela permuta. Agradeço ainda ao
Deputado Carlos Alberto Leréia, que me cedeu nesta
tarde o horário do Grande Expediente.
Sr. Presidente, ocupo a tribuna para chamar atenção para fatos importantes desses 25 anos da chamada
Nova República. Esse é o período democrático mais
longo da nossa história.
Enaltecemos os ventos da redemocratização do
nosso País, lembramos do emblemático capítulo da
transição, das incontáveis lutas para pôr fim ao regime
militar, marcadas pela legítima pressão popular, farta
dos abusos de um poder tomado à força e à custa da
violência que silenciou e entristeceu o Brasil por mais
de 20 anos.
Podemos citar vários momentos desta caminhada,
como a Lei da Anistia e o restabelecimento gradual do
pluripartidarismo com a alteração da legislação eleitoral, em 1979, bem como a inesquecível campanha
Diretas Já, iniciada em março de 1983, ��������������
as quais abriram caminho para o início da abertura política. Tenho
a honra de ter participado de grande parte dessa trajetória rumo a um País verdadeiramente democrático,
na campanha das Diretas Já no Espírito Santo e em
demais Estados de nosso País e, depois, como Deputada Federal Constituinte e em 4 mandatos posteriores
na Câmara dos Deputados.
É sempre bom lembrar, por exemplo, que, no
palanque do inesquecível comício pelas Diretas Já
do Vale do Anhangabaú, em São Paulo, em 1984, a
maior manifestação pública da história do Brasil, estavam Franco Montoro, Mário Covas, Fernando Henrique
Cardoso, Pedro Simon, Ulisses Guimarães, Tancredo
Neves e tantos outros.
A convergência está assentada na demarcada
oposição ao Regime Militar, as diferenças ilustradas
em inúmeros episódios a que o nosso País assistiu. Em
pronunciamento no último dia 10 de abril, no encontro nacional do PSDB, PPS e DEM, o ex-Governador
de Minas Gerais, Aécio Neves, afirmou que o PSDB e
partidos aliados estão preparados não apenas para o
debate sobre o presente, mas também para discutir o
nosso passado, porque não há nada que nos envergonhe. A coerência é a questão-chave e se faz crucial
nas ideias e no propósito político que fundou nossa
trajetória e ainda orienta a nossa caminhada.
Faz-se necessário sublinhar as atitudes e diferenciar a ação do mero discurso. Retomo a reflexão
de Aécio Neves quando alertou que o Brasil não foi
descoberto em 2003, conforme querem fazer crer alguns membros do PT e seus aliados. Afinal, o que há
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de positivo e acertado em suas 2 gestões originou-se
do que conquistamos nesse período que antecede.
Êxitos alcançados, apesar da oposição e recusa
veemente do PT de, por exemplo, se unir, em 1985,
após a derrota da Emenda Dante de Oliveira, à ampla
coligação em torno de Tancredo Neves, fundamental
para retomar o processo de construção de nossa democracia. Êxito também alcançado na elaboração de
uma Constituição progressista, que novamente não
contou com a adesão do Partido dos Trabalhadores, a
qual trouxe inegáveis avanços associados à liberdade
política e à ampliação dos direitos individuais. Constituição essa que recebeu publicamente contundentes
criticas por parte de alguns representantes do PT, que
a assinou quase que forçosamente porque não tinha
como não fazê-lo, porque era exigência legal, mas,
ainda assim, se recusou a participar do ato coletivo
da homologação.
Anos depois, em 1992, grave crise ocupou a cena
principal da nossa conjuntura política, abalando os alicerces da democracia recém-conquistada e culminando
com o impeachment do Presidente da República. Mais
uma vez o PT se negou a somar forças com a ampla
coligação nacional em torno do nome do ex-Presidente
Itamar Franco, a qual buscou recompor o poder central,
dar equilíbrio e governabilidade ao País.
Como bem assinalou o ex-Governador de São
Paulo, José Serra, em recente artigo na revista Veja,
os erros políticos históricos do PT, em sua avaliação
da conjuntura, no entanto, acabaram por, contraditoriamente, anos depois, beneficiar o partido e seus aliados
quando chegaram ao poder para governar o País.
Um outro exemplo foi a estridente resistência e
ostensiva oposição do Partido ao Plano Real e à Lei
de Responsabilidade Fiscal, esta última uma medida
de austeridade financeira da gestão pública indiscutivelmente necessária, de cuja base de concepção, particularmente, eu me orgulho de ter participado como
autora da Lei Camata.
Porém, não há como duvidar que foram o Plano
Real, a estabilidade econômica e o inegável freio à
escalada da inflação trazidos por Fernando Henrique
que hoje permitem a Prefeitos, Governadores e ao
próprio Presidente da República se valerem dessas
ferramentas de gestão para alcançar eficiência nas
finanças públicas e garantir transferências, convênios
e investimentos.
Foi a estabilidade econômica que possibilitou
tanto a capacidade de investimento em programas
sociais de largo alcance, como o Bolsa Família, como
ainda agregar ganho real ao salário mínimo. É justo
afirmar, com veemência, que o principal mérito do
atual Governo foi justamente a opção pela manuten-
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ção da política econômica rejeitada à época por seus
correligionários, mas que hoje a adotam e a seguem
como se não tivesse existido uma conjuntura anterior
a seu Governo.
E não apenas na política econômica: os programas de transferência de renda, conduzidos e implementados por Ruth Cardoso, dão a medida de quando
realmente foram iniciados e por quem foram concebidos.
As iniciativas desenvolvidas pelo programa Comunidade
Solidária, como Alfabetização Solidária, Bolsa Escola,
Bolsa Alimentação, constituem, indiscutivelmente, os
embriões do Bolsa Família. O Governo FHC não apenas criou essas iniciativas, como também permitiu o
atendimento de mais de 5 milhões de famílias.
Cabe ressaltar, aliás, que o maior programa de
transferência de renda do País é, na verdade, a aposentadoria do homem e da mulher do campo, uma
de nossas vitórias na Assembleia Nacional Constituinte, que hoje compreende investimentos da ordem
de mais de 40 bilhões de reais, constituindo o maior
fator de movimentação da economia das pequenas
cidades. Segundo o IPEA, o programa de aposentadoria do homem e da mulher rural configura o maior
programa de redução das desigualdades regionais
em nosso País.
Foi também antes do Governo do PT que criamos
o SUS, o maior sistema público de saúde do mundo,
com a larga contribuição de Eduardo Jorge – à época
Deputado pelo PT – e demais membros da bancada
do Partido. O programa de prevenção e tratamento da
AIDS, também o maior do mundo, é anterior a essa
gestão, mais precisamente com José Serra à frente
do Ministério da Saúde. Apesar de termos reduzido os
custos de medicamentos, enfrentando a barreira das
patentes no Brasil e na Organização Mundial do Comércio – OMC, assistimos atualmente a um quadro que
praticamente deixa inalterado o investimento público
na área da saúde. A Organização Pan-Americana da
Saúde – OPAS recomenda investimento da ordem de
6% do PIB, mas o Brasil permanece, nos últimos 10
anos, na casa dos 3%, abaixo da média da América
Latina, que é de 4,6%. Do total divulgado de cerca de
8% de recursos do PIB investidos em saúde, mais de
4,5% provém do setor privado.
Em contrapartida, vemos os Prefeitos com a corda
no pescoço, porque, se em 1993 os municípios arcavam com 16%, hoje estão assumindo mais de 25% dos
gastos com saúde em suas comunidades. É importante
nós, que integramos a Frente Parlamentar da Saúde,
deixarmos o registro da necessidade da regulamentação da Emenda Constitucional nº 29, para não só definirmos investimentos em saúde – os valores a serem
investidos pela União, Estados e Municípios –, mas
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também o que são ações e políticas de saúde pública
no País. Avalio esta como uma matéria importante e
necessária para uma saúde mais digna à população
brasileira e ainda em tempo de ser apreciada.
O Sr. Zonta – V.Exa. me permite um aparte,
Deputada Rita Camata?
A SRA. RITA CAMATA – Pois não.
O Sr. Zonta – Primeiro, quero cumprimentá-la
pelo brilhante tema. Aliás, tem sido constante a sua
atuação nesta Casa. V.Exa. marca a sua vida política
e pública com ações que realmente vão ao encontro
dos interesse do País, como a Lei de Responsabilidade
Fiscal, a Lei Rita Camata. Agora, aborda em todas as
nuanças o tema saúde. Eu gostaria, além de parabenizá-la, de reforçar a necessidade de que esta Casa
tenha a coragem e a determinação de regulamentar
a Emenda nº 29, porque a cada ano que passa estamos aqui nesse “vamos regulamentar, fazer um movimento”, e nada acontece. Devemos ter coragem de
definir a pauta e colocar a matéria em votação. Seja
quem for o escolhido para Presidente da República a
partir de 2011 precisará ter esse instrumento na mão,
aprovado aqui, como obrigação de investir mais na
saúde. Parabéns!
A SRA. RITA CAMATA – Obrigada, grande Líder
Zonta, Presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo, que, com tanta dignidade, representa o povo
de Santa Catarina. Incorporo sua fala ao meu pronunciamento. Concordo com V.Exa: avalio que ainda
está em tempo para darmos esse passo, talvez não
tão largo, mas extremamente importante e significativo para assegurar mais investimentos e maior volume
de recursos para a saúde do povo brasileiro. Não faz
pouco tempo que assistimos a filas, pessoas que são
condenadas, muitas delas morrendo sem o digno e
esperado atendimento.
Quero registrar ainda que o Ministro José Temporão tem feito um grande esforço e atuado como um
bom Ministro, mas não tem sido devidamente ouvido
pela equipe econômica do Governo Federal. São a esses que nos dirigimos, à equipe econômica. Que ela
veja e entenda os números que se refletem em vida.
Quando falta saúde, é muito sofrimento para a família.
Que possamos ter esses corações mais maleáveis e
investimentos ampliados na saúde, para que possamos
ter uma gestão eficiente e um atendimento digno.
Obrigada, Deputado Zonta.
Na área de educação, Sr. Presidente, vem-se propalando grande investimento na ampliação do ensino
técnico e profissionalizante, mas é importante lembrar,
pois às vezes temos a memória curta, que foi o Governo anterior que criou o Programa de Expansão da
Educação Profissional – PROEP, com recursos próprios
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e do BID, tendo sido iniciados 336 projetos, dos quais
104 foram concluídos com verbas garantidas para a
conclusão do restante. Mas, lamentavelmente, o projeto foi interrompido em janeiro de 2003 e mais de 90
milhões de dólares devolvidos ao BID. Somente no segundo semestre de 2006, justamente às vésperas da
eleição, foram retomados 32 do total de 232 projetos
abandonados, mas sob a denominação de CEFETs,
depois IFETs. Devemos registrar que essa retomada foi
muito importante, resultando na ampliação dos IFETs
no País inteiro. No Espírito Santo, inclusive, 18 IFETs
estão sendo implementados, embora questionemos a
demora e o quanto perdemos, especialmente a juventude, por não dispormos devidamente de cursos profissionalizantes e do esperado aprimoramento para o
mercado de trabalho, que, cada vez mais, exige competitividade e capacidade produtiva.
No primeiro mandato do Presidente Lula, não foi
criada nenhuma nova escola técnica federal, estadual
ou comunitária. O número de matrículas nos 2 primeiros anos foi de apenas 5%.
Também no governo invisível, aos olhos do PT, já
se tinha praticamente universalizado o acesso ao ensino
fundamental na faixa etária de 7 a 14 anos, com 97%
de matrículas, mas agora vemos a necessidade de não
somente ter os nossos meninos e meninas matriculados, como de melhorar substancialmente a qualidade
do ensino, capacitando os educadores e oferecendo
melhores condições de salário e trabalho.
Precisamos ainda realizar ações sistemáticas por
meio do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
– PETI, que foi pulverizado, desmontado. Segundo o
PNAD 2006, o aumento do número de famílias beneficiadas por programas sociais do Governo Lula não
tem contribuído para uma infância concentrada nos
estudos e longe do trabalho. O índice de crianças e
adolescentes trabalhando é maior entre as famílias que
recebem dinheiro de programa social, 14%, contra 9,6%
observados no domicílio de famílias que não recebem
dinheiro do Governo. Esse dado se amplia na área agrícola, onde o número de crianças a partir de 10 anos
que trabalham é maior nas famílias que contam com
rendimentos de programas sociais, somando 40% em
detrimento de 13,8% nos domicílios que não dispõem
de qualquer tipo de ajuda governamental.
Já concederei um aparte ao querido Deputado e
representante do Rio Grande do Norte.
Que fique caracterizado que a bolsa destinada
a assegurar frequência e o aprendizado do jovem no
nosso País não está alcançando o objetivo almejado.
Temos de rever, ampliar, garantir essas bolsas, mas
que sejam iniciativas vinculadas a esse acúmulo, a
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esse crescimento tão necessário a nossos jovens no
Brasil.
Pois não, senhor Deputado.
O Sr. Rogério Marinho – Nobre Deputada Rita
Camata, estava escutando no gabinete o seu pronunciamento e me apressei a vir ao plenário para fazer
um pequeno aparte ao brilhante discurso que V.Exa.
faz na tarde de hoje. Primeiro, quero saudar V.Exa.
pela coragem, que, no seu Estado coloca-se como
postulante ao Senado da República. Certamente terá
a boa acolhida dos seus concidadãos, em função de
sua larga experiência e sua larga folha de serviços
prestados à Nação, principalmente nas áreas de educação e da assistência social nesta Câmara Federal.
O Brasil faz-se, na verdade, conhecendo-se a sua
história. V.Exa. faz um pronunciamento muito denso
nesse aspecto, lembrando à população brasileira,
com muita ênfase, a frase do nosso correligionário, o
ex-Governador de Minas Gerais, que diz que o Brasil
não começou em 1º de janeiro de 2003, ao contrário
do que querem fazer crer de uma maneira reiterada
e enfática os atuais mandatários do Poder. Eu queria
fixar-me num ponto que V.Exa. aborda com muita ênfase: hoje, a propaganda governamental praticamente
submerge-nos com um ufanismo absolutamente utópico, dizendo que está resolvida a questão das escolas
técnicas e do ensino técnico em nosso País. Somos
praticamente submersos pelo volume de informação,
dizendo que foi duplicada, triplicada a rede de escolas
de ensino técnico e que isso resolveu o problema. No
País, apenas 8% das matrículas no ensino médio são
na escola técnica; que apenas 4%, menos da metade,
um pouco menos de 4%, são das escolas técnicas federais; e 92% das nossas matrículas estão no ensino
universal. Ainda há um grande e longo caminho a ser
percorrido, para que possamos nos ombrear não aos
países da OCDE, que são os países ricos, que têm
70, 60 ou 80% de matrículas no ensino técnico, mas
aos nossos irmãos da América Latina, como Chile,
Argentina, Uruguai, Colômbia, que têm mais de 20%
das suas matrículas nessa área. V.Exa. menciona com
muita correção que, durante todo o primeiro Governo
do Presidente Lula, nenhuma escola técnica sequer
foi iniciada. Pelo contrário, o programa de ampliação
foi sustado, e 90 milhões de dólares foram devolvidos,
em prejuízo para a sociedade brasileira, que teve paralisada uma importante ação de se preparar o jovem
para o trabalho. Então, parabenizo V.Exa., destaco a
exatidão das suas palavras e o resgate da história que
V.Exa. faz neste momento. Meus parabéns!
A SRA. RITA CAMATA – Agradeço a V.Exa.,
Deputado Rogério Marinho, grande estudioso comprometido com a educação na Câmara dos Deputados, que
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tem dado grande contribuição com muita seriedade e
competência, com muito zelo e representa com tanta
virtude o povo do Rio Grande do Norte. Orgulha-nos
fazer parte desse grupo e do seu partido, o PSDB.
V.Exa., há pouco tempo, integra esse partido. V.Exa.
nos orgulha muito, é um grande estudioso, um homem
comprometido com a educação – o alicerce, a base
de qualquer transformação de sociedade. Parabéns
a V.Exa. e ao povo do Rio Grande do Norte por tê-lo
trazido a esta Casa, para que possa orgulhar aqueles
que fazem política de forma séria, ética e coerente.
V.Exa. nos orgulha. Muito obrigada.
Sr. Presidente, há também a educação infantil,
hoje centralizada nos municípios. Não há investimentos
federais. O maior déficit de vagas está na educação
básica. Segundo a PNAD, temos apenas 15,5% das
crianças em creche, quando deveríamos contar com,
no mínimo, 30%. Isso representa apenas 1,7 milhão
de alunos em um universo de 11 milhões.
Através da votação do FUNDEB, tentou-se aumentar o fator de ponderação por meio da emenda – e
o Deputado Rogério Marinho participava ativamente
desse debate e dessa construção. Tentamos obter mais
recursos para essa área, mas fomos derrotados pela
bancada do Governo. Agora vemos a ex-Ministra Dilma
afirmar que construirá 6 mil creches. Em um País de
mais de 5 mil municípios, 6 mil creches é muito pouco,
insuficiente para atender às crianças do nosso País.
Como mãe, faço questão de declarar o quanto
é sofrido ter de sair de casa para trabalhar e cumprir
atividades fora. Situação que se faz especialmente dramática para uma doméstica ou alguém que trabalha
no comércio, por exemplo, mulheres que padecem por
não disporem da creche ou da pré-escola para confiar
e deixar seus filhos. É um crime deixar crianças cuidar
de bebês e de outras crianças. Sr. Presidente, há um
déficit inaceitável de milhões de crianças que não têm
acesso à creche e à pré-escola no nosso País. Temos
ainda muito a avançar nessa área.
Sr. Presidente, também há o que comemorar na
questão do emprego de jovens no País, já que somente cerca de 40% dos jovens em idade de trabalho são
absorvidos pelo mercado de trabalho por absoluta falta
de oportunidade.
Tenho mais a registrar. Estou andando muito pelo
Espírito Santo, e essa iniciativa, que trouxe grande expectativa de gerar emprego e oportunidade digna de
moradia, tem-nos preocupado, já que os Municípios
capixabas são médios e pequenos. Dos 78 Municípios,
apenas 7 estão enquadrados no programa. Por que os
demais não se enquadram? Porque têm menos de 50
mil habitantes. Isso é injusto, perverso, está na contramão da história. Quando temos de permanecer com o
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jovem, com a família no pequeno e médio Municípios,
vivendo da agricultura, onde há melhor segurança e
até mais oportunidades de estudo, eles acabam não
tendo direito à moradia e ao saneamento dignos porque só os grandes centros estão sendo contemplados
com o Minha Casa, Minha Vida.
Sr. Presidente, deixo aqui registrado o apelo
para que esse programa possa ser revisto, a fim de
que os Municípios de menor densidade populacional
possam também ter o direito à moradia e a viver com
dignidade.
Sem dúvida, muitas foram as turbulências que
milhões e milhões de brasileiros sofreram nas últimas
3 décadas, como as sucessivas rotas de inflação e
mesmo de hiperinflação, retração da economia, ondas
de desemprego, mas o tripé da consolidação democrática – a Constituinte, as eleições diretas, a restauração da soberania popular –, conjugado às medidas de
progresso social e de estabilização econômica, como
os programas de transferência de renda e de valorização de nossa moeda, devolveram aos mais pobres
a capacidade de crédito e consumo, minimizando, assim, os efeitos perversos da concentração de renda,
bem como restituindo à Nação a curva promissora do
crescimento.
É nessa escalada, Sras. e Srs. Parlamentares,
que o Brasil merece prosseguir e expandir. Revisitar a
história significa devolver a justeza dos fatos, precisar
e reconhecer os devidos méritos políticos. Somente
assim os brasileiros disporão do discernimento necessário para escolher seu futuro. Não um futuro ancorado nas frágeis vigas das falácias governamentais
e suas espetaculares peças publicitárias, mas a partir
de propostas que de fato agreguem educação, saúde,
trabalho, qualidade de vida e dignidade à população.
Nossa caminhada convertida em história aí está para
comprovar que o Brasil se tornou uma nação com
melhores indicadores sociais e econômicos. Nossos
passos confirmam que o Brasil pode mais.
Caros colegas, percebemos, por fim, que a memória de nosso País, Sr. Presidente, é desenhada pelo
atual Governo e pelo PT, a partir da simples conveniência política. Pensamos e fazemos diferente, em nome do
ideário e do horizonte de democracia, e do progresso
apontado desde aqueles que fundaram a Nova República, do inegável legado que ainda traz bons frutos
ao Governo atual. A história credencia José Serra a
assumir o leme do nosso País, determinando a melhor
das direções que precisamos e merecemos.
Encerro dizendo que o Brasil pode muito mais. O
Brasil pode mais na educação, na saúde, na geração
de empregos e oportunidades para os nossos jovens.
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O Brasil poderá muito mais com José Serra na Presidência deste País.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
ARQUIVE-SE, nos termos do § 4º do artigo 58 do
RICD, a seguinte proposição:
PROJETO DE LEI
Nº 6.689/2002 (Adão Preto) – Dispõe sobre a isenção
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na
aquisição de veículos utilitários destinados ao transporte de produção agrícola, nas condições que estabelece.
Brasília, 13 de maio de 2010. – Michel Temer,
Presidente.
COMISSÕES
DESIGNAÇÕES
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
DESIGNAÇÃO DE RELATOR
Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões)
de relatoria:
Ao Deputado Alexandre Cardoso
TVR Nº 2.140/10 – Do Poder Executivo – (MSC
nº 95/2010) – que “submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 5 de
março de 2010, que renova, por dez anos, a concessão outorgada à Rádio Repórter Ltda., para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média no município de Ijuí, Estado
do Rio Grande do Sul”.
Ao Deputado Beto Mansur
TVR Nº 2.119/10 – Do Poder Executivo – (MSC
nº 95/2010) – que “submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 4 de
março de 2010, que renova, por dez anos, a concessão outorgada à Rádio Brotas Ltda., para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, no município de Piraí do Sul,
Estado do Paraná”.
Ao Deputado Davi Alcolumbre
TVR Nº 2.143/10 – Do Poder Executivo – (MSC
nº 95/2010) – que “submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 5 de
março de 2010, que renova, por dez anos, a concessão outorgada à Fundação Nossa Senhora do Rocio,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
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radiodifusão sonora em onda média no município de
Curitiba, Estado do Paraná”.
Ao Deputado Jefferson Campos
TVR Nº 2.164/10 – Do Poder Executivo – (MSC nº
96/2010) – que “submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de 11 de fevereiro
de 2010, que outorga concessão à Televisão Tambaú
Ltda., para explorar, pelo prazo de quinze anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de
sons e imagens, na cidade de João Pessoa, Estado
da Paraíba”.
Ao Deputado Moises Avelino
TVR Nº 2.123/10 – Do Poder Executivo – (MSC
nº 95/2010) – que “submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 4 de março de 2010, que renova, por dez anos, a concessão
outorgada à Ceará Rádio Clube S.A., para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média no município de Fortaleza,
Estado do Ceará”.
Ao Deputado Nelson Proença
TVR Nº 2.163/10 – Do Poder Executivo – (MSC nº
96/2010) – que “submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de 11 de fevereiro
de 2010, que concessão outorgada à TVSBT Canal 3
de Nova Friburgo Ltda., para explorar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens, na cidade de Nova
Friburgo, Estado do Rio de Janeiro”.
Ao Deputado Sandes Júnior
TVR Nº 2.165/10 – Do Poder Executivo – (MSC nº
96/2010) – que “submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de 4 de março
de 2010, que renova a concessão outorgada à TV Carioba Comunicações Ltda., para explorar, pelo prazo
de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão de sons e imagens, no município de
Americana, Estado de São Paulo”.
Sala da Comissão, 12 de maio de 2010. – Eunício
Oliveira, Presidente.
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
DESIGNAÇÃO DE RELATOR
Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões)
de relatoria:
Ao Deputado Bilac Pinto
PROJETO DE LEI Nº 6.415/09 – Do Sr. Dr. Nechar – que “acrescenta artigo à Lei nº 9.472, de 16 de
julho de 1997, para dispor sobre o fornecimento de um
carregador universal na venda de aparelhos terminais
do assinante da telefonia móvel vendidos no País”.
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Ao Deputado Celso Russomanno
TVR Nº 2.146/10 – Do Poder Executivo – (MSC
nº 96/2010) – que “submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 19 de
novembro de 2009, que renova concessão outorgada
à TV Corcovado S.A., para explorar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens, na cidade de Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro”.
Ao Deputado Edio Lopes
TVR Nº 2.195/10 – Do Poder Executivo – (MSC nº
98/2010) – que “submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de 4 de fevereiro
de 2010, que renova a concessão outorgada à Rádio
Globo S.A., para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, no município de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro”.
Ao Deputado Olavo Calheiros
TVR Nº 2.149/10 – Do Poder Executivo – (MSC
nº 96/2010) – que “submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 19 de
novembro de 2009, que renova concessão outorgada
à Sistema Tropical Rondoniense de Comunicações
Ltda., para explorar, pelo prazo de quinze anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de
sons e imagens, na cidade de Pimenta Bueno, Estado de Rondônia”.
Sala da Comissão, 13 de maio de 2010. – Eunício
Oliveira, Presidente.
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DESIGNAÇÃO DE RELATOR
Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões)
de relatoria:
Ao Deputado André Vargas
PROJETO DE LEI Nº 7.207/2010 – Da Sra. Jô
Moraes e outros – que “altera a Subseção II da Seção VI do Capítulo II do Título III da Lei nº 8.213, de
24 de julho de 1991, para dispor sobre a Reabilitação
Profissional”.
Ao Deputado Edson Ezequiel
PROJETO DE LEI Nº 3.478/2008 – Do Sr. Silvio
Lopes – que “dispõe sobre a criação de Zona de Processamento de Exportação (ZPE) de Macaé, Estado
do Rio de Janeiro”.
Ao Deputado Jurandil Juarez
PROJETO DE LEI Nº 752/2003 – Do Sr. Dr. Pinotti – que “altera a Lei nº 9.313, de 13 de novembro de
1996, outorgando prioridades às industrias que produ-
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zem fármacos de medicamentos utilizados no cuidado
aos doentes de AIDS e portadores de HIV”.
PROJETO DE LEI Nº 1.081/2003 – Do Sr. Mendes Ribeiro Filho – que “cria a Área Comum de Livre
Comércio no Município de Jaguarão, Estado do Rio
Grande do Sul, e dá outras providências”.
Sala da Comissão, 12 de maio de 2010. – Deputado Dr. Ubiali, Presidente.
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DESIGNAÇÃO DE RELATOR
Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões)
de relatoria:
À Deputada Angela Portela
PROJETO DE LEI Nº 6.220/09 – Do Sr. Rogério
Marinho – que “dispõe sobre a criação de Escola Técnica Federal de Goianinha, Rio Grande do Norte”.
PROJETO DE LEI Nº 7.109/10 – Do Senado
Federal – Expedito Júnior – (PLS nº 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 nº 5.877/2009)
À Deputada Dalva Figueiredo
PROJETO DE LEI Nº 6.167/09 – Do Sr. Andre
Vargas – que “denomina Rodovia Cecílio do Rego Almeida o trecho da BR-277 entre as cidades de Paranaguá e Curitiba, no Estado do Paraná”.
Ao Deputado Eduardo Barbosa
PROJETO DE LEI Nº 5.216/09 – Do Sr. Maurício
Rands – que “acrescenta parágrafos à Lei nº 11.736, de 10
de julho de 2008, com o objetivo de instituir uma “Semana Nacional de Educação, Conscientização e Orientação
sobre a Doença de Alzheimer”, e dá outras providências.
Acrescenta parágrafos à Lei nº 11.736, de 10 de julho de
2008, com o objetivo de instituir uma “Semana Nacional
de Educação, Conscientização e Orientação sobre a Doença de Alzheimer”, e dá outras providências”.
Ao Deputado Elismar Prado
PROJETO DE LEI Nº 4.695/09 – Do Sr. Vitor Penido – que “declara o Marquês de Sapucahy “Patrono
da Filatelia Brasileira” e cria a “Comenda Filatélica
Marquês de Sapucahy””.
À Deputada Fátima Bezerra
PROJETO DE LEI Nº 6.472/09 – Do Poder Executivo – que “altera o art. 1º da Lei nº 11.145, de 26 de
julho de 2005, que institui a Fundação Universidade
Federal do ABC – UFABC”.
Ao Deputado Gilmar Machado
PROJETO DE LEI Nº 4.510/08 – Do Sr. Reginaldo Lopes – que “denomina “Viaduto Dom Luciano
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Mendes de Almeida” o novo viaduto localizado no Km
592 da BR-040 entre os municípios de Ouro Preto e
Itabirito, no Estado de Minas Gerais”.
Ao Deputado Jorge Tadeu Mudalen
PROJETO DE LEI Nº 4.592/09 – Do Sr. Dr. Pinotti – que “dispõe sobre a criação do Dia Nacional de
Combate às Perdas Gestacionais”
Ao Deputado Marcelo Almeida
PROJETO DE LEI Nº 6.130/09 – Do Sr. Felipe
Maia – que “autoriza a criação do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia da Zona Oeste da cidade de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte”.
À Deputada Maria do Rosário
PROJETO DE LEI Nº 7.221/10 – Do Sr. Angelo
Vanhoni – que “institui o ano de 2011 como o Ano da
Ucrânia no Brasil”.
Ao Deputado Mauro Benevides
PROJETO DE LEI Nº 5.457/09 – Do Senado
Federal – Aloizio Mercadante – (PLS nº 120/2003) –
que “veda a cobrança de qualquer valor em processos
seletivos de ingresso em cursos de graduação de instituições públicas federais de educação superior para
os candidatos que menciona”.
À Deputada Nilmar Ruiz
PROJETO DE LEI Nº 6.434/09 – Do Sr. Valdemar
Costa Neto – que “denomina como Rodovia Procurador Haroldo Fernandes Duarte, o trecho da BR-101, no
Estado do Rio de Janeiro, situado entre os municípios
de Santa Cruz e Parati”.
Ao Deputado Osmar Serraglio
PROJETO DE LEI Nº 6.435/09 – Do Sr. Rômulo
Gouveia – que “denomina “Rodovia Deputado Álvaro
Gaudêncio Filho” a BR-412, no trecho entre o Km 0
(zero), na localidade Farinha, no município de Pocinhos
(PB), até o final no KM 129, no município de Monteiro,
Estado da Paraíba”.
Ao Deputado Paulo Delgado
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
2.589/10 – Da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional – (MSC nº 1.035/2009) – que “aprova
o texto do Protocolo de Emenda ao “Acordo Latinoamericano de Co-Produção Cinematográfica”, o qual
passa a chamar-se “Acordo Ibero-americano de CoProdução Cinematográfica”, por Resolução adotada
pela Conferência de Autoridades Audiovisuais Cinematográficas de Ibero-América (CAACI), em 16 de
julho de 2008, no âmbito da XVII Reunião Ordinária,
realizada em Quito, República do Equador”.
Ao Deputado Pedro Wilson
PROJETO DE LEI Nº 25/99 – Do Sr. Paulo Rocha – que “modifica a Lei nº 7.210, de 11 de julho de
1984 (Lei de Execução Penal) para instituir o ensino
médio nas penitenciárias”.
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Ao Deputado Reginaldo Lopes
PROJETO DE LEI Nº 5.007/09 – Do Sr. Osório
Adriano – que “altera a Lei nº 9.394 de 24 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação
e dá outras providências”.
Ao Deputado Rogério Marinho
PROJETO DE LEI Nº 6.630/02 – Do Senado Federal – (PLS nº 212/2001) – que “dá nova redação ao §
1º do art. 19 da Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001
(dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao estudante
do Ensino Superior), para atribuir prioridade absoluta
aos alunos afrodescendentes e ameríndios”.
Sala da Comissão, 13 de maio de 2010. – Angelo
Vanhoni, Presidente.
SEÇÃO II
ATOS DO PRESIDENTE
O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o
artigo 1º, inciso I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205,
de 28 de junho de 1990, resolve:
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ANA
LÚCIA HENRIQUE TEIXEIRA GOMES MOTTA RIBEIRO, ponto nº 6329, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técnico
em Comunicação Social – Imprensa Escrita, Classe
Especial, Padrão 45, da função comissionada de Chefe
da Seção de Relações Institucionais, FC-05, da Coordenação de Relações Públicas, da Secretaria de Comunicação Social, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, a partir de 10 de maio de 2010.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, DEUSDEDITH MELCHIADES COSTA FILHO, ponto nº
4243, ocupante de cargo da Categoria Funcional de
Técnico Legislativo – atribuição Operador de Máquinas,
Classe Especial, Padrão 33, da função comissionada
de Assistente de Gabinete, FC-05, da Diretoria-Geral,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a
partir de 5 de maio de 2010.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JOSÉ
LUIZ CAMARGO DA COSTA, ponto nº 6479, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técnica Legislativa, Classe Especial,
Padrão 43, da função comissionada de Assessor Técnico, FC-07, do Centro de Documentação e Informação,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a
partir de 3 de maio de 2010.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, LUIZ
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CLÁUDIO RABELLO PETTENÁ, ponto nº 2773, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Agente de Serviços Legislativos –
Serviços de Atendimento, Classe Especial, Padrão 33,
da função comissionada de Assistente Técnico, FC-06,
da Secretaria-Executiva do Pró-Saúde, da Diretoria de
Recursos Humanos, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, a partir de 5 de maio de 2010.
O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o
artigo 1º, inciso I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205,
de 28 de junho de 1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, resolve:
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, CRISTIANE DA
SILVA SANTOS VILLELA, ponto nº 7096, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo –
atribuição Recursos Humanos, Classe A, Padrão 31,
para exercer, a partir de 3 de maio de 2010, a função
comissionada de Assessor Técnico, FC-07, do Centro
de Documentação e Informação, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, FREDERICO
FONSECA DE ALMEIDA, ponto nº 7091, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
– atribuição Técnico em Comunicação Social – Rela-
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ções Públicas, Classe A, Padrão 31, para exercer, a
partir de 10 de maio de 2010, a função comissionada
de Chefe da Seção de Relações Institucionais, FC-05,
da Coordenação de Relações Públicas, da Secretaria
de Comunicação Social, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, JOÃO DA ROCHA
SILVA, ponto nº 4778, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Adjunto
Parlamentar – Secretaria, Classe Especial, Padrão
33, para exercer, a partir de 5 de maio de 2010, a função comissionada de Assistente de Gabinete, FC-05,
da Diretoria-Geral, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, LUIZ CLÁUDIO
HORTA DE JESUS, ponto nº 6075, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Agente de Serviços Legislativos – Serviços Paramédicos, Classe Especial, Padrão 33, para exercer,
a partir de 5 de maio de 2010, a função comissionada
de Assistente Técnico, FC-06, da Secretaria-Executiva
do Pró-Saúde, da Diretoria de Recursos Humanos, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
Câmara dos Deputados, 13 de maio de 2010. –
Michel Temer, Presidente.
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Nilson Pinto - PSDB
Paulo Rocha - PT
Vic Pires Franco - DEM
Wandenkolk Gonçalves - PSDB
Wladimir Costa - PMDB
Zé Geraldo - PT
Zenaldo Coutinho - PSDB
Zequinha Marinho - PSC
Amazonas
Átila Lins - PMDB
Francisco Praciano - PT
Lupércio Ramos - PMDB
Marcelo Serafim - PSB
Rebecca Garcia - PP
Sabino Castelo Branco - PTB
Silas Câmara - PSC
Vanessa Grazziotin - PCdoB
Rondônia
Anselmo de Jesus - PT
Eduardo Valverde - PT
Ernandes Amorim - PTB
Lindomar Garçon - PV
Marinha Raupp - PMDB
Mauro Nazif - PSB
Moreira Mendes - PPS
Natan Donadon - PMDB
Acre
Fernando Melo - PT
Flaviano Melo - PMDB
Gladson Cameli - PP
Henrique Afonso - PV
Ilderlei Cordeiro - PPS
Nilson Mourão - PT
Perpétua Almeida - PCdoB
Sergio Petecão - PMN
Tocantins
Eduardo Gomes - PSDB
João Oliveira - DEM
Laurez Moreira - PSB
Lázaro Botelho - PP
Moises Avelino - PMDB

Nilmar Ruiz - PR
Osvaldo Reis - PMDB
Vicentinho Alves - PR
Maranhão
Carlos Brandão - PSDB
Cleber Verde - PRB
Clóvis Fecury - DEM
Davi Alves Silva Júnior - PR
Domingos Dutra - PT
Flávio Dino - PCdoB
Gastão Vieira - PMDB
Julião Amin - PDT
Nice Lobão - DEM
Pedro Fernandes - PTB
Pedro Novais - PMDB
Pinto Itamaraty - PSDB
Professor Setimo - PMDB
Ribamar Alves - PSB
Roberto Rocha - PSDB
Sarney Filho - PV
Waldir Maranhão - PP
Zé Vieira - PR
Ceará
Aníbal Gomes - PMDB
Ariosto Holanda - PSB
Arnon Bezerra - PTB
Chico Lopes - PCdoB
Ciro Gomes - PSB
Eudes Xavier - PT
Eugênio Rabelo - PP
Eunício Oliveira - PMDB
Flávio Bezerra - PRB
Gorete Pereira - PR
José Airton Cirilo - PT
José Guimarães - PT
José Linhares - PP
José Pimentel - PT
Leo Alcântara - PR
Manoel Salviano - PSDB
Marcelo Teixeira - PR
Mauro Benevides - PMDB
Paulo Henrique Lustosa - PMDB
Raimundo Gomes de Matos - PSDB
Vicente Arruda - PR
Zé Gerardo - PMDB
Piauí
Antonio José Medeiros - PT
Átila Lira - PSB
Ciro Nogueira - PP
José Maia Filho - DEM
Júlio Cesar - DEM
Marcelo Castro - PMDB
Nazareno Fonteles - PT
Osmar Júnior - PCdoB
Paes Landim - PTB
Themístocles Sampaio - PMDB
Rio Grande do Norte
Betinho Rosado - DEM
Fábio Faria - PMN
Fátima Bezerra - PT
Felipe Maia - DEM
Henrique Eduardo Alves - PMDB
João Maia - PR
Rogério Marinho - PSDB
Sandra Rosado - PSB
Paraíba
Armando Abílio - PTB
Damião Feliciano - PDT
Efraim Filho - DEM
Luiz Couto - PT
Major Fábio - DEM

Manoel Junior - PMDB
Marcondes Gadelha - PSC
Rômulo Gouveia - PSDB
Vital do Rêgo Filho - PMDB
Wellington Roberto - PR
Wilson Braga - PMDB
Wilson Santiago - PMDB
Pernambuco
Ana Arraes - PSB
André de Paula - DEM
Armando Monteiro - PTB
Bruno Araújo - PSDB
Bruno Rodrigues - PSDB
Carlos Eduardo Cadoca - PSC
Charles Lucena - PTB
Edgar Moury - PMDB
Eduardo da Fonte - PP
Fernando Coelho Filho - PSB
Fernando Ferro - PT
Fernando Nascimento - PT
Gonzaga Patriota - PSB
Inocêncio Oliveira - PR
José Chaves - PTB
José Mendonça Bezerra - DEM
Marcos Antonio - PRB
Maurício Rands - PT
Paulo Rubem Santiago - PDT
Pedro Eugênio - PT
Raul Henry - PMDB
Raul Jungmann - PPS
Roberto Magalhães - DEM
Silvio Costa - PTB
Wolney Queiroz - PDT
Alagoas
Antonio Carlos Chamariz - PTB
Augusto Farias - PTB
Benedito de Lira - PP
Carlos Alberto Canuto - PSC
Francisco Tenorio - PMN
Givaldo Carimbão - PSB
Joaquim Beltrão - PMDB
Maurício Quintella Lessa - PR
Olavo Calheiros - PMDB
Sergipe
Albano Franco - PSDB
Eduardo Amorim - PSC
Iran Barbosa - PT
Jackson Barreto - PMDB
Jerônimo Reis - DEM
José Carlos Machado - DEM
Mendonça Prado - DEM
Valadares Filho - PSB
Bahia
Alice Portugal - PCdoB
Antonio Carlos Magalhães Neto - DEM
Claudio Cajado - DEM
Colbert Martins - PMDB
Daniel Almeida - PCdoB
Edson Duarte - PV
Fábio Souto - DEM
Félix Mendonça - DEM
Fernando de Fabinho - DEM
Geddel Vieira Lima - PMDB
Geraldo Simões - PT
João Almeida - PSDB
João Carlos Bacelar - PR
João Leão - PP
Jorge Khoury - DEM
José Carlos Aleluia - DEM
José Carlos Araújo - PDT
José Rocha - PR

Jutahy Junior - PSDB
Lídice da Mata - PSB
Luiz Alberto - PT
Luiz Bassuma - PV
Luiz Carreira - DEM
Marcelo Guimarães Filho - PMDB
Márcio Marinho - PRB
Marcos Medrado - PDT
Mário Negromonte - PP
Maurício Trindade - PR
Nelson Pellegrino - PT
Paulo Magalhães - DEM
Roberto Britto - PP
Sérgio Barradas Carneiro - PT
Sérgio Brito - PSC
Severiano Alves - PMDB
Tonha Magalhães - PR
Uldurico Pinto - PHS
Veloso - PMDB
Walter Pinheiro - PT
Zezéu Ribeiro - PT
Minas Gerais
Ademir Camilo - PDT
Aelton Freitas - PR
Alexandre Silveira - PPS
Antônio Andrade - PMDB
Antônio Roberto - PV
Aracely de Paula - PR
Bilac Pinto - PR
Bonifácio de Andrada - PSDB
Carlos Melles - DEM
Carlos Willian - PTC
Ciro Pedrosa - PV
Edmar Moreira - PR
Eduardo Barbosa - PSDB
Elismar Prado - PT
Fábio Ramalho - PV
George Hilton - PRB
Geraldo Thadeu - PPS
Gilmar Machado - PT
Humberto Souto - PPS
Jaime Martins - PR
Jairo Ataide - DEM
Jô Moraes - PCdoB
João Bittar - DEM
João Magalhães - PMDB
José Fernando Aparecido de Oliveira - PV
José Santana de Vasconcellos - PR
Júlio Delgado - PSB
Lael Varella - DEM
Leonardo Monteiro - PT
Leonardo Quintão - PMDB
Lincoln Portela - PR
Luiz Fernando Faria - PP
Márcio Reinaldo Moreira - PP
Marcos Lima - PMDB
Marcos Montes - DEM
Maria Lúcia Cardoso - PMDB
Mário de Oliveira - PSC
Mário Heringer - PDT
Mauro Lopes - PMDB
Miguel Corrêa - PT
Miguel Martini - PHS
Narcio Rodrigues - PSDB
Odair Cunha - PT
Paulo Abi-ackel - PSDB
Paulo Delgado - PT
Paulo Piau - PMDB
Rafael Guerra - PSDB
Reginaldo Lopes - PT
Rodrigo de Castro - PSDB

Saraiva Felipe - PMDB
Silas Brasileiro - PMDB
Virgílio Guimarães - PT
Vitor Penido - DEM
Espírito Santo
Camilo Cola - PMDB
Capitão Assumção - PSB
Iriny Lopes - PT
Jurandy Loureiro - PSC
Lelo Coimbra - PMDB
Luiz Paulo Vellozo Lucas - PSDB
Manato - PDT
Rita Camata - PSDB
Rose de Freitas - PMDB
Sueli Vidigal - PDT
Rio de Janeiro
Alexandre Cardoso - PSB
Alexandre Santos - PMDB
Andreia Zito - PSDB
Arnaldo Vianna - PDT
Arolde de Oliveira - DEM
Bernardo Ariston - PMDB
Brizola Neto - PDT
Carlos Santana - PT
Chico Alencar - PSOL
Chico D'angelo - PT
Cida Diogo - PT
Deley - PSC
Dr. Adilson Soares - PR
Dr. Paulo César - PR
Edmilson Valentim - PCdoB
Edson Ezequiel - PMDB
Edson Santos - PT
Eduardo Cunha - PMDB
Felipe Bornier - PHS
Fernando Gabeira - PV
Fernando Gonçalves - PTB
Fernando Lopes - PMDB
Filipe Pereira - PSC
Geraldo Pudim - PR
Hugo Leal - PSC
Indio da Costa - DEM
Jair Bolsonaro - PP
Jorge Bittar - PT
Leandro Sampaio - PPS
Léo Vivas - PRB
Leonardo Picciani - PMDB
Luiz Sérgio - PT
Marcelo Itagiba - PSDB
Marina Maggessi - PPS
Miro Teixeira - PDT
Neilton Mulim - PR
Nelson Bornier - PMDB
Otavio Leite - PSDB
Rodrigo Maia - DEM
Rogerio Lisboa - DEM
Silvio Lopes - PSDB
Simão Sessim - PP
Solange Almeida - PMDB
Solange Amaral - DEM
Suely - PR
Vinicius Carvalho - PTdoB
São Paulo
Abelardo Camarinha - PSB
Aldo Rebelo - PCdoB
Aline Corrêa - PP
Antonio Bulhões - PRB
Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB
Antonio Carlos Pannunzio - PSDB
Antonio Palocci - PT
Arlindo Chinaglia - PT

Arnaldo Faria de Sá - PTB
Arnaldo Jardim - PPS
Arnaldo Madeira - PSDB
Beto Mansur - PP
Bispo Gê Tenuta - DEM
Cândido Vaccarezza - PT
Carlos Sampaio - PSDB
Carlos Zarattini - PT
Celso Russomanno - PP
Devanir Ribeiro - PT
Dimas Ramalho - PPS
Dr. Nechar - PP
Dr. Talmir - PV
Dr. Ubiali - PSB
Duarte Nogueira - PSDB
Edson Aparecido - PSDB
Emanuel Fernandes - PSDB
Fernando Chiarelli - PDT
Fernando Chucre - PSDB
Francisco Rossi - PMDB
Guilherme Campos - DEM
Ivan Valente - PSOL
Janete Rocha Pietá - PT
Jefferson Campos - PSB
Jilmar Tatto - PT
João Dado - PDT
João Paulo Cunha - PT
Jorge Tadeu Mudalen - DEM
Jorginho Maluly - DEM
José Aníbal - PSDB
José Eduardo Cardozo - PT
José Genoíno - PT
José Mentor - PT
José Paulo Tóffano - PV
Julio Semeghini - PSDB
Lobbe Neto - PSDB
Luciana Costa - PR
Luiza Erundina - PSB
Marcelo Ortiz - PV
Márcio França - PSB
Michel Temer - PMDB
Milton Monti - PR
Milton Vieira - DEM
Nelson Marquezelli - PTB
Paes de Lira - PTC
Paulo Maluf - PP
Paulo Pereira da Silva - PDT
Paulo Teixeira - PT
Regis de Oliveira - PSC
Renato Amary - PSDB
Ricardo Berzoini - PT
Ricardo Tripoli - PSDB
Roberto Alves - PTB
Roberto Santiago - PV
Silvio Torres - PSDB
Vadão Gomes - PP
Valdemar Costa Neto - PR
Vanderlei Macris - PSDB
Vicentinho - PT
Walter Feldman - PSDB
Walter Ihoshi - DEM
William Woo - PPS
Mato Grosso
Carlos Abicalil - PT
Carlos Bezerra - PMDB
Chico Daltro - PP
Eliene Lima - PP
Homero Pereira - PR
Thelma de Oliveira - PSDB
Valtenir Pereira - PSB
Wellington Fagundes - PR

Distrito Federal
Alberto Fraga - DEM
Augusto Carvalho - PPS
Jofran Frejat - PR
Laerte Bessa - PSC
Magela - PT
Rodovalho - PP
Rodrigo Rollemberg - PSB
Tadeu Filippelli - PMDB
Goiás
Carlos Alberto Leréia - PSDB
Íris de Araújo - PMDB
João Campos - PSDB
Jovair Arantes - PTB
Leandro Vilela - PMDB
Leonardo Vilela - PSDB
Luiz Bittencourt - PMDB
Marcelo Melo - PMDB
Pedro Chaves - PMDB
Pedro Wilson - PT
Professora Raquel Teixeira - PSDB
Roberto Balestra - PP
Ronaldo Caiado - DEM
Rubens Otoni - PT
Sandes Júnior - PP
Sandro Mabel - PR
Tatico - PTB
Mato Grosso do Sul
Antônio Carlos Biffi - PT
Antonio Cruz - PP
Dagoberto - PDT
Geraldo Resende - PMDB
Marçal Filho - PMDB
Nelson Trad - PMDB
Vander Loubet - PT
Waldemir Moka - PMDB
Paraná
Abelardo Lupion - DEM
Affonso Camargo - PSDB
Alceni Guerra - DEM
Alex Canziani - PTB
Alfredo Kaefer - PSDB
Andre Vargas - PT
Angelo Vanhoni - PT
Assis do Couto - PT
Cassio Taniguchi - DEM
Cezar Silvestri - PPS
Chico da Princesa - PR
Dilceu Sperafico - PP
Dr. Rosinha - PT
Eduardo Sciarra - DEM
Giacobo - PR
Gustavo Fruet - PSDB
Hermes Parcianello - PMDB
Luiz Carlos Hauly - PSDB
Luiz Carlos Setim - DEM
Marcelo Almeida - PMDB
Moacir Micheletto - PMDB
Nelson Meurer - PP
Odílio Balbinotti - PMDB
Osmar Serraglio - PMDB
Ratinho Junior - PSC
Reinhold Stephanes - PMDB
Ricardo Barros - PP
Rodrigo Rocha Loures - PMDB
Takayama - PSC
Wilson Picler - PDT
Santa Catarina
Angela Amin - PP
Celso Maldaner - PMDB
Décio Lima - PT

Edinho Bez - PMDB
Fernando Coruja - PPS
Gervásio Silva - PSDB
João Matos - PMDB
João Pizzolatti - PP
Jorge Boeira - PT
Mauro Mariani - PMDB
Nelson Goetten - PR
Paulo Bauer - PSDB
Paulo Bornhausen - DEM
Valdir Colatto - PMDB
Vignatti - PT
Zonta - PP
Rio Grande do Sul
Afonso Hamm - PP
Beto Albuquerque - PSB
Cláudio Diaz - PSDB
Darcísio Perondi - PMDB
Eliseu Padilha - PMDB
Emilia Fernandes - PT
Enio Bacci - PDT
Fernando Marroni - PT
Germano Bonow - DEM
Henrique Fontana - PT
Ibsen Pinheiro - PMDB
José Otávio Germano - PP
Luciana Genro - PSOL
Luis Carlos Heinze - PP
Luiz Carlos Busato - PTB
Manuela D'ávila - PCdoB
Marco Maia - PT
Maria do Rosário - PT
Mendes Ribeiro Filho - PMDB
Nelson Proença - PPS
Onyx Lorenzoni - DEM
Osmar Terra - PMDB
Paulo Pimenta - PT
Paulo Roberto Pereira - PTB
Pepe Vargas - PT
Pompeo de Mattos - PDT
Professor Ruy Pauletti - PSDB
Renato Molling - PP
Sérgio Moraes - PTB
Vieira da Cunha - PDT
Vilson Covatti - PP

COMISSÕES PERMANENTES
COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
Presidente: Abelardo Lupion (DEM)
1º Vice-Presidente: Vitor Penido (DEM)
2º Vice-Presidente: Beto Faro (PT)
3º Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Anselmo de Jesus
Afonso Hamm
Antônio Andrade
Armando Abílio
Assis do Couto
Carlos Alberto Canuto
Benedito de Lira
Carlos Bezerra vaga do PSDB/DEM/PPS
Beto Faro
Ernandes Amorim
Celso Maldaner
Geraldo Simões
Dilceu Sperafico
Joaquim Beltrão
Eduardo Amorim
Lázaro Botelho
Fernando Melo
Lelo Coimbra
Homero Pereira
Luiz Alberto
Leandro Vilela vaga do PV
Natan Donadon
Luis Carlos Heinze
Nilson Mourão
Moacir Micheletto
Osvaldo Reis
Nazareno Fonteles
Paulo Piau vaga do PSDB/DEM/PPS
Nelson Meurer
Roberto Balestra
Odílio Balbinotti
Rose de Freitas
Pedro Chaves
Sérgio Moraes
Silas Brasileiro
Suely
Vadão Gomes vaga do
Tatico
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Valdir Colatto
Zé Gerardo vaga do PSDB/DEM/PPS
Zé Vieira
Zonta

Vander Loubet
Veloso vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Vignatti
Vilson Covatti vaga do PSDB/DEM/PPS
Waldemir Moka
2 vagas
PSDB/DEM/PPS
Abelardo Lupion
Alfredo Kaefer
Cezar Silvestri
Betinho Rosado
Duarte Nogueira
Bruno Rodrigues
Eduardo Sciarra
Carlos Melles
Fábio Souto
Cláudio Diaz
vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Jairo Ataide
Davi Alcolumbre
Félix Mendonça vaga do
Leonardo Vilela
PSB/PDT/PCdoB/PMN
vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Lira Maia
Luiz Carlos Setim vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Moreira Mendes
Onyx Lorenzoni
Ronaldo Caiado

Francisco Rodrigues

vaga do PV

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
PRB
Flávio Bezerra vaga do

Márcio Marinho vaga do
PSB/PDT/PCdoB/PMN

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: Marcelo Serafim (PSB)
1º Vice-Presidente: Perpétua Almeida (PCdoB)
2º Vice-Presidente: Natan Donadon (PMDB)
3º Vice-Presidente: Sergio Petecão (PMN)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Asdrubal Bentes
Átila Lins
Dalva Figueiredo
Eduardo Valverde
Francisco Praciano
Fernando Melo
Lúcio Vale
Lupércio Ramos
Natan Donadon
Marinha Raupp
Neudo Campos
Zé Geraldo
Silas Câmara vaga do PSDB/DEM/PPS
Zé Vieira
Zequinha Marinho vaga do
(Dep. do PV ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
4 vagas
PSDB/DEM/PPS
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
3 vagas

Humberto Souto

Marcos Montes
Silvio Lopes
(Dep. do
Vitor Penido
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
Wandenkolk Gonçalves
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
C/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Fernando Coelho Filho
Mário Heringer
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
Giovanni Queiroz
ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
(Dep. do
ocupa a vaga)
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Jerônimo Reis vaga do
PSB/PDT/PCdoB/PMN

C/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
PV

Janete Capiberibe
Marcelo Serafim
Maria Helena vaga do

Ilderlei Cordeiro
Marcio Junqueira
Roberto Rocha

Urzeni Rocha
Wandenkolk Gonçalves
(Dep. do PV ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Giovanni Queiroz
Valtenir Pereira
Vanessa Grazziotin

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Perpétua Almeida

3 vagas

vaga do

PSDB/DEM/PPS

Sergio Petecão
PV

Henrique Afonso vaga do
PSDB/DEM/PPS

Lindomar Garçon vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

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: Eunício Oliveira (PMDB)
1º Vice-Presidente: Julio Semeghini (PSDB)
2º Vice-Presidente: Solange Amaral (DEM)

3º Vice-Presidente: Bilac Pinto (PR)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Beto Mansur
Angela Amin
Bilac Pinto
Antônio Carlos Biffi
Dr. Adilson Soares
Asdrubal Bentes
Edio Lopes
Beto Faro
Eunício Oliveira
Celso Russomanno
Fernando Lopes
Cida Diogo
Francisco Rossi
Davi Alves Silva Júnior
Gilmar Machado
Dr. Nechar vaga do PSDB/DEM/PPS
Jader Barbalho
Gerson Peres
Jorge Bittar
Iriny Lopes
Moises Avelino
João Matos
Olavo Calheiros
José Rocha
Paulo Roberto Pereira
Marçal Filho
Paulo Teixeira
Marcelo Castro
Ratinho Junior
Mendes Ribeiro Filho
Reginaldo Lopes
Paulo Henrique Lustosa
Roberto Alves
Paulo Piau
Sandes Júnior
Pedro Eugênio
Walter Pinheiro
Silas Câmara
Wellington Fagundes vaga do
Wladimir Costa vaga do
PSB/PDT/PCdoB/PMN

PSDB/DEM/PPS

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Zequinha Marinho
(Dep. do PV ocupa a vaga)
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Arolde de Oliveira
Bispo Gê Tenuta
Davi Alcolumbre
Gustavo Fruet
José Aníbal
José Mendonça Bezerra
Julio Semeghini vaga do

Clóvis Fecury
Duarte Nogueira
Eduardo Gomes
Indio da Costa
Jorge Tadeu Mudalen
Júlio Cesar
Lobbe Neto

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Manoel Salviano vaga do

Raul Jungmann

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Narcio Rodrigues
Nelson Proença
Solange Amaral
(Dep. do PRB ocupa a vaga)

Rogério Marinho
Vic Pires Franco
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alexandre Cardoso
Ana Arraes vaga do PSDB/DEM/PPS
Jefferson Campos
Ariosto Holanda
Luiza Erundina
Damião Feliciano
Miro Teixeira
Jô Moraes
Rodrigo Rollemberg
José Carlos Araújo
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
Wilson Picler
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
PV
Dr. Talmir vaga do
Lindomar Garçon
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
José Paulo Tóffano

FAX: 3216-6465
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
1º Vice-Presidente: Colbert Martins (PMDB)
2º Vice-Presidente: Rodovalho (PP)
3º Vice-Presidente: Efraim Filho (DEM)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aracely de Paula
Arnaldo Faria de Sá
Augusto Farias
Carlos Abicalil
Carlos Bezerra vaga do PSOL
Carlos Willian
Ciro Nogueira
Celso Russomanno
Colbert Martins
Décio Lima
Edmar Moreira
Domingos Dutra
Eduardo Cunha
Eudes Xavier
Eliseu Padilha
Fátima Bezerra
Ernandes Amorim
Fernando Gonçalves
Gerson Peres
Geraldo Pudim
João Paulo Cunha
Gorete Pereira
José Eduardo Cardozo
Hugo Leal
José Genoíno
Ibsen Pinheiro
José Pimentel
Jair Bolsonaro
Luiz Couto
João Magalhães
Magela
José Mentor
Marçal Filho
Leo Alcântara
Marcelo Castro
Leonardo Picciani
Marcelo Guimarães Filho
Maria do Rosário
Maurício Quintella Lessa
Maria Lúcia Cardoso
Mauro Benevides
Maurício Rands
Mendes Ribeiro Filho
Mauro Lopes
Nelson Trad
Nelson Pellegrino
Osmar Serraglio
Odílio Balbinotti
Paes Landim
Roberto Alves
Paulo Maluf
Sandes Júnior
Regis de Oliveira
Sandro Mabel
Rodovalho
Sérgio Brito vaga do PSDB/DEM/PPS
Sérgio Barradas Carneiro
Silvio Costa
Vicente Arruda
Tadeu Filippelli
Vilson Covatti
Themístocles Sampaio
Wilson Santiago
Vital do Rêgo Filho
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
Wellington Roberto
a vaga)
PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira
Arolde de Oliveira
Antonio Carlos Pannunzio
Bruno Araújo
Bonifácio de Andrada
Carlos Melles
Efraim Filho
Edson Aparecido
Felipe Maia
Humberto Souto
Fernando Coruja
João Almeida
Indio da Costa
Jorginho Maluly
João Campos
Moreira Mendes
José Carlos Aleluia
Narcio Rodrigues
José Maia Filho vaga do
Onyx Lorenzoni
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Jutahy Junior
Marcelo Itagiba
Mendonça Prado
Paulo Magalhães
Roberto Magalhães
Rogerio Lisboa
Rômulo Gouveia
Vic Pires Franco

PRB

Antonio Bulhões vaga do PSDB/DEM/PPS
Léo Vivas vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 49
Telefones: 3216-6452 A 6458

Paulo Bauer
Paulo Bornhausen
Pinto Itamaraty
Ricardo Tripoli
Solange Amaral
William Woo
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Zenaldo Coutinho
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Flávio Dino
Francisco Tenorio
Gonzaga Patriota

Beto Albuquerque
Chico Lopes
Ciro Gomes vaga do PSDB/DEM/PPS

Márcio França
Marcos Medrado
Sandra Rosado
Wolney Queiroz
(Dep. do PRB ocupa a vaga)

Evandro Milhomen
Pompeo de Mattos
Sergio Petecão
Valtenir Pereira
Vieira da Cunha
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
PV

Fábio Ramalho
Marcelo Ortiz

Roberto Santiago
Sarney Filho

PSOL
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
PRB
Márcio Marinho vaga do

Chico Alencar
George Hilton vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

PSB/PDT/PCdoB/PMN

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: Claudio Cajado (DEM)
1º Vice-Presidente: Walter Ihoshi (DEM)
2º Vice-Presidente: Vital do Rêgo Filho (PMDB)
3º Vice-Presidente: Vinicius Carvalho (PTdoB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Cruz
Dilceu Sperafico
Celso Russomanno
Eduardo da Fonte
Dr. Nechar vaga do PV
Elismar Prado
Filipe Pereira
José Eduardo Cardozo
Leo Alcântara
Leandro Vilela
Luiz Bittencourt
Nelson Trad
Paulo Pimenta
Nilmar Ruiz
Roberto Britto
Zé Gerardo
Tonha Magalhães vaga do
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
PSB/PDT/PCdoB/PMN
a vaga)
Vinicius Carvalho
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Vital do Rêgo Filho
ocupa a vaga)
(Dep. do PHS ocupa a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS
Carlos Sampaio
Antonio Carlos Mendes Thame
Claudio Cajado
Cezar Silvestri
Dimas Ramalho
Felipe Maia
Fernando de Fabinho vaga do
Edson Aparecido
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Milton Vieira
Walter Ihoshi

Indio da Costa
José Aníbal
Julio Semeghini vaga do PV
Marcos Montes vaga do
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Paulo Abi-ackel
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ana Arraes
Chico Lopes
José Carlos Araújo vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Júlio Delgado vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Paulo Rubem Santiago
Wolney Queiroz

(Dep. do
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
a vaga)
C/PTdoB ocupa a vaga)
PV
(Dep. do
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
a vaga)
C/PTdoB ocupa a vaga)
PSOL
Ivan Valente vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Felipe Bornier vaga do

PHS

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

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: Dr. Ubiali (PSB)
1º Vice-Presidente: Laurez Moreira (PSB)
2º Vice-Presidente: Evandro Milhomen (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Jurandil Juarez (PMDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Andre Vargas
Aelton Freitas
Edson Ezequiel
Antônio Andrade
vaga do PSDB/DEM/PPS
João Leão
Antonio Palocci
João Maia
Armando Monteiro
Carlos Eduardo Cadoca vaga do
Jurandil Juarez
PSDB/DEM/PPS
Miguel Corrêa
Nelson Pellegrino
Renato Molling
Sérgio Brito vaga do PSDB/DEM/PPS
Vicentinho Alves vaga do

Francisco Praciano
Nelson Goetten
Ricardo Berzoini
Silas Brasileiro
Simão Sessim

PSDB/DEM/PPS

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
2 vagas
PSDB/DEM/PPS
Fernando de Fabinho
Albano Franco
(Dep. do
Guilherme Campos vaga do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
C/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
Jairo Ataide
C/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
José Carlos Machado
C/PTdoB ocupa a vaga)
1 vaga
Leandro Sampaio vaga do PHS
Moreira Mendes
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dr. Ubiali
Edmilson Valentim
Evandro Milhomen vaga do
João Dado
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Laurez Moreira
PHS
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
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
Uldurico Pinto

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Presidente: Humberto Souto (PPS)
1º Vice-Presidente: Angela Amin (PP)
2º Vice-Presidente: Cassio Taniguchi (DEM)
3º Vice-Presidente: José Paulo Tóffano (PV)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin
Benedito de Lira
Antonio José Medeiros
Chico da Princesa
Edson Santos
Emilia Fernandes

Flaviano Melo
João Carlos Bacelar
José Chaves
Marcelo Melo
Maurício Trindade
Zezéu Ribeiro
1 vaga

Geraldo Resende
Jorge Bittar
José Airton Cirilo
Luiz Bittencourt
Luiz Carlos Busato
Márcio Reinaldo
Moreira
Raul Henry

PSDB/DEM/PPS
Cassio Taniguchi
Arnaldo Jardim
Fernando Chucre
Eduardo Sciarra
Humberto Souto
Gustavo Fruet
João Bittar
Jorge Khoury
José Carlos Machado vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Renato Amary
(Dep. do PV ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dagoberto
Arnaldo Vianna
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga)
Enio Bacci
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
Flávio Dino
PV
José Paulo Tóffano vaga do PSDB/DEM/PPS
PRB
Marcos Antonio vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Secretário(a): Geovana Cristine Sampaio Rodrigues
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 3216-6551/ 6554
FAX: 3216-6560
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
Presidente: Iriny Lopes (PT)
1º Vice-Presidente: Janete Rocha Pietá (PT)
2º Vice-Presidente: Domingos Dutra (PT)
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Domingos Dutra
Angelo Vanhoni
Iriny Lopes
Edson Santos
Janete Rocha Pietá
Íris de Araújo
vaga do
Jurandy Loureiro
Jair Bolsonaro
PSDB/DEM/PPS
Laerte Bessa vaga do PSDB/DEM/PPS
Lucenira Pimentel
Nelson Goetten
Paes de Lira vaga do PSDB/DEM/PPS

Lincoln Portela
Luiz Couto
Paulo Henrique Lustosa
Regis de Oliveira vaga do
PSDB/DEM/PPS

Pedro Wilson
Sabino Castelo Branco
Suely vaga do PSDB/DEM/PPS
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
Veloso
(Dep. do PV ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS
Geraldo Thadeu
Dimas Ramalho
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
Marcelo Itagiba
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
Marcio Junqueira
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
(Dep. do PV ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Mário Heringer
Paulo Rubem Santiago
Pompeo de Mattos
1 vaga
PHS
1 vaga
Miguel Martini
PRB
1 vaga
Márcio Marinho

Antônio Roberto vaga do

PV
Dr. Talmir vaga do PSDB/DEM/PPS

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PSOL

Chico Alencar vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Luciana Genro vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

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: Angelo Vanhoni (PT)
1º Vice-Presidente: Paulo Rubem Santiago (PDT)
2º Vice-Presidente: Antonio Carlos Chamariz (PTB)
3º Vice-Presidente: Pinto Itamaraty (PSDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angelo Vanhoni
Angela Portela
Antônio Carlos Biffi
Antonio José Medeiros
Antonio Carlos Chamariz
Charles Lucena
Carlos Abicalil
Dalva Figueiredo
Elismar Prado
Gilmar Machado
Fátima Bezerra
José Linhares
Gastão Vieira
Mauro Benevides
Iran Barbosa
Osmar Serraglio
João Matos
Paulo Delgado
Joaquim Beltrão
Pedro Wilson
Reginaldo Lopes vaga do
Lelo Coimbra
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Luciana Costa
Marcelo Almeida
Maria do Rosário vaga do

Rodrigo Rocha Loures
Saraiva Felipe
Severiano Alves

PSDB/DEM/PPS

Nilmar Ruiz
Professor Setimo
Raul Henry
Waldir Maranhão vaga do

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
vaga)
2 vagas

PSDB/DEM/PPS

(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS
Clóvis Fecury
Alceni Guerra
Jorge Tadeu Mudalen
Andreia Zito
Jorginho Maluly
Bonifácio de Andrada
Lobbe Neto
Eduardo Barbosa
Nilson Pinto
João Oliveira
Pinto Itamaraty
Lira Maia
Rogério Marinho
Luiz Carlos Setim
(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Narcio Rodrigues
ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/
Paulo Magalhães
PTC/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/
Professor Ruy Pauletti
PTC/PTdoB ocupa a vaga)
Professora Raquel Teixeira vaga do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Raimundo Gomes de Matos vaga do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal
Ariosto Holanda
Átila Lira

Lídice da Mata
Luiza Erundina
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/P
TdoB ocupa a vaga)

Brizola Neto vaga do

1 vaga

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Fernando Chiarelli

vaga do

PSDB/DEM/PPS

Ciro Pedrosa

Paulo Rubem Santiago
Wilson Picler vaga do PV
PV
(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
Secretário(a): Anamélia Ribeiro C. de Araújo
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 3216-6625/6626/6627/6628
FAX: 3216-6635

Marcelo Ortiz

PSDB/DEM/PPS

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Edgar Moury
Eduardo Cunha
João Paulo Cunha
Jorge Boeira
Leonardo Quintão
Luis Carlos Heinze vaga do PSOL
Magela
Maurício Quintella Lessa
Miguel Corrêa
Paulo Maluf
Regis de Oliveira

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Silvio Costa vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Takayama
Vignatti
Virgílio Guimarães
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS
Alfredo Kaefer
Arnaldo Madeira
Carlos Melles
Félix Mendonça
Guilherme Campos
Júlio Cesar
Luiz Carlos Hauly
Luiz Carreira

Rubens Otoni
Wilson Santiago
Zonta
1 vaga

Secretário(a): Marcelle R C Cavalcanti
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 3216-6654/6655/6652
FAX: 3216-6660
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Nelson Bornier (PMDB)
1º Vice-Presidente: Devanir Ribeiro (PT)
2º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB)
3º Vice-Presidente: Deley (PSC)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aníbal Gomes
Alexandre Santos
Carlos Willian vaga do PSDB/DEM/PPS
Augusto Farias
Davi Alves Silva Júnior
Bernardo Ariston
Celso Russomanno vaga do
Deley vaga do PSDB/DEM/PPS
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Devanir Ribeiro
Fernando Gonçalves
José Mentor
Luiz Sérgio
Nelson Bornier
Solange Almeida
Wellington Roberto
2 vagas

Ilderlei Cordeiro vaga do

Dr. Paulo César
Eduardo Cunha
Eunício Oliveira
Jilmar Tatto
José Guimarães

Luiz Bittencourt vaga do PSDB/DEM/PPS
Paulo Rocha
Rebecca Garcia
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
PSDB/DEM/PPS
Carlos Brandão

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Edson Aparecido vaga do

Leandro Sampaio

Alberto Fraga
Ilderlei Cordeiro
João Bittar
José Maia Filho
Paulo Magalhães
Rodrigo de Castro
Zenaldo Coutinho
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
2 vagas
ocupa a vaga)
1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN
João Dado
Ciro Gomes
Osmar Júnior vaga do PSDB/DEM/PPS
Paulo Pereira da Silva
vaga do
Valtenir Pereira
Sebastião Bala Rocha vaga do PV
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do

Luciana Genro

(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a
vaga)
PSOL
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
PRB
Cleber Verde vaga do
PSB/PDT/PCdoB/PMN

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Pepe Vargas (PT)
1º Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PP)
2º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aelton Freitas
Aline Corrêa
Antonio Palocci
Andre Vargas
Armando Monteiro
Bilac Pinto
Charles Lucena vaga do
Celso Maldaner vaga do
Geddel Vieira Lima
Gladson Cameli
José Guimarães
Manoel Junior
Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Eugênio
Pedro Novais
Pepe Vargas
Ricardo Barros
Ricardo Berzoini
Rodrigo Rocha Loures vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
PV

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Paulo Bornhausen
Manoel Salviano
Rodrigo Maia
Moreira Mendes
Silvio Torres
Onyx Lorenzoni
(Dep. do
Vanderlei Macris
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
C/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ademir Camilo
Julião Amin
(Dep. do
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
(Dep. do PHS ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
PRB
Cleber Verde vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

PHS
Valadares Filho
(Dep. do PRB ocupa a vaga)

Felipe Bornier vaga do
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 3216-6671 A 6675
FAX: 3216-6676

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Paulo Pimenta (PT)
1º Vice-Presidente: Roberto Britto (PP)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Carlos Willian
Carlos Santana
Eduardo Amorim
Charles Lucena
Emilia Fernandes
Fátima Bezerra
Jurandil Juarez
Fernando Nascimento
Leonardo Monteiro
Lincoln Portela
Mário de Oliveira vaga do
Luiz Couto
PSDB/DEM/PPS
Paulo Pimenta
Pedro Wilson

Nazareno Fonteles

vaga do

PSDB/DEM/PPS

Sabino Castelo Branco vaga do
PSDB/DEM/PPS

Roberto Britto
2 vagas

Waldir Maranhão
3 vagas
PSDB/DEM/PPS

Luiz Carlos Setim
Paulo Abi-ackel

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
3 vagas
C/PTdoB ocupa a vaga)
2 vagas
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Luiza Erundina
2 vagas
Sebastião Bala Rocha
PV
Dr. Talmir
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: Jorge Khoury (DEM)
1º Vice-Presidente: João Oliveira (DEM)
2º Vice-Presidente: Marcos Montes (DEM)
3º Vice-Presidente: Paulo Piau (PMDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Fátima Pelaes
Anselmo de Jesus
Fernando Marroni
Homero Pereira
Leonardo Monteiro
Moacir Micheletto
Mário de Oliveira
Nazareno Fonteles
Paulo Piau
Paes Landim
Rebecca Garcia
Paulo Teixeira
Roberto Balestra
Valdir Colatto
(Dep. do PV ocupa a vaga)
(Dep. do PV ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS
André de Paula vaga do
Antonio Carlos Mendes Thame
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Gervásio Silva
João Oliveira
Jorge Khoury
Marcos Montes vaga do

Arnaldo Jardim vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Cassio Taniguchi vaga do
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Cezar Silvestri
Luiz Carreira

Marina Maggessi
Ricardo Tripoli vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Marcio Junqueira
Moreira Mendes vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Roberto Rocha

Nilson Pinto
PSB/PDT/PCdoB/PMN
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
Miro Teixeira
ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
(Dep. do PV ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
PV
Edson Duarte vaga do
Antônio Roberto vaga do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Luiz Bassuma

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

vaga do

Fernando Gabeira

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Sarney Filho
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: Mário Negromonte (PP)
1º Vice-Presidente: Rose de Freitas (PMDB)
2º Vice-Presidente: Alexandre Santos (PMDB)
3º Vice-Presidente: Simão Sessim (PP)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alexandre Santos
Bel Mesquita
Bernardo Ariston
Chico D'angelo
Carlos Alberto Canuto
Ciro Nogueira
Eduardo da Fonte
Edinho Bez
Eduardo Valverde
Elcione Barbalho
João Magalhães
Eliene Lima
Jorge Boeira
Gladson Cameli
vaga do
José Otávio Germano
Leonardo Quintão
PSDB/DEM/PPS
José Santana de Vasconcellos
Luiz Alberto
Luiz Fernando Faria
Marcos Lima
Mário Negromonte
Rose de Freitas
Simão Sessim vaga do
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Vander Loubet
Wladimir Costa
Zé Geraldo

Arnaldo Jardim
Betinho Rosado

Luiz Sérgio
Moises Avelino
Nelson Goetten

Nelson Meurer vaga do PSDB/DEM/PPS
Pedro Fernandes
Professor Setimo
Rodovalho vaga do PSDB/DEM/PPS

Tatico vaga do PSDB/DEM/PPS
Vicentinho Alves
Virgílio Guimarães
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
PSDB/DEM/PPS
Carlos Alberto Leréia
Eduardo Sciarra vaga do

Bruno Rodrigues
Carlos Brandão
Eduardo Gomes vaga do PV
Luiz Paulo Vellozo Lucas
Marcio Junqueira

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Gervásio Silva
José Carlos Aleluia
Nelson Proença
Vitor Penido
(Dep. do PV ocupa a vaga)
(Dep. do
Paulo Abi-ackel
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
Silvio Lopes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
C/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Arnaldo Vianna
Átila Lira
Edmilson Valentim
Brizola Neto

Julião Amin
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

José Fernando Aparecido de Oliveira

(Dep. do PRB ocupa a vaga)

vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PRB
PV

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

Ciro Pedrosa

vaga do PSDB/DEM/PPS

José Fernando Aparecido de
Oliveira
PRB

Cleber Verde vaga do
PSB/PDT/PCdoB/PMN

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: Emanuel Fernandes (PSDB)
1º Vice-Presidente: Professor Ruy Pauletti (PSDB)
2º Vice-Presidente: Renato Amary (PSDB)
3º Vice-Presidente: Francisco Rodrigues (DEM)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arlindo Chinaglia
Aracely de Paula
Átila Lins
Arnon Bezerra
Dr. Rosinha
Carlos Zarattini
Ibsen Pinheiro
Edio Lopes
Íris de Araújo
Edson Ezequiel
Jair Bolsonaro
Henrique Fontana
Marcondes Gadelha
Jackson Barreto
Maria Lúcia Cardoso
Janete Rocha Pietá
Maurício Rands
José Genoíno
Nilson Mourão
Leonardo Monteiro
Paulo Delgado
Paulo Pimenta
Severiano Alves
Pedro Novais
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
(Dep. do PV ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
(Dep. do PRB ocupa a
vaga)
vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
vaga)
ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Mendes Thame
André de Paula
Augusto Carvalho
Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira vaga do
Bruno Araújo
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Claudio Cajado vaga do

Emanuel Fernandes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Francisco Rodrigues
Major Fábio
Paulo Bauer
Professor Ruy Pauletti
Raul Jungmann vaga do

Fábio Souto
Germano Bonow
Jutahy Junior
Luiz Carlos Hauly
Moreira Mendes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Renato Amary
Urzeni Rocha vaga do

Roberto Magalhães
Rodrigo de Castro

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Walter Ihoshi vaga do PV
William Woo vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Aldo Rebelo
Damião Feliciano
Sebastião Bala Rocha
(Dep. do PRB ocupa a vaga)

Capitão Assumção
Jefferson Campos
Júlio Delgado
Vieira da Cunha
PV

Fernando Gabeira

ocupa a vaga)

Marcos Medrado

(Dep. do PSDB/DEM/PPS

George Hilton vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ivan Valente vaga do

Léo Vivas vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PSOL

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

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: Laerte Bessa (PSC)
1º Vice-Presidente: Eduardo Amorim (PSC)
2º Vice-Presidente: Enio Bacci (PDT)
3º Vice-Presidente: Rubens Otoni (PT)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá
Ernandes Amorim
Domingos Dutra
Fernando Marroni
Eduardo Amorim
José Eduardo Cardozo
Fernando Lopes
Marcelo Melo
Laerte Bessa
Mauro Lopes
Paes de Lira
Neilton Mulim
Paulo Teixeira
Nelson Pellegrino
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
Rubens Otoni
ocupa a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
1 vaga
a vaga)
PSDB/DEM/PPS
Alberto Fraga
Affonso Camargo vaga do PV
Marcelo Itagiba
Alexandre Silveira
Marina Maggessi vaga do
Carlos Sampaio
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Pinto Itamaraty
Raul Jungmann vaga do PV
William Woo

Guilherme Campos
João Campos
Major Fábio vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Capitão Assumção
Gonzaga Patriota
Enio Bacci
Manato vaga do PSDB/DEM/PPS
vaga do
Francisco Tenorio
Perpétua Almeida vaga do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Givaldo Carimbão vaga do

PSDB/DEM/PPS

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

1 vaga

PV
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
a vaga)
ocupa a vaga)
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: Vieira da Cunha (PDT)
1º Vice-Presidente: Sueli Vidigal (PDT)
2º Vice-Presidente: Germano Bonow (DEM)
3º Vice-Presidente: Manato (PDT)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aline Corrêa
Antonio Carlos Chamariz
Angela Portela
Antonio Cruz
Armando Abílio vaga do PSOL
Arlindo Chinaglia

Arnaldo Faria de Sá
Bel Mesquita
Chico D'angelo
Cida Diogo
Darcísio Perondi
Dr. Paulo César
Elcione Barbalho vaga do

Assis do Couto
Camilo Cola vaga do PSDB/DEM/PPS
Chico Daltro
Colbert Martins
Dr. Nechar
Dr. Rosinha
Fátima Pelaes

PSDB/DEM/PPS

Geraldo Resende
Henrique Fontana
Jofran Frejat
José Linhares
Osmar Terra
Reinhold Stephanes
Saraiva Felipe
Vadão Gomes
(Dep. do PHS ocupa a vaga)

José Pimentel
Luciana Costa
Manoel Junior
Neilton Mulim
Paes de Lira
Pepe Vargas
Roberto Britto vaga do PSOL
Solange Almeida
Takayama
Wilson Braga vaga do PSDB/DEM/PPS
PSDB/DEM/PPS
Alceni Guerra
João Campos
Eduardo Barbosa
Jorge Tadeu Mudalen
Germano Bonow
Leandro Sampaio
Lael Varella
Leonardo Vilela
Raimundo Gomes de Matos
Milton Vieira
Rita Camata
Otavio Leite
(Dep. do
Ronaldo Caiado
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do PV ocupa a vaga)
Walter Feldman
(Dep. do
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
ocupa a vaga)
C/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
1 vaga
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Jô Moraes
Janete Capiberibe
Manato vaga do PSDB/DEM/PPS
Mário Heringer
Ribamar Alves
Mauro Nazif
Sueli Vidigal
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
Vieira da Cunha
PV
Dr. Talmir
Luiz Bassuma
Henrique Afonso vaga do
PSDB/DEM/PPS

PSOL
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
C/PTdoB ocupa a vaga)
PRB
Antonio Bulhões vaga do
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Miguel Martini vaga do

PHS

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

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: Alex Canziani (PTB)
1º Vice-Presidente: Gorete Pereira (PR)
2º Vice-Presidente: Vicentinho (PT)
3º Vice-Presidente: Sabino Castelo Branco (PTB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani
Carlos Santana
Chico Daltro
Darcísio Perondi
Edgar Moury
Edinho Bez

Emilia Fernandes
Eudes Xavier
Fernando Nascimento
Geraldo Pudim vaga do PSDB/DEM/PPS
Gorete Pereira
Luciano Castro
Luiz Carlos Busato vaga do
PSDB/DEM/PPS

Filipe Pereira
José Otávio Germano
Jovair Arantes
Lelo Coimbra
Luiz Bittencourt
Renato Molling
Sandro Mabel vaga do PSDB/DEM/PPS

Paulo Rocha
Tonha Magalhães
Sabino Castelo Branco
Walter Pinheiro
Sérgio Moraes vaga do PSDB/DEM/PPS
Wladimir Costa
Vicentinho
1 vaga
Wilson Braga
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito
Efraim Filho
Thelma de Oliveira
Ilderlei Cordeiro
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
João Campos
ocupa a vaga)
(Dep. do
Major Fábio
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcio Junqueira
ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
1 vaga
1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Daniel Almeida vaga do PSDB/DEM/PPS
Alice Portugal
Júlio Delgado vaga do PSDB/DEM/PPS
Maria Helena
vaga do
Manuela D'ávila
Sandra
Rosado
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Mauro Nazif

Sebastião Bala Rocha vaga do
PSDB/DEM/PPS

Paulo Pereira da Silva
Vanessa Grazziotin
PV
Roberto Santiago
Secretário(a): Ruy Omar Prudêncio da Silva
Local: Anexo II, Sala T 50
Telefones: 3216-6805 / 6806 / 6807
FAX: 3216-6815

1 vaga

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
1º Vice-Presidente: Paulo Henrique Lustosa (PMDB)
2º Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PR)
3º Vice-Presidente: José Airton Cirilo (PT)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
vaga do PSDB/DEM/PPS
Afonso Hamm
Alex Canziani
Arnon Bezerra
Deley
Carlos Eduardo Cadoca
Fernando Lopes
vaga do PSDB/DEM/PPS
Edinho Bez
Hermes Parcianello
Eugênio Rabelo
José Rocha
Jackson Barreto
Jurandil Juarez
Jilmar Tatto
Marcelo Guimarães Filho
José Airton Cirilo
Paulo Roberto Pereira
Lupércio Ramos
Ratinho Junior
Marcelo Teixeira
Vicentinho
Paulo Henrique Lustosa
Wellington Fagundes
PSDB/DEM/PPS
Albano Franco
Arnaldo Jardim
Jerônimo Reis
José Mendonça Bezerra
Otavio Leite
Rômulo Gouveia
Professora Raquel Teixeira
Silvio Torres

Walter Feldman
Thelma de Oliveira
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
C/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Fábio Faria
Laurez Moreira
Lídice da Mata
Manuela D'ávila
Valadares Filho
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
PRB
Marcos Antonio vaga do
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Mirna de Castela C. Pessoa
Local: Anexo II, Ala A , Sala 5,Térreo
Telefones: 3216-6837 / 6832 / 6833
FAX: 3216-6835
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Milton Monti (PR)
1º Vice-Presidente: Pedro Fernandes (PTB)
2º Vice-Presidente: Cláudio Diaz (PSDB)
3º Vice-Presidente: Osvaldo Reis (PMDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Camilo Cola
Beto Mansur
Carlos Santana
Devanir Ribeiro
Carlos Zarattini
Eliseu Padilha
Chico da Princesa vaga do
Fernando Marroni
PSDB/DEM/PPS
Décio Lima
Eliene Lima
Geraldo Simões
Hermes Parcianello
Hugo Leal

Flaviano Melo
Francisco Rossi
José Chaves
Jurandy Loureiro
Lúcio Vale
Marcelo Almeida vaga do

Jaime Martins vaga do PSDB/DEM/PPS
Jovair Arantes vaga do PSDB/DEM/PPS
Lázaro Botelho
Leonardo Quintão vaga do PV
Marinha Raupp
Mauro Lopes
Mauro Mariani vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Milton Monti

PSDB/DEM/PPS

Marcelo Melo
Marcelo Teixeira
Marcos Lima
Mário Negromonte
Nelson Bornier
Pedro Chaves vaga do PSDB/DEM/PPS
Zezéu Ribeiro
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

Osvaldo Reis
Pedro Fernandes
Rubens Otoni
Tadeu Filippelli
Themístocles Sampaio vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

PSDB/DEM/PPS
Affonso Camargo
Alberto Fraga
Carlos Alberto Leréia
Cláudio Diaz
Vanderlei Macris
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
1 vaga

Alexandre Silveira
Arnaldo Jardim vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Claudio Cajado
Fernando Chucre
Geraldo Thadeu vaga do
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Lael Varella
Rita Camata
Rogerio Lisboa
William Woo
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Abelardo Camarinha
Ademir Camilo
Beto Albuquerque
Gonzaga Patriota
(Dep. do
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
ocupa a vaga)
C/PTdoB ocupa a vaga)
PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
Fábio Ramalho
C/PTdoB ocupa a vaga)
PRB
Flávio Bezerra vaga do
PSB/PDT/PCdoB/PMN

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 PARA ANALISAR TODOS OS
ARTIGOS AINDA NÃO REGULAMENTADOS DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Coordenador: Regis de Oliveira (PSC)
Titulares
Suplentes
PMDB
Ibsen Pinheiro
Osmar Serraglio
PT
Cândido Vaccarezza
João Paulo Cunha
José Eduardo Cardozo
José Genoíno
PSDB
Bruno Araújo
DEM
Roberto Magalhães
Solange Amaral
PDT
João Dado
PTB
Arnaldo Faria de Sá
PSC
Regis de Oliveira
PPS
Fernando Coruja
PV
Marcelo Ortiz
PCdoB
Aldo Rebelo
Flávio Dino
PRB
Cleber Verde
PTdoB
Vinicius Carvalho
Secretário(a): Raquel Figueiredo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6240
FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR, ATÉ O

DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2008, A APLICAÇÃO DAS
SEGUINTES LEIS DE ANISTIA: LEI Nº 8878/1994, QUE
"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ANISTIA"; LEI Nº
10.790/2003, QUE "CONCEDE ANISTIA A DIRIGENTES OU
REPRESENTANTES SINDICAIS E TRABALHADORES
PUNIDOS POR PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO
REIVINDICATÓRIO"; LEI Nº 11.282/2006, QUE "ANISTIA OS
TRABALHADORES DA EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT PUNIDOS EM RAZÃO DA
PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO GREVISTA"; E LEI Nº
10.559/2002, QUE "REGULAMENTA O ARTIGO 8º DO ATO
DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Daniel Almeida (PCdoB)
1º Vice-Presidente: Claudio Cajado (DEM)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aracely de
Arnaldo Faria de Sá
Paula
Elcione Barbalho
Carlos Santana
Emilia
Fernando Ferro
Fernandes
Fernando Lopes
Fátima Bezerra
José Eduardo Cardozo
Filipe Pereira
Magela
Luiz Couto
Pastor Manoel Ferreira (Licenciado)
3 vagas
vaga do PSDB/DEM/PPS
Wilson Braga
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Eduardo
Andreia Zito
Barbosa
Emanuel
Arnaldo Jardim
Fernandes
Rômulo
Claudio Cajado
Gouveia
João Almeida
2 vagas
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa a
vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Pompeo de
Daniel Almeida
Mattos
Lídice da Mata
1 vaga
PV
Fernando
Sarney Filho
Gabeira
PHS
Felipe Bornier
1 vaga
PRB
George Hilton vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6209
FAX: 3216.6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 3-A, DE
2007, DO SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS, QUE
"ALTERA O INCISO XII DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL" (PERMITE FÉRIAS COLETIVAS NOS JUÍZOS E
TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU).
Presidente: Paulo Abi-ackel (PSDB)
1º Vice-Presidente: Dalva Figueiredo (PT)
2º Vice-Presidente: Júlio Delgado (PSB)
3º Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
Relator: Paes Landim (PTB)
Titulares
Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Dalva Figueiredo
Bilac Pinto
Fernando
José Santana de Vasconcellos
Gonçalves
Márcio Reinaldo Moreira
Geraldo Pudim
Nazareno
Mauro Lopes
Fonteles
Miguel Corrêa
Ricardo Barros
Nelson Trad
Veloso
Paes Landim
3 vagas
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Moreira Mendes
João Almeida
Paulo Abi-ackel
Lael Varella
Vitor Penido
3 vagas
2 vagas
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Júlio Delgado
2 vagas
Marcos Medrado
PV
Fábio Ramalho
1 vaga
PRB
Antonio Bulhões vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
1 vaga
1 vaga
Secretário(a): Luiz Cláudio Alves dos Santos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6287
FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 28, DE 2007,
DO SR. VITAL DO REGO FILHO, QUE "ACRESCENTA O
ART.73-A À COSTITUIÇÃO FEDERAL, CRIANDO O
CONSELHO NACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS".
Presidente: Mauro Benevides (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Efraim Filho (DEM)
3º Vice-Presidente: Benedito de Lira (PP)
Relator: Júlio Delgado (PSB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Andre Vargas
Átila Lins
Augusto Farias
Eduardo Amorim
Benedito de Lira
Elismar Prado
Dr. Rosinha
Joaquim Beltrão
Eduardo Valverde
5 vagas
Mauro Benevides
Vicentinho Alves
Vital do Rêgo Filho
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS
Bonifácio de
Efraim Filho
Andrada
Humberto Souto
Leandro Sampaio
Roberto Magalhães
3 vagas
2 vagas
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Júlio Delgado
Valtenir Pereira
Sebastião Bala Rocha
Wolney Queiroz
PV
1 vaga
1 vaga
PSOL
1 vaga
1 vaga
PRB
vaga do
Antonio Bulhões
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Cláudia Maria Borges Matias
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6235
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 30-A, DE
2007, DA SRA. ANGELA PORTELA, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AO INCISO XVIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, AMPLIANDO PARA 180 (CENTO E OITENTA) DIAS
A LICENÇA À GESTANTE".
Presidente: Cida Diogo (PT)
1º Vice-Presidente: Fátima Bezerra (PT)
2º Vice-Presidente: Solange Amaral (DEM)
3º Vice-Presidente: Sueli Vidigal (PDT)
Relator: Rita Camata (PSDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aline Corrêa
Armando Abílio
Angela Portela
Darcísio Perondi
Arnaldo Faria de Sá
Eudes Xavier
Janete Rocha
Cida Diogo
Pietá
Dr. Nechar vaga do PV
Luiz Couto
Elcione Barbalho
4 vagas
Fátima Bezerra
Íris de Araújo
Lucenira Pimentel
Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito
5 vagas
Leandro Sampaio
vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Rita Camata
Solange Amaral
Thelma de Oliveira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Edmilson
Maria Helena
Valentim
Perpétua
Sueli Vidigal
Almeida
PV
(Dep. do
Dr. Talmir
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)
PRB
Cleber Verde
Márcio Marinho
Secretário(a): Regina Maria Veiga Brandão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6216/3216-6232
FAX: (61) 3216-66225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 31-A, DE
2007, DO SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES, QUE "ALTERA O
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL, UNIFICA A LEGISLAÇÃO
DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E
INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO, DENTRE OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Antonio Palocci (PT)
1º Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
2º Vice-Presidente: Paulo Renato Souza (PSDB)
3º Vice-Presidente: Humberto Souto (PPS)
Relator: Sandro Mabel (PR)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Palocci
Carlos Zarattini
Armando Monteiro
Celso Maldaner
Átila Lins
Eduardo Cunha
Edinho Bez
Eduardo Valverde

Gerson Peres
Lelo Coimbra
Paulo Maluf
Pepe Vargas
Rodrigo Rocha Loures
Sandro Mabel
Virgílio Guimarães
1 vaga
Eduardo Sciarra
Humberto Souto
Julio Semeghini
Leonardo Vilela
Luiz Carreira
Paulo Bornhausen
Paulo Renato Souza
(Licenciado)

Gastão Vieira
João Leão
João Maia
Luiz Carlos Busato

Manoel Junior vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Márcio Reinaldo Moreira
Maurício Rands
Ricardo Barros
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Mendes Thame
Carlos Melles
Emanuel Fernandes
Fernando Coruja
Júlio Cesar
Ronaldo Caiado
Wandenkolk Gonçalves

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ana Arraes
Chico Lopes

Francisco Tenorio
João Dado
(Dep. do
Miro Teixeira
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)
PV
Fábio Ramalho
Sarney Filho
PSOL
1 vaga
Ivan Valente
Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6211
FAX: 3216.6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 42-A, DE
1995, DA SENHORA RITA CAMATA, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AO ARTIGO 55 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL",
ESTABELECENDO QUE PERDERÁ O MANDATO O
DEPUTADO OU SENADOR QUE SE DESFILIAR
VOLUNTARIAMENTE DO PARTIDO SOB CUJA LEGENDA FOI
ELEITO.
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Luciano Castro (PR)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnon Bezerra
Arnaldo Faria de Sá
Carlos Willian
Celso Maldaner
João Paulo Cunha
Lincoln Portela
José Genoíno
Marcelo Almeida
José Otávio Germano
Nelson Bornier
Luciano Castro
Paulo Piau
Regis de Oliveira
Reginaldo Lopes
Sérgio Barradas
Silvio Costa vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Carneiro
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga)
1 vaga
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Bruno Rodrigues
Efraim Filho
Claudio Cajado
José Maia Filho
Felipe Maia
3 vagas
Gervásio Silva
Raul Jungmann
Rita Camata vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Laurez Moreira
Pompeo de Mattos
(Dep. do
Sueli Vidigal
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

PV
Marcelo Ortiz
PSOL
Chico Alencar
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6241
FAX: (61) 3216-6225

1 vaga
1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 052, DE
2003, DO SR. RIBAMAR ALVES, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO § 4º DO ART. 18 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL",
ESTABELECENDO QUE NA CRIAÇÃO, FUSÃO OU
DESMEMBRAMENTO DE MUNICÍPIOS DEVERÃO SER
PRESERVADOS A CONTINUIDADE E A UNIDADE
HISTÓRICO-CULTURAL DO AMBIENTE URBANO.
Presidente: Eduardo Valverde (PT)
1º Vice-Presidente: Moacir Micheletto (PMDB)
2º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
3º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB)
Relator: Zequinha Marinho (PSC)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin
Leonardo Monteiro
Dr. Nechar vaga do PV
Nazareno Fonteles
Eduardo Valverde
Paes Landim
Flaviano Melo
Waldir Maranhão
José Airton Cirilo
Zezéu Ribeiro
Luciana Costa
4 vagas
Moacir Micheletto
Sérgio Moraes
Zequinha Marinho
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Carlos Brandão
Fernando Chucre
Duarte Nogueira
Geraldo Thadeu
Jorge Khoury
Guilherme Campos
Raimundo Gomes de
Moreira Mendes
Matos
Walter Ihoshi
1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ademir Camilo
Perpétua Almeida
Ribamar Alves
1 vaga
PV
(Dep. do
José Fernando Aparecido
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdo
de Oliveira
B ocupa a vaga)
PRB
Cleber Verde
Marcos Antonio
Secretário(a): Valdivino Telentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 59-A, DE
2007, DO SR. MÁRCIO FRANÇA, QUE "ACRESCENTA
DISPOSITIVOS AO ART. 144, CRIANDO A POLÍCIA
PORTUÁRIA FEDERAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Paulo Pimenta (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá
Carlos Santana
Beto Mansur
Fátima Pelaes
Eliseu Padilha
Magela
Manoel Junior vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Pedro Novais

Neilton Mulim
Paes de Lira
Paulo Pimenta
Paulo Rocha
Rose de Freitas
1 vaga

5 vagas

PSDB/DEM/PPS
Indio da Costa
João Campos
Major Fábio
Marina Maggessi
William Woo

5 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Capitão Assumção

Gonzaga
Patriota

(Dep. do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Márcio França
ocupa a vaga)
PV
Marcelo Ortiz
1 vaga
PHS
1 vaga
1 vaga
Secretário(a): Luiz Cláudio Alves dos Santos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6287
FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 89-A, DE
2007, DO SR. JOÃO DADO, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO
INCISO XI DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO",
ESTABELECENDO O MESMO TETO REMUNERATÓRIO PARA
QUALQUER QUE SEJA A ESFERA DE GOVERNO.
Presidente: Átila Lins (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá
Eduardo Valverde
Átila Lins
Lincoln Portela
Décio Lima
Luiz Couto
Edinho Bez
Marcelo Castro
Maurício Trindade
Pedro Eugênio
Rodrigo Rocha
Nelson Trad
Loures
Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS
3 vagas
Paulo Maluf
Paulo Pimenta
Vander Loubet
PSDB/DEM/PPS
Cezar Silvestri
5 vagas
Efraim Filho
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)
2 vagas
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Gonzaga Patriota
Chico Lopes
João Dado
Mário Heringer
PV
Marcelo Ortiz
1 vaga
PHS
Felipe Bornier
1 vaga
Secretário(a): Aparecida de Moura
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3126-6207
FAX: (61) 3126-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 98-A, DE
2007, DO SENHOR OTÁVIO LEITE, QUE "ACRESCENTA A

ALÍNEA (E) AO INCISO VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL", INSTITUINDO IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE
OS FONOGRAMAS E VIDEOFONOGRAMAS MUSICAIS
PRODUZIDOS NO BRASIL, CONTENDO OBRAS MUSICAIS
OU LÍTERO-MUSICAIS DE AUTORES BRASILEIROS, E/OU
OBRAS EM GERAL INTERPRETADAS POR ARTISTAS
BRASILEIROS, BEM COMO OS SUPORTES MATERIAIS OU
ARQUIVOS DIGITAIS QUE OS CONTENHAM.
Presidente: Décio Lima (PT)
1º Vice-Presidente: Arnaldo Jardim (PPS)
2º Vice-Presidente: Marcelo Serafim (PSB)
3º Vice-Presidente: Chico Alencar (PSOL)
Relator: José Otávio Germano (PP)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Átila Lins
Edio Lopes
Bilac Pinto
Fernando Ferro
Chico D'angelo
Francisco Praciano
Décio Lima
Lincoln Portela
Elismar Prado
Luiz Fernando Faria
José Otávio Germano
Marinha Raupp
Lupércio Ramos
Rebecca Garcia
Marcelo Melo
Sabino Castelo Branco
Paulo Roberto Pereira
Wladimir Costa
PSDB/DEM/PPS
Albano Franco
Bruno Araújo
André de Paula
Jorge Khoury
Arnaldo Jardim
Jorginho Maluly
Germano Bonow
Leandro Sampaio
Otavio Leite
Professora Raquel Teixeira
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcelo Serafim
Fábio Faria
Vanessa Grazziotin
1 vaga
PV
1 vaga
Fábio Ramalho
PSOL
Chico Alencar
Ivan Valente
Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6218 / 3216-6232
FAX: 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 115-A, DE
2007, DO SR. PAULO RENATO SOUZA, QUE "CRIA O
TRIBUNAL SUPERIOR DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA".
Presidente: Vital do Rêgo Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Ibsen Pinheiro (PMDB)
2º Vice-Presidente: Gustavo Fruet (PSDB)
3º Vice-Presidente: Francisco Praciano (PT)
Relator: Flávio Dino (PCdoB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Benedito de Lira
José Eduardo Cardozo
Domingos Dutra
Leo Alcântara
Fátima Bezerra
Luiz Couto
Francisco Praciano
Mauro Benevides
Ibsen Pinheiro
5 vagas
Regis de Oliveira
Vicente Arruda
Vital do Rêgo Filho
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Mendes Thame
Arnaldo Jardim
Gustavo Fruet
Paulo Abi-ackel
Onyx Lorenzoni
3 vagas
Paulo Bornhausen
Raul Jungmann
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Flávio Dino
2 vagas
Giovanni Queiroz

PV
Marcelo Ortiz

1 vaga
PSOL

Chico Alencar
Secretário(a): Heloísa Maria Diniz
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6201
FAX: (61) 3216-6225

1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 130-A, DE
2007, DO SR. MARCELO ITAGIBA, QUE "REVOGA O INCISO
X DO ART. 29; O INCISO III DO ART. 96; AS ALÍNEAS 'B' E 'C'
DO INCISO I DO ART. 102; A ALÍNEA 'A' DO INCISO I DO ART.
105; E A ALÍNEA “A” DO INCISO I DO ART. 108, TODOS DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (REVOGA DISPOSITIVOS QUE
GARANTEM A PRERROGATIVA DE FORO OU “FORO
PRIVILEGIADO”).
Presidente: Dagoberto (PDT)
1º Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (DEM)
2º Vice-Presidente: Paulo Abi-ackel (PSDB)
3º Vice-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
Relator: Regis de Oliveira (PSC)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aníbal Gomes
Átila Lins
Arnon Bezerra
Fátima Pelaes
Eduardo
Maurício Quintella Lessa
Valverde
Fernando Ferro
Nilson Mourão
João Pizzolatti
Pedro Fernandes
Jorge Bittar
Rubens Otoni
Laerte Bessa
Sandes Júnior
Regis de Oliveira
Virgílio Guimarães
Vicente Arruda
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS
Alexandre
Antonio Carlos Pannunzio
Silveira
Jorge Tadeu
Geraldo Thadeu
Mudalen
vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Paulo Abi-ackel Marcelo Itagiba
Ricardo Tripoli
William Woo
1 vaga
2 vagas
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dagoberto
Paulo Rubem Santiago
Gonzaga
1 vaga
Patriota
PV
Fábio Ramalho
1 vaga
PHS
Felipe Bornier
Miguel Martini
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6214
FAX: 3216.6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 134-A, DE
2007, DO SR. ALCENI GUERRA, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ART . 208 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E
DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO 1º DO ART. 211"
(PREVÊ A PUNIÇÃO PARA O AGENTE PÚBLICO
RESPONSÁVEL PELA GARANTIA À EDUCAÇÃO BÁSICA, EM
CASO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE FORA DA ESCOLA, E
O ATENDIMENTO EM TEMPO INTEGRAL NAS ESCOLAS
PÚBLICAS)
Presidente: Nilson Mourão (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Professora Raquel Teixeira (PSDB)

Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos
Fátima Bezerra
Chamariz
Fernando Marroni
Eudes Xavier
Joaquim Beltrão
Iran Barbosa
José Linhares
João Matos
Maria Lúcia Cardoso
Maurício Trindade
Nilmar Ruiz
Reginaldo Lopes
Nilson Mourão
3 vagas
Paes Landim
Professor Setimo
Severiano Alves vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
PSDB/DEM/PPS
Alceni Guerra
Alfredo Kaefer
Ilderlei Cordeiro
Eduardo Sciarra
Lobbe Neto
Germano Bonow
Luiz Carlos Setim
Rita Camata
Professora Raquel Teixeira
Rogério Marinho
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal
Átila Lira
Paulo Rubem
Wilson Picler vaga do PHS
Santiago
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)
PV
Dr. Talmir
1 vaga
PHS
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a
1 vaga
vaga)
Secretário(a): Regina Maria Veiga Brandão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6276
FAX: 61 3216-6225

PV

Titulares

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 153-A, DE
2003, DO SR. MAURÍCIO RANDS, QUE "ALTERA O ART. 132
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (REGULAMENTANDO A
CARREIRA DE PROCURADOR MUNICIPAL).
Presidente: José Eduardo Cardozo (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Nelson Trad (PMDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá
Antônio Carlos Biffi
José Eduardo
José Mentor
Cardozo
Maurício Quintella
Paes Landim
Lessa
Maurício Rands
Reginaldo Lopes
Mendes Ribeiro
Sérgio Brito vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Filho
Nelson Trad
Wilson Santiago
Regis de Oliveira
4 vagas
Simão Sessim
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Clóvis Fecury
Rômulo Gouveia
Gustavo Fruet
4 vagas
Ilderlei Cordeiro
Otavio Leite
Roberto Magalhães
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal
Lídice da Mata
(Dep. do
Julião Amin
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Marcelo Ortiz

Ciro Pedrosa
PSOL

Chico Alencar
Secretário(a): Aparecida de Moura
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sal 170-A
Telefones: (61) 3216-66207
FAX: (61) 3216-66225

1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 210-A DE
2007, DO SR. REGIS DE OLIVEIRA, QUE "ALTERA OS
ARTIGOS 95 E 128 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA
RESTABELECER O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
COMO COMPONENTE DA REMUNERAÇÃO DAS CARREIRAS
DA MAGISTRATURA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO".
Presidente: João Dado (PDT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Laerte Bessa (PSC)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de
Jofran Frejat
Sá
Dalva Figueiredo
Magela
Eduardo
Marcelo Melo
Valverde
Eliene Lima
Natan Donadon
Elismar Prado
Paes de Lira
Geraldo Pudim
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga)
João Maia
3 vagas
Laerte Bessa
Mauro Lopes
PSDB/DEM/PPS
Alexandre
João Campos
Silveira
vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Jorginho Maluly Marcelo Itagiba
Major Fábio
Marina Maggessi
Zenaldo
William Woo
Coutinho
1 vaga
2 vagas
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco
Dagoberto
Tenorio
João Dado
Flávio Dino
PV
Marcelo Ortiz
1 vaga
PSOL
1 vaga
1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6232
FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N. 213-A, DE
2007, DO SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA, QUE "DISPÕE
SOBRE OS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, OS SERVIDORES
MUNICIPAIS E OS INTEGRANTES DA CARREIRA POLICIAL
MILITAR DOS EX-TERRITÓRIOS DO AMAPÁ E RORAIMA"
(ASSEGURA ISONOMIA ENTRE POLICIAIS MILITARES DO
DISTRITO FEDERAL E DOS EX-TERRITÓRIOS DO AMAPÁ E
RORAIMA; ALÉM DE PLANO DE CARREIRA, CARGOS E
SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CIVIS)
Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
1º Vice-Presidente: Edio Lopes (PMDB)
2º Vice-Presidente: Dalva Figueiredo (PT)
3º Vice-Presidente: Marcio Junqueira (DEM)
Relator: Luciano Castro (PR)

Titulares

Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Portela
Anselmo de Jesus
Dalva Figueiredo
Eduardo Valverde
Domingos Dutra
Francisco Praciano
Edio Lopes
Lupércio Ramos
Ernandes Amorim
Zequinha Marinho
Fátima Pelaes
4 vagas
Luciano Castro
Marinha Raupp
Neudo Campos
PSDB/DEM/PPS
Francisco Rodrigues
Davi Alcolumbre
Marcio Junqueira
4 vagas
Moreira Mendes
Nilson Pinto
Urzeni Rocha
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Maria Helena
Evandro Milhomen
Sebastião Bala Rocha
Mauro Nazif
PV
Lindomar Garçon
1 vaga
PRB
George Hilton
Cleber Verde
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 216-6209
FAX: (61) 216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 231-A, DE
1995, DO SR. INÁCIO ARRUDA, QUE "ALTERA OS INCISOS
XIII E XVI DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL"
(REDUZINDO A JORNADA MÁXIMA DE TRABALHO PARA 40
HORAS SEMANAIS E AUMENTANDO PARA 75% A
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO).
Presidente: Luiz Carlos Busato (PTB)
1º Vice-Presidente: Deley (PSC)
2º Vice-Presidente: Carlos Sampaio (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Otávio Germano (PP)
Relator: Vicentinho (PT)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Deley
Carlos Santana
Eudes Xavier
Fátima Bezerra
Maria Lúcia
Gorete Pereira
Cardoso
Iran Barbosa
Paulo Rocha
José Otávio Germano
Sandro Mabel
Luiz Carlos Busato
4 vagas
Vicentinho
Wilson Braga
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS
Guilherme
Arnaldo Jardim
Campos
Carlos Sampaio
Walter Ihoshi
Fernando Chucre
3 vagas
Rita Camata vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
2 vagas
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Daniel Almeida
Chico Lopes
Vanessa
Paulo Pereira da Silva vaga do PHS
Grazziotin
Rodrigo Rollemberg
PV
Roberto Santiago
1 vaga
PHS
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a
Felipe Bornier
vaga)
Secretário(a): Regina Maria Veiga Brandão

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6216
FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 270-A, DE
2008, DA SRA. ANDREIA ZITO, QUE "ACRESCENTA O
PARÁGRAFO 9º AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988". (GARANTE AO SERVIDOR QUE
APOSENTAR-SE POR INVALIDEZ PERMANENTE O DIREITO
DOS PROVENTOS INTEGRAIS COM PARIDADE).
Presidente: Osvaldo Reis (PMDB)
1º Vice-Presidente: Antônio Carlos Biffi (PT)
2º Vice-Presidente: Mauro Nazif (PSB)
3º Vice-Presidente: Germano Bonow (DEM)
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antônio Carlos Biffi
Chico D'angelo
Arnaldo Faria de Sá
Edgar Moury
Gorete Pereira
Edinho Bez
Osvaldo Reis
Jorge Boeira
Roberto Britto
Jurandy Loureiro
Rose de Freitas
Paes de Lira
Zé Geraldo
Pedro Wilson
2 vagas
2 vagas
PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito
Alexandre Silveira
Germano Bonow
Jerônimo Reis
Humberto Souto
Major Fábio
João Campos
Raimundo Gomes de Matos
1 vaga
1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Mauro Nazif
Janete Capiberibe
Pompeo de Mattos
1 vaga
PV
Lindomar Garçon
1 vaga
PRB
Cleber Verde
Marcos Antonio
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6215
FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 285-A, DE
2008, DO SR. PAULO TEIXEIRA, QUE "ACRESCENTA
ARTIGO AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS PARA DISPOR SOBRE A VINCULAÇÃO DE
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS,
DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS AOS
RESPECTIVOS FUNDOS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE
SOCIAL"
Presidente: Renato Amary (PSDB)
1º Vice-Presidente: Luiz Carlos Busato (PTB)
2º Vice-Presidente: Júlio Cesar (DEM)
3º Vice-Presidente: Luiza Erundina (PSB)
Relator: Zezéu Ribeiro (PT)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Anselmo de
Andre Vargas
Jesus
Chico da
Deley
Princesa
Dr. Nechar vaga do PV
Colbert Martins
João Leão
Edinho Bez
Janete Rocha
Luiz Carlos Busato
Pietá
Marcelo Castro
Pedro Eugênio
Marcelo Teixeira
3 vagas
Paulo Teixeira

Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 3216-6225

Waldemir Moka
Zezéu Ribeiro
PSDB/DEM/PPS
Fernando
Chucre
Jorginho Maluly
3 vagas

Alfredo Kaefer
Arnaldo Jardim
Félix Mendonça
Júlio Cesar
Renato Amary
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Brizola Neto
Luiza Erundina

Valtenir Pereira
1 vaga

PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)
PSOL
Chico Alencar
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6214
FAX: (61) 3216-6225

1 vaga
1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 300-A, DE
2008, DO SR. ARNALDO FARIA DE SÁ, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DO § 9º, DO ARTIGO 144 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL". ESTABELECE QUE A REMUNERAÇÃO DOS
POLICIAIS MILITARES DOS ESTADOS NÃO PODERÁ SER
INFERIOR À DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL,
APLICANDO-SE TAMBÉM AOS INTEGRANTES DO CORPO
DE BOMBEIROS MILITAR E AOS INATIVOS.
Presidente: José Otávio Germano (PP)
1º Vice-Presidente: Paes de Lira (PTC)
2º Vice-Presidente: Fátima Bezerra (PT)
3º Vice-Presidente:
Relator: Major Fábio (DEM)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá
Eliene Lima
Átila Lins
Elismar Prado
Edmar Moreira
Emilia Fernandes
Fátima Bezerra
Jair Bolsonaro
José Otávio Germano
Luiz Couto
Leonardo Monteiro
Neilton Mulim
Paes de Lira
Silas Câmara
Paulo Pimenta
Vital do Rêgo Filho
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito
Abelardo Lupion
Ilderlei Cordeiro
Carlos Brandão
Guilherme Campos vaga do
João Campos
PHS
Major Fábio
Mendonça Prado
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Capitão Assumção
Enio Bacci
Maria Helena vaga do PHS
PV
Lindomar Garçon
PHS

José Maia Filho
Marcelo Itagiba
Moreira Mendes
Fernando Chiarelli
Francisco Tenorio
Ciro Pedrosa

(Dep. do
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa
PSDB/DEM/PPS ocupa a
a vaga)
vaga)
PRB
Flávio Bezerra vaga do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 308-A, DE
2004, DO SR. NEUTON LIMA, QUE "ALTERA OS ARTS. 21, 32
E 144, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CRIANDO AS POLÍCIAS
PENITENCIÁRIAS FEDERAL E ESTADUAIS".
Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Mendonça Prado (DEM)
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Afonso Hamm
Arnon Bezerra
Eduardo
Arnaldo Faria de Sá
Valverde
Fernando Melo
Fernando Ferro
Iriny Lopes
Francisco Rossi
Laerte Bessa
José Guimarães
Leonardo
Nelson Pellegrino
Picciani
Vital do Rêgo Filho
Lincoln Portela
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga)
2 vagas
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Alexandre
Jairo Ataide
Silveira
Edson
vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Marcelo Itagiba
Aparecido
Mendonça Prado
Major Fábio
Raul Jungmann
Pinto Itamaraty
Rodrigo de Castro
1 vaga
William Woo
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio
Sueli Vidigal
João Dado
1 vaga
PV
Marcelo Ortiz
Dr. Talmir
PSOL
Chico Alencar
1 vaga
Secretário(a): Mário Dráusio Oliveira de A. Coutinho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6203 / 3216-6232
FAX: 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 324-A, DE
2001, DO SR. INALDO LEITÃO, QUE "INSERE O § 3º NO ART.
215 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL", APLICANDO,
ANUALMENTE, NUNCA MENOS DE 6% DA RECEITA DE
IMPOSTOS EM FAVOR DA PRODUÇÃO, PRESERVAÇÃO,
MANUTENÇÃO E O CONHECIMENTO DE BENS E VALORES
CULTURAIS.
Presidente: Marcelo Almeida (PMDB)
1º Vice-Presidente: Zezéu Ribeiro (PT)
2º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
3º Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
Relator: José Fernando Aparecido de Oliveira (PV)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angelo Vanhoni
Alex Canziani
Fátima Bezerra
Décio Lima
Joaquim Beltrão
Gilmar Machado
Lelo Coimbra
Luiz Sérgio
Marcelo Almeida
Magela
Paulo Rocha
Maria do Rosário
Tonha Magalhães
Marinha Raupp
Zezéu Ribeiro
Maurício Quintella Lessa
Zonta
Raul Henry

PSDB/DEM/PPS
Guilherme Campos
Humberto Souto
Ilderlei Cordeiro
4 vagas
Marcos Montes
Professora Raquel Teixeira
Raimundo Gomes de Matos
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Paulo Rubem Santiago
Brizola Neto
Rodrigo Rollemberg
Evandro Milhomen
PV
José Fernando Aparecido de Oliveira
1 vaga
PRB
Cleber Verde
1 vaga
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6203
FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 347-A, DE
2009, DA SRA. RITA CAMATA, QUE "ALTERA A REDAÇÃO
DO INCISO III DO ART. 208 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL"
(GARANTE ACESSO À EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA PARA
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA SEM IMPOSIÇÃO DE LIMITE
DE FAIXA ETÁRIA E NÍVEL DE INSTRUÇÃO,
PREFERENCIALMENTE NA REDE REGULAR DE ENSINO)
Presidente: Carlos Willian (PTC)
1º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
2º Vice-Presidente: Roberto Alves (PTB)
3º Vice-Presidente: Alceni Guerra (DEM)
Relator: Paulo Delgado (PT)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Carlos Willian
Arnaldo Faria de Sá
Eudes Xavier
Dr. Nechar vaga do PV
Geraldo Resende
Fernando Nascimento
Hugo Leal
Gorete Pereira
Iran Barbosa
João Matos
José Linhares
Márcio Reinaldo Moreira
vaga do PSDB/DEM/PPS
Nilmar Ruiz
Pedro Eugênio
Paulo Delgado
Rebecca Garcia
Roberto Alves
2 vagas
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS
Alceni Guerra
Eduardo Sciarra
Eduardo Barbosa
Ilderlei Cordeiro
Leandro Sampaio
Luiz Carlos Setim
Raimundo Gomes de Matos
Otavio Leite
Rita Camata vaga do
1 vaga
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dr. Ubiali
Capitão Assumção
Paulo Rubem Santiago
1 vaga
PV
(Dep. do
Dr. Talmir
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
PHS
Felipe Bornier
1 vaga
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (63) 3216-6203
FAX: (63) 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 357-A, DE
2001, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA A ALÍNEA "D"

DO INCISO VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
PARA INSTITUIR IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PARA
CADERNOS ESCOLARES".
Presidente: Sebastião Bala Rocha (PDT)
1º Vice-Presidente: João Bittar (DEM)
2º Vice-Presidente: Décio Lima (PT)
3º Vice-Presidente: Eliene Lima (PP)
Relator: Edinho Bez (PMDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antônio Carlos Biffi
Carlos Abicalil
Décio Lima
Carlos Zarattini
Edinho Bez
Fernando Nascimento
Eliene Lima
Pedro Fernandes
Elismar Prado
Raul Henry
João Maia
Sandro Mabel
Jurandil Juarez
3 vagas
Paes Landim
Professor Setimo
PSDB/DEM/PPS
João Bittar
Luiz Carlos Hauly
Leandro Sampaio
4 vagas
Marcio Junqueira
Professora Raquel Teixeira
William Woo
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dr. Ubiali
Laurez Moreira
Sebastião Bala Rocha
Paulo Rubem Santiago
PV
Antônio Roberto
Roberto Santiago
PSOL
Ivan Valente
Chico Alencar
Secretário(a): Luiz Cláudio Alves dos Santos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6232
FAX: (61) 3216-9287
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 366-A, DE
2005, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO II DO ART. 98
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ART. 30 DO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS",
ESTABELECENDO O CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO
DE JUIZ DE PAZ, MANTENDO OS ATUAIS ATÉ A VACÂNCIA
DAS RESPECTIVAS FUNÇÕES.
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Jorginho Maluly (DEM)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá
Maurício Quintella Lessa
Pastor Manoel Ferreira
Carlos Zarattini
(Licenciado)
José Guimarães
Regis de Oliveira
Mauro Benevides
6 vagas
Solange Almeida
Vicente Arruda
Vicentinho
Vilson Covatti
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS
Fernando Coruja
5 vagas
Jorginho Maluly
Vanderlei Macris
2 vagas
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcos Medrado
2 vagas
Valtenir Pereira
PV

Marcelo Ortiz
Antonio Bulhões

1 vaga
vaga do

PRB

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Cleber Verde

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

Claudio Cajado
Gustavo Fruet
Moreira Mendes
2 vagas

5 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Valtenir Pereira
Wolney Queiroz

Flávio Dino
1 vaga
PV

Marcelo Ortiz

1 vaga
PHS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 416 -A, DE
2005, DO SR. PAULO PIMENTA, QUE "ACRESCENTA O ART.
216-A À CONSTITUIÇÃO PARA INSTITUIR O SISTEMA
NACIONAL DE CULTURA".
Presidente: Maurício Rands (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Paulo Rubem Santiago (PDT)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alexandre Santos
Elismar Prado
Angelo Vanhoni
Fernando Marroni
Fátima Bezerra
Lelo Coimbra
Jaime Martins
Magela
José Linhares
Marinha Raupp
Maurício Rands
Nilmar Ruiz
Professor Setimo
3 vagas
Roberto Alves
Wilson Santiago
PSDB/DEM/PPS
Lobbe Neto
Guilherme Campos
Raimundo Gomes de Matos
4 vagas
William Woo
2 vagas
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal
2 vagas
Paulo Rubem Santiago
PV
José Fernando Aparecido de Oliveira
Antônio Roberto
PRB
Cleber Verde
Marcos Antonio
Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6240
FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 422-A, DE
2005, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFO AO ARTIGO 125 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL", CRIANDO VARAS
ESPECIALIZADAS PARA JULGAR AÇÕES CONTRA ATOS DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
Presidente: Vital do Rêgo Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Moreira Mendes (PPS)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Benedito de Lira
Décio Lima
Eduardo Valverde
Mauro Benevides
Francisco Praciano
Osmar Serraglio
Geraldo Pudim
Paes Landim
Jofran Frejat
Veloso
Luiz Couto
4 vagas
Nelson Trad
Sabino Castelo Branco
Vital do Rêgo Filho
PSDB/DEM/PPS

Miguel Martini
Felipe Bornier
Secretário(a): Leila Machado Campos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6212
FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 471-A, DE
2005, DO SR. JOÃO CAMPOS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO
PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL", ESTABELECENDO A EFETIVAÇÃO PARA OS
ATUAIS RESPONSÁVEIS E SUBSTITUTOS PELOS SERVIÇOS
NOTARIAIS, INVESTIDOS NA FORMA DA LEI.
Presidente: Sandro Mabel (PR)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Roberto Balestra (PP)
3º Vice-Presidente:
Relator: João Matos (PMDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani
Arnaldo Faria de Sá
Andre Vargas
Dr. Rosinha
João Matos
João Carlos Bacelar
José Genoíno
Moacir Micheletto
Leonardo Quintão
Nelson Meurer
Nelson Bornier
Nelson Trad
Roberto Balestra
Regis de Oliveira
Sandro Mabel
2 vagas
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Gervásio Silva
Carlos Alberto Leréia
Humberto Souto
Guilherme Campos
João Campos
Raul Jungmann
Jorge Tadeu Mudalen
Zenaldo Coutinho
1 vaga
1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dagoberto
Valadares Filho
Gonzaga Patriota
1 vaga
PV
Marcelo Ortiz
Ciro Pedrosa
PHS
Miguel Martini
Felipe Bornier
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6207/6232
FAX: 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 485-A, DE
2005, DA SRA. SANDRA ROSADO, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AO ART. 98 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
PREVENDO A CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS NOS
JUIZADOS ESPECIAIS PARA AS QUESTÕES RELATIVAS ÀS
MULHERES".
Presidente: Janete Rocha Pietá (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Alice Portugal (PCdoB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Aline Corrêa
Emilia Fernandes
Fátima Pelaes
Gorete Pereira
Janete Rocha Pietá
Maria do Rosário

Arnaldo Faria de
Sá
Dalva Figueiredo
Fátima Bezerra
Luiz Alberto
Marinha Raupp
Tonha
Magalhães
3 vagas

Maria Lúcia Cardoso
Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS
Roberto Alves
Solange Almeida
PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito
Moreira Mendes
Marina Maggessi
4 vagas
Solange Amaral
Thelma de Oliveira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal
Maria Helena
Julião Amin
Sandra Rosado
PV
Antônio Roberto
Lindomar Garçon
PRB
Cleber Verde
Léo Vivas
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6205
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 488-A, DE
2005, DA SRA. MARIA HELENA, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ART. 31 DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19, DE 1998".
(INCLUI OS EMPREGADOS DO EXTINTO BANCO DE
RORAIMA, CUJO VÍNCULO FUNCIONAL TENHA SIDO
RECONHECIDO, NO QUADRO EM EXTINÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. ALTERA A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988).
Presidente: Edio Lopes (PMDB)
1º Vice-Presidente: Marcio Junqueira (DEM)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Sandra Rosado (PSB)
Relator: Luciano Castro (PR)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Portela
Arnaldo Faria de Sá
Arnon Bezerra
Asdrubal Bentes
Dalva Figueiredo
Fátima Pelaes
Edinho Bez
Geraldo Pudim
Edio Lopes
Gorete Pereira
Luciano Castro
Rebecca Garcia
Lupércio Ramos
3 vagas
Neudo Campos
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Francisco Rodrigues
Ilderlei Cordeiro
Marcio Junqueira
4 vagas
Moreira Mendes
Urzeni Rocha
1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Sandra Rosado
Maria Helena
Sergio Petecão
Mauro Nazif vaga do PSOL
Sebastião Bala Rocha
PV
Fábio Ramalho
Lindomar Garçon
PSOL
1 vaga
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a

vaga)
Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6211/3216-6232
FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 511-A, DE
2006, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 62 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA DISCIPLINAR A EDIÇÃO DE
MEDIDAS PROVISÓRIAS", ESTABELECENDO QUE A
MEDIDA PROVISÓRIA SÓ TERÁ FORÇA DE LEI DEPOIS DE
APROVADA A SUA ADMISSIBILIDADE PELO CONGRESSO
NACIONAL, SENDO O INÍCIO DA APRECIAÇÃO ALTERNADO
ENTRE A CÂMARA E O SENADO.
Presidente: Cândido Vaccarezza (PT)
1º Vice-Presidente: Regis de Oliveira (PSC)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Bruno Araújo (PSDB)
Relator: Leonardo Picciani (PMDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Cândido Vaccarezza
Augusto Farias
Gerson Peres
Fernando Ferro
José Eduardo Cardozo
Geraldo Pudim
José Genoíno
Ibsen Pinheiro
Leonardo Picciani
João Magalhães
Mendes Ribeiro Filho
José Mentor
Paes Landim
Lúcio Vale
Regis de Oliveira
Rubens Otoni
Vicente Arruda
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo
Bonifácio de Andrada
Humberto Souto
Edson Aparecido
João Almeida
Fernando Coruja
José Carlos Aleluia
Fernando de Fabinho
Roberto Magalhães
João Oliveira
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dr. Ubiali
Flávio Dino
Wolney Queiroz
1 vaga
PV
1 vaga
Roberto Santiago
PRB
Léo Vivas
1 vaga
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6207
FAX: 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 549-A, DE
2006, DO SR. ARNALDO FARIA DE SÁ, QUE "ACRESCENTA
PRECEITO ÀS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS,
DISPONDO SOBRE O REGIME CONSTITUCIONAL PECULIAR
DAS CARREIRAS POLICIAIS QUE INDICA".
Presidente: Vander Loubet (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: José Mentor (PT)
Relator: Regis de Oliveira (PSC)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá
Angelo Vanhoni
Décio Lima
Eliene Lima
José Otávio
Jair Bolsonaro
Germano
José Mentor
Marcelo Melo
Laerte Bessa
Marinha Raupp
Neilton Mulim
Paes Landim
Regis de Oliveira
Sandro Mabel
Vander Loubet
Valdir Colatto

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira
Abelardo Lupion
João Campos
Pinto Itamaraty
Jorginho Maluly
3 vagas
vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Marcelo Itagiba
Rogerio Lisboa
William Woo
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio
Flávio Dino
Vieira da Cunha
João Dado
PV
Marcelo Ortiz
Dr. Talmir
PRB
Léo Vivas
Cleber Verde
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6206/6232
FAX: 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 555-A, DE
2006, DO SR. CARLOS MOTA, QUE "REVOGA O ART. 4º DA
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41, DE 2003", ACABANDO
COM A COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SOBRE OS PROVENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS
APOSENTADOS (CONTRIBUIÇÃO DE INATIVOS).
Presidente: Marçal Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Luiz Alberto (PT)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá
Angela Portela
Fernando Melo
Bilac Pinto
Gerson Peres
Edgar Moury
Leo Alcântara
Iran Barbosa
Luiz Alberto
José Linhares
Marçal Filho
Leonardo Monteiro
Marcelo Almeida
Mendes Ribeiro Filho
Mauro Benevides
Pedro Fernandes
1 vaga
Regis de Oliveira
PSDB/DEM/PPS
Indio da Costa
Humberto Souto
João Campos
José Carlos Aleluia
Moreira Mendes
Onyx Lorenzoni
Professora Raquel Teixeira
Rômulo Gouveia
Roberto Magalhães
Zenaldo Coutinho
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal
João Dado
Sebastião Bala Rocha
Júlio Delgado
PV
Marcelo Ortiz
Lindomar Garçon
PSOL
Chico Alencar
Ivan Valente
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6207
FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 556-A, DE
2002, DA SRA. VANESSA GRAZZIOTIN, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AO ARTIGO 54 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL", CONCEDENDO AOS SERINGUEIROS
(SOLDADOS DA BORRACHA) OS MESMOS DIREITOS
CONCEDIDOS AOS EX-COMBATENTES: APOSENTADORIA
ESPECIAL, PENSÃO ESPECIAL, DENTRE OUTROS.
Presidente: Lindomar Garçon (PV)

1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Perpétua Almeida (PCdoB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Átila Lins
Assis do Couto
Eduardo Valverde
Beto Faro
Ernandes Amorim
Lúcio Vale
Fernando Melo
Sabino Castelo Branco
Flaviano Melo
5 vagas
Lucenira Pimentel
Nilson Mourão
Rebecca Garcia
Zequinha Marinho
PSDB/DEM/PPS
Ilderlei Cordeiro
Carlos Alberto Leréia
Marcio Junqueira
Moreira Mendes
Thelma de Oliveira
Raimundo Gomes de Matos
Urzeni Rocha
2 vagas
1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Perpétua Almeida
Mauro Nazif
Vanessa Grazziotin
Sebastião Bala Rocha
PV
Lindomar Garçon
1 vaga
PHS
1 vaga
Felipe Bornier
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6209
FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 590-A, DE
2006, DA SRA. LUIZA ERUNDINA, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 58 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL". (GARANTE A REPRESENTAÇÃO
PROPORCIONAL DE CADA SEXO NA COMPOSIÇÃO DAS
MESAS DIRETORAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO
SENADO E DE CADA COMISSÃO, ASSEGURANDO, AO
MENOS, UMA VAGA PARA CADA SEXO).
Presidente: Emilia Fernandes (PT)
1º Vice-Presidente: Solange Amaral (DEM)
2º Vice-Presidente: Jô Moraes (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Marcelo Ortiz (PV)
Relator: Rose de Freitas (PMDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Chamariz
Aline Corrêa
Bel Mesquita vaga do PHS
Angela Portela
Emilia Fernandes
Carlos Willian
Fátima Bezerra
Gorete Pereira
Maria do
Ibsen Pinheiro
Rosário
Natan
Janete Rocha Pietá
Donadon
Maria Lúcia Cardoso
3 vagas
Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS
Rebecca Garcia
Rose de Freitas
Tonha Magalhães
PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito
5 vagas
Marina Maggessi
Solange Amaral
Thelma de Oliveira
(Dep. do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Jô Moraes
Alice Portugal

Luiza Erundina

Lídice da Mata
PV

Marcelo Ortiz

1 vaga
PHS
(Dep. do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Felipe Bornier
ocupa a vaga)
Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6241
FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1 DE 2007, DO PODER EXECUTIVO,
QUE "DISPÕE SOBRE O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO A
PARTIR DE 2007 E ESTABELECE DIRETRIZES PARA A SUA
POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DE 2008 A 2023".
Presidente: Júlio Delgado (PSB)
1º Vice-Presidente: Paulo Pereira da Silva (PDT)
2º Vice-Presidente: Íris de Araújo (PMDB)
3º Vice-Presidente: Felipe Maia (DEM)
Relator: Roberto Santiago (PV)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá
Aline Corrêa
Edgar Moury
Carlos Alberto Canuto
Íris de Araújo
Dr. Adilson Soares
Pedro Eugênio
Eudes Xavier
Pedro Henry (Licenciado)
José Guimarães
Reinhold Stephanes
Nelson Pellegrino
Sandro Mabel
3 vagas
2 vagas
PSDB/DEM/PPS
Felipe Maia
Andreia Zito
Fernando Coruja
Efraim Filho
Francisco Rodrigues
Fernando Chucre
José Aníbal
Fernando de Fabinho
Paulo Renato Souza (Licenciado)
Leandro Sampaio
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Júlio Delgado
Daniel Almeida
Paulo Pereira da Silva
Sergio Petecão
PV
Roberto Santiago
Lindomar Garçon
PRB
Léo Vivas
1 vaga
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A s/ 170
Telefones: 3216.6206
FAX: 3216.6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 219, DE 2003, DO SR. REGINALDO
LOPES, QUE "REGULAMENTA O INCISO XXXIII DO ART. 5º ,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DISPONDO SOBRE
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DETIDAS PELOS ÓRGÃOS
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" (FIXA O PRAZO MÁXIMO DE
15 'QUINZE' DIAS ÚTEIS PARA PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES)
Presidente: José Genoíno (PT)
1º Vice-Presidente: Fernando Gabeira (PV)
2º Vice-Presidente: Bonifácio de Andrada (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Mendes Ribeiro Filho (PMDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá
Domingos Dutra
Colbert Martins
Dr. Rosinha
José Genoíno
Fernando Ferro
Maurício Rands
João Matos
Mendes Ribeiro Filho
Paulo Teixeira
Milton Monti
Pedro Fernandes
Reginaldo Lopes
Vicente Arruda

Rodrigo Rocha Loures
1 vaga

2 vagas

PSDB/DEM/PPS
Bonifácio de Andrada
Gustavo Fruet
Guilherme Campos
4 vagas
José Carlos Aleluia
Raul Jungmann
1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Aldo Rebelo
2 vagas
Lídice da Mata
PV
Fernando Gabeira
1 vaga
PHS
1 vaga
1 vaga
Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6201
FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 630, DE 2003, DO SENHOR
ROBERTO GOUVEIA, QUE "ALTERA O ART. 1º DA LEI N.º
8.001, DE 13 DE MARÇO DE 1990, CONSTITUI FUNDO
ESPECIAL PARA FINANCIAR PESQUISAS E FOMENTAR A
PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E TÉRMICA A PARTIR
DA ENERGIA SOLAR E DA ENERGIA EÓLICA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" (FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA).
Presidente: Rodrigo Rocha Loures (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Arnaldo Jardim (PPS)
3º Vice-Presidente: Duarte Nogueira (PSDB)
Relator: Fernando Ferro (PT)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Bernardo Ariston
Aline Corrêa
Ernandes Amorim
Aníbal Gomes
Fernando Ferro
Carlos Abicalil
Fernando Marroni
Eudes Xavier
João Maia
Marcos Lima
Neudo Campos
Nazareno Fonteles
Paulo Henrique Lustosa
3 vagas
Paulo Teixeira
Rodrigo Rocha Loures
PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Mendes Thame
Alfredo Kaefer
Arnaldo Jardim
Guilherme Campos
Betinho Rosado
Silvio Lopes
Duarte Nogueira
Urzeni Rocha
José Carlos Aleluia
1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Arnaldo Vianna
Átila Lira
Beto Albuquerque
1 vaga
PV
1 vaga
Antônio Roberto
PRB
Léo Vivas
Cleber Verde
Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6201
FAX: 3216.6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 694, DE 1995, QUE "INSTITUI AS
DIRETRIZES NACIONAIS DO TRANSPORTE COLETIVO
URBANO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Eduardo Sciarra (DEM)
1º Vice-Presidente: Francisco Praciano (PT)
2º Vice-Presidente: Fernando Chucre (PSDB)
3º Vice-Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
Relator: Angela Amin (PP)

Titulares

Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin
Aline Corrêa
Chico da Princesa
Arnaldo Faria de Sá
Francisco Praciano
Carlos Zarattini
Jackson Barreto
Edinho Bez
João Magalhães vaga do PSOL
Gilmar Machado
José Airton Cirilo
José Chaves
Mauro Lopes
Jurandy Loureiro
Pedro Chaves
Paulo Teixeira
Pedro Eugênio
Ratinho Junior
Pedro Fernandes
Silvio Costa vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim
Cláudio Diaz
Eduardo Sciarra
Geraldo Thadeu
Fernando Chucre
Vitor Penido
2 vagas
2 vagas
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Chico Lopes
Julião Amin
(Dep. do
1 vaga
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
PV
José Fernando Aparecido de
Fábio Ramalho
Oliveira
PSOL
(Dep. do
1 vaga
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6218 / 6232
FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1.481, DE 2007, QUE "ALTERA A LEI
Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996, E A LEI Nº 9.998, DE
17 DE AGOSTO DE 2000, PARA DISPOR SOBRE O ACESSO
A REDES DIGITAIS DE INFORMAÇÃO EM
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO". (FUST)
Presidente: Marcelo Ortiz (PV)
1º Vice-Presidente: Vilson Covatti (PP)
2º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
Relator: Paulo Henrique Lustosa (PMDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Bilac Pinto
Andre Vargas
Colbert Martins
Angela Amin
Jorge Bittar
Antonio Carlos Chamariz
Magela
Dr. Adilson Soares
Paulo Henrique Lustosa
Eudes Xavier
Paulo Roberto Pereira
Paulo Teixeira
Raul Henry
Rebecca Garcia
Vilson Covatti
2 vagas
Walter Pinheiro
PSDB/DEM/PPS
Jorge Khoury
Arnaldo Jardim
Julio Semeghini
Eduardo Sciarra
Leandro Sampaio
Emanuel Fernandes
Lobbe Neto
Paulo Bornhausen
Vic Pires Franco
Professora Raquel Teixeira
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ariosto Holanda
2 vagas
1 vaga
PV
Marcelo Ortiz
Fernando Gabeira
PHS
Felipe Bornier
Miguel Martini
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A

Telefones: 3216.6205
FAX: 3216.6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1610, DE 1996, DO SENADO
FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE A EXPLORAÇÃO E O
APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERAIS EM TERRAS
INDÍGENAS, DE QUE TRATAM OS ARTS. 176, PARÁGRAFO
PRIMEIRO, E 231, PARÁGRAFO TERCEIRO, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL".
Presidente: Edio Lopes (PMDB)
1º Vice-Presidente: Bel Mesquita (PMDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Valverde (PT)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Asdrubal Bentes
Celso Maldaner
Bel Mesquita
Colbert Martins
Dalva Figueiredo
Fernando Ferro
Edio Lopes
Homero Pereira
Eduardo Valverde
Jurandil Juarez
Ernandes Amorim
Neudo Campos
Francisco Praciano
Paulo Roberto Pereira
José Otávio Germano
Paulo Rocha
Luciano Castro
Vignatti
PSDB/DEM/PPS
Francisco Rodrigues
Arnaldo Jardim
João Almeida
Paulo Abi-ackel
Marcio Junqueira
Pinto Itamaraty
Moreira Mendes
2 vagas
Urzeni Rocha
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Maria Helena
2 vagas
Perpétua Almeida
PV
José Fernando Aparecido de Oliveira
Fernando Gabeira
PHS
Felipe Bornier
Miguel Martini
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6215
FAX: 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1876, DE 1999, DO SR. SÉRGIO
CARVALHO, QUE "DISPÕE SOBRE ÁREAS DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE, RESERVA LEGAL,
EXPLORAÇÃO FLORESTAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
(REVOGA A LEI N. 4.771, DE 1965 - CÓDIGO FLORESTAL;
ALTERA A LEI Nº 9.605, DE 1998)
Presidente: Moacir Micheletto (PMDB)
1º Vice-Presidente: Anselmo de Jesus (PT)
2º Vice-Presidente: Homero Pereira (PR)
3º Vice-Presidente: Nilson Pinto (PSDB)
Relator: Aldo Rebelo (PCdoB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Anselmo de Jesus
Asdrubal Bentes
Dr. Rosinha
Assis do Couto
Ernandes Amorim
Carlos Abicalil
Homero Pereira
Celso Maldaner vaga do PHS
Leonardo Monteiro
Fernando Ferro
Luis Carlos Heinze
Silas Brasileiro
Moacir Micheletto
Waldemir Moka
Paulo Piau
Zonta
Valdir Colatto
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos
Cezar Silvestri
Mendes Thame

Carlos Melles
Marcos Montes

Eduardo Sciarra
Gervásio Silva vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Moreira Mendes
Nilson Pinto

Lira Maia
Urzeni Rocha
Wandenkolk Gonçalves
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Aldo Rebelo
Giovanni Queiroz
Rodrigo Rollemberg
Perpétua Almeida
PV
Sarney Filho
Fernando Gabeira
PHS
(Dep. do
(Dep. do PSOL ocupa
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
a vaga)
ocupa a vaga)
PSOL
Ivan Valente vaga do PHS
Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6211
FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 2.412, DE 2007, DO SR. REGIS DE
OLIVEIRA, QUE "DISPÕE SOBRE A EXECUÇÃO
ADMINISTRATIVA DA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, DOS
ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL, DOS MUNICÍPIOS, DE
SUAS RESPECTIVAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
PÚBLICAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" (DEFINE
CRITÉRIOS PARA O PROCESSAMENTO ADMINISTRATIVO
DAS EXECUÇÕES FISCAIS. ALTERA A LEI Nº 8.397, DE 1992
E REVOGA A LEI Nº 6.830, DE 1980)
Presidente: Jurandil Juarez (PMDB)
1º Vice-Presidente: Marcelo Almeida (PMDB)
2º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
3º Vice-Presidente: Alfredo Kaefer (PSDB)
Relator: João Paulo Cunha (PT)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Andre Vargas
Arnaldo Faria de Sá
Armando Monteiro
Eudes Xavier
João Paulo Cunha
João Maia
José Otávio Germano
Luiz Carlos Busato
Jurandil Juarez
Paes Landim
Marcelo Almeida
Reginaldo Lopes
Pedro Eugênio
3 vagas
Regis de Oliveira
Sandro Mabel
PSDB/DEM/PPS
Alfredo Kaefer
Arnaldo Jardim
Guilherme Campos
Efraim Filho
José Carlos Aleluia vaga do PSOL
Gervásio Silva
Luiz Carlos Hauly
Leonardo Vilela
Moreira Mendes
Mendonça Prado
Onyx Lorenzoni
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Julião Amin
Júlio Delgado
Sergio Petecão
Sebastião Bala Rocha
PV
José Paulo Tóffano
Sarney Filho
PSOL
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga)
1 vaga
Secretário(a): Cláudia Matias
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6235
FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3057, DE 2000, DO SENHOR BISPO
WANDERVAL, QUE "INCLUI § 2º NO ART. 41, DA LEI Nº 6.766,
DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979, NUMERANDO-SE COMO

PARÁGRAFO 1º O ATUAL PARÁGRAFO ÚNICO",
ESTABELECENDO QUE PARA O REGISTRO DE
LOTEAMENTO SUBURBANO DE PEQUENO VALOR
IMPLANTADO IRREGULARMENTE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE
1999 E REGULARIZADO POR LEI MUNICIPAL, NÃO HÁ
NECESSIDADE DE APROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO POR
OUTRO ÓRGÃO.
Presidente:
1º Vice-Presidente: Marcelo Melo (PMDB)
2º Vice-Presidente: Angela Amin (PP)
3º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
Relator: Renato Amary (PSDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin
Alex Canziani
Carlos Eduardo Cadoca
Beto Mansur
José Eduardo Cardozo
Celso Maldaner
José Guimarães
Celso Russomanno
Luiz Bittencourt
Edson Santos
Luiz Carlos Busato
Homero Pereira
Marcelo Melo
José Airton Cirilo
2 vagas
Zezéu Ribeiro
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim
Bruno Araújo
Fernando Chucre
Dimas Ramalho
Jorge Khoury
Eduardo Sciarra
Renato Amary
Gervásio Silva
1 vaga
Ricardo Tripoli vaga do PSOL
Solange Amaral
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Arnaldo Vianna
Chico Lopes
1 vaga
Gonzaga Patriota
PV
José Paulo Tóffano
Sarney Filho
PSOL
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
Ivan Valente
vaga)
Secretário(a): Leila Machado Campos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6212
FAX: 3216.6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3460, DE 2004, DO SR. WALTER
FELDMAN, QUE "INSTITUI DIRETRIZES PARA A POLÍTICA
NACIONAL DE PLANEJAMENTO REGIONAL URBANO, CRIA
O SISTEMA NACIONAL DE PLANEJAMENTO E
INFORMAÇÕES REGIONAIS URBANAS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" (ESTATUTO DA METRÓPOLE).
Presidente: Marcelo Melo (PMDB)
1º Vice-Presidente: Fernando de Fabinho (DEM)
2º Vice-Presidente: Manuela D'ávila (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Leandro Sampaio (PPS)
Relator: Indio da Costa (DEM)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani
Arnaldo Faria de Sá
Andre Vargas
Eduardo Cunha
Antônio Andrade
Filipe Pereira
Celso Russomanno
Geraldo Simões
Décio Lima
João Leão
Dr. Paulo César
Paulo Teixeira
Marcelo Melo
3 vagas
Zezéu Ribeiro
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Fernando Chucre
André de Paula
Fernando de Fabinho
Paulo Magalhães
Indio da Costa
3 vagas
Leandro Sampaio

Luiz Carlos Hauly
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Damião Feliciano
Manuela D'ávila

Evandro Milhomen
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
PV

Fernando Gabeira

Antônio Roberto
PHS

Felipe Bornier

1 vaga
PRB

vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Léo Vivas
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6207
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR E
PROFERIR AO PROJETO DE LEI Nº 3555-A, DE 2004, DO SR.
JOSÉ EDUARDO CARDOZO, QUE "ESTABELECE NORMAS
GERAIS EM CONTRATOS DE SEGURO PRIVADO E REVOGA
DISPOSITIVOS DO CÓDIGO CIVIL, DO CÓDIGO COMERCIAL
BRASILEIRO E DO DECRETO-LEI Nº 73 DE 1966 (REVOGA
DISPOSITIVOS DAS LEIS NºS 556, DE 1850 E 10.406, DE
2002)
Presidente: Moreira Mendes (PPS)
1º Vice-Presidente: Paulo Magalhães (DEM)
2º Vice-Presidente: Darcísio Perondi (PMDB)
3º Vice-Presidente: Andre Vargas (PT)
Relator: Jorginho Maluly (DEM)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Andre Vargas
Celso Russomanno
Arnaldo Faria de
Dr. Nechar vaga do PV
Sá
Darcísio Perondi
Fernando Marroni
Homero Pereira
Roberto Britto
Hugo Leal
Vander Loubet
José Mentor
Vinicius Carvalho
Nelson Meurer
4 vagas
Osmar Serraglio
Valdir Colatto
PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo
Alexandre Silveira
Duarte Nogueira
Luiz Carlos Hauly
Jorginho Maluly
Luiz Carlos Setim
Moreira Mendes
Marcos Montes
Paulo Magalhães
Otavio Leite
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dagoberto
Beto Albuquerque
Júlio Delgado
Pompeo de Mattos
PV
(Dep. do
Lindomar Garçon PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)
PRB
1 vaga
1 vaga
Secretário(a): Angélica Fialho
Telefones: (63) 3216-6218
FAX: (63) 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.212, DE 2004, DO SR. ÁTILA LIRA,
QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 9.394, DE 20 DE
DEZEMBRO DE 1996, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES E
BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" (FIXANDO NORMAS PARA A EDUCAÇÃO
SUPERIOR DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS DE
ENSINO).
Presidente: Lelo Coimbra (PMDB)
1º Vice-Presidente: Professor Setimo (PMDB)
2º Vice-Presidente: Jorginho Maluly (DEM)
3º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)

Relator: Jorginho Maluly (DEM)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani
Arnaldo Faria de Sá
Angelo Vanhoni
Fátima Bezerra
Carlos Abicalil
Maria do Rosário
João Matos
Milton Monti
José Linhares
Nazareno Fonteles
Lelo Coimbra
Raul Henry
Luciana Costa
Reginaldo Lopes
Márcio Reinaldo
Severiano Alves vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Moreira
Osmar Serraglio
4 vagas
Pedro Wilson
Professor Setimo
PSDB/DEM/PPS
Clóvis Fecury
Bonifácio de Andrada
Humberto Souto
Efraim Filho
Jorginho Maluly
Geraldo Thadeu
José Carlos Aleluia
Rogério Marinho
Lobbe Neto
2 vagas
Professora Raquel
Teixeira
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal
Chico Lopes
Átila Lira
Dr. Ubiali
(Dep. do
1 vaga
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)
PV
Marcelo Ortiz
Fábio Ramalho
PHS
1 vaga
1 vaga
Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6204
FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.361, DE 2004, DO SR. VIEIRA REIS,
QUE "MODIFICA A LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990,
QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE, ESTABELECENDO LIMITES AO
FUNCIONAMENTO DE CASAS DE JOGOS DE
COMPUTADORES" (CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL: LAN
HOUSES, TELECENTROS, CYBERCAFÉS, PONTOS DE
CULTURA E SIMILARES).
Presidente: Paulo Teixeira (PT)
1º Vice-Presidente: Efraim Filho (DEM)
2º Vice-Presidente: Colbert Martins (PMDB)
3º Vice-Presidente: Elismar Prado (PT)
Relator: Otavio Leite (PSDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Portela
Arnaldo Faria de Sá
Colbert Martins
Cida Diogo
Edinho Bez
Eudes Xavier
Elismar Prado
Iriny Lopes
José Linhares
5 vagas
Paulo Teixeira
Vicentinho Alves
Wladimir Costa
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira
Ilderlei Cordeiro
Efraim Filho
Lobbe Neto
Julio Semeghini
Paulo Bornhausen
Luiz Carlos Setim
Rogério Marinho
Otavio Leite
Rômulo Gouveia
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Sueli Vidigal
Paulo Rubem Santiago

Valadares Filho

1 vaga
PV

Dr. Talmir

1 vaga
PSOL

1 vaga
Secretário(a): Luiz Cláudio
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-66287
FAX: (61) 3216-6225

1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.436, DE 2008, DO SENADO
FEDERAL - SERYS SLHESSARENKO, QUE "MODIFICA O
ART. 19 DA LEI Nº 7.102, DE 20 DE JUNHO DE 1983, PARA
GARANTIR AO VIGILANTE O RECEBIMENTO DE ADICIONAL
DE PERICULOSIDADE" - PL. 4.305/04 FOI APENSADO A
ESTE.
Presidente: Filipe Pereira (PSC)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
3º Vice-Presidente:
Relator: Professor Setimo (PMDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Carlos Willian
Arnaldo Faria de Sá
Eduardo Valverde
Fernando Melo
Filipe Pereira
Lelo Coimbra
Luiz Carlos Busato
Leonardo Monteiro
Neilton Mulim
Osmar Serraglio
Paulo Pimenta
Paes de Lira vaga do PSDB/DEM/PPS
Professor Setimo
Vilson Covatti
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
Sérgio Brito vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
a vaga)
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
2 vagas
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira
Andreia Zito
Guilherme Campos
Major Fábio
Marcelo Itagiba vaga do
João Campos
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
William Woo

Pinto Itamaraty
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Capitão Assumção

1 vaga

Givaldo Carimbão
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Francisco Tenorio
PV

1 vaga

1 vaga
PHS

Felipe Bornier
Flávio Bezerra

Miguel Martini
vaga do

PRB

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6207
FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.529, DE 2004, DA COMISSÃO
ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR E ESTUDAR
PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A
JUVENTUDE, QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA
JUVENTUDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
1º Vice-Presidente: Paulo Henrique Lustosa (PMDB)
2º Vice-Presidente: Efraim Filho (DEM)

3º Vice-Presidente: Eudes Xavier (PT)
Relator: Manuela D'ávila (PCdoB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Eudes Xavier
Carlos Santana
Gladson Cameli
Filipe Pereira
Luciana Costa
José Airton Cirilo
Marinha Raupp
Maurício Quintella Lessa
Pastor Manoel Ferreira
Mauro Lopes
(Licenciado)
vaga do PSDB/DEM/PPS
Paulo Henrique Lustosa
Nilmar Ruiz
Raul Henry
Paulo Roberto Pereira
Reginaldo Lopes
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
Zezéu Ribeiro
2 vagas
PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito
Bruno Araújo
Efraim Filho
Rodrigo de Castro
(Dep. do
Felipe Maia
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdo
B ocupa a vaga)
Ilderlei Cordeiro
2 vagas
Lobbe Neto
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Manuela D'ávila
Sebastião Bala Rocha
1 vaga
Valadares Filho
PV
José Fernando
Dr. Talmir
Aparecido de Oliveira
PRB
Antonio Bulhões vaga do
Léo Vivas
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Márcio Marinho
Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6212
FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5.186, DE 2005, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "ALTERA A LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO
DE 1998, QUE INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE
DESPORTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
2º Vice-Presidente: Silvio Torres (PSDB)
3º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
Relator: José Rocha (PR)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá
Deley
Asdrubal Bentes
Luiz Carlos Busato
Dr. Rosinha
Marcelo Teixeira
Eudes Xavier
Mendes Ribeiro Filho
Eugênio Rabelo
Vital do Rêgo Filho
Gilmar Machado
4 vagas
Hermes Parcianello
José Rocha
Marcelo Guimarães Filho
PSDB/DEM/PPS
Guilherme Campos
Marcos Montes
Humberto Souto
Zenaldo Coutinho
Luiz Carlos Hauly
3 vagas
Silvio Torres
1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Fábio Faria
Beto Albuquerque
Manuela D'ávila
Marcos Medrado
PV
Ciro Pedrosa
1 vaga
PSOL
1 vaga
Ivan Valente

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6207
FAX: 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N. 6493, DE 2009, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO E O
FUNCIONAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL" (LEI ORGÂNICA
DA POLÍCIA FEDERAL; REVOGA DISPOSITIVOS DA LEI Nº
4.878, DE 1965)
Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
1º Vice-Presidente: Celso Russomanno (PP)
2º Vice-Presidente: Sabino Castelo Branco (PTB)
3º Vice-Presidente: Jorginho Maluly (DEM)
Relator: Laerte Bessa (PSC)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Celso Russomanno
Arnaldo Faria de Sá
Eudes Xavier
Eduardo Valverde
Geraldo Pudim
Fernando Lopes
Laerte Bessa
Hugo Leal
Luiz Couto
Magela
Nelson Pellegrino
Marcelo Melo
Paes de Lira
Marinha Raupp
Sabino Castelo Branco
Paulo Pimenta
Tadeu Filippelli
Rodovalho
PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira
Carlos Sampaio
Davi Alcolumbre
Paulo Abi-ackel
João Campos
Rômulo Gouveia
Jorginho Maluly
William Woo
Marcelo Itagiba
1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio
Maria Helena
João Dado
Osmar Júnior
PV
Roberto Santiago
Marcelo Ortiz
PHS
Felipe Bornier
1 vaga
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-66203
FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 6716, DE 2009, DO SENADO
FEDERAL, QUE "ALTERA A LEI Nº 7.565, DE 19 DE
DEZEMBRO DE 1986 (CÓDIGO BRASILEIRO DE
AERONÁUTICA), PARA AMPLIAR A POSSIBILIDADE DE
PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL EXTERNO NAS EMPRESAS DE
TRANSPORTE AÉREO" - PL 841/95 APENSADO A ESTE.
Presidente: Luiz Sérgio (PT)
1º Vice-Presidente: Bruno Araújo (PSDB)
2º Vice-Presidente: Jorginho Maluly (DEM)
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC)
Relator: Rodrigo Rocha Loures (PMDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnon Bezerra
Devanir Ribeiro
Beto Mansur
Fernando Marroni
Carlos Zarattini
Ricardo Barros
Sabino Castelo
Dr. Nechar vaga do PV
Branco
Hugo Leal vaga do PRB
Vander Loubet
Vital do Rêgo
Leo Alcântara
Filho
Luiz Bittencourt
3 vagas
Luiz Sérgio
Marcelo Castro
Marcelo Teixeira vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Rodrigo Rocha Loures
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo
Geraldo Thadeu
Jorginho Maluly
Vanderlei Macris
Vic Pires Franco
PSB/PDT/PCdoB/PMN
João Dado
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)
PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)
PRB
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II Pavimento Suprior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6207
FAX: (61) 3216-6225

Otavio Leite
Paulo Abi-ackel
3 vagas

2 vagas

1 vaga

Cleber Verde

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N. 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: Geraldo Resende (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Fátima Bezerra (PT)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Charles Lucena
Arnaldo Faria de Sá
Dr. Paulo César
Carlos Santana
Fátima Bezerra
Colbert Martins
Geraldo Resende
Domingos Dutra
José Airton Cirilo
Eduardo Amorim
Maurício Rands
Eudes Xavier
Pedro Chaves
Geraldo Pudim
Pedro Wilson
Osmar Terra
Roberto Britto
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Alceni Guerra
Efraim Filho
Ilderlei Cordeiro
Humberto Souto
João Campos
Mendonça Prado
Raimundo Gomes de Matos
2 vagas
Rogerio Lisboa
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal
Manato
Ribamar Alves
Valtenir Pereira
PV
Dr. Talmir
1 vaga
PHS
Uldurico Pinto
1 vaga
Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6204
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1.927, DE 2003, DO SR. FERNANDO

DE FABINHO, QUE "ACRESCENTA DISPOSITIVO À LEI Nº
10.336, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001, PARA ISENTAR AS
EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO
MUNICIPAL E TRANSPORTE COLETIVO URBANO
ALTERNATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO
DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE"
Presidente: Jackson Barreto (PMDB)
1º Vice-Presidente: Vitor Penido (DEM)
2º Vice-Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Chaves (PTB)
Relator: Carlos Zarattini (PT)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Carlos Zarattini
Aline Corrêa
Chico da Princesa
Andre Vargas
vaga do PSDB/DEM/PPS
Francisco Praciano
Angela Amin
Jackson Barreto
Arnaldo Faria de Sá vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
João Leão
Carlos Santana
João Magalhães
Carlos Willian
José Chaves
Dr. Paulo César
Mauro Lopes
Hugo Leal
Zezéu Ribeiro
Jilmar Tatto
Luiz Carlos Busato
Marcelo Melo
PSDB/DEM/PPS
Eduardo Sciarra
Arolde de Oliveira
Fernando Chucre
Luiz Carlos Hauly
(Dep. do
Humberto Souto
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)
Raimundo Gomes
2 vagas
de Matos
Vitor Penido
PSB/PDT/PCdoB/PMN
(Dep. do
Gonzaga Patriota
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)
Paulo Rubem
1 vaga
Santiago
PV
1 vaga
1 vaga
PSOL
1 vaga
1 vaga
Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6218
FAX: 3216.6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINA A PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 1, DE 2007, DO
PODER EXECUTIVO, QUE "ACRESCE DISPOSITIVO À LEI
COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000".
(PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC)
Presidente: Nelson Meurer (PP)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Armando Monteiro
Fátima Bezerra
Eduardo Valverde
Gorete Pereira
Flaviano Melo
Luiz Fernando Faria
José Pimentel
Paes Landim
Leonardo Quintão
Rodrigo Rocha Loures
Lúcio Vale
4 vagas
Mauro Benevides
Nelson Meurer
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS

Alfredo Kaefer
Augusto Carvalho
Zenaldo Coutinho
2 vagas

Cláudio Diaz
Silvio Lopes
3 vagas
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Alice Portugal

Pompeo de Mattos
(Dep. do PRB ocupa a
vaga)

Arnaldo Vianna
Paulo Rubem Santiago vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PV
Fernando Gabeira

Edson Duarte
PHS

Felipe Bornier

Miguel Martini
PRB

Marcos Antonio vaga do
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6218
FAX: 32166225
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: Paulo Teixeira (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PMDB
Colbert Martins
PT
Paulo Teixeira
PSDB
Paulo Abi-ackel
Secretário(a): Eugênia Kimie Suda Camacho Pestana
Local: Anexo II, CEDI, 1º Piso
Telefones: 3216-5631
FAX: 3216-5605
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
INVESTIGAR AS CAUSAS, CONSEQÜÊNCIAS E
RESPONSÁVEIS PELOS DESAPARECIMENTOS DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL NO PERÍODO DE
2005 A 2007.
Presidente: Bel Mesquita (PMDB)
1º Vice-Presidente: Geraldo Thadeu (PPS)
2º Vice-Presidente: Vanderlei Macris (PSDB)
3º Vice-Presidente: Sandra Rosado (PSB)
Relator: Andreia Zito (PSDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin
Aline Corrêa
Antonio Carlos Chamariz
Arnaldo Faria de Sá
Bel Mesquita
Domingos Dutra
Dalva Figueiredo
Dr. Nechar vaga do PV
Emilia Fernandes
Elismar Prado
Fátima Bezerra
José Linhares
Fátima Pelaes
Lucenira Pimentel
Geraldo Pudim
Luiz Couto
Maria do Rosário
Paulo Henrique Lustosa
Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS
4 vagas
Rebecca Garcia
Vicentinho Alves
(Dep. do PRB ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito
Eduardo Barbosa
Bispo Gê Tenuta
Ilderlei Cordeiro
Geraldo Thadeu
João Campos
Raimundo Gomes de Matos
4 vagas
Solange Amaral
Vanderlei Macris
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Capitão Assumção
Sebastião Bala Rocha
Manuela D'ávila
2 vagas
Sandra Rosado
PV
(Dep. do
Dr. Talmir
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
PHS
Miguel Martini
1 vaga
PRB
Antonio Bulhões vaga do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Manoel Alvim
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B
Telefones: (61) 3216-6210
FAX: (61) 3216-6285
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
APURAR A VIOLÊNCIA URBANA.
Presidente: Alexandre Silveira (PPS)
1º Vice-Presidente: Raul Jungmann (PPS)
2º Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
3º Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
Relator: Paulo Pimenta (PT)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá
Carlos Willian
Carlos Bezerra
Décio Lima
Iriny Lopes
Domingos Dutra
Luiz Alberto
Francisco Praciano
Marcelo Melo
Laerte Bessa
Paulo Pimenta
Luiz Carlos Busato
Severiano Alves vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Neilton Mulim
Simão Sessim
Paes de Lira
Vilson Covatti
Pedro Wilson
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
3 vagas
ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
vaga)
2 vagas
PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira
Carlos Sampaio
João Campos
Jorginho Maluly
José Maia Filho
José Aníbal
Marina Maggessi vaga do
Major Fábio
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcelo Itagiba vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

4 vagas

Raul Jungmann vaga do PV
Rogerio Lisboa
William Woo
1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio
Paulo Rubem Santiago
vaga do
José Carlos Araújo
Perpétua Almeida
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Vanessa Grazziotin
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTd

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

oB ocupa a vaga)
PV
Fernando Gabeira vaga do PSOL
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
vaga)
PSOL
(Dep. do PV ocupa a vaga)
Secretário(a): Sílvio Souza da Sílva
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B
Telefones: (61) 3216-6267
FAX: (61) 3216-6285

1 vaga

1 vaga

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES A RESPEITO DA QUADRILHA DE
NEONAZISTAS DESARTICULADA NO ESTADO DO RIO DO
GRANDE DO SUL, COM CÉLULAS ORGANIZADAS EM SÃO
PAULO, PARANÁ E SANTA CATARINA, E SEUS
DESDOBRAMENTOS.
Titulares
Suplentes
PT
Maria do Rosário
PSDB
João Campos
Marcelo Itagiba
PDT
Pompeo de Mattos
PPS
Alexandre Silveira
Secretário(a): Manoel Amaral Alvim de Paula
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6210
FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO EXTERNA A FIM DE ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES ACERCA DO APAGÃO OCORRIDO NO DIA
10/11/2009 EM VÁRIOS ESTADOS BRASILEIROS
Coordenador: Bernardo Ariston (PMDB)
Titulares
Suplentes
PMDB
Alexandre Santos
Bernardo Ariston
Marcos Lima
Nelson Bornier
Wladimir Costa
PT
Fernando Ferro
Fernando Marroni
Jorge Boeira
PSDB
Carlos Brandão
DEM
José Carlos Aleluia
Marcio Junqueira
PP
Eduardo da Fonte
PDT
Brizola Neto
PSC
Carlos Alberto Canuto
PPS
Arnaldo Jardim
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6205
FAX: (61) 3216-6225
COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A
DESOCUPAÇÃO DA RESERVA INDÍGENA RAPOSA/SERRA
DO SOL
Titulares
Suplentes
PMDB

Germano Bonow

Edio Lopes

PDT

PT
Francisco Praciano
PSDB
Urzeni Rocha
DEM
Marcio Junqueira
PR
Luciano Castro
PP
Neudo Campos
PSB
Maria Helena
PV
Fernando Gabeira
Secretário(a): COMISSÃO EXTERNA, SEM ÔNUS PARA A CÂMARA DOS
DEPUTADOS, PARA APOIAR AS AÇÕES EMPREENDIDAS
PELO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E
PREFEITURAS DAS CIDADES ATINGIDAS PELOS EVENTOS,
ASSOCIADOS À PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA
EXTRAORDINÁRIA, QUE VÊM VITIMANDO A POPULAÇÃO
FLUMINENSE.
Titulares
Suplentes
PMDB
Alexandre Santos
Edson Ezequiel
Leonardo Picciani
PT
Chico D'angelo
PSDB
Otavio Leite
DEM
Arolde de Oliveira
PR
Dr. Adilson Soares
PP
Simão Sessim
PSB
Alexandre Cardoso
PDT
Brizola Neto
PTB
Fernando Gonçalves
PSC
Hugo Leal
PPS
Leandro Sampaio
PV
Fernando Gabeira
PSOL
Chico Alencar
PHS
Felipe Bornier
Secretário(a): COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ANALISAR IN LOCO OS
EFEITOS DAS POLÍTICAS ANTIDROGAS INSTITUÍDAS EM
PORTUGAL, HOLANDA E ITÁLIA.
Coordenador: Vieira da Cunha (PDT)
Relator: Germano Bonow (DEM)
Titulares
Suplentes
PMDB
Bel Mesquita
Geraldo Resende
Osmar Terra
PT
Paulo Teixeira
DEM
Alceni Guerra

Sueli Vidigal
Vieira da Cunha
Secretário(a): COMISSÃO EXTERNA PARA APURAR AS CONDIÇÕES E AS
APLICAÇÕES DOS RECURSOS DA SAÚDE NOS HOSPITAIS
DOS ESTADOS DO PARÁ E DO AMAPÁ.
Coordenador: Elcione Barbalho (PMDB)
Titulares
Suplentes
PMDB
Bel Mesquita
Elcione Barbalho
Fátima Pelaes
PR
Dr. Paulo César
PP
Roberto Britto
Secretário(a): COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A TRAGÉDIA
CLIMÁTICA OCORRIDA NO ESTADO DE SANTA CATARINA.
Titulares
Suplentes
PMDB
Celso Maldaner
Edinho Bez
João Matos
Mauro Mariani
Valdir Colatto
PT
Décio Lima
Vignatti
PSDB
Gervásio Silva
DEM
Paulo Bornhausen
PR
Nelson Goetten
PP
Angela Amin
João Pizzolatti
Zonta
PPS
Fernando Coruja
Secretário(a): .
COMISSÃO EXTERNA PARA VERIFICAR, IN LOCO, A
SITUAÇÃO DA EMBAIXADA BRASILEIRA EM HONDURAS E
COLABORAR COM OS ESFORÇOS DA COMUNIDADE
INTERNACIONAL PARA A RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA
QUE ENVOLVE O ACOLHIMENTO DO PRESIDENTE MANOEL
ZELAYA NAS DEPENDÊNCIAS DA LEGAÇÃO DO BRASIL
NESSE PAÍS.
Coordenador: Raul Jungmann (PPS)
Titulares
Suplentes
PMDB
Lelo Coimbra
PT
Maurício Rands
Carlos Zarattini
Janete Rocha Pietá
Paulo Pimenta
PSDB
Bruno Araújo
DEM
Claudio Cajado
PSC
Marcondes Gadelha
PPS
Raul Jungmann
PSOL

Ivan Valente
Secretário(a): COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A SITUAÇÃO
DA UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL.
Coordenador: Maria do Rosário (PT)
Titulares
Suplentes
PMDB
Gastão Vieira
Osvaldo Reis
PT
Angela Portela
Marco Maia
Maria do Rosário
Paulo Pimenta
Pedro Wilson
PSDB
Professor Ruy Pauletti
Professora Raquel Teixeira
DEM
Germano Bonow
Lira Maia
PR
Nilmar Ruiz
PP
Renato Molling
PTB
Luiz Carlos Busato
PCdoB
Manuela D'ávila
Secretário(a): COMISSÃO EXTERNA PARA VISITAR AS ÁREAS ATINGIDAS
PELAS ENCHENTES NO ESTADO DO MARANHÃO.
Coordenador: Flávio Dino (PCdoB)
Titulares
Suplentes
PMDB
Gastão Vieira
Pedro Novais
Professor Setimo
PT
Domingos Dutra
PSDB
Carlos Brandão
Pinto Itamaraty
Roberto Rocha
DEM
Clóvis Fecury
Nice Lobão
PR
Davi Alves Silva Júnior
Zé Vieira
PP
Waldir Maranhão
PSB
Ribamar Alves
PDT
Julião Amin
PTB
Pedro Fernandes
PV
Sarney Filho
PCdoB
Flávio Dino
PRB
Cleber Verde
Secretário(a): GRUPO DE TRABALHO DE CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS.
Coordenador: José Mentor (PT)
Titulares
Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de
Sá
Cândido Vaccarezza
Beto Mansur
Carlos Bezerra
Carlos Abicalil
Carlos Eduardo
José Eduardo Cardozo
Cadoca
José Mentor
Fátima Pelaes
vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcondes Gadelha
Milton Monti
Mauro Benevides
Rubens Otoni
Nelson Marquezelli
Zezéu Ribeiro
Paulo Maluf
3 vagas
Reginaldo Lopes
Regis de Oliveira
Sandro Mabel
PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim
Fernando Chucre
Bruno Araújo
Raul Jungmann
Bruno Rodrigues
4 vagas
José Carlos Aleluia
Ricardo Tripoli
Roberto Magalhães
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Flávio Dino
3 vagas
Miro Teixeira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)
PV
Marcelo Ortiz
1 vaga
Secretário(a): Luiz Claudio Alves dos Santos
Local: Anexo II, Ala A, sala 153
Telefones: 3215-8652/8
FAX: 3215-8657
Asdrubal Bentes

GRUPO DE TRABALHO PARA ANALISAR O PLP 518/09
(FICHA LIMPA), APENSADO AO PLP 168/93.
Coordenador: Miguel Martini (PHS)
Relator: Indio da Costa (DEM)
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Gerson Peres
José Eduardo Cardozo
Mendes Ribeiro Filho
Paes de Lira
Pedro Fernandes
Regis de Oliveira
Vicente Arruda
1 vaga
PSDB/DEM/PPS
Humberto Souto
Indio da Costa
Rita Camata
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Fábio Faria
Flávio Dino
Paulo Rubem Santiago
1 vaga
PV
Marcelo Ortiz
PSOL
Chico Alencar
PHS
Miguel Martini
PRB
Cleber Verde
Secretário(a): Maria Terezinha Miranda Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-66215
FAX: (61) 3216-66225

Luiza Erundina
GRUPO DE TRABALHO PARA EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO À EVENTUAL INCLUSÃO EM ORDEM DO DIA DE
PROJETOS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, SOBRE DIREITO
PENAL E PROCESSO PENAL, SOB A COORDENAÇÃO DO
SENHOR DEPUTADO JOÃO CAMPOS.
Titulares
Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá
Vinicius Carvalho
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga)
2 vagas
PSDB/DEM/PPS
João Campos
Marcelo Itagiba vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Raul Jungmann
Roberto Magalhães
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Abelardo Camarinha
Flávio Dino
Vieira da Cunha
Secretário(a): .
GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A ESTUDAR O
REMANEJAMENTO DO ESPAÇO FÍSICO DAS LIDERANÇAS
PARTIDÁRIAS.
Coordenador: Hugo Leal (PSC)
Titulares
Suplentes
PMDB
Osmar Serraglio
Vital do Rêgo Filho
PT
Carlos Zarattini
PR
Luciano Castro
PP
Nelson Meurer
PDT
Mário Heringer
PTB
Silvio Costa
PSC
Hugo Leal
Secretário(a): .
GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A EXAMINAR O
PARECER PROFERIDO PELA COMISSÃO ESPECIAL AO
PROJETO DE LEI Nº 203, DE 1991, QUE DISPÕE SOBRE O
ACONDICIONAMENTO, A COLETA, O TRATAMENTO, O
TRANSPORTE E A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE
SERVIÇOS DE SAÚDE, COM VISTAS A VIABILIZAR, JUNTO À
CASA, A DELIBERAÇÃO SOBRE A MATÉRIA.
Coordenador: Arnaldo Jardim (PPS)
Titulares
Suplentes
PMDB
Lelo Coimbra
Marcelo Almeida
Paulo Henrique Lustosa
PT
Fernando Ferro
Paulo Teixeira
PSDB
Paulo Abi-ackel
DEM
Jorge Khoury
PR
Maurício Quintella Lessa
PP
Dr. Nechar
José Otávio Germano
PSB

PTB
Armando Monteiro
PPS
Arnaldo Jardim
Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6212
FAX: 3216-6225
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